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QUESTÕES TAXONÓMICAS E DE IDENTIFICAÇÃO
É uma espécie morfologicamente similar a R. mehelyi, o que pode originar dificuldades de distinção entre ambas, ou mesmo erros de identificação. Durante a hibernação não se envolve completamente nas asas, o que permite distingui-la das congéneres R. ferrumequinum e R. hipposideros,
com relativa facilidade [16, 41, 53, 57, 75]. Apesar de mais difícil, é também possível distingui-la de
R. mehelyi com base na forma dos apêndices nasais [16, 41, 53, 57, 75, 76]. O comprimento do antebraço e da 1ª falange do dedo anelar (média de 47,4 mm e 6,8 mm) também pode ser utilizado para
esta distinção [66].
Emite ultrassons de frequência de máxima energia entre 102 e 104 kHz [76, 77], bastante similares
aos de R. mehelyi e por vezes também aos de R. hipposideros [Obsv. pessoal, A. Rainho com. pessoal,
58, 68], o que pode mais uma vez originar dificuldades de distinção ou mesmo a eventuais erros de
identificação.

DISTRIBUIÇÃO
Global: Espécie que surge essencialmente na região mediterrânica (Europa do sul, noroeste de África
e Ásia menor), abrangendo os países das penínsulas Balcânica e Ibérica, Itália, França, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Roménia, Síria, Tunísia e Turquia. Surge ainda no Médio Oriente, nomeadamente no Irão,
Iraque e Turquemenistão [57, 78].
Nacional: Em Portugal, até 1999 era conhecida maioritariamente na zona centro e norte do país (não
foi detetada no Algarve), surgindo quase sempre em zonas de grandes grutas ou minas [24]. Os dados
recolhidos neste Atlas vieram confirmar a distribuição conhecida.
ESPÉCIES

23

HABITAT
Abrigos: É uma espécie predominantemente cavernícola, que durante todo o ano usa maioritariamente cavidades naturais (grutas, algares) e cavidades artificiais (minas) como abrigo, mas pode também
surgir em edifícios [24, 79, 80].
Áreas de alimentação: Caça na orla ou no interior de áreas de vegetação densa com coberto arbóreo
bem desenvolvido, em particular manchas de vegetação ripícola, sebes, bosques e florestas de folhosas
autóctones, podendo ainda surgir em áreas com árvores isoladas e, com menos frequência, em povoamentos florestais de eucalipto e em olivais [57, 66, 81-85]. Evita áreas abertas e povoamentos de coníferas [81-84]. As áreas de alimentação situam-se regra geral, num raio de 1 a 5 km dos abrigos, podendo no
entanto chegar aos 10 km ou mesmo aos 24 km de distância [79, 81, 83-85].
Alimenta-se essencialmente de pequenos insetos voadores de asas longas e voo lento, com as borboletas noturnas a serem a sua principal presa, e os mosquitos e besouros a possuírem também alguma importância na sua dieta [86, 87]. Captura as presas em voo com deslocações ao longo de orlas de florestas,
sebes ou mesmo árvores isoladas, mas também com mergulhos para o interior da folhagem. Também
caça por emboscada [74, 82, 88].

CONSERVAÇÃO E AMEAÇAS
Estatuto: Criticamente em perigo [51].
Legislação: Espécie incluída nos anexos B-II e B-IV da Diretiva Habitats e nos anexos II das Convenções
de Berna e Bona.
A perda ou degradação de habitat pela ação humana e a perturbação/destruição de abrigos, são os
principais fatores de ameaça a esta espécie, mas o uso de pesticidas e a mortalidade por atropelamento
também devem ser tidos em conta [51, 89].
Recomenda-se a gestão adequada de habitats favoráveis à sua alimentação, num raio mínimo de
5 km ao redor dos principais abrigos, podendo este estender-se até aos 10 km, no caso de colónias mais
numerosas [51, 79]. Nos abrigos de criação, este aspeto é particularmente importante num raio de 2 km,
devendo ainda ser fomentada a disponibilidade de abrigos noturnos (limpeza de vegetação na entrada
de abrigos, intervenções em edifícios abandonados) [79].
É importante a implementação de medidas de controlo de visitas às cavidades com colónias mais numerosas, através do encerramento das entradas dos abrigos com dispositivos que garantam a manutenção da sua utilização pelos morcegos, e de campanhas de sensibilização junto dos principais agentes
dessas visitas [51, 89].
Deverão ainda ser efetuadas campanhas de sensibilização com vista à racionalização da utilização de
pesticidas, continuadas as ações de monitorização dos principais abrigos e realizados estudos adicionais
que permitam conhecer melhor a biologia e ecologia da espécie, em território nacional [51].

OUTRA INFORMAÇÃO
A maturação sexual das fêmeas ocorre aos 2-3
anos de idade [57], os partos ocorrem predominantemente entre meados de junho e meados de julho,
nascendo normalmente apenas uma cria [82, 90].
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