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QUESTÕES TAXONÓMICAS E DE IDENTIFICAÇÃO
É uma espécie de tamanho médio quando comparado com o das restantes espécies do mesmo
género, com orelhas médias que quando estendidas atingem a ponta do focinho. O pelo tem textura
lanosa, a que deve o seu nome vulgar. A característica mais peculiar desta espécie é a presença de
uma chanfradura particularmente bem marcada na orelha [16]. O trago é pontiagudo e não ultrapassa a chanfradura.
Utiliza pulsos de FM e de características variáveis dependendo do ambiente e da atividade [129, 130],
frequência inicial entre 90 e 130 kHz e final superior a 35 kHz [44]. As vocalizações de ecolocalização não
se conseguem distinguir das de Myotis bechsteinii.

DISTRIBUIÇÃO
Global: Ocorre na Europa, Turquia, noroeste de África, pelo menos no oeste e costa sul da Ásia Menor,
Cáucaso, Próximo Oriente, e da Ásia central ao Afeganistão [57, 131].
Nacional: Em Portugal tem uma distribuição ampla, mas é uma espécie relativamente rara [24]. Nunca foi encontrada no Algarve e a sua presença no baixo Alentejo não foi confirmada durante os trabalhos
de campo do Atlas.

HABITAT
Abrigos: Em Portugal, são conhecidas duas colónias de criação desta espécie, numa gruta e num edifício [Obsv. pessoal, 24]. Para além de grutas, minas e edifícios, foi também encontrada em pontes [41]
e em cavidades de árvores [132]. A colónia de criação que se localiza numa gruta está frequentemente
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misturada com Rhinolophus euryale, mas em Espanha têm sido encontradas colónias de criação mistas
com R. ferrumequinum e Miniopterus schreibersii [80].
Áreas de alimentação: O morcego-lanudo caça preferencialmente em zonas florestadas ou nos seus
limites [133-136] e em matos [134], embora também possa caçar sobre olivais [133], zonas ripícolas [137,
138] e em estábulos [136, 139]. Alimenta-se com frequência em habitats densos [134, 135, 140].
Um estudo realizado em Espanha demonstrou que os adultos costumam caçar mais longe do que os
jovens (3,4 km vs. 1,8 km; [133]). A distância máxima registada entre um abrigo e uma área de alimentação é de cerca de 10 km [134, 135].
Uma análise da dieta realizada em Espanha demonstrou que se alimenta sobretudo de aranhas [134],
enquanto na Alemanha, Suíça e Bélgica as presas preferenciais são dípteros aparecendo os aracnídeos
em segundo lugar [141-143].

CONSERVAÇÃO E AMEAÇAS
Estatuto: Informação insuficiente [51].
Legislação: Espécie incluída nos anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats e anexo II da Convenção
de Berna.
As principais ameaças incluem a perturbação e destruição dos abrigos, a redução da área de floresta
autóctone bem estruturada, e o uso generalizado de pesticidas.
Existindo informação insuficiente sobre esta espécie em Portugal, a sua conservação depende do desenvolvimento de ações de investigação que permitam melhorar o conhecimento da distribuição, do
efetivo e das tendências populacionais [51]. Recomenda-se a elaboração e implementação de um Plano
de Ação para a conservação desta espécie, que compreenda a proteção legal dos abrigos e encerramento
das suas entradas nas épocas críticas do ano, bem como a gestão do habitat nas áreas envolventes aos
seus principais abrigos, medidas para a racionalização do uso de pesticidas e a continuação do programa
de monitorização das suas populações. Deverão também ser realizadas ações de sensibilização de modo
a diminuir a perturbação resultante da presença humana em cavidades subterrâneas [51].

OUTRA INFORMAÇÃO
Após um declínio significante nos anos 60 a 90 em pelo menos parte da sua área de distribuição, a
espécie está em expansão no centro da Europa e parece estar estável ou não ter declínios significantes
a nível global [144].
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