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25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013
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hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
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Figura 7 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Rhinolophus hipposideros entre
2004 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com representação do
efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado neste período. Círculos brancos: não
utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Cruzes: inexistência
de dados.
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Figura 8 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus hipposideros para a época de
maternidade calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados
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Figura 9 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Rhinolophus hipposideros entre
2004 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com representação do
efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado neste período. Círculos brancos: não
utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Cruzes: inexistência
de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram mais um abrigo de
maternidade (Miranda Douro II).
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Figura 10 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus euryale para a época de
hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados
tendo como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 11 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus euryale para a época de
hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012). Os valores anuais são calculados tendo como referência o valor de 1988 (assumido

como 100), considerado representativo.
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Figura 12 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Rhinolophus euryale (a: 19881995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%.
Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram
dois abrigos de hibernação de R. euryale/mehelyi (Vimioso I e Valença I).
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Figura 13 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus euryale para a época de
maternidade calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados
tendo como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 14 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Rhinolophus euryale (a: 19881995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%.
Círculos azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto
2012 e Outubro 2013 revelaram mais um abrigo de maternidade de R. euryale (Amarante I) e
dois de R. euryale/mehelyi (Torre Moncorvo I e Sabugal II).
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Figura 15 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus mehelyi para a época de
hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados
tendo como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 16 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Rhinolophus mehelyi (a: 19881995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%.
Círculos azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto
2012 e Outubro 2013 revelaram dois abrigos de hibernação de R. euryale/mehelyi (Vimioso I e
Valença I).
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Figura 17 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus mehelyi para a época de
maternidade calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados
tendo como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 18 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Rhinolophus mehelyi (a: 19881995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%.
Círculos azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto
2012 e Outubro 2013 revelaram dois abrigos de maternidade de R. euryale/mehelyi (Torre
Moncorvo I e Sabugal II).
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Figura 19 – Evolução dos índices populacionais de Myotis myotis para a época de hibernação
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012),
com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como
referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 20 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Myotis myotis (a: 1988-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos

brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%.
Círculos azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados.
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Figura 21 – Evolução dos índices populacionais de Myotis myotis para a época de maternidade
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012),
com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como
referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 22 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis myotis (a: 1988-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período (valor
aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Pontos de interrogação: presença, mas inexistência de estimativa.
Cruzes: inexistência de dados.
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Figura 23 – Evolução dos índices populacionais de Myotis blythii para a época de hibernação
calculados pelo TRIM entre 1989 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012),
com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como
referência o valor de 1989 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 24 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Myotis blythii (a: 1989-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%.
Círculos azuis escuros: 50-74,9%. Círculos pretos: > 75%. Cruzes: inexistência de dados. Dados
recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram mais dois abrigos de hibernação de M.
blythii (Amarante I e Vila Real IV).
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Figura 25 – Evolução dos índices populacionais de Myotis blythii para a época de maternidade
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012),
com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como
referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 26 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis blythii (a: 1988-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período (valor
aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos azuis escuros: 5074,9%. Círculos pretos: > 75%. Pontos de interrogação: presença, mas inexistência de
estimativa. Cruzes: inexistência de dados.
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Figura 27 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis emarginatus (a: 19881995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos azuis escuros: 50-74,9%.
Círculos pretos: > 75%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e
Outubro 2013 revelaram mais um abrigo de maternidade de M. emarginatus (Miranda Douro I).
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Figura 28 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis escalerai (a: 1988-1995;
b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período (valor
aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos azuis escuros: 5074,9%. Pontos de interrogação: presença, mas inexistência de estimativa. Cruzes: inexistência de
dados.
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Figura 29 – Evolução dos índices populacionais de Miniopterus schreibersii para a época de
hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados
tendo como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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Figura 30 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Miniopterus schreibersii (a:
1988-1995; b: 1996-2003; c: 2004-2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012),
com representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período.
Círculos brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis escuros: 50-74,9%.
Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram
mais um abrigo de hibernação de M. schreibersii (Lamego I).
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Figura 31 – Evolução dos índices populacionais de Miniopterus schreibersii para a época de
maternidade calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados
tendo como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

35

Figura 32 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Miniopterus schreibersii (a:
1988-1995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012),
com representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período
(valor aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não
utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Pontos de
interrogação: presença, mas inexistência de estimativa. Cruzes: inexistência de dados.
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Figura 33 – Abrigos de importância nacional (classificação em 2013, com dados 2007-2012).

39

Figura 34 – Importância sazonal dos abrigos de importância nacional (classificação em 2013, com
dados 2007-2012) (a: importantes durante a hibernação; b: importantes durante a primavera; c:
importantes durante a maternidade (Círculos pretos: maternidades. Círculos brancos: satélites);
d: importantes durante o outono.
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Figura 35 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Bragança I na
época de maternidade.
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Figura 36 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Miranda Douro I
na época de hibernação.
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Figura 37 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Miranda Douro I na
época de maternidade.
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Figura 38 – Variação das estimativas de Myotis myotis/blythii no abrigo Miranda Douro I na
época de maternidade.
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Figura 39 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale no abrigo Ribeira Pena I na época de
hibernação.
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Figura 40 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Mogadouro I na época
de hibernação.
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Figura 41 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Mogadouro I na
época de hibernação.
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Figura 42 – Variação das estimativas de Myotis blythii no abrigo Mondim Basto II na época de
hibernação.
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Figura 43 – Variação das estimativas de Myotis myotis/blythii no abrigo Mogadouro II na época
de maternidade.
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Figura 44 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Mogadouro II na

época de maternidade.
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Figura 45 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Torre Moncorvo II
na época de hibernação.
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Figura 46 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale/mehelyi no abrigo Torre Moncorvo
III na época de hibernação.
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Figura 47 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Torre Moncorvo
III na época de hibernação.
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Figura 48 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Torre Moncorvo I na
época de hibernação.
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Figura 49 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Torre Moncorvo I
na época de hibernação.
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Figura 50 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Figueira Castelo
Rodrigo I na época de hibernação.
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Figura 51 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Figueira Castelo Rodrigo I na
época de maternidade.
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Figura 52 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Figueira Castelo
Rodrigo I na época de maternidade (escala logarítmica).
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Figura 53 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale/mehelyi no abrigo Arouca I na
época de hibernação.
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Figura 54 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Cantanhede I na
época de hibernação.
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Figura 55 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Cantanhede I na
época de maternidade.
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Figura 56 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Montemor-oVelho I na época de maternidade.
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Figura 57 – Variação das estimativas de Myotis emarginatus no abrigo Montemor-o-Velho I na
época de maternidade.
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Figura 58 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Condeixa-a-Nova
II na época de maternidade.
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Figura 59 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Pombal I na
época de hibernação.
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1. RESUMO
Portugal foi um dos primeiros países europeus a desenvolver um programa de monitorização
regular de morcegos. Tendo em conta que a maioria das espécies mais ameaçadas utilizam regularmente
abrigos subterrâneos (sobretudo grutas e minas), iniciou-se em Julho de 1987 o “Programa de
Monitorização de Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos”.
O presente relatório inclui a análise dos dados do programa de monitorização e de outras
observações realizadas em abrigos importantes, sobretudo no âmbito de avaliação de impacte ambiental.
Apresenta-se uma análise por espécie (com a avaliação da tendência populacional e a determinação dos
abrigos que necessitam de ser geridos para a manutenção ou restabelecimento de um estado de
conservação favorável da espécie em causa) e uma análise por abrigo (com a descrição da ocupação
sazonal dos abrigos de importância nacional e, para as espécies mais regulares, a evolução temporal da
ocupação).
A análise por espécie foi realizada para nove espécies (Rhinolophus ferrumequinum, R.
hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, Myotis myotis, M. blythii, M. emarginatus, M. escalerai e Miniopterus
schreibersii), com base nos dados recolhidos entre Dezembro de 1987 e Julho de 2012, em 48 abrigos
ocupados na época de hibernação e 44 abrigos ocupados na época de maternidade. Saliente-se que 56%
destes abrigos localizam-se em áreas classificadas. Só foi possível avaliar a tendência populacional para as
espécies com mais dados; foram assim calculadas as tendências de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R.
euryale, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii e M. schreibersii para as épocas de hibernação (15 de Dezembro a
fim de Fevereiro) e maternidade (15 de Abril a fim de Maio para M. myotis, e 1 de Junho a 25 de Julho para
as outras espécies), tendo-se obtido tendências globais de “Estável” para R. ferrumequinum, M. myotis e M.
schreibersii, “Decréscimo” para M. blythii, e “Indeterminado” para R. hipposideros, R. euryale e R. mehelyi.
A análise por abrigo é apresentada para os 76 abrigos classificados como importantes a nível
nacional com base nos critérios de classificação recentemente actualizados. A classificação ocorreu em
2013, com base nos dados de 2007-2012. Dos 76 abrigos classificados como de importância nacional (51%
localizados em áreas classificadas), três são importantes ao longo de todo o ano, 43 são importantes na
época de hibernação, 40 são importantes na época de maternidade por albergarem colónias com crias
(acrescidos de seis satélites de maternidade, ocupados na época de maternidade por números elevados de
morcegos que não se estão a reproduzir, geralmente machos e fêmeas não reprodutoras), 23 são
importantes na primavera, e 20 são importantes no outono. Alguns abrigos podem estar ameaçados por
vários factores, entre os quais: (a) re-exploração mineira das áreas onde se localizam (Torre Moncorvo I,
Torre Moncorvo II, Torre Moncorvo III, Montemor-o-Novo I, Montemor-o-Novo III e Moura I), (b)
encerramento inadequado por questões de segurança (Vila Real IV e Arouca I), (c) perturbação excessiva
por visitantes (Castro d´Aire I, Arouca II, Montemor-o-Velho I, Alvaiázere I, Seia I, Tomar I, Alcanena III e
Moura I), (d) recuperação inadequada (Sabugal II e Montemor-o-Velho I), (e) perturbação por existência de
projectos com impacte negativo nas imediações (Miranda Douro I e Porto Mós V), (f) derrocadas (Mondim
Basto II, Freixo Espada Cinta I, Ribeira Pena I, Alandroal I, Sesimbra II, Odemira VII, Tavira I e Loulé II), e (g)
proximidade excessiva a aerogeradores (Alvaiázere I); adicionalmente, dois abrigos (Carrazeda Ansiães I e
Carrazeda Ansiães II) deixarão de estar disponíveis a médio prazo devido à submersão por uma barragem
que está em construção. O ICNF tem tentado acompanhar estas situações e promover a sua resolução.

2. CONTEXTO
Tendo em conta que a maioria das espécies mais ameaçadas utilizam regularmente abrigos
subterrâneos (sobretudo grutas e minas), em Julho de 1987 iniciou-se em Portugal o “Programa de
Monitorização de Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos”, um dos primeiros
programas a ser estabelecido na Europa. O Programa foi planeado pelo Prof. Jorge Palmeirim da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa, no âmbito do Projecto Ecologia de Quirópteros, financiado pelo
então Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. Idealmente incluía a visita nas
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várias épocas do ciclo anual (hibernação, primavera, maternidade e outono) para definição da ocupação
sazonal de cada abrigo e, após a determinação dos abrigos ocupados nas duas épocas críticas para os
morcegos (hibernação e maternidade), a manutenção da visita anual nestes dois períodos. Inicialmente
foram incluídos na lista de abrigos a visitar todos os que albergavam números elevados de morcegos; em
1993 foram publicados critérios de avaliação da importância de locais de abrigo de morcegos (Palmeirim &
Rodrigues 1993) e a lista de abrigos a visitar foi sendo revista e completada com base nos critérios. Estes
critérios foram revistos em 2013 (ICNF 2013, Anexo 1). Até cerca de 2004 a maioria das visitas foi realizada
por técnicos do ICNB ou alunos da Faculdade de Ciências de Lisboa, mas nos últimos anos a recolha de
dados alargou-se às Universidades do Porto, Aveiro e Évora, à Federação Portuguesa de Espeleologia
(nomeadamente, “Associação dos Espeleólogos de Sintra”, “Núcleo de Espeleologia da Costa Azul”, “Grupo
Protecção Sicó”, ”Grupo de Espeleologia e Montanhismo”, “Centro de Estudos e Actividades Especiais”,
“Alto Relevo – Clube de Montanhismo”, “Núcleo de Espeleologia de Leiria”, “Espelo Clube de Torres
Vedras”, “Núcleo de Espeleologia de Alcobaça”, “Núcleo de Espeleologia da Associação Académica da
Universidade de Aveiro” e “Geonauta”), e a equipas e técnicos de campo ligados a processos de avaliação
de impacte ambiental.
Para servir de base à preparação do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 2005, em 2003 foi
publicada a avaliação da tendência populacional de algumas espécies de morcegos cavernícolas para o
período 1988 a 2002 (Rodrigues et al. 2003), com base em análise dos dados através de regressões lineares
simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos.
Durante o ano de 2012, para responder ao 2º relatório de aplicação da Directiva Habitats foi feita
uma análise por espécie dos dados recolhidos entre 2006 e 2012.
O presente relatório inclui a análise dos dados do programa de monitorização e de outras
observações realizadas em abrigos importantes, sobretudo no âmbito de avaliação de impacte ambiental.
Apresenta-se uma análise por espécie (com a avaliação da tendência populacional entre 1988 e 2012 e a
determinação dos abrigos que necessitam de ser geridos para a manutenção ou restabelecimento de um
estado de conservação favorável da espécie em causa) e uma análise por abrigo (com a descrição da
ocupação sazonal dos abrigos de importância nacional e, para as espécies mais regulares, a evolução
temporal da ocupação). Inclui abrigos subterrâneos e abrigos de outro tipo (sobretudo edifícios) que
alberguem populações numerosas de espécies cavernícolas.

3. METODOLOGIA
3.1 Recolha de dados
Em cada visita foram registadas as estimativas dos números de indivíduos de cada espécie presente
no abrigo, e todas as observações que possam ser úteis para a caracterização do tipo de ocupação do
abrigo (e.g., existência de morcegos em cópula, presença de crias, indivíduos anilhados (se possível, com
leitura da anilha)). Para cada visita foram conciliadas as estimativas do número de indivíduos de cada
espécie presente no abrigo (obtidas por contagens directas dos animais ou estimativa da área das colónias)
e, quando possível, as fotografias das colónias presentes. Os dados recolhidos têm sido compilados num
ficheiro EXCEL. As observações constantes deste ficheiro foram recolhidas por Anabela Amado, AESDA,
António Fael, Álvaro Jales, Alexandre Pereira, Ana Rainho, Andreas Zahn, Bárbara Monteiro, Bio3, Bruno
Pinto, Cristina Costa, Carlos Carrapato, Conceição Conde, Christian Dietz, Cláudia Franco, Carlos Melo,
Cláudia Nobre, Carlos Pedro Santos, Carmen Silva, Diogo Oliveira, Ecosfera, Ecovisão, Emílio Moitas,
Francisco Amorim, Filipe Moniz, Francisco Rasteiro, Gabriel Mendes, Hugo Rebelo, José Crispim, José
Nascimento João Janela, Luis Braz, LEA-UTAD, Luis Sobral, Luísa Rodrigues, José Conde, Jorge Palmeirim,
João Pargana, Margarida Augusto, Maria João Pereira, Marisa Quaresma, Nuno Salgueiro, Nuno Vieira,
Orlando Elias, Olímpio Martins, Pedro Alves, Paulo Barros, Paulo Campos, Pedro Horta, Paul Hoof, Plecotus,
Pedro Pinto, Paulo Oliveira, Pedro Rodrigues, Procesl, Rita Alves, Rita Lemos, Sara Bicho, Sérgio Bruno
Ribeiro, Sofia Reboleira, Sofia Lourenço, Sérgio Medeiros, SPVS, Strix, Prossistemas, Tiago Brito, Tiago
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Marques, Vitor Amendoeira e Ulisses Lopes.
No caso de colónias compactas, as estimativas basearam-se na presença de 2000 indivíduos por m2
no caso de Miniopterus schreibersii (Rodrigues & Palmeirim 2008) e 1000 indivíduos por m2 no caso de
Myotis myotis e Myotis blythii (observação pessoal e de J. Palmeirim).
Quando não foi possível identificar as espécies presentes nos abrigos, foram considerados pares
(expl. M. myotis/blythii) ou grupos de espécies (expl. Rhinolophus sp). No caso de “Myotis sp (pequenos)”,
esta designação inclui as espécies do género Myotis de tamanho mais reduzido (M. emarginatus, M.
daubentonii, M. bechsteinii, M. mystacinus e M. escalerai).
É de salientar que as observações realizadas no interior dos abrigos podem apresentar algumas
limitações (Rodrigues & Palmeirim, 1994):
(1) Irregularidade na utilização dos abrigos em anos diferentes - apesar da maioria das espécies
ter tendência para utilizar os mesmos abrigos de hibernação e maternidade de ano para ano,
há numerosas excepções. A ausência de indivíduos num abrigo que está geralmente ocupado
pode ser causada por uma alteração circunstancial na ocupação do abrigo e não por um
declínio da população ou pelo abandono do abrigo.
(2) Movimentos entre abrigos dentro das épocas de maternidade e hibernação - num programa
de monitorização tem de se assumir que o número de morcegos dentro de cada uma destas
épocas permanece aproximadamente constante. No entanto, há evidência de que,
especialmente durante o período de hibernação e sobretudo em anos pouco frios, podem
ocorrer movimentos entre abrigos. A mudança de abrigos pode também ter origem na
perturbação do abrigo em dias anteriores à visita.
(3) Alterações na localização das colónias dentro do sistema de grutas - em abrigos de grandes
dimensões ou sistemas que incluam várias grutas, os morcegos podem ocupar locais diferentes
em anos consecutivos. Este facto pode conduzir a uma subestimativa do número de morcegos
presentes, sobretudo em situações em que algumas zonas do abrigo sejam de difícil acesso.
(4) Pequena precisão de algumas contagens - as contagens podem por vezes ser pouco
precisas, particularmente quando os animais estão muito dispersos, muito altos ou muito
activos.
Para além destas limitações, a qualidade dos dados também pode ser afectada por:
(5) Dificuldade de identificação de espécies parecidas - sobretudo quando os morcegos não são
manuseados há algumas espécies muito difíceis de distinguir, em particular Rhinolophus
mehelyi e Rhinolophus euryale, e M. myotis e M. blythii. Esta dificuldade aparece de modo
acrescido em observadores com menos experiência; para obviar este problema foram
recentemente realizados sete cursos de identificação morfológica ministrados a 129
participantes.
(6) Diferenças na precisão devido a observadores diferentes - a área ocupada por colónias é
bastante difícil de estimar, sobretudo no caso de colónias mistas. Esta dificuldade aparece de
modo acrescido em observadores com menos experiência; para obviar este problema, os
cursos de identificação morfológica incluíram treino de estimativas.
(7) Imprecisão de algumas contagens por desconhecimento de parte do abrigo - não existindo
frequentemente cartografia das grutas e minas, e sendo frequente a existência de passagens
muito estreitas, há alguns casos de abrigos cuja continuação só foi encontrada vários anos
após serem regularmente visitados. Em dois dos casos, Marvão I e Torre Moncorvo III, as novas
zonas revelaram a existência de colónias muito numerosas.
(8) Dificuldade de detecção de indivíduos isolados ou em grupos muito reduzidos - durante o
dia é frequente encontrarmos morcegos em letargia ligeira, não se mexendo nem emitindo
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sons. A dificuldade de detecção é acrescida na época de hibernação.
(9) Dificuldade de detecção de espécies fissurícolas - é frequente em muitas espécies
encontrarmos alguns indivíduos em fissuras (e.g., M. schreibersii, M. myotis e M. blythii), mas
no caso de Myotis escalerai há três colónias numerosas abrigadas em locais não visíveis.
Nesses casos só soubemos da existência pelo facto de se capturarem indivíduos desta espécie
quando se colocam armadilhas de harpa na saída dos abrigos, durante a emergência. Nestas
situações é impossível fazermos estimativas dos morcegos presentes no abrigo. É possível que
existam mais casos, ainda não identificados.
(10) Impossibilidade de visitação do abrigo - sobretudo em minas de minério abandonadas,
podem ocorrer derrocadas no interior que impossibilitem o acesso ou tornem a visitação
demasiado perigosa. É o caso do abrigo Odemira VII (erradamente designado como Santiago
Cacém em Palmeirim & Rodrigues 1992), onde só podemos confirmar a permanência das
colónias por captura dos morcegos com armadilhas de harpa durante a emergência; neste caso
também é impossível fazermos estimativas dos morcegos presentes no abrigo.
(11) Presença casual de morcegos espanhóis - no caso de abrigos localizados perto da
fronteira (e.g. Marvão I, Torre Moncorvo II e Torre Moncorvo III) por vezes observamos um
número muito elevado de morcegos, que podem ter migrado de Espanha. Nalgumas dessas
situações, no abrigo Marvão I foram recapturados vários indivíduos com anilhas espanholas.
(12) Irregularidade das visitas - apesar de idealmente todos os abrigos conhecidos deverem ser
visitados todos os anos, essa regularidade nem sempre é possível por inúmeros factores. Para
além de dificuldades que possam condicionar a visitação regular (e.g., complexidade
excepcional no acesso, disponibilidade de observadores), o facto de nos últimos anos se ter
intensificado o trabalho de campo decorrente da existência de mais projectos (no âmbito de
investigação, AIA, Atlas dos Morcegos) traduziu-se na inventariação de abrigos novos. Nesses
casos é naturalmente impossível existirem amostragens regulares para todo o período
amostrado.
Com tantas limitações possíveis, a qualidade individual das observações é por vezes muito reduzida.
Este problema é, no entanto, minorado devido ao elevado número de observações.

3.2 Análise dos dados
3.2.1 Análise por espécie
Foram analisados os resultados das visitas aos abrigos incluídos no “Programa de Monitorização de
Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos” recolhidos entre Dezembro de 1987 e Julho
de 2012; optou-se por não incluir os dados de Julho de 1987 por serem em número muito reduzido e ter
sido uma fase de experimentação de metodologias. Os dados incluídos neste relatório referem-se às duas
épocas do ano consideradas mais críticas para os morcegos: hibernação (15 de Dezembro a fim de
Fevereiro) e maternidade (15 de Abril a fim de Maio para M. myotis, e 1 de Junho a 25 de Julho para as
outras espécies). Estes limites temporais foram definidos para Portugal por Rodrigues & Palmeirim (2008).
No total, foram analisados dados de 48 abrigos na época de hibernação e de 44 abrigos na época de
maternidade (Figura 1); 56% destes abrigos localizam-se em áreas classificadas.
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Figura 1 – Abrigos analisados (preto: época de hibernação; branco: época de maternidade; preto e
branco: ambas as épocas) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012).

Os dados foram analisados em duas vertentes: evolução do número de morcegos nos abrigos
visitados, e evolução do número de abrigos ocupados.
A evolução do número de morcegos nos abrigos visitados foi estudada com base em índices anuais,
calculados com base num modelo linear generalizado log-linear de Poisson, na imputação de valores
inexistentes baseada noutros locais e em correlação serial. Os dados foram comparados com os valores de
um ano considerado representativo (assumido pelo programa como valor 100), que no caso português foi
assumido como 1988 dado o elevado número de observações registado nesse ano. No caso da época de
hibernação de M. blythii, considerou-se 1989 como o ano de referência visto não terem existido
observações em 1988. No caso de Myotis emarginatus, dada a quase inexistência de dados na época de
hibernação e à existência de muitos poucos dados na época de maternidade, optou-se por não calcular
índices anuais. No caso de M. escalerai, dada a quase inexistência de dados na época de hibernação e à
existência de várias colónias numerosas mas com efectivo impossível de estimar, optou-se por não calcular
índices anuais.
Os cálculos estatísticos foram realizados com o programa TRIM (“TRends and Indices for Monitoring
data”) desenvolvido pelo “Statistics Netherlands”. A organização e análise dos dados foram realizadas com
o programa Birdstats (aplicação “open source” para dados de monitorização, inicialmente desenvolvida
para aves e actualmente em utilização em vários países europeus para morcegos). Apesar da utilização
destes programas na análise de dados de morcegos ser ainda recente (e.g., Haysom et al. 2011), optou-se
pela sua utilização visto serem programas de aplicação relativamente fácil para além de ter sido possível
contar com apoio informático do técnico holandês que desenvolveu o TRIM, e pelo facto dos colegas
ingleses terem aplicado adicionalmente uma análise estatística mais complexa (“GAMs - General Additive
Models”) com resultados semelhantes (Karen Haysom, com. pess.). No entanto, é considerado que os
programas utilizados são menos robustos, pelo que os resultados têm de ser interpretados com bastante
cautela, sobretudo tendo em consideração as inúmeras limitações dos dados referidas anteriormente.
Para diminuir os erros só foram considerados os abrigos onde foram realizadas pelo menos cinco
observações anuais em cada época.
Para além do cálculo dos índices anuais, o programa calcula a tendência da espécie com base no
declive da linha de tendência calculada e nos intervalos de confiança (Tabela 1).
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Tabela 1 – Classes de tendência calculadas pelo programa TRIM.
Tendência

Declive e Intervalo de confiança (IC)

Aumento acentuado

Limite inferior IC ≥ 1,05

Aumento moderado

1,00 < limite inferior IC ≤1,05

Estável

Limite inferior IC ≥ 0,95 e limite superior IC ≤ 1,05

Decréscimo moderado

0,95 ≤ limite superior IC ≤ 1,00

Decréscimo acentuado

Limite superior IC < 0,95

Indeterminado

Declive = 1,00 e limite inferior IC < 0,95 ou limite superior IC > 1,05

A evolução do número de abrigos ocupados foi analisada através de três mapas, referentes à
ocupação registada em três períodos: 1988-1995, 1996-2003 e 2004-2012. A escolha de períodos de oito
anos (à excepção do último período, que engloba 9 anos) em vez de valores anuais pretende diminuir os
efeitos das limitações dos dados e é uma adaptação da análise apresentada em Rodrigues et al. (2003).
Dado o carácter errático da grande maioria das espécies e a dificuldade de detecção de indivíduos isolados
ou em grupos muito reduzidos, os mapas incluem apenas os dados de observação de, pelo menos, dois
indivíduos. Em cada período em análise, a cor dos símbolos corresponde à razão entre o efectivo máximo
presente em cada abrigo e o total registado. Nos períodos que incluem situações em que se sabe que as
espécies estão presentes no abrigo mas não foi possível estimar o tamanho das colónias (por ser impossível
distinguir de outra espécie sem observação na mão, ou pelo facto da colónia se situar num sítio inacessível
ou desconhecido), o total registado é apenas aproximado.
No caso de Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros, tendo em conta que se tem
observado com frequência a utilização alternada de abrigos diferentes, considera-se que a análise do
número de abrigos ocupados não é representativa para estas espécies, pelo que não são apresentados os
mapas antigos; a título ilustrativo apresentam-se os mapas com os abrigos de hibernação e maternidade
registados entre 2004 e 2012. No caso de M. emarginatus e M. escalerai, dada a quase inexistência de
observações na época de hibernação, não são apresentados mapas para essa época.
No final da exposição dos dados por espécie, é apresentada a avaliação global da tendência e os
abrigos com maior ocupação em cada época crítica que necessitam de ser geridos para a manutenção ou
restabelecimento de um estado de conservação favorável da espécie em causa.
Tendo em conta que a análise por espécie decorreu em 2012 (para apoiar o 2º relatório de
aplicação da Directiva Habitats) e que durante o ano de 2013 os registos foram completados com dados
recolhidos para o Atlas dos Morcegos e com observações realizadas por investigadores e técnicos de AIA
em abrigos entretanto considerados de importância nacional, teria sido desejável refazer a análise por
espécie com os dados actualmente constantes do ficheiro que incluía os registos das visitas do programa de
monitorização de abrigos subterrâneos. No entanto, tal não foi possível dada a morosidade da análise, e
optou-se por acrescentar em cada espécie as informações relativas a novos abrigos de importância nacional
de hibernação e maternidade entretanto classificados.

3.2.2 Análise por abrigo
Conforme é explicado no capítulo 2 (Contexto), a lista de abrigos a visitar no âmbito do “Programa
de Monitorização de Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional de Morcegos” incluiu inicialmente os
abrigos que albergavam números elevados de morcegos, passando depois a ser revista e completada com
base nos critérios de avaliação da importância de locais de abrigo de morcegos definidos em 1993
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(Palmeirim & Rodrigues 1993). Após a aprovação dos novos critérios em 2013 (ICNF 2013), foram
analisados os dados de abrigos visitados no âmbito do Atlas dos Morcegos de Portugal continental e os
dados constantes das bases de dados de observações do ICNF e de registo de visitas a abrigos de
importância nacional; foi preparada uma lista preliminar dos abrigos subterrâneos portugueses de
importância nacional (classificação de 2013, com base nas observações entre 2007 e 2012), que foi enviada
aos espeleólogos que colaboram regularmente com o ICNF, investigadores e técnicos de campo para ser
completada e actualizada. Para além de dados de outros abrigos que foram classificados como importantes,
foi feito também um esforço de recolha de outros dados referentes a abrigos já classificados na lista
preliminar que pudessem existir. Todos os dados recebidos até Outubro 2013 foram acrescentados ao
ficheiro EXCEL que incluía os registos das visitas do programa de monitorização.
Este relatório apresenta uma análise da ocupação dos abrigos classificados como importantes em
2013 (com base nos dados entre 2007 e 2012), que inclui a listagem de todas as espécies já observadas no
abrigo, a descrição da ocupação sazonal do abrigo e, quando possível, gráficos de evolução temporal da
ocupação pelas espécies que conferem importância ao abrigo no período considerado. Só foram
preparados gráficos quando existem dados de pelo menos cinco anos, e são apresentados apenas gráficos
para as épocas de hibernação e maternidade (a pouca fidelidade dos morcegos aos abrigos durante a
primavera e outono, por serem épocas de migração entre abrigos, traduz-se numa grande variabilidade dos
valores observados que não permite a interpretação do padrão de ocupação ao longo dos anos). Mesmo os
gráficos apresentados têm de ser interpretados com muita cautela dada a enorme variabilidade das
observações causada pelos factores referidos no capítulo 3.1 (Recolha de dados). Os gráficos foram
preparados com os dados recolhidos entre Dezembro de 1987 e Dezembro de 2012, tendo optado uma vez
mais por não incluir os dados de Julho de 1987 por serem em número muito reduzido e ter sido uma fase
de experimentação de metodologias. Na descrição da ocupação sazonal, para além das épocas de
hibernação (15 de Dezembro a fim de Fevereiro), maternidade (15 de Abril a fim de Maio para M. myotis, e
1 de Junho a 25 de Julho para as outras espécies), primavera (1 de Março a 31 de Maio) e outono (26 de
Julho a 14 de Dezembro), são ainda referidos abrigos considerados importantes por serem satélites de
maternidade (segundo denominação de Rodrigues 1989); estes abrigos são ocupados na época de
maternidade por números elevados de morcegos que não se estão a reproduzir, geralmente machos e
fêmeas não reprodutoras.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Análise por espécie
Para facilitar a análise comparativa das tendências calculadas pelo TRIM para as várias espécies nas
épocas analisadas (hibernação e maternidade) apresenta-se uma tabela-resumo no Anexo 2.

4.1.1 Rhinolophus ferrumequinum
4.1.1.1 Rhinolophus ferrumequinum - Época de hibernação
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. ferrumequinum na época de
hibernação pode ser observada na Figura 2.
O elevado valor de 1988 parece ser devido a um número excepcional de morcegos desta espécie
que hibernaram no abrigo Marvão I, situado perto da fronteira, e que eventualmente poderiam ter migrado
de Espanha. O valor de 2001 parece dever-se a um número excepcional de morcegos desta espécie que
hibernaram no abrigo Moura I. O reduzido valor de 1993 parece dever-se a uma diminuição dos indivíduos
que hibernaram nesse ano nos abrigos Moura I e Condeixa-a-Nova II (erradamente designado como
Coimbra I em Palmeirim & Rodrigues 1992).
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Figura 2 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus ferrumequinum para a época de
hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho
2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como
referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

A tendência calculada pelo TRIM para R. ferrumequinum na época de hibernação entre 1988 e 2012
é “Estável” (declive=0,9828; intervalo de confiança=0,0093). Recorda-se que a tendência calculada através
de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para R. ferrumequinum na
época de hibernação entre 1988 e 2002 era “Indeterminada” (Rodrigues et al. 2003).
Tendo em conta que R. ferrumequinum utiliza um grande número de abrigos alternadamente,
apresenta-se apenas, a título ilustrativo, o mapa com os abrigos de hibernação desta espécie registados nos
últimos anos (Figura 3).

Figura 3 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Rhinolophus ferrumequinum entre
2004 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com representação do efectivo
de cada abrigo proporcional ao total registado neste período. Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e
Outubro 2013 revelaram mais um abrigo de hibernação (Arouca II).
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É conhecido um número elevado de abrigos ocupados de modo regular na época de hibernação
(quando comparado com as restantes espécies cavernícolas) (n=47), embora apenas 11 abrigos sejam
ocupados por mais de 100 indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de hibernação importantes
desta espécie). A utilização de muitos abrigos por grupos reduzidos está patente no mapa, visto só se terem
registado abrigos com efectivo menor que 25% do total observado no período em análise. O número
máximo de indivíduos estimado num abrigo foi cerca de 1000, mas as populações são geralmente muito
mais pequenas (para colónias com mais de 100 indivíduos: média=309, mediana=182). Entre 2004 e 2012
foram observados três abrigos sem morcegos desta espécie que no passado estavam ocupados (Ribeira
Pena I, Óbidos e Montemor-o-Novo I), mas todos em número diminuto. Saliente-se que a análise
apresentada anteriormente não utilizou os dados do abrigo de hibernação registado posteriormente a
Agosto 2012.
Relativamente às observações entre 1988 e 2003, é de salientar a importância de dois abrigos,
onde foram observados 25-49,9% do efectivo: Marvão I (1988-1995) e Moura I (1988-1995 e 1996-2003).
É um dos casos em que ao longo dos três períodos analisados se observou um grande aumento do
número de abrigos conhecido (passou de 10 abrigos ocupados em 1988-1995 para 38 abrigos em 20042012 (potencialmente 44, visto seis abrigos não terem sido amostrados)).

4.1.1.2 Rhinolophus ferrumequinum - Época de maternidade
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. ferrumequinum na época de
maternidade pode ser observada na Figura 4.
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Figura 4 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus ferrumequinum para a época de
maternidade calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo
como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

O elevado valor de 1996 parece dever-se a um número excepcional de morcegos desta espécie que
utilizaram o abrigo Tomar II; o reduzido valor de 1994 parece ser influenciado por uma diminuição dos
indivíduos no mesmo abrigo.
A tendência calculada pelo TRIM para R. ferrumequinum na época de maternidade entre 1988 e
2012 é “Estável” (declive=1,0071; intervalo de confiança=0,0124). Recorda-se que a tendência calculada
através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para R.
ferrumequinum na época de maternidade entre 1988 e 2002 era “Indeterminada” (Rodrigues et al. 2003).

9

É também apresentado apenas, a título ilustrativo, o mapa com os abrigos de maternidade desta
espécie registados nos últimos anos (Figura 5).

Figura 5 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Rhinolophus ferrumequinum entre
2004 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com representação do efectivo
de cada abrigo proporcional ao total registado neste período. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos
azuis acinzentados: 25-49,9%. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram mais
um abrigo de maternidade (Torre Moncorvo I).

É actualmente conhecido um número reduzido de abrigos de maternidade (n=10), sendo oito
ocupados por mais de 30 indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de maternidade importantes
desta espécie). É de salientar que há certamente outras colónias não conhecidas localizadas em edifícios
(dos oito abrigos de maternidade de importância nacional conhecidos, quatro são edifícios). O número
máximo de indivíduos estimado num abrigo foi cerca de 1000, mas as populações são geralmente bastante
mais pequenas (para colónias com mais de 30 indivíduos: média=289, mediana=175). Entre 2004 e 2012
salienta-se a importância do abrigo Sabugal I, único local onde foi observado efectivo superior a 25%.
Relativamente às observações entre 1988 e 2003, é de salientar a importância de três abrigos, dois
onde foram observados 25-49,9% do efectivo: Tomar II (1988-1995 e 1996-2003) e Bragança I (1988-1995),
e um onde foi observado 50-74,9% do efectivo: Montemor-o-Velho.
Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número de abrigos de
maternidade desta espécie teve um aumento muito ligeiro (passou de seis abrigos ocupados em 1988-1995
para nove abrigos em 2004-2012 (10, se considerarmos os dados até 2013), mas não podemos esquecer
que há certamente outras colónias não conhecidas localizadas em edifícios.

4.1.1.3 Rhinolophus ferrumequinum - Global
Tendo em conta que no período estudado o programa TRIM calculou que R. ferrumequinum se
manteve “Estável” nas duas épocas analisadas, considera-se que a tendência da espécie entre 1988 e 2012
é “Estável”.
Considera-se que o restabelecimento ou a manutenção de um estado de conservação favorável de
R. ferrumequinum (inadequado na zona mediterrânica e desconhecido na zona atlântica, segundo o
relatório de implementação da Directiva Habitats 2007-2012) passa pela gestão durante a época de
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hibernação dos abrigos Alvaiázere I, Mogadouro I, Ferreira do Zêzere I, S. Pedro Sul I, Torre Moncorvo III,
Arouca II, Pombal II, Ourém, Castro d´Aire I, Torre Moncorvo II, Pombal I, Figueira Castelo Rodrigo I,
Amarante I, Marvão I e Moura I. Adicionalmente, durante a época de maternidade têm de ser geridos os
abrigos Alcanena I, Sabugal I, Sabugal II, Tomar II e Bragança I. Tendo em conta a sua ocupação nas duas
épocas, os abrigos Torre Moncorvo I, Condeixa-a-Nova II (erradamente designado como Coimbra I em
Palmeirim & Rodrigues 1992), Miranda Douro I e Montemor-o-Velho I têm de ser geridos durante todo o
ano.
Salienta-se que alguns destes abrigos podem estar ameaçados por re-exploração mineira das áreas
onde se localizam (Torre Moncorvo I, Torre Moncorvo II, Torre Moncorvo III, Moura I), encerramento
inadequado por questões de segurança (S. Pedro Sul I), perturbação excessiva por visitantes (Arouca II,
Castro d´Aire I, Alvaiázere I, Montemor-o-Velho I e Moura I), recuperação inadequada (Sabugal II,
Montemor-o-Velho I), proximidade excessiva a aerogeradores (Alvaiázere I) e perturbação por existência de
projectos com impacte negativo nas imediações (Miranda Douro I). O ICNF tem tentado acompanhar e
resolver estas situações.

4.1.2 Rhinolophus hipposideros
4.1.2.1 Rhinolophus hipposideros - Época de hibernação
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. hipposideros na época de
hibernação pode ser observada na Figura 6.

Figura 6 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus hipposideros para a época de
hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho
2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como
referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

O elevado valor de 2003 parece ser devido a um número excepcional de morcegos desta espécie
que hibernaram no abrigo Torre Moncorvo II, situado perto da fronteira, e que eventualmente poderiam
ter migrado de Espanha. O valor de 1995 parece ser devido a um aumento do número de indivíduos no
abrigo Ourém. O aumento dos valores a partir de 1995 é provavelmente devido à descoberta do abrigo
Castelo Vide I, um dos mais importantes do país. O reduzido valor de 1993 parece ser influenciado pela não
utilização dos abrigos Ourém e Lagoa.
A tendência calculada pelo TRIM para R. hipposideros na época de hibernação entre 1988 e 2012 é
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“Indeterminada” (declive=1,0347; intervalo de confiança=0,0238). Recorda-se que a tendência calculada
através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para R.
hipposideros na época de hibernação entre 1988 e 2002 era também “Indeterminada” (Rodrigues et al.
2003).
Tal como para a espécie anterior, tendo em conta que R. hipposideros utiliza um grande número de
abrigos alternadamente, apresenta-se apenas, a título ilustrativo, o mapa com os abrigos de hibernação
desta espécie registados nos últimos anos (Figura 7).

Figura 7 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Rhinolophus hipposideros entre 2004 e
2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com representação do efectivo de cada
abrigo proporcional ao total registado neste período. Círculos brancos: não utilizado. Círculos azuis
claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Cruzes: inexistência de dados.

É conhecido um número elevado de abrigos ocupados de modo regular na época de hibernação
(quando comparado com as restantes espécies cavernícolas) (n=42), embora apenas um abrigo seja
ocupado por mais de 100 indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de hibernação importantes
desta espécie). A utilização de muitos abrigos por grupos reduzidos está patente no mapa, visto só se ter
registado um abrigo com efectivo superior a 25% do total observado no período em análise (Castelo Vide I).
O número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi 184, mas as populações são geralmente
ligeiramente mais pequenas (para colónias com mais de 100 indivíduos: média=154, mediana=147). Entre
2004 e 2012 foram observados cinco abrigos sem morcegos desta espécie que no passado estavam
ocupados (Montemor-o-Novo I, Moura III), Grândola I, Loulé III e Lagoa), mas sempre em números
reduzidos.
Relativamente às observações entre 1988 e 2003, é de salientar a importância de três abrigos, onde
foram observados 25-49,9% do efectivo: Ourém (1988-1995), Torre Moncorvo II (1996-2003) e Castelo Vide
I (1996-2003).
É um dos casos em que ao longo dos três períodos analisados se observou um grande aumento do
número de abrigos conhecido (passou de nove abrigos ocupados em 1988-1995 para 32 abrigos em 20042012 (potencialmente 37, visto cinco abrigos não terem sido amostrados)).
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4.1.2.2 Rhinolophus hipposideros - Época de maternidade
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. hipposideros na época de
maternidade pode ser observada na Figura 8.
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Figura 8 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus hipposideros para a época de
maternidade calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo
como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

O elevado valor de 1988 parece dever-se a um número excepcional de morcegos desta espécie que
se reproduziram no abrigo Miranda Douro I. O valor de 1990 parece dever-se a um aumento no abrigo
Tomar II. O valor de 1993 deve-se provavelmente a um aumento, ainda que ligeiro de indivíduos no abrigo
Loulé III. O reduzido valor de 2001 parece ser influenciado por diminuição dos indivíduos nos abrigos
Alcanena I, Lagoa e Loulé III.
A tendência calculada pelo TRIM para R. hipposideros na época de maternidade entre 1988 e 2012
é “Decréscimo moderado significativo (p<0,01)**” (declive=0,9403; intervalo de confiança=0,0112).
Recorda-se que a tendência calculada através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo
ao longo dos anos para R. hipposideros na época de maternidade entre 1988 e 2002 era “Indeterminada”
(Rodrigues et al. 2003).
É também apresentado apenas, a título ilustrativo, o mapa com os abrigos de maternidade desta
espécie registados nos últimos anos (Figura 9).
São conhecidos poucos abrigos de maternidade (n=11), sendo oito ocupados por mais de 30
indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de maternidade importantes desta espécie). É de salientar
que há certamente outras colónias não conhecidas localizadas em edifícios (dos oito abrigos de
maternidade de importância nacional conhecidos, quatro são edifícios). O número máximo de indivíduos
estimado num abrigo foi de 285, mas as populações são geralmente bastante mais pequenas (para colónias
com mais de 30 indivíduos: média=131, mediana=126). Entre 2004 e 2012 salienta-se a importância do
abrigo Sintra, único local onde foi observado efectivo superior a 25%. Salienta-se também a não ocupação
do abrigo Alcanena I, que chegou a albergar 150 indivíduos em 1988-1995 e 50 indivíduos em 1996-2003.
Relativamente às observações entre 1988 e 2003, é de salientar a importância de dois abrigos:
Alcanena I (já referido) e Castelo Vide I, onde foi observado 50-74,9% do efectivo em 1988-1995 e 25-49,9%
em 1996-2003.
Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número de abrigos de
maternidade desta espécie teve um aumento ligeiro (passou de cinco abrigos ocupados em 1988-1995 para
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10 abrigos em 2004-2012 (11, se considerarmos os dados até 2013), mas não podemos esquecer que há
certamente outras colónias não conhecidas localizadas em edifícios.

Figura 9 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Rhinolophus hipposideros entre 2004
e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com representação do efectivo de
cada abrigo proporcional ao total registado neste período. Círculos brancos: não utilizado. Círculos
azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Cruzes: inexistência de dados. Dados
recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram mais um abrigo de maternidade (Miranda
Douro II).

4.1.2.3 Rhinolophus hipposideros - Global
Tendo em conta que no período estudado o programa TRIM calculou que a tendência de R.
hipposideros foi “Indeterminada” na época de hibernação e que se observou “Decréscimo moderado
significativo (p<0,01) **” na época de maternidade, considera-se que a tendência da espécie entre 1988 e
2012 é “Indeterminada”.
Considera-se que o restabelecimento ou a manutenção de um estado de conservação favorável de
R. hipposideros (desconhecido na zona mediterrânica e inadequado na zona atlântica, segundo o relatório
de implementação da Directiva Habitats 2007-2012) passa pela gestão durante a época de hibernação dos
abrigos Ourém e Torre Moncorvo II. Adicionalmente, durante a época de maternidade têm de ser geridos
os abrigos Mogadouro III, Miranda Douro II, Lagoa, Sintra III, Caldas da Rainha I, Alcanena I e Sintra II.
Tendo em conta a sua ocupação nas duas épocas, os abrigos Alcoutim I e Castelo Vide I têm de ser geridos
durante todo o ano.
Salienta-se que o abrigo Torre Moncorvo II pode estar ameaçado por re-exploração mineira da área
onde se localiza. O ICNF tem tentado acompanhar esta situação.

4.1.3 Rhinolophus euryale
Os dados desta espécie podem estar mascarados pela grande dificuldade de distinção entre ela e R.
mehelyi, sobretudo no caso de indivíduos não manuseados.
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4.1.3.1 Rhinolophus euryale - Época de hibernação
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. euryale na época de hibernação
pode ser observada na Figura 10.

Figura 10 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus euryale para a época de hibernação
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

Os elevadíssimos valores de alguns intervalos de confiança podem ser devidos à confusão com R.
mehelyi. Para facilitar a visualização da evolução dos índices populacionais apresenta-se na Figura 11 o
gráfico sem os intervalos de confiança:

Figura 11 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus euryale para a época de hibernação
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012). Os
valores anuais são calculados tendo como referência o valor de 1988 (assumido como 100),
considerado representativo.

Os elevados valores de 1991 e 1994 parecem dever-se a números excepcionais de morcegos desta
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espécie que hibernaram no abrigo Cadaval. O aumento dos valores a partir de 2000 é provavelmente
devido à descoberta de uma sala nova no abrigo Marvão I, um dos mais importantes do país; nessa sala
foram observados muitos indivíduos em 2004, 2006 e 2009, muitos dos quais com anilha espanhola
demonstrando que tinham migrado de Espanha. Em 2009 observou-se também um número excepcional de
morcegos desta espécie que hibernaram no abrigo Torre Moncorvo III, situado perto da fronteira, e que
eventualmente também poderiam ter migrado de Espanha. O reduzido valor de 1988 parece ser
influenciado pela utilização por poucos indivíduos dos abrigos Cadaval e Marvão I.
A tendência calculada pelo TRIM para R. euryale na época de hibernação entre 1988 e 2012 é
“Aumento moderado significativo (p<0,05)*” (declive=1,0826; intervalo de confiança=0,0342). Recorda-se
que a tendência calculada através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo
dos anos para R. euryale na época de hibernação entre 1988 e 2002 era “Aparente decréscimo não
significativo” (Rodrigues et al. 2003); a aparente contradição pode ser explicada pelos elevados efectivos
que têm aparecido excepcionalmente em alguns abrigos nos últimos anos.
Na Figura 12 pode-se observar a evolução da ocupação dos abrigos de hibernação desta espécie
registada desde 1988.

(a)
(b)
(c)
Figura 12 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Rhinolophus euryale (a: 1988-1995;
b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Cruzes:
inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram quatro abrigos
de hibernação de R. euryale/mehelyi (Vimioso I, Valença I, Arouca I e Arouca II).

Segundo os dados conhecidos em Julho 2012, é conhecido um número relativamente elevado de
abrigos ocupados de modo regular na época de hibernação (quando comparado com as restantes espécies
cavernícolas) (n=24), dos quais 20 são ocupados por mais de 10 indivíduos (actual critério de selecção de
abrigos de hibernação importantes desta espécie). O número máximo de indivíduos estimado num abrigo
foi de cerca de 2000, mas as populações são geralmente muito mais pequenas (para colónias com mais de
10 indivíduos: média=275, mediana=98). Entre 2004 e 2012 destaca-se a importância de dois abrigos
(Marvão I e Torre Moncorvo III) e verificou-se a não utilização de dois abrigos (Figueira Castelo Rodrigo I e
Óbidos, no passado ocupados por números reduzidos). A análise comparativa dos mapas permite atestar a
importância continuada do abrigo Marvão I (embora com uma ligeira redução entre 1996 e 2003), o
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aumento da importância do abrigo Torre Moncorvo III a partir de 2003 e a diminuição da importância do
abrigo Cadaval a partir de 1995. É um dos casos em que ao longo dos três períodos analisados se observou
um aumento do número de abrigos conhecido (passou de seis abrigos ocupados em 1988-1995 para 20
abrigos em 2004-2012 (potencialmente 22, visto dois abrigos não terem sido amostrados)). Saliente-se que
a análise apresentada anteriormente não utilizou os dados dos abrigos de hibernação de R. euryale/mehelyi
registados posteriormente a Agosto 2012.

4.1.3.2 Rhinolophus euryale - Época de maternidade
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. euryale na época de
maternidade pode ser observada na Figura 13.
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Figura 13 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus euryale para a época de maternidade
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

Os elevados valores de 1994 e 1997 parecem dever-se a números excepcionais de morcegos desta
espécie que se reproduziram no abrigo Tomar II. O valor de 2006 parece dever-se a um aumento nos
abrigos Mogadouro II e Alcanena I. O valor de 2008 deve-se provavelmente a um aumento no abrigo Tomar
I. O reduzido valor de 1992 parece ser influenciado pela não utilização dos abrigos Alcanena I, Tomar I e
Miranda Douro I.
A tendência calculada pelo TRIM para R. euryale na época de maternidade entre 1988 e 2012 é
“Indeterminada” (declive=1,0232; intervalo de confiança=0,037). Recorda-se que a tendência calculada
através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para R. euryale na
época de maternidade entre 1988 e 2002 era também “Indeterminada” (Rodrigues et al. 2003).
A evolução da ocupação dos abrigos de maternidade desta espécie registada desde 1988 pode ser
observada na Figura 14.
É conhecido um número muito reduzido de abrigos de maternidade (n=6), sendo todos
considerados de importância nacional (conforme actual critério de selecção de abrigos de maternidade
importantes desta espécie), existindo ainda registo de dois abrigos de maternidade de R. euryale/mehelyi.
Segundo os dados conhecidos em Julho 2012, o número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de
330, mas as populações são geralmente bastante mais pequenas (média=131, mediana=100). Entre 2004 e
2012 destaca-se a grande importância do abrigo Alcanena I e a não utilização de um abrigo, que chegou a
albergar 120 indivíduos em 1988-1995. A análise comparativa dos mapas permite atestar a importância
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continuada do abrigo Alcanena I (acrescida no último período), a importância no período intermédio do
abrigo Tomar I, a diminuição da importância do abrigo Miranda Douro I a partir de 1995, e o abandono do
abrigo Sintra I a partir de 1995. Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número
de abrigos de maternidade desta espécie manteve-se constante (quatro abrigos ocupados em 1988-1995 e
em 2004-2012).

(a)
(b)
(c)
Figura 14 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Rhinolophus euryale (a: 1988-1995;
b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos
azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e
Outubro 2013 revelaram mais um abrigo de maternidade de R. euryale (Amarante I) e dois de R.
euryale/mehelyi (Torre Moncorvo V e Sabugal II).

4.1.3.3 Rhinolophus euryale - Global
Tendo em conta que no período estudado o programa TRIM calculou que se observou “Aumento
moderado significativo (p<0,05)*” relativamente a R. euryale na época de hibernação e que a tendência foi
“Indeterminada” na época de maternidade, considera-se que a tendência da espécie entre 1988 e 2012 é
“Indeterminada”.
Considera-se que o restabelecimento ou a manutenção de um estado de conservação favorável de
R. euryale (inadequado na zona mediterrânica e desconhecido na zona atlântica, segundo o relatório de
implementação da Directiva Habitats 2007-2012) passa pela gestão durante a época de hibernação dos
abrigos Alvaiázere I, Mogadouro I, Torre Moncorvo II, Ribeira Pena I, Mirandela I, Pombal II, Ourém, Freixo
Espada Cinta I, Castro d´Aire I, Torre Moncorvo II, Porto Mós V, Moura I, Pombal I, Vila Flor I, Marvão I,
Torre Moncorvo III e Cadaval. Caso se confirme a hibernação desta espécie nos novos abrigos de
hibernação de R. euryale/mehelyi (Arouca I, Arouca II, Vimioso I e Valença I), os abrigos devem ser
acrescentados à lista anterior. Adicionalmente, durante a época de maternidade têm de ser geridos os
abrigos Amarante I, Sintra I, Sintra IV e Alcanena I. Caso se confirmem nascimentos desta espécie nos novos
abrigos de maternidade de R. euryale/mehelyi (Torre Moncorvo V e Sabugal II), os abrigos devem ser
acrescentados à lista anterior. Tendo em conta a sua ocupação nas duas épocas, os abrigos Tomar I e
Miranda Douro I têm de ser geridos durante todo o ano.
Salienta-se que alguns destes abrigos podem estar ameaçados por re-exploração mineira das áreas
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onde se localizam (Torre Moncorvo II, Torre Moncorvo III, Moura I), encerramento inadequado por
questões de segurança (Arouca I), perturbação excessiva por visitantes (Arouca II, Castro d´Aire I, Tomar I e
Moura I), recuperação inadequada (Sabugal II), derrocadas (Freixo Espada Cinta I, Ribeira Pena I) e
perturbação por existência de projectos com impacte negativo nas imediações (Porto Mós V, Miranda
Douro I). O ICNF tem tentado acompanhar e resolver estas situações. A situação problemática destes
abrigos, em particular dos locais de maternidade, é bastante preocupante dado o muito reduzido número
de abrigos conhecidos.

4.1.4 Rhinolophus mehelyi
Os dados desta espécie podem estar mascarados pela grande dificuldade de distinção entre ela e R.
euryale, sobretudo no caso de indivíduos não manuseados.

4.1.4.1 Rhinolophus mehelyi - Época de hibernação
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. mehelyi na época de hibernação
pode ser observada na Figura 15.

Figura 15 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus mehelyi para a época de hibernação
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

Os elevados valores de alguns intervalos de confiança podem ser devidos à confusão com R.
euryale. Os picos até 2008 parecem ser controlados por números excepcionais de morcegos desta espécie
que hibernaram nos abrigos Moura I, Loulé II, Marvão I e Alandroal I. Os valores elevados de 2008 e 2011
parecem ser devidos a números excepcionais de morcegos desta espécie que hibernaram no abrigo Torre
Moncorvo III, situado perto da fronteira, e que eventualmente poderiam ter migrado de Espanha. O
reduzido valor de 1988 parece ser influenciado pela utilização por poucos indivíduos dos abrigos Moura I e
Loulé II.
A tendência calculada pelo TRIM para R. mehelyi na época de hibernação entre 1988 e 2012 é
“Indeterminada” (declive=0,9856; intervalo de confiança=0,0211). Recorda-se que a tendência calculada
através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para R. mehelyi na
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época de hibernação entre 1988 e 2002 era “Decréscimo ligeiro não significativo” (Rodrigues et al. 2003).
Na Figura 16 pode observar-se a evolução da ocupação dos abrigos de hibernação desta espécie
registada desde 1988.

(a)
(b)
(c)
Figura 16 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Rhinolophus mehelyi (a: 1988-1995;
b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos
azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e
Outubro 2013 revelaram quatro abrigos de hibernação de R. euryale/mehelyi (Vimioso I, Valença I,
Arouca I e Arouca II).

É conhecido um número relativamente elevado de abrigos ocupados de modo regular na época de
hibernação (quando comparado com as restantes espécies cavernícolas) (n=25), dos quais 19 são ocupados
por mais de 10 indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de hibernação importantes desta espécie).
O número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de cerca de 4000, mas as populações são
geralmente muito mais pequenas (para colónias com mais de 10 indivíduos: média=380, mediana=70).
Entre 2004 e 2012 destaca-se a grande importância de um abrigo (Torre Moncorvo III) e verificou-se a não
utilização de quatro abrigos. Apesar de um destes abrigos ter no passado uma ocupação residual, os outros
três albergavam números bastante elevados (Lagoa: 50 indivíduos 1988-1995 e 22 indivíduos 1996-2003,
Montemor-o-Novo I: 60 indivíduos 1988-1995 e 500 indivíduos 1996-2003, e Miranda Douro I:
desconhecido em 1988-1995 e 70 indivíduos 1996-2003). A análise comparativa dos mapas permite
observar o aumento da importância do abrigo Torre Moncorvo III a partir de 2003, a diminuição da
importância do abrigo Moura I a partir de 2003, e a diminuição da importância do abrigo Loulé II a partir de
1995. Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número de abrigos de hibernação
desta espécie manteve-se constante ou potencialmente poderá ter aumentado ligeiramente (passou de 14
abrigos ocupados em 1988-1995 para 15 abrigos em 2004-2012 (potencialmente 20, visto cinco abrigos não
terem sido amostrados)). Saliente-se que a análise apresentada anteriormente não utilizou os dados dos
abrigos de hibernação de R. euryale/mehelyi registados posteriormente a Agosto 2012.
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4.1.4.2 Rhinolophus mehelyi - Época de maternidade
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para R. mehelyi na época de
maternidade pode ser observada na Figura 17.
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Figura 17 – Evolução dos índices populacionais de Rhinolophus mehelyi para a época de maternidade
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

O elevado valor de 1993 parece dever-se a um número excepcional de morcegos desta espécie que
utilizaram o abrigo Grândola I. O valor de 1995 parece dever-se a um aumento no número de morcegos
desta espécie que se reproduziram no abrigo Moura I. O reduzido valor de 2001 parece ser influenciado por
diminuição dos indivíduos nos abrigos Tomar I, Lagoa e Grândola I.
A tendência calculada pelo TRIM para R. mehelyi na época de maternidade entre 1988 e 2012 é
“Estável” (declive=1,0114; intervalo de confiança=0,012). Recorda-se que a tendência calculada através de
regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para R. mehelyi na época de
maternidade entre 1988 e 2002 era “Decréscimo ligeiro não significativo” (Rodrigues et al. 2003).
A evolução da ocupação dos abrigos de maternidade desta espécie registada desde 1988 pode ser
observada na Figura 18.
É conhecido um número reduzido de abrigos de maternidade (n=7), sendo todos considerados de
importância nacional (conforme actual critério de selecção de abrigos de maternidade importantes desta
espécie), existindo ainda registo de dois abrigos de maternidade de R. euryale/mehelyi. Segundo os dados
conhecidos em Julho 2012, o número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de 1200, mas as
populações são geralmente bastante mais pequenas (média=429, mediana=300). Entre 2004 e 2012
destaca-se a grande importância do abrigo Moura I e a não utilização de um abrigo, que chegou a albergar
350 indivíduos em 1988-1995 mas que quase não foi utilizado no segundo período. A análise comparativa
dos mapas permite atestar a importância continuada do abrigo Moura I (acrescida no último período).
Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número de abrigos de maternidade
desta espécie manteve-se constante (seis abrigos ocupados em 1988-1995 e em 2004-2012).
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(a)
(b)
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Figura 18 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Rhinolophus mehelyi (a: 1988-1995;
b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos
azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e
Outubro 2013 revelaram dois abrigos de maternidade de R. euryale/mehelyi (Torre Moncorvo V e
Sabugal II)

4.1.4.3 Rhinolophus mehelyi - Global
Tendo em conta que no período estudado o programa TRIM calculou que a tendência de R. mehelyi
foi “Indeterminada” na época de hibernação e “Estável” na época de maternidade, considera-se que a
tendência da espécie entre 1988 e 2012 é “Indeterminada”.
Considera-se que o restabelecimento de um estado de conservação favorável de R. mehelyi
(inadequado na zona mediterrânica, segundo o relatório de implementação da Directiva Habitats 20072012) passa pela gestão durante a época de hibernação dos abrigos Moura III, Marvão I, Castro Marim,
Ourém, Alandroal, Tomar I, Montemor-o-Novo I, Porto Mós V, Tavira I, Miranda Douro I, Montemor-o-Novo
III, Torre Moncorvo III e Loulé II. Caso se confirme a hibernação desta espécie nos novos abrigos de
hibernação de R. euryale/mehelyi (Vimioso I, Valença I, Arouca I e Arouca II), os abrigos devem ser
acrescentados à lista anterior. Adicionalmente, durante a época de maternidade têm de ser geridos os
abrigos Mértola I, Loulé I e Loulé III. Caso se confirmem nascimentos desta espécie nos novos abrigos de
maternidade de R. euryale/mehelyi (Torre Moncorvo V e Sabugal II), os abrigos devem ser acrescentados à
lista anterior. Tendo em conta a sua ocupação nas duas épocas, os abrigos Moura I, Aljezur I, Lagoa e
Grândola I têm de ser geridos durante todo o ano.
Salienta-se que alguns destes abrigos podem estar ameaçados por re-exploração mineira das áreas
onde se localizam (Montemor-o-Novo I, Montemor-o-Novo III, Torre Moncorvo III, Moura I), encerramento
inadequado por questões de segurança (Arouca I), perturbação excessiva por visitantes (Arouca II, Tomar I
e Moura I), recuperação inadequada (Sabugal II), derrocadas (Alandroal I, Tavira I, Loulé II) e perturbação
por existência de projectos com impacte negativo nas imediações (Miranda Douro I, Porto Mós V). O ICNF
tem tentado acompanhar e resolver estas situações. A situação problemática destes abrigos, em particular
dos locais de maternidade, é bastante preocupante dado o muito reduzido número de abrigos conhecidos.
A situação problemática destes abrigos, em particular dos locais de maternidade, é bastante preocupante
dado o muito reduzido número de abrigos conhecidos.
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4.1.5 Myotis myotis
Os dados desta espécie podem estar mascarados pela grande dificuldade de distinção entre ela e
M. blythii, sobretudo no caso de indivíduos não manuseados.

4.1.5.1 Myotis myotis - Época de hibernação
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para M. myotis na época de hibernação
pode ser observada na Figura 19.

Figura 19 – Evolução dos índices populacionais de Myotis myotis para a época de hibernação
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

Os elevados valores de 1991 e 1995 parecem dever-se a números excepcionais de morcegos desta
espécie que hibernaram no abrigo Grândola I, mas é de salientar que estas visitas foram feitas no fim da
época podendo já ser influenciadas por indivíduos que tivessem hibernado noutros locais e chegassem mais
cedo para a ocupação primaveril. Os valores de 2008 e 2010 parecem dever-se a um aumento dos
indivíduos que hibernaram nesse ano no abrigo Porto Mós IV; adicionalmente, em 2010 assistiu-se também
a um aumento do número no abrigo Moura I. O reduzido valor de 1989 parece ser influenciado pela
utilização por poucos indivíduos do abrigo Grândola I.
A tendência calculada pelo TRIM para M. myotis na época de hibernação entre 1988 e 2012 é
“Aumento moderado significativo (p<0,05)*” (declive=1,0505; intervalo de confiança=0,0241). Recorda-se
que a tendência calculada através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo
dos anos para M. myotis na época de hibernação entre 1988 e 2002 era “Decréscimo”; a aparente
contradição pode dever-se ao facto de na altura só ser conhecido um abrigo com efectivos elevados, onde
as estimativas eram muito difíceis) (Rodrigues et al. 2003).
Na Figura 20 pode observar-se a evolução da ocupação dos abrigos de hibernação desta espécie
registada desde 1988.
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(a)
(b)
(c)
Figura 20 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Myotis myotis (a: 1988-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos
azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes: inexistência de dados.

É conhecido um número elevado de abrigos ocupados de modo regular na época de hibernação
(quando comparado com as restantes espécies cavernícolas) (n=34), embora apenas sete abrigos sejam
ocupados por mais de 100 indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de hibernação importantes
desta espécie). O número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de cerca de 2100, mas as
populações são geralmente muito mais pequenas (para colónias com mais de 100 indivíduos: média=461,
mediana=322). Entre 2004 e 2012 destaca-se a grande importância de um abrigo (Porto Mós IV) e verificouse a não utilização de dois abrigos, um dos quais com ocupação relativamente elevada num dos períodos
em análise (Sesimbra I: 2 indivíduos 1988-1995 e 40 indivíduos 1996-2003). A análise comparativa dos
mapas permite observar a grande importância do abrigo Porto Mós IV a partir de 1995 (não era conhecido
no primeiro período) e a diminuição da importância do abrigo Grândola I a partir de 1995. Relativamente
ao abrigo Tomar I, desconhece-se a evolução da sua ocupação desde 1996 por não ter sido visitado; tentarse-á visitá-lo na próxima oportunidade. É um dos casos em que ao longo dos três períodos analisados se
observou um aumento do número de abrigos conhecido (passou de 12 abrigos ocupados em 1988-1995
para 26 abrigos em 2004-2012 (potencialmente 31, visto cinco abrigos não terem sido amostrados)).

4.1.5.2 Myotis myotis - Época de maternidade
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para M. myotis na época de
maternidade pode ser observada na Figura 21.
O elevado valor de 1996 parece dever-se a um número excepcional de morcegos desta espécie que
se reproduziram no abrigo Odemira I. O valor de 1999 parece dever-se a um aumento nos abrigos
Montemor-o-Novo I, Figueira Castelo Rodrigo I e Moura I. O reduzido valor de 1994 parece ser influenciado
por diminuição dos indivíduos nos abrigos Alcanena I, Grândola I e Moura I.
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Figura 21 – Evolução dos índices populacionais de Myotis myotis para a época de maternidade
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

A tendência calculada pelo TRIM para M. myotis na época de maternidade entre 1988 e 2012 é
“Estável” (declive=1,0024; intervalo de confiança=0,0069). Recorda-se que a tendência calculada através de
regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para M. myotis na época de
maternidade entre 1988 e 2002 era “Decréscimo ligeiro não significativo” (Rodrigues et al. 2003).
É de salientar que os valores dos índices não são absolutamente correctos e a tendência calculada
poderia ser afectada por existirem quatro abrigos onde não é possível estimar a população (três por terem
colónias mistas com M. blythii e um onde é impossível observar a colónia por estar em perigo de
derrocada).
A evolução da ocupação dos abrigos de maternidade desta espécie registada desde 1988 pode ser
observada na Figura 22.
São conhecidos 23 abrigos de maternidade, sendo todos considerados de importância nacional
(conforme actual critério de selecção de abrigos de maternidade importantes desta espécie). O número
máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de cerca de 2500, mas as populações são geralmente
bastante mais pequenas (média=867, mediana=1000). É de salientar que os valores do número máximo,
média e mediana podem ser um pouco diferentes por existirem quatro abrigos onde não é possível estimar
a população (três por terem colónias mistas com M. blythii e um onde é impossível observar a colónia por
estar em perigo de derrocada). Entre 2004 e 2012 verificou-se a não utilização de um abrigo; desconhecese a importância deste local no passado porque só foi conhecido no segundo período mas não foi possível
estimar a população desta espécie por ter uma colónia mista com M. blythii. É um dos casos em que ao
longo dos três períodos analisados se observou um aumento do número de abrigos conhecido (passou de
12 abrigos ocupados em 1988-1995 para 21 abrigos em 2004-2012 (potencialmente 22, visto um abrigo não
ter sido amostrado)).
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(a)
(b)
(c)
Figura 22 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis myotis (a: 1988-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período (valor
aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Pontos de interrogação: presença, mas inexistência de estimativa.
Cruzes: inexistência de dados.

4.1.5.3 Myotis myotis - Global
Tendo em conta que no período estudado o programa TRIM calculou que se observou “Aumento
moderado significativo (p<0,05)*” relativamente a M. myotis na época de hibernação e que a tendência foi
“Estável” na época de maternidade, considera-se que a tendência da espécie entre 1988 e 2012 é “Estável”.
Considera-se que o restabelecimento de um estado de conservação favorável de M. myotis
(inadequado nas zonas mediterrânica e atlântica, segundo o relatório de implementação da Directiva
Habitats 2007-2012) passa pela gestão durante a época de hibernação dos abrigos Porto Mós II, e Porto
Mós IV. Adicionalmente, durante a época de maternidade têm de ser geridos os abrigos Mogadouro II,
Torres Novas I (designado como Torres Novas em Palmeirim & Rodrigues 1992), Moura III, Alter Chão I,
Alcanena I, Arronches I, Odemira VII (erradamente designado como Santiago Cacém em Palmeirim &
Rodrigues 1992), Marvão I, Sesimbra I, Mirandela I, Montemor-o-Novo II, Alandroal I, Vila Franca Xira I,
Mértola I, Odemira I, Óbidos, Miranda Douro I e Figueira Castelo Rodrigo I. Tendo em conta a sua ocupação
nas duas épocas, os abrigos Mação I, Grândola I, Tomar I, Montemor-o-Novo I, Moura I, têm de ser geridos
durante todo o ano.
Salienta-se que alguns destes abrigos podem estar ameaçados por re-exploração mineira das áreas
onde se localizam (Montemor-o-Novo I, Montemor-o-Novo II, Moura I), perturbação excessiva por
visitantes (Tomar I e Moura I), derrocadas (Odemira VII, Alandroal I) e perturbação por existência de
projectos com impacte negativo nas imediações (Miranda Douro I). O ICNF tem tentado acompanhar e
resolver estas situações.

4.1.6 Myotis blythii
Os dados desta espécie podem estar mascarados pela grande dificuldade de distinção entre ela e
M. myotis, sobretudo no caso de indivíduos não manuseados.
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4.1.6.1 Myotis blythii - Época de hibernação
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para M. blythii na época de hibernação
pode ser observada na Figura 23.

Figura 23 – Evolução dos índices populacionais de Myotis blythii para a época de hibernação
calculados pelo TRIM entre 1989 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1989 (assumido como 100), considerado representativo.

Os valores mais elevados, de 1989 e 1992, parecem dever-se a números excepcionais de morcegos
desta espécie que hibernaram no abrigo Loulé II. Os reduzidos valores de 2009 e 2011 parecem ser
influenciados pela utilização por poucos indivíduos dos abrigos Mondim Basto II e Loulé II.
A tendência calculada pelo TRIM para M. blythii na época de hibernação entre 1989 e 2012 é
“Decréscimo moderado significativo (p<0,01)**” (declive=0,934; intervalo de confiança=0,014). Recorda-se
que a tendência calculada através de regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo
dos anos para M. blythii na época de hibernação entre 1988 e 2002 era “Decréscimo ligeiro quase
significativo” (Rodrigues et al. 2003).
Na Figura 24 pode observar-se a evolução da ocupação dos abrigos de hibernação desta espécie
registada desde 1989.
É conhecido um número reduzido de abrigos ocupados de modo regular na época de hibernação
(quando comparado com as restantes espécies cavernícolas) (n=11), embora apenas cinco abrigos sejam
ocupados por mais de 10 indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de hibernação importantes desta
espécie); os outros cinco abrigos são ocupados regularmente mas por indivíduos isolados ou por grupos
muito diminutos. Segundo os dados conhecidos em Julho 2012, o número máximo de indivíduos estimado
num abrigo foi de cerca de 1020, mas as populações são geralmente mais pequenas (para colónias com
mais de 10 indivíduos: média=479, mediana=500). Entre 2004 e 2012 destaca-se a enorme importância de
um abrigo (Loulé II) e verificou-se a não utilização de um abrigo, que no passado tinha sido ocupado por
números reduzidos (Loulé III). A análise comparativa dos mapas permite atestar a importância continuada
do abrigo Loulé II (embora com uma ligeira redução entre 1996 e 2003), e a diminuição da importância do
abrigo Mondim Basto II a partir de 2003. Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos,
o número de abrigos de hibernação desta espécie teve um aumento muito ligeiro (passou de quatro
abrigos ocupados em 1988-1995 para seis abrigos em 2004-2012 (potencialmente oito, visto dois abrigos
não terem sido amostrados) (oito abrigos confirmados e 10 potenciais, se se considerar os dados
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posteriores a Agosto 2012)).

(a)
(b)
(c)
Figura 24 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Myotis blythii (a: 1989-1995; b: 19962003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com representação do
efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos brancos: não
utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos azuis escuros:
50-74,9%. Círculos pretos: > 75%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012
e Outubro 2013 revelaram mais dois abrigos de hibernação de M. blythii (Amarante I e Vila Real IV).

4.1.6.2 Myotis blythii - Época de maternidade
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para M. blythii na época de
maternidade pode ser observada na Figura 25.
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Figura 25 – Evolução dos índices populacionais de Myotis blythii para a época de maternidade
calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como referência o
valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.
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O elevado valor de 1991 parece dever-se a um número excepcional de morcegos desta espécie que
se reproduziram no abrigo Odemira I. O reduzido valor de 1995 parece ser influenciado por diminuição dos
indivíduos no abrigo Loulé I.
A tendência calculada pelo TRIM para M. blythii na época de maternidade entre 1988 e 2012 é
“Decréscimo moderado significativo (p<0,05)*” (declive=0,969; intervalo de confiança=0,0157). Recorda-se
que a tendência de M. blythii na época de maternidade entre 1988 e 2002 não foi calculada dada a grande
dificuldade de se obter estimativas razoáveis do número de animais presentes (Rodrigues et al. 2003).
É de salientar que os valores dos índices não são absolutamente correctos e a tendência calculada
poderia ser afectada por existirem três abrigos onde não é possível estimar a população (dois por terem
colónias mistas com M. myotis e um onde é impossível observar a colónia por estar em perigo de
derrocada).
A evolução da ocupação dos abrigos de maternidade desta espécie registada desde 1988 pode ser
observada na Figura 26.

(a)
(b)
(c)
Figura 26 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis blythii (a: 1988-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período (valor
aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos azuis escuros: 50-74,9%.
Círculos pretos: > 75%. Pontos de interrogação: presença, mas inexistência de estimativa. Cruzes:
inexistência de dados.

É conhecido um número reduzido de abrigos de maternidade (n=7), sendo todos considerados de
importância nacional (conforme actual critério de selecção de abrigos de maternidade importantes desta
espécie). O número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de cerca de 880, mas as populações são
geralmente bastante mais pequenas (média=381, mediana=400). É de salientar que os valores do número
máximo, média e mediana podem ser um pouco diferentes por existirem três abrigos onde não é possível
estimar a população (dois por terem colónias mistas com M. myotis e um onde é impossível observar a
colónia por estar em perigo de derrocada). Entre 2004 e 2012 destaca-se a enorme importância do abrigo
Loulé I e a não utilização de um abrigo; desconhece-se a importância deste local no passado porque só foi
conhecido no segundo período mas não foi possível estimar a população desta espécie por ter uma colónia
mista com M. myotis. A análise comparativa dos mapas permite atestar a importância continuada crescente
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do abrigo Loulé I e a diminuição da importância do abrigo Loulé III a partir de 1995. Saliente-se que estes
abrigos se localizam muito próximo e que durante alguns anos partilharam a mesma colónia de
maternidade, tendo assistido nos últimos anos à passagem da colónia para o abrigo Loulé I. Apesar da
intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número de abrigos de maternidade desta espécie
manteve-se constante (cinco abrigos ocupados em 1988-1995 e em 2004-2012 (potencialmente seis, visto
um abrigo não ter sido amostrado)).

4.1.6.3 Myotis blythii - Global
Tendo em conta que no período estudado o programa TRIM calculou que se observou “Decréscimo
moderado significativo” de M. blythii nas duas épocas analisadas, considera-se que a tendência da espécie
entre 1988 e 2012 é “Decréscimo”.
Considera-se que o restabelecimento de um estado de conservação favorável de M. blythii (mau na
zona mediterrânica, segundo o relatório de implementação da Directiva Habitats 2007-2012) passa pela
gestão durante a época de hibernação dos abrigos Mondim Basto II, Amarante I, Vila Real IV e Loulé II.
Adicionalmente, durante a época de maternidade têm de ser geridos os abrigos Odemira VII (erradamente
designado como Santiago Cacém em Palmeirim & Rodrigues 1992), Castro Marim, Odemira I, Loulé III e
Miranda Douro I. Tendo em conta a sua ocupação nas duas épocas, os abrigos Tavira I e Loulé I têm de ser
geridos durante todo o ano.
Salienta-se que alguns destes abrigos podem estar ameaçados por derrocadas (Mondim Basto II,
Loulé II, Odemira VII, Tavira I) e perturbação por existência de projectos com impacte negativo nas
imediações (Miranda Douro I). O ICNF tem tentado acompanhar e resolver estas situações. A situação
problemática destes abrigos, em particular dos locais de maternidade, é bastante preocupante dado o
muito reduzido número de abrigos conhecidos.

4.1.7 Myotis emarginatus
4.1.7.1 Myotis emarginatus - Época de hibernação
Dada a quase inexistência de observações desta espécie na época de hibernação, não são
apresentados mapas para esta época.

4.1.7.2 Myotis emarginatus - Época de maternidade
A evolução da ocupação dos abrigos de maternidade desta espécie registada desde 1988 pode ser
observada na Figura 27.
É conhecido um número muito reduzido de abrigos de maternidade (n=3), sendo todos
considerados de importância nacional (conforme actual critério de selecção de abrigos de maternidade
importantes desta espécie). É de salientar que há certamente outras colónias não conhecidas localizadas
em edifícios (dos três abrigos de maternidade de importância nacional conhecidos, um é um edifício).
Segundo os dados conhecidos em Julho 2012, o número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de
350, mas as populações são geralmente mais pequenas (média=237, mediana=200). Entre 2004 e 2012
destaca-se a grande importância do abrigo Montemor-o-Velho e a importância do abrigo Alcanena I. A
análise comparativa dos mapas permite observar uma ligeira diminuição da importância do abrigo
Alcanena I a partir de 2003 e o aumento da importância do abrigo Montemor-o-Velho a partir de 2003.
Pensa-se que estas situações são apenas uma coincidência, não existindo qualquer evidência de que
possam estar relacionadas. Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número de
abrigos de maternidade desta espécie aumentou ligeiramente (um abrigo ocupado em 1988-1995 e dois
abrigos em 2004-2012 (três, se considerarmos os dados posteriores a Agosto 2012).
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Figura 27 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis emarginatus (a: 1988-1995;
b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos azuis escuros: 50-74,9%. Círculos
pretos: > 75%. Cruzes: inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013
revelaram mais um abrigo de maternidade de M. emarginatus (Miranda Douro I).

4.1.7.3 Myotis emarginatus - Global
Tal como foi explicado na metodologia, não foi possível calcular a tendência populacional de M.
emarginatus para o período estudado (1988-2012). Recorda-se que a tendência de M. emarginatus para o
período 1988 a 2002 também não foi calculada (Rodrigues et al. 2003).
Tendo em conta que não se conhecem abrigos importantes de hibernação de M. emarginatus,
considera-se que o restabelecimento do estado de conservação favorável desta espécie (mau na zona
mediterrânica e inadequado na zona atlântica, segundo o relatório de implementação da Directiva Habitats
2007-2012) passa pela gestão durante a época de maternidade dos abrigos Miranda Douro I, Montemor-oVelho e Alcanena I.
Salienta-se que o abrigo Miranda Douro I pode estar ameaçado por perturbação por existência de
projectos com impacte negativo nas imediações, e o abrigo Montemor-o-Velho I pode estar ameaçado por
recuperação inadequada e por perturbação excessiva por visitantes. O ICNF tem tentado acompanhar esta
situação. A potencial situação problemática deste abrigo é bastante preocupante dado o muito reduzido
número de abrigos conhecidos.

4.1.8 Myotis escalerai
4.1.8.1 Myotis escalerai - Época de hibernação
Dada a quase inexistência de observações desta espécie na época de hibernação, não são
apresentados mapas para esta época.

3.1.8.2 Myotis escalerai - Época de maternidade
A evolução da ocupação dos abrigos de maternidade desta espécie registada desde 1988 pode ser
observada na Figura 28.
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Figura 28 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Myotis escalerai (a: 1988-1995; b:
1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período (valor
aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Círculos azuis escuros: 50-74,9%.
Pontos de interrogação: presença, mas inexistência de estimativa. Cruzes: inexistência de dados.

É conhecido um número reduzido de abrigos de maternidade (n=9), sendo todos considerados de
importância nacional (conforme actual critério de selecção de abrigos de maternidade importantes desta
espécie). O número máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de 250, mas as populações são
geralmente mais pequenas (média=148, mediana=130). É de salientar que os valores do número máximo,
média e mediana podem ser um pouco diferentes por existirem três abrigos onde não é possível estimar a
população (visto as colónias não serem visíveis no interior dos abrigos e só se saber da sua existência pelo
facto de se capturarem indivíduos desta espécie quando se colocam armadilhas de harpa na saída dos
abrigos, durante a emergência); adicionalmente, não podemos descartar a hipótese de existirem mais
situações deste tipo noutros abrigos, ainda não detectadas. Entre 2004 e 2012 destaca-se a grande
importância do abrigo Aljezur I e verificou-se a não utilização de dois abrigos que no passado albergavam
números bastante elevados (Condeixa-a-Nova I: 200 indivíduos 1988-1995 e não utilizado entre 1996 e
2003, Mondim Basto I: 200 indivíduos 1988-1995 e 150 indivíduos 1996-2003). A análise comparativa dos
mapas permite observar o aumento de importância do abrigo Aljezur I, a diminuição da importância dos
abrigos Mondim Basto I e Lagoa a partir de 2003, e o abandono do abrigo Condeixa-a-Nova I a partir de
1995. Apesar da intensificação do trabalho de campo nos últimos anos, o número de abrigos de
maternidade desta espécie manteve-se constante (seis abrigos ocupados em 1988-1995 e cinco abrigos em
2004-2012 (potencialmente sete, visto dois abrigos não terem sido amostrados)).

4.1.8.3 Myotis escalerai - Global
Tal como foi explicado na metodologia, não foi possível calcular a tendência populacional de M.
escalerai para o período estudado (1988-2012). Recorda-se que a tendência de M. escalerai para o período
1988 a 2002 também não foi calculada (Rodrigues et al. 2003).
Tendo em conta que não se conhecem abrigos importantes de hibernação de M. escalerai,
considera-se que o restabelecimento do estado de conservação favorável desta espécie (inadequado nas
zonas mediterrânica e atlântica, segundo o relatório de implementação da Directiva Habitats 2007-2012)
passa pela gestão durante a época de maternidade dos abrigos Aljezur I, Condeixa-a-Nova I, Carrazeda
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Ansiães I, Carrazeda Ansiães II, Lagoa, Mondim Basto I, Ourém, Tomar I e Moura I.
Salienta-se que alguns destes abrigos podem estar ameaçados por re-exploração mineira das áreas
onde se localizam (Moura I) e perturbação excessiva por visitantes (Tomar I e Moura I). Os abrigos
Carrazeda Ansiães I e Carrazeda Ansiães II deixarão de estar disponíveis a médio prazo devido à submersão
por uma barragem que está em construção. O ICNF tem tentado acompanhar e resolver estas situações. A
situação problemática destes abrigos é bastante preocupante dado o muito reduzido número de abrigos
conhecidos.

4.1.9 Miniopterus schreibersii
4.1.9.1 Miniopterus schreibersii - Época de hibernação
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para M. schreibersii na época de
hibernação pode ser observada na Figura 29.
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Figura 29 – Evolução dos índices populacionais de Miniopterus schreibersii para a época de
hibernação calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em Julho
2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo como
referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

Os elevados valores de 1988, 1989 e 1999 parecem dever-se a números excepcionais de morcegos
desta espécie que hibernaram no abrigo Marvão I, situado perto da fronteira, e que eventualmente
poderiam ter migrado de Espanha. Os valores de 1997 e 2008 parecem dever-se a números excepcionais de
morcegos desta espécie que hibernaram no abrigo Sesimbra II. O reduzido valor de 1990 parece ser
influenciado pela utilização por poucos indivíduos dos abrigos Porto Mós I e Marvão I.
A tendência calculada pelo TRIM para M. schreibersii na época de hibernação entre 1988 e 2012 é
“Estável” (declive=0,9926; intervalo de confiança=0,009). Recorda-se que a tendência calculada através de
regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para M. schreibersii na época
de hibernação entre 1988 e 2002 era também “Estável” (Rodrigues et al. 2003).
Na Figura 30 pode observar-se a evolução da ocupação dos abrigos de hibernação desta espécie
registada desde 1988.
É conhecido um número elevado de abrigos ocupados de modo regular na época de hibernação
(quando comparado com as restantes espécies cavernícolas) (n=30), embora apenas oito abrigos sejam
ocupados por mais de 100 indivíduos (actual critério de selecção de abrigos de hibernação importantes
desta espécie). Segundo os dados conhecidos em Julho 2012, o número máximo de indivíduos estimado
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num abrigo foi de cerca de 22700, mas as populações são geralmente muito mais pequenas (para colónias
com mais de 100 indivíduos: média=2566, mediana=1500). Entre 2004 e 2012 verificou-se a não utilização
de quatro abrigos. Apesar de dois destes abrigos terem no passado ocupações residuais, os outros dois
albergavam números bastante elevados (Sesimbra I: 50 indivíduos 1988-1995 e 500 indivíduos 1996-2003,
Alcobaça I: 400 indivíduos 1988-1995 e 4 indivíduos 1996-2003). A análise comparativa dos mapas permite
observar a diminuição da grande importância do abrigo Marvão I a partir de 1995. É um dos casos em que
ao longo dos três períodos analisados se observou um aumento do número de abrigos conhecido (passou
de 21 abrigos ocupados em 1988-1995 para 36 abrigos em 2004-2012 (potencialmente 41, visto cinco
abrigos não terem sido amostrados)).

(a)
(b)
(c)
Figura 30 – Abrigos de hibernação com registo dos efectivos de Miniopterus schreibersii (a: 19881995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período. Círculos
brancos: não utilizado. Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis escuros: 50-74,9%. Cruzes:
inexistência de dados. Dados recebidos entre Agosto 2012 e Outubro 2013 revelaram mais um abrigo
de hibernação de M. schreibersii (Lamego I).

4.1.9.2 Miniopterus schreibersii - Época de maternidade
A evolução dos índices populacionais calculados pelo TRIM para M. schreibersii na época de
maternidade pode ser observada na Figura 31.
Tendo em conta que um dos abrigos, Marvão I, é o mais importante abrigo de maternidade desta
espécie conhecido na Europa, a sua ocupação anual influencia de modo determinante os índices. Por este
motivo, os elevados valores de 1996, 1999 e 2001 são certamente devidos a números excepcionais de
morcegos desta espécie que se reproduziram nesses anos nesse abrigo. O reduzido valor de 2003 é
provavelmente influenciado pelo facto de nesse ano não se terem realizado observações no mesmo abrigo.
A tendência calculada pelo TRIM para M. schreibersii na época de maternidade entre 1988 e 2012 é
“Estável” (declive=0,9887; intervalo de confiança=0,0061). Recorda-se que a tendência calculada através de
regressões lineares simples e da análise gráfica do efectivo ao longo dos anos para M. schreibersii na época
de maternidade entre 1988 e 2002 era também “Estável” (Rodrigues et al. 2003).
É de salientar que os valores dos índices não são absolutamente correctos e a tendência calculada
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poderia ser afectada por existir um abrigo onde não é possível estimar a população (visto ser impossível
observar a colónia dada a existência de perigo de derrocada do abrigo).
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Figura 31 – Evolução dos índices populacionais de Miniopterus schreibersii para a época de
maternidade calculados pelo TRIM entre 1988 e 2012 (dados constantes dos registos do ICNF em
Julho 2012), com indicação dos intervalos de confiança 95%. Os valores anuais são calculados tendo
como referência o valor de 1988 (assumido como 100), considerado representativo.

A evolução da ocupação dos abrigos de maternidade desta espécie registada desde 1988 pode ser
observada na Figura 32.

(a)
(b)
(c)
Figura 32 – Abrigos de maternidade com registo dos efectivos de Miniopterus schreibersii (a: 19881995; b: 1996-2003; c: 2004-2012) (dados constantes dos registos do ICNF em Julho 2012), com
representação do efectivo de cada abrigo proporcional ao total registado nesse período (valor
aproximado por não existirem estimativas em alguns abrigos). Círculos brancos: não utilizado.
Círculos azuis claros: < 25%. Círculos azuis acinzentados: 25-49,9%. Pontos de interrogação:
presença, mas inexistência de estimativa. Cruzes: inexistência de dados.

São conhecidos 19 abrigos de maternidade, sendo todos considerados de importância nacional
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(conforme actual critério de selecção de abrigos de maternidade importantes desta espécie). O número
máximo de indivíduos estimado num abrigo foi de cerca de 20000 mas as populações são geralmente muito
mais pequenas (média=4302, mediana=3000). É de salientar que os valores da média e mediana podem ser
um pouco diferentes por existirem dois abrigo onde não é possível estimar a população (num deles é
impossível observar a colónia dada a existência de perigo de derrocada do abrigo, e no outro só foi visitada
parte do local por ser muito estreito e a visitação causar grande perturbação). Entre 2004 e 2012 destacase a importância do abrigo Marvão I e a não utilização de um abrigo que no passado albergava números
bastante elevados (2000 indivíduos 1988-1995 e 45 indivíduos 1996-2003). A análise comparativa dos
mapas permite observar a importância continuada do abrigo Marvão I. É um dos casos em que ao longo
dos três períodos analisados se observou um ligeiro aumento do número de abrigos conhecido (passou de
12 abrigos ocupados em 1988-1995 para 17 abrigos em 2004-2012 (potencialmente 18, visto um abrigo não
ter sido amostrado)).

4.1.9.3 Miniopterus schreibersii - Global
Tendo em conta que no período estudado o programa TRIM calculou que M. schreibersii se
manteve “Estável” nas duas épocas analisadas, considera-se que a tendência da espécie entre 1988 e 2012
é “Estável”.
Considera-se que o restabelecimento ou a manutenção de um estado de conservação favorável
(inadequado na zona mediterrânica e desconhecido na zona atlântica, segundo o relatório de
implementação da Directiva Habitats 2007-2012) de M. schreibersii passa pela gestão durante a época de
hibernação dos abrigos Lamego I, Alvaiázere I, Moura III, Mogadouro I, Torre Moncorvo II, Condeixa-a-Nova
I, Sesimbra III, Cadaval, Porto Mós I, Alcobaça I, Ourém, Alandroal I, Castro d´Aire I, Alcanena III, Loulé II,
Torres Novas II, Pombal I, Alcobaça II, Vila Flor I e Sesimbra II. Adicionalmente, durante a época de
maternidade têm de ser geridos os abrigos Mogadouro II, Alcanena I, Odemira VII (erradamente designado
como Santiago Cacém em Palmeirim & Rodrigues 1992), Carrazeda Ansiães I, Tomar I, Vila Franca Xira I,
Loulé III, Odemira I, Loulé I. Tendo em conta a sua ocupação nas duas épocas, os abrigos Marvão I,
Sesimbra I, Grândola I, Aljezur II, Montemor-o-Novo I, Cantanhede I, Moura I, Óbidos, Miranda Douro I e
Figueira Castelo Rodrigo I têm de ser geridos durante todo o ano.
Salienta-se que alguns destes abrigos podem estar ameaçados por re-exploração mineira das áreas
onde se localizam (Montemor-o-Novo I, Torre Moncorvo II, Moura I), perturbação excessiva por visitantes
(Castro d´Aire I, Alvaiázere I, Alcanena III e Moura I), derrocadas (Alandroal I, Sesimbra II, Odemira VII, Loulé
II), proximidade excessiva a aerogeradores (Alvaiázere I) e perturbação por existência de projectos com
impacte negativo nas imediações (Miranda Douro I). O abrigo Carrazeda Ansiães I deixará de estar
disponível a médio prazo devido à submersão por uma barragem que está em construção. O ICNF tem
tentado acompanhar e resolver estas situações.

4.2 Análise por abrigo
Em 2013 (usando os dados 2007—2012) foram classificados 76 abrigos de importância nacional
(Tabela 2; Figura 33); 51% destes abrigos localizam-se em áreas classificadas. Dos 76 abrigos classificados
como de importância nacional, três são importantes ao longo de todo o ano, 43 são importantes na época
de hibernação, 40 são importantes na época de maternidade (acrescidos de seis satélites de maternidade),
23 são importantes na primavera, e 20 são importantes no outono (Tabela 2; Figura 34).
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Tabela 2 – Abrigos de importância nacional classificados em 2013 (com base nos dados 2007-2012),
listados de norte para sul. Nota 1: abrigo erradamente designado como Coimbra I em Palmeirim &
Rodrigues 1992.
Abrigo

Maternidade

Hibernação

Maternidade
Valença I

Primavera Outono

Satélite

X

X

Bragança I

X

Miranda Douro I

X

Vimioso I

X

Ribeira Pena I

X

Mirandela I

X

Vila Flor I

X

X

X
X

X
X

Miranda Douro II

X

Mogadouro I

X

Amarante I

X

Mondim Basto II

X

X

Amarante II

X

Vila Real IV

X

Carrazeda Ansiães II

X

Carrazeda Ansiães I

X

Mogadouro II

X

Torre Moncorvo V

X

X
X

Torre Moncorvo II

X

X

Torre Moncorvo III

X

Torre Moncorvo I

X

X

Lamego I

X

X

X

Penedono I

X

X

Castro d´Aire I

X

Figueira Castelo Rodrigo I

X

Arouca I

X

Arouca II

X

X
X

X

Seia I

X

Sabugal I

X

X

Sabugal II

X

X

X

X

X

X

Cantanhede I

X

Montemor -o-Velho I
Condeixa-a-Nova II

1

X

Castanheira Pera I
Pombal I

X
X

Idanha-a-Nova I

X

Pombal II

X

Alvaiázere I

X

X

X

X

X

X

Tomar I

X

X

Tomar II

X

X

Mação I

X

X
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(Tabela 2 – Continuação)
Ourém

X

Alcanena III

X

Porto Mós II

X

Porto Mós IV

X

Porto Mós V

X

Torres Novas I
Castelo Vide I

X
X

X

Caldas Rainha I

X

Santarém II
Alcobaça II

X

X

X

Alcanena I

X

X

Marvão I

X

X

X

X

Obidos

X

X
X

X

X

X

X

X

Alter Chão I
Cadaval

X
X

Arronches I

X

Vila Franca Xira I

X

Sintra II

X

Sintra IV

X

Alandroal I

X

Montemor-o-Novo III

X

Montemor-o-Novo I

X

X
X
X

Sesimbra I

X

X

X

Sesimbra II

X

Sesimbra III

X

Moura III

X

X

Moura I

X

X

X

Grandola I

X

X

X

Mértola I

X

Odemira I

X

Alcoutim I

X

Aljezur I

X

X

Aljezur II
Loulé II

X
X

X

Loulé I

X

Lagoa

X
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X

Figura 33 – Abrigos de importância nacional (classificação em 2013, com dados 2007-2012).

(a)
(b)
(c)
(d)
Figura 34 – Importância sazonal dos abrigos de importância nacional (classificação em 2013, com
dados 2007-2012) (a: importantes durante a hibernação; b: importantes durante a primavera; c:
importantes durante a maternidade (Círculos pretos: maternidades. Círculos brancos: satélites); d:
importantes durante o outono.

4.2.1 Valença I
Só existem registos deste abrigo (mina abandonada) das épocas de hibernação, maternidade e
outono de 2012, pelo que o conhecimento deste local é ainda muito incompleto.
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Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum e R. mehelyi/euryale, sendo ainda possível que alguns dos
indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Rhinolophus.
No único ano de que há registos, hibernavam neste local poucas dezenas de R. ferrumequinum e
muitas dezenas de R. mehelyi/euryale. Na época de maternidade foi apenas observado um indivíduo do
género Rhinolophus. No outono estavam presentes no outono poucas dezenas de R. ferrumequinum,
muitas dezenas de R. mehelyi/euryale e muitas dezenas de Rhinolophus sp.

4.2.2 Bragança I
Esta designação engloba quatro abrigos (edifícios e antigas estruturas de um complexo mineiro
abandonado). Um dos locais é conhecido desde 1979, mas foram utilizados registos desde 1988; um local é
conhecido desde 2002 e os outros dois são conhecidos desde 2009. Tendo em conta que nos primeiros
anos do programa de monitorização todas as visitas foram asseguradas por técnicos de Lisboa, dada a
grande distância deste abrigo, este local foi pouco visitado nesse período.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de maternidade, tendo
sido no passado classificado como importante no outono (saliente-se que não existem dados de outono
para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum e R. hipposideros.
É conhecida uma colónia de maternidade de dezenas de R. ferrumequinum (Figura 35) e foram
avistados indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R. hipposideros ao longo do resto do ano. Apesar do
abrigo não ter sido visitado na época de maternidade em 1991, tendo conta que os dados do início do
outono (cerca de 200 R. ferrumequinum) mostravam ainda a presença de crias, assumiu-se esse valor para
o período de maternidade desse ano.

Figura 35 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Bragança I na época
de maternidade.

Tendo em conta que nem todos os locais englobados neste abrigo foram visitados todos os anos,
não se sabe se a irregularidade de registo da colónia se deve a uma irregularidade real na utilização deste
abrigo ou à não visitação do local onde poderia estar. Os dados recolhidos demonstram uma diminuição no
tamanho da colónia de maternidade de R. ferrumequinum, embora se assista a alguma recuperação no fim
do período considerado.
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4.2.3 Miranda Douro I
Esta designação engloba sete abrigos (uma gruta, um edifício, uma mina de água e quatro galerias
de um complexo mineiro); alguns abrigos são conhecidos desde 1978, mas foram utilizados registos desde
1988 à excepção do edifício (conhecido desde 2010). Tendo em conta que nos primeiros anos do programa
de monitorização todas as visitas foram asseguradas por técnicos de Lisboa, dada a grande distância deste
abrigo, este local foi pouco visitado nesse período. Pode estar ameaçado por perturbação por existência de
projectos com impacte negativo nas imediações.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional nas épocas de hibernação,
primavera e maternidade, tendo sido no passado classificado como importante no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii, M. emarginatus, M. escalerai e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos
observados pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
É ocupado regularmente durante a hibernação por muitas dezenas de R. ferrumequinum (Figura 36)
e, nalguns anos, por poucas dezenas de R. euryale, R. mehelyi e M. schreibersii. Durante a primavera
alberga centenas de M. schreibersii e dezenas de R. euryale, para além de haver registo de muitas dezenas
de Rhinolophus sp. Abriga uma colónia de maternidade com centenas de M. schreibersii (Figura 37) e uma
colónia conjunta de M. myotis e M. blythii; dada a impossibilidade de identificar as duas últimas espécies
quando estão no abrigo, não é possível estimar o número de morcegos de cada uma delas, sabendo-se
apenas que a colónia conjunta tem algumas centenas de indivíduos (Figura 38). Tendo em conta que nos
indivíduos capturados à saída do abrigo com armadilha há uma maior proporção de exemplares de M.
myotis, pensa-se que esta espécie seja mais frequente. No passado foram encontradas colónias de
maternidade de poucas dezenas de R. ferrumequinum e R. euryale; no período considerado nesta análise
foi encontrada uma colónia de poucas centenas de Rhinolophus sp. Em 2012 foi detectada uma colónia de
maternidade de M. emarginatus com poucas dezenas de indivíduos. Nesta época foram ainda registados
indivíduos isolados de R. hipposideros, M. escalerai e Myotis sp (pequenos). No início do outono foram
encontrados no passado poucas centenas de M. myotis/blythii e muitas dezenas de R. hipposideros; nesta
época são actualmente registados dezenas de M. schreibersii, poucas dezenas de R. ferrumequinum e
Rhinolophus sp, para além de indivíduos isolados de M. emarginatus, R. hipposideros e R. euryale/mehelyi.

Figura 36 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Miranda Douro I na
época de hibernação.
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Figura 37 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Miranda Douro I na
época de maternidade.

Figura 38 – Variação das estimativas de Myotis myotis/blythii no abrigo Miranda Douro I na época
de maternidade.

Estes dados sugerem uma relativa manutenção do número de R. ferrumequinum durante a
hibernação e uma diminuição no tamanho das colónias de maternidade de M. schreibersii e M.
myotis/blythii. Desconhece-se a razão dos valores excepcionais observados em 1992.

4.2.4 Vimioso I
Só existem registos deste abrigo (mina de água) de 2011 e 2012, pelo que o conhecimento deste
local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e primavera.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. schreibersii, M. myotis/blythii e R.
mehelyi/euryale.
Na época de hibernação abriga poucas dezenas de R. mehelyi/euryale e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum e R. hipposideros. Durante a primavera, o abrigo é ocupado por dezenas de R.
mehelyi/euryale e M. schreibersii, e por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e M.
myotis/blythii. Na época de maternidade foram apenas encontrados indivíduos isolados de R.
mehelyi/euryale, M. schreibersii e M. myotis/blythii. No outono, alberga poucas dezenas de M. schreibersii,
M. myotis/blythii e Rhinolophus sp.
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4.2.5 Ribeira Pena I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1988. Tendo em conta que nos primeiros anos
do programa de monitorização todas as visitas foram asseguradas por técnicos de Lisboa, dada a grande
distância deste abrigo, este local foi pouco visitado nesse período. A galeria de entrada apresenta algumas
derrocadas, desconhecendo-se o real grau de instabilidade do local.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação, tendo sido
no passado classificado como importante no outono (saliente-se que não existem dados de outono para o
período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis e P.
austriacus/auritus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. mehelyi.
Na época de hibernação é ocupado por poucas centenas de R. euryale (Figura 39) e indivíduos
isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e Rhinolophus sp. Fora desta época foram realizadas muito
poucas visitas. Na única visita na primavera só foi observado um R. ferrumequinum. Na época de
maternidade foi visitado apenas duas vezes; na primeira o abrigo estava vazio e na segunda albergava
apenas um P. austriacus/auritus. Os dados de outono são muito antigos, numa visita o abrigo estava vazio e
na outra albergava dezenas de R. ferrumequinum, poucas dezenas de R. euryale e um M. myotis.

Figura 39 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale no abrigo Ribeira Pena I na época de
hibernação.

Os dados demonstram uma grande variabilidade na ocupação deste abrigo durante a hibernação,
apesar de ter existido um aumento do número de indivíduos de R. euryale. Desconhece-se a razão do valor
excepcional de 2009; poderá ser eventualmente devido a variabilidade individual do observador que a
realizou, visto corresponder às primeiras observações de um dos colaboradores.

4.2.6 Mirandela I
Só existem registos deste abrigo (mina abandonada) referentes à hibernação, primavera e
maternidade de 2011, pelo que o conhecimento deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. euryale e M. myotis, sendo ainda possível que alguns
dos indivíduos observados pertençam a outras espécies dos géneros Rhinolophus e Myotis.
Na época de hibernação é ocupado por dezenas de R. ferrumequinum, R. euryale e M. myotis. Na
primavera estão presentes indivíduos isolados de R. ferrumequinum e Rhinolophus sp. Abriga uma colónia
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de maternidade com poucas centenas de M. myotis. Uma contagem na fase de emergência permitiu
estimar a presença de dezenas de Myotis sp e Rhinolophus sp.

4.2.7 Vila Flor I
Só existem registos deste abrigo (mina abandonada) de 2010 e 2011, pelo que o conhecimento
deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e primavera.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis e M. schreibersii,
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. mehelyi ou M. blythii.
Na época de hibernação é ocupado por poucas centenas de M. schreibersii, poucas dezenas de R.
ferrumequinum e R. euryale, e por indivíduos isolados de M. myotis e M. myotis/blythii. Durante a
primavera abriga poucas centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de M. myotis, R. ferrumequinum,
R. hipposideros, R. euryale e Rhinolophus sp. Na época de maternidade só foram observados indivíduos
isolados de M. schreibersii e M. myotis/blythii; não há registos de outono.

4.2.8 Miranda Douro II
Esta designação engloba um conjunto de abrigos (várias galerias de uma barragem), conhecidos
desde 1999.
Este abrigo é de importância nacional no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. daubentonii, M.
emarginatus, M. schreibersii e Pipistrellus sp, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados
pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação é ocupado por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e
M. schreibersii. Durante a primavera abriga poucas dezenas de M. schreibersii, M. emarginatus e M.
daubentonii, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis e Myotis sp (pequenos).
Na época de maternidade é utilizado por colónias de maternidade de R. hipposideros e de Myotis sp
(provavelmente M. daubentonii); estas colónias são formadas por poucas dezenas de indivíduos, não
chegando ao limite de classificação de abrigo de maternidade de importância nacional. Nesta época alberga
ainda dezenas de M. schreibersii, R. ferrumequinum e M. emarginatus, e indivíduos isolados de M. myotis e
Pipistrellus sp. No outono abriga poucas centenas de M. schreibersii, poucas dezenas de R. ferrumequinum
e R. hipposideros, e indivíduos isolados de M. myotis, M. daubentonii, Myotis sp (pequenos) e Pipistrellus
sp.

4.2.9 Mogadouro I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1991. Tendo em conta que nos primeiros anos
do programa de monitorização todas as visitas foram asseguradas por técnicos de Lisboa, dada a grande
distância deste abrigo, este local foi pouco visitado nesse período.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii e M. schreibersii.
Na época de hibernação estão presentes muitas centenas de M. schreibersii (Figura 40), poucas
centenas de R. ferrumequinum (Figura 41), e indivíduos isolados de R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi e
M. myotis. No resto do ano é ocupado por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. blythii e M.
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schreibersii.

Figura 40 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Mogadouro I na época de
hibernação.

Figura 41 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Mogadouro I na
época de hibernação.

Os dados recolhidos sugerem uma diminuição no tamanho das colónias de hibernação, mais
acentuada em M. schreibersii, embora se assista a alguma recuperação no fim do período considerado.
4.2.10 Amarante I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2009.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. blythii, M. daubentonii, M.
schreibersii e P. austriacus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. mehelyi, P.
auritus ou M. myotis.
Na época de hibernação estão presentes dezenas de R. ferrumequinum, M. schreibersii e M. blythii,
e indivíduos isolados de R. hipposideros, R. mehelyi/euryale e M. daubentonii. Na primavera é ocupado por
dezenas de R. ferrumequinum, R. euryale/mehelyi e M. schreibersii, e por indivíduos isolados de R.
hipposideros, M. daubentonii, M. myotis/blythii e P. austriacus/auritus. Na época de maternidade foi
identificada uma colónia de maternidade com muitas dezenas de R. euryale, tendo sido observadas muitas
dezenas de Rhinolophus sp e um P. austriacus. Não há observações de outono.
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4.2.11 Mondim Basto II
Esta designação engloba duas minas abandonadas, uma conhecida desde 1996 e uma conhecida
desde 2009. Uma das entradas de uma das minas derrocou em 2004, desconhece-se o grau de instabilidade
do local.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação, tendo sido
no passado classificado como importante na primavera.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. blythii, M. emarginatus, M.
daubentonii e P. auritus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam P. austriacus ou
pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação abriga centenas de M. blythii (Figura 42), poucas dezenas de R.
ferrumequinum e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis, M. emarginatus, M. daubentonii, P.
auritus e Myotis sp (pequenos). Tendo em conta que nos indivíduos identificados na mão a quase
totalidade era M. blythii, em detrimento de M. myotis, optou-se por identificar como M. blythii os registos
de M. myotis/blythii. Durante a primavera estão actualmente presentes poucas dezenas de M. blythii,
apesar de no passado se ter observado cerca de 100 indivíduos desta espécie. Abrigam-se também
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. emarginatus, M. daubentonii e Myotis sp
(pequenos). Na única visita realizada na época de maternidade o abrigo estava vazio. Não há dados de
outono.

Figura 42 – Variação das estimativas de Myotis blythii no abrigo Mondim Basto II na época de
hibernação.

Os dados recolhidos demonstram uma diminuição no tamanho da colónia de hibernação de M.
blythii, embora se assista a uma estabilização no fim do período considerado. Uma das entradas derrocou
em 2004, o que causou certamente alteração das condições microclimáticas da mina, podendo justificar
uma diminuição a partir deste ano.

4.2.12 Amarante II
Só existem registos deste abrigo (mina de água) do início da época de maternidade de 2011 e da
primavera de 2012, pelo que o conhecimento deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é considerado satélite de maternidade de importância nacional, mas caso se venha a
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confirmar a existência de nascimentos passará a maternidade.
Foi apenas inventariada a espécie M. escalerai.
Na primavera foram observadas várias dezenas de indivíduos e no início da época de maternidade
foram observados cerca de 100 exemplares.

4.2.13 Vila Real IV
Esta designação engloba várias galerias de um complexo mineiro abandonado, conhecidas desde
2005.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação, apesar de ter sido classificado
segundo o limite inferior do critério referente a M. blythii; a manutenção da classificação dependerá do
número de morcegos observado no futuro, visto ser ocupado por várias espécies mas em números muito
reduzidos.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. blythii, M. daubentonii, P. auritus e B. barbastellus,
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam M. myotis ou pertençam a outras
espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação foram observados 10 M. blythii, e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, M. daubentonii, P. auritus, B. barbastellus, M. myotis/blythii e Myotis sp (pequenos). Na
primavera alberga indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. blythii e M. myotis/blythii. Na única visita
realizada na época de maternidade foram observados dois indivíduos não identificados. No outono alberga
indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M. blythii.

4.2.14 Carrazeda Ansiães II
Este abrigo (túnel ferroviário abandonado) é conhecido desde 2008, mas não tem sido visitado
regularmente. Este abrigo deixará de estar disponível a médio prazo devido à submersão por uma
barragem que está em construção.
Este abrigo é de importância nacional na primavera e época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. myotis, M. blythii, M. daubentonii, M. escalerai, M.
schreibersii, N. noctula, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras
espécies dos géneros Rhinolophus e Myotis (pequenos).
Na época de hibernação foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M.
schreibersii, M. daubentonii, M. myotis, M. myotis/blythii e Myotis sp (pequenos). Na primavera alberga
muitas dezenas de Myotis sp (pequenos) e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. schreibersii e M.
myotis/blythii. Na época de maternidade foi identificada uma colónia de maternidade com dezenas de M.
escalerai, cerca de uma dezena de M. daubentonii com crias, e indivíduos isolados de M. schreibersii, M.
blythii, M. myotis/blythii e Rhinolophus sp. No outono alberga indivíduos isolados de M. schreibersii, M.
escalerai e N. noctula.

4.2.15 Carrazeda Ansiães I
Este abrigo (túnel ferroviário abandonado) é conhecido desde 2008, mas não tem sido visitado
regularmente. Este abrigo deixará de estar disponível a médio prazo devido à submersão por uma
barragem que está em construção.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. myotis, M. blythii, M. daubentonii, M. escalerai e M.
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schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do
género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M.
schreibersii, e Myotis sp (pequenos). Na primavera alberga dezenas de Myotis sp (pequenos) e indivíduos
isolados de M. schreibersii e M. myotis. Na época de maternidade foi identificada três colónias de
maternidade: muitas dezenas de M. escalerai e poucas dezenas de M. daubentonii e M. schreibersii. Foram
também encontrados indivíduos isolados de M. blythii e M. myotis/blythii. Na única visita realizada no
outono foram observados indivíduos isolados de M. escalerai.

4.2.16 Mogadouro II
Este abrigo (galeria de uma barragem) é conhecido desde 1999.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na primavera e época de maternidade, tendo
sido no passado classificado como importante no outono (saliente-se que não existem dados de outono
para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. myotis, M. schreibersii e Myotis sp (pequenos), sendo
ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam M. blythii ou pertençam a outras espécies do
género Rhinolophus.
Na época de hibernação foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M.
schreibersii. Na primavera alberga alguns milhares de M. schreibersii e centenas de Rhinolophus sp. É
utilizado por colónias de maternidade de milhares de M. myotis/blythii (Figura 43) e M. schreibersii (Figura
44) e de poucas centenas de Rhinolophus sp. A captura de indivíduos da colónia de M. myotis/blythii
relevou a presença de M. myotis, sendo ainda desconhecido se essa colónia também inclui M. blythii. Nesta
época foram também observados indivíduos isolados de Myotis sp (pequenos). Os dados de outono são
muito antigos: numa visita realizada no início da época foram avistadas muitas centenas de M.
myotis/blythii e M. schreibersii; a meio do outono foram observados poucas dezenas de M. myotis/blythii e
poucas centenas de M. schreibersii.

Figura 43 – Variação das estimativas de Myotis myotis/blythii no abrigo Mogadouro II na época de
maternidade.
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Figura 44 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Mogadouro II na época
de maternidade.

Na época de maternidade observa-se alguma variabilidade, sobretudo em relação a M. schreibersii,
mas parece existir manutenção no caso de M. myotis/blythii e até um ligeiro aumento no caso de M.
schreibersii. Desconhece-se a razão dos valores excepcionais observados em 2008.

4.2.17 Torre Moncorvo V
Só existem registos deste abrigo (mina abandonada) de 2011 e 2012, pelo que o conhecimento
deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. schreibersii e R. mehelyi/euryale, sendo ainda possível
que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Rhinolophus.
Na época de hibernação foram observadas dezenas de R. ferrumequinum e Rhinolophus sp, e
indivíduos isolados de M. schreibersii. Os registos de primavera incluem poucas dezenas de Rhinolophus sp
e indivíduos isolados de R. mehelyi/euryale. Na época de maternidade é ocupado por uma colónia de
maternidade de dezenas de R. mehelyi/euryale, e por indivíduos isolados de R. ferrumequinum. No outono
foram encontradas dezenas de Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R.
mehelyi/euryale.

4.2.18 Torre Moncorvo II
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2001. Pode vir a estar ameaçado por reexploração mineira da área onde se localiza.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação e na
primavera, tendo sido no passado classificado como importante no outono (saliente-se que não existem
dados de outono para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia
manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii, M. daubentonii, M. escalerai, M. emarginatus, M. schreibersii, B. barbastellus e P. auritus, sendo
ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Myotis
(pequenos).
Na época de hibernação foram observadas poucas centenas de R. ferrumequinum (Figura 45) e R.
euryale, dezenas de Rhinolophus sp e R. mehelyi/euryale, e indivíduos isolados de R. mehelyi, M. myotis, M.
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blythii, M. daubentonii, M. escalerai, M. emarginatus, M. schreibersii, B. barbastellus, P. auritus e Myotis sp
(pequenos). Nesta época foram ainda regularmente observados indivíduos isolados de R. hipposideros,
apesar de num dos anos estarem presentes cerca de 180 indivíduos. Os registos de primavera incluem
poucas dezenas de R. euryale/mehelyi e R. ferrumequinum, e indivíduos isolados de R. hipposideros, R.
euryale, Rhinolophus sp, M. myotis, M. escalerai, M. emarginatus, M. myotis/blythii, Myotis sp (pequenos)
e M. schreibersii. Na época de maternidade foram registados indivíduos isolados de R. ferrumequinum,
Rhinolophus sp e M. schreibersii. No outono foram encontradas poucas dezenas de M. schreibersii e
indivíduos isolados de R. hipposideros, R. mehelyi/euryale, M. myotis/blythii, Myotis sp (pequenos). Apesar
de geralmente se ter encontrado indivíduos isolados de R. ferrumequinum, num dos anos estavam
presentes mais de 200 exemplares; nesse mesmo ano também foram excepcionalmente encontrados cerca
de 140 R. euryale.

Figura 45 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Torre Moncorvo II na
época de hibernação.

Os dados recolhidos demonstram um grande aumento na ocupação deste abrigo na época de
hibernação por R. ferrumequinum.

4.2.19 Torre Moncorvo III
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2001, tendo sido descoberta uma nova galeria
em 2007. Pode vir a estar ameaçado por re-exploração mineira da área onde se localiza.
Este abrigo é considerado de importância nacional na época de hibernação e no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii, M. emarginatus, M. schreibersii, B. barbastellus, P. austriacus, sendo ainda possível que alguns dos
indivíduos observados sejam P. auritus ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação foram observados poucos milhares de R. euryale/mehelyi (Figura 46). Pela
proporção das duas espécies nos indivíduos identificados na mão, suspeita-se que a maioria seja R. euryale.
Foram também encontradas muitas centenas de R. ferrumequinum (Figura 47), dezenas de M. schreibersii e
indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis, M. blythii, M. emarginatus, B. barbastellus e Myotis sp
(pequenos). Na primavera o abrigo é ocupado por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R.
hipposideros, R. euryale/mehelyi, M. myotis/blythii, M. schreibersii, P. austriacus/auritus e Myotis sp
(pequenos). Os registos da época de maternidade incluem indivíduos isolados de R. euryale, R.
euryale/mehelyi e Rhinolophus sp, apesar de num dos anos amostrados estarem presentes várias dezenas
de Rhinolophus sp. Num dos outonos amostrados estavam presentes 120 R. euryale e noutro cerca de 170
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R. ferrumequinum, apesar de nos outros anos apenas se ter encontrado indivíduos isolados; no entanto,
dado que em alguns anos há registo de 100-200 Rhinolophus sp, isto pode significar que o número destas
espécies se manteve relativamente estável. Foram ainda registados indivíduos isolados de R. hipposideros,
M. myotis, M. myotis/blythii, P. austriacus e Myotis sp (pequenos). Ainda nesta época foram regularmente
observados indivíduos isolados de M. schreibersii, embora num dos anos o número fosse excepcionalmente
de cerca de 120 indivíduos.

Figura 46 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale/mehelyi no abrigo Torre Moncorvo III
na época de hibernação.

Figura 47 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Torre Moncorvo III
na época de hibernação.

Os dados recolhidos demonstram um grande aumento na ocupação por R. euryale/mehelyi na
época de hibernação depois da descoberta de uma galeria nova em 2007. A ocupação por R.
ferrumequinum tem sido variável, mas relativamente constante. Desconhece-se a razão dos valores
excepcionais observados em 2010 (no caso de R. ferrumequinum) e 2011 (no caso de R. euryale/mehelyi).

4.2.20 Torre Moncorvo I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2001. Pode vir a estar ameaçado por reexploração mineira da área onde se localiza.
Este abrigo é considerado de importância nacional na época de hibernação, primavera e outono.
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Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis, M. escalerai, M.
schreibersii, P. austriacus/auritus e M. myotis/blythii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos
observados sejam R. mehelyi ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação foram observados poucos milhares de M. schreibersii (Figura 48), muitas
dezenas de R. ferrumequinum (Figura 49), poucas dezenas de R. euryale, Rhinolophus sp e R.
euryale/mehelyi, e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis e M. myotis/blythii. Na primavera o
abrigo é ocupado por poucas centenas de M. schreibersii, dezenas de R. euryale, R. euryale/mehelyi e R.
ferrumequinum, e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. escalerai, M. myotis, M. myotis/blythii, P.
austriacus/auritus e Rhinolophus sp. Na época de maternidade é utilizado por uma colónia de maternidade
de R. ferrumequinum com cerca de 14 indivíduos, não chegando ao limite de classificação de abrigo de
maternidade de importância nacional. Há também registo de muitas dezenas de M. schreibersii, dezenas de
Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de R. hipposideros, R. euryale/mehelyi, M. myotis/blythii e Myotis sp
(pequenos). No outono estão presentes centenas de R. ferrumequinum, M. schreibersii e Rhinolophus sp,
dezenas de R. euryale/mehelyi, e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis/blythii e P.
austriacus/auritus.

Figura 48 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Torre Moncorvo I na
época de hibernação.

Figura 49 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Torre Moncorvo I na
época de hibernação.

Os dados recolhidos demonstram uma relativa estabilidade de M. schreibersii e R. ferrumequinum
na época de hibernação, embora se tenha assistido no fim do período considerado a uma diminuição da
primeira espécie e a um incremento da segunda.
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4.2.21 Lamego I
Este abrigo (galeria de barragem) é conhecido desde 2004, mas não tem sido visitado
regularmente.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação e
primavera, tendo sido no passado classificado como importante na época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. schreibersii, M. myotis/blythii e Myotis sp (pequenos).
Na época de hibernação foram observados cerca de 110 M. schreibersii e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum. Durante a primavera é ocupado por muitas dezenas de Myotis sp (pequenos) e indivíduos
isolados de R. ferrumequinum. Na época de maternidade é utilizado por poucas dezenas de Myotis sp
(pequenos), tendo-se observado algumas crias no passado. No outono estão presentes poucas dezenas de
M. schreibersii e Myotis sp (pequenos), e indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M. myotis/blythii.

4.2.22 Penedono I
Esta designação engloba duas galerias de um complexo mineiro abandonado. Só existem registos
deste abrigo da primavera e época de maternidade de 2007 e do outono de 2008, pelo que o
conhecimento deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é considerado de importância nacional na primavera.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. euryale e M. schreibersii.
Durante a primavera é ocupado por centenas de M. schreibersii, poucas centenas de R. euryale, e
poucas dezenas de R. ferrumequinum. Na época de maternidade e no outono foram apenas observados
indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M. schreibersii.

4.2.23 Castro d´Aire I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2006, mas não tem sido visitado regularmente.
Suspeita-se que esteja sujeito a perturbação excessiva por visitantes.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação e outono,
tendo sido no passado classificado como satélite de maternidade importante.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. daubentonii, M. schreibersii,
M. myotis/blythii e M. daubentonii/mystacinus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados
sejam R. mehelyi.
Na época de hibernação foram observadas poucas centenas de R. ferrumequinum, poucas dezenas
de R. euryale/mehelyi, e indivíduos isolados de R. hipposideros, Rhinolophus sp, M. daubentonii e M.
myotis/blythii. Nalguns anos é ocupado por cerca de 160 M. schreibersii e cerca de 120 R. euryale. Durante
a primavera é ocupado por poucas dezenas de R. ferrumequinum e por indivíduos isolados de R. euryale, R.
hipposideros, Rhinolophus sp, R. euryale/mehelyi; as observações de M. schreibersii são muito díspares
variando entre 3 e 133 indivíduos. Na única época de maternidade considerada nesta classificação foram
apenas observados um R. ferrumequinum e um morcego não identificado, mas no passado foram
observados 160 morcego não identificados. No outono os dados de R. ferrumequinum variaram entre 33 e
e quase 200 indivíduos (variabilidade vulgar nesta época), tendo sido também observados indivíduos
isolados de R. hipposideros, M. schreibersii, M. myotis/blythii e M. daubentonii/mystacinus.

4.2.24 Figueira Castelo Rodrigo I
Este abrigo inclui várias galerias de um complexo mineiro abandonado, e é conhecido desde 1991.
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Os valores da época de hibernação podem estar subestimados nalguns anos, visto existirem poços muito
dificilmente ultrapassáveis e por isso não ser possível visitar algumas galerias até ao fim; foi colocado um
dispositivo para ultrapassar este obstáculo, mas só foi possível utilizá-lo em segurança durante três anos.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação, primavera
e maternidade, tendo sido no passado classificado como importante no outono (saliente-se que não
existem dados de outono para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se
poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis, M. blythii, M.
emarginatus, M. daubentonii e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados
sejam R. mehelyi ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação foram observados poucos milhares de M. schreibersii (Figura 50), poucas
dezenas de R. ferrumequinum e indivíduos isolados de R. hipposideros, R. euryale, M. myotis, M. blythii, M.
emarginatus, M. daubentonii, Myotis sp (pequenos) e Rhinolophus sp. Durante a primavera é ocupado por
milhares de M. schreibersii e por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale e M.
blythii. Na época de maternidade abriga colónias de maternidade de poucos milhares de M. myotis (Figura
51) e M. schreibersii (Figura 52), e indivíduos isolados de R. ferrumequinum. Só existem dados de outono
antigos, recolhidos no início da época, que mostram a presença de poucas centenas de M. myotis e M.
schreibersii, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R. hipposideros.

Figura 50 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Figueira Castelo Rodrigo I
na época de hibernação.

Figura 51 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Figueira Castelo Rodrigo I na época
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de maternidade.

Figura 52 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Figueira Castelo Rodrigo I
na época de maternidade (escala logarítmica).

Na época de hibernação este abrigo apresenta uma grande irregularidade na ocupação por M.
schreibersii, para além do tamanho da colónia ser também muito variável. As colónias de maternidade são
mais estáveis, embora também apresentem alguma variabilidade. Desconhece-se a razão da grande
diminuição da colónia de M. schreibersii em 1992 e 2008. Apesar de não existirem dados de anilhagem que
suportem a troca de indivíduos entre este abrigo e Mogadouro II em relação à utilização como local de
maternidade, a diminuição do número de indivíduos desta espécie em 2008 poderá estar relacionada com
o aumento observado no outro abrigo no mesmo ano.

4.2.25 Arouca I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1998, mas tem sido visitado sobretudo na época
de hibernação. Pode vir a estar ameaçado por encerramento inadequado por questões de segurança; o
ICNF acompanhou o projecto de execução e espera-se que a obra seja realizada conforme o combinado.
Este abrigo é considerado de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
emarginatus, M. daubentonii e P. austriacus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados
sejam M. blythii ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação foram observadas dezenas de R. euryale/mehelyi (Figura 53) (foram
identificados alguns R. mehelyi) e R. ferrumequinum, e indivíduos isolados de R. hipposideros, M.
emarginatus, M. myotis, P. austriacus, M. myotis/blythii e Myotis sp (pequenos). Na primavera abriga
dezenas de R. ferrumequinum e indivíduos isolados de R. hipposideros e R. euryale. Na única visita realizada
na época de maternidade foi apenas observado um indivíduo não identificado. Na única visita realizada no
outono estavam presentes indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. myotis e M. daubentonii.
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Figura 53 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale/mehelyi no abrigo Arouca I na época de
hibernação.

Os dados recolhidos sugerem uma diminuição no tamanho da colónia de hibernação de R.
euryale/mehelyi. Desconhece-se a razão do valor excepcional observado em 2007.
4.2.26 Arouca II
Só existem registos deste abrigo (mina abandonada) das épocas de hibernação 2011 e maternidade
2005 e 2011, pelo que o conhecimento deste local é ainda muito incompleto. Suspeita-se que esteja sujeito
a perturbação excessiva por visitantes.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros e R. euryale/mehelyi.
Na época de hibernação foram observadas muitas dezenas de R. ferrumequinum, poucas centenas
de R. euryale/mehelyi e indivíduos isolados de R. hipposideros. Na época de maternidade é ocupado por
indivíduos isolados de Rhinolophus sp; dados antigos desta época mostram a presença de R.
ferrumequinum e R. hipposideros.
4.2.27 Seia I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 2005, mas só há registos do outono 2005 e 2007, e
hibernação e primavera 2012. Suspeita-se que esteja sujeito a perturbação excessiva por visitantes.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na primavera, tendo sido no passado
classificado como importante no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale e M. myotis.
Na época de hibernação foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R.
hipposideros e M. myotis. Na primavera abriga muitas dezenas de R. euryale. Numa visita antiga realizada
no outono estavam presentes dezenas de R. euryale.

4.2.28 Sabugal I
Este abrigo (mina de água) é conhecido desde 2009, mas não tem sido visitado com regularidade.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade e no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis e M. emarginatus.
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Na época de hibernação o abrigo não é utilizado e na primavera não foi visitado. Sendo uma mina
de água inundada e muito baixa, onde as visitas causam muita perturbação, optou-se por realizar as
observações da época de maternidade o mais perto possível da entrada apesar de implicar uma
subestimação dos números presentes e uma provável não inventariação de todas as espécies. Foi
observada uma colónia de maternidade com muitas centenas de R. ferrumequinum e foram observadas
muitas dezenas de R. hipposideros e dezenas de R. euryale, M. myotis e M. emarginatus. No outono
estavam presentes muitas centenas de R. ferrumequinum, muitas dezenas de R. hipposideros e indivíduos
isolados de R. euryale.

4.2.29 Sabugal II
Esta designação engloba um conjunto de vários edifícios; este abrigo é conhecido desde 2009, mas
não tem sido visitado com regularidade. Pode vir a estar ameaçado por recuperação inadequada.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade e no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. emarginatus e P.
pipistrellus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale ou pertençam a
outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo não é utilizado e na primavera não foi visitado. É ocupado por
colónias de maternidade de centenas de R. ferrumequinum e R. euryale/mehelyi e, nalguns anos, de cerca
de 100 P. pipistrellus. Na época de maternidade foram também observadas dezenas de R. hipposideros e
indivíduos isolados de R. mehelyi. No outono estavam presentes muitas dezenas de R. ferrumequinum,
dezenas de R. hipposideros e indivíduos isolados de M. emarginatus e Myotis sp (pequenos).
4.2.30 Cantanhede I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 2007.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e maternidade, e no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. daubentonii e M.
schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do
género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por centenas de M. schreibersii (Figura 54), poucas
dezenas de R. ferrumequinum e indivíduos isolados de R. hipposideros. Desconhece-se a utilização na
primavera. É utilizado por uma colónia de maternidade de poucos milhares de M. schreibersii (Figura 55);
na época de maternidade foram também observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M.
daubentonii. No outono estavam presentes poucas centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale e Myotis sp (pequenos).
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Figura 54 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Cantanhede I na época de
hibernação.

Figura 55 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Cantanhede I na época de
maternidade.

Estes dados sugerem uma relativa manutenção do número de M. schreibersii durante a hibernação
e a maternidade, embora com alguma variabilidade, parecendo existir um aumento no tamanho da colónia
de hibernação no fim do período amostrado; desconhece-se a razão do valor excepcional observado em
2012.

4.2.31 Montemor-o-Velho I
Este abrigo, que corresponde a um edifício, é conhecido desde 2000. Suspeita-se que esteja sujeito
a perturbação excessiva por visitantes. Pode vir a estar ameaçado por recuperação inadequada.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade e no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. emarginatus, M.
daubentonii e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a
outras espécies dos géneros Rhinolophus e Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucas dezenas de M. schreibersii e R.
ferrumequinum, e por indivíduos isolados de R. hipposideros. Desconhece-se a utilização na primavera. É
utilizado por colónias de maternidade de centenas de R. ferrumequinum (Figura 56) (nalguns anos houve
apenas identificação de Rhinolophus sp) e M. emarginatus (Figura 57) (nalguns anos houve apenas
identificação de Myotis sp (pequenos)); na época de maternidade foram também observadas poucas
centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de M. myotis e M. daubentonii. No outono estavam
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presentes poucas centenas de R. ferrumequinum e M. emarginatus, e dezenas de M. schreibersii.

Figura 56 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Montemor-o-Velho I
na época de maternidade.

Figura 57 – Variação das estimativas de Myotis emarginatus no abrigo Montemor-o-Velho I na
época de maternidade.

Os dados recolhidos sugerem uma grande variabilidade nas colónias de maternidade, para além de
irregularidade na presença de M. emarginatus. Há sugestão de diminuição no tamanho da colónia de
maternidade de R. ferrumequinum e de aumento na colónia de M. emarginatus. Desconhece-se a razão do
valor excepcional de M. emarginatus observado em 2008.
4.2.32 Condeixa-a-Nova II
Este abrigo (subterrâneo, erradamente designado como Coimbra I em Palmeirim & Rodrigues 1992)
é conhecido desde 1989.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na época de maternidade, tendo sido no
passado classificado como importante na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. escalerai, M. emarginatus e M. schreibersii.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por dezenas de R. ferrumequinum. Actualmente é
também ocupado por indivíduos isolados de M. schreibersii, embora no passado tenham chegado a estar
presentes muitas dezenas de indivíduos. Na primavera é ocupado por dezenas de R. ferrumequinum. É
utilizado por uma colónia de maternidade de muitas dezenas de R. ferrumequinum (Figura 58) e por
dezenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de M. escalerai e M. emarginatus.
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Figura 58 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Condeixa-a-Nova II
na época de maternidade.

Os dados recolhidos sugerem uma diminuição no tamanho da colónia de maternidade de R.
ferrumequinum, embora se assista a uma estabilização no fim do período considerado.

4.2.33 Castanheira Pera I
Só existem registos deste abrigo (edifício) da primavera e maternidade de 2011 e 2012, pelo que o
conhecimento deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é considerado satélite de maternidade de importância nacional, mas caso se venha a
confirmar a existência de nascimentos passará a maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale e P. austriacus/auritus.
Na primavera é ocupado por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e R. euryale.
Na época de maternidade estavam presentes dezenas de R. euryale e P. austriacus/auritus, e indivíduos
isolados de R. hipposideros.

4.2.34 Pombal I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1988.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na época de hibernação, tendo sido no passado
classificado como importante no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
emarginatus e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam M. blythii
ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por dezenas de R. ferrumequinum (Figura 59), poucas
dezenas de R. euryale e indivíduos isolados de M. emarginatus, M. myotis, M. myotis/blythii, R.
hipposideros, R. mehelyi, Myotis sp (pequenos) e M. schreibersii (no passado chegaram a estar presentes
cerca de 200 indivíduos). Na primavera há registo de ser ocupado por indivíduos isolados de R.
ferrumequinum e M. schreibersii. Na época de maternidade foram apenas encontrados indivíduos isolados
de R. ferrumequinum. No outono foram registadas dezenas de R. ferrumequinum e indivíduos isolados de
M. myotis e M. schreibersii (no passado chegaram a estar presentes cerca de 140 indivíduos).
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Figura 59 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Pombal I na época de
hibernação.

Estes dados sugerem uma relativa manutenção do número de R. ferrumequinum durante a
hibernação, embora com alguma variabilidade; entre 2002 e 2007 parece ter ocorrido uma diminuição na
colónia, mas posteriormente assistiu-se a uma recuperação.

4.2.35 Idanha-a-Nova I
Esta designação engloba duas galerias de uma barragem visitadas no outono 2011.
Este abrigo é de importância nacional no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. schreibersii, M. myotis/blythii e Myotis sp (pequenos),
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do género
Rhinolophus.
Na única visita realizada a este abrigo, no outono, foram observadas poucas centenas de M.
myotis/blythii, Rhinolophus sp e Myotis sp (pequenos), e indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M.
schreibersii.

4.2.36 Pombal II
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1997.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação, primavera e outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. escalerai e M.
myotis/blythii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. mehelyi ou pertençam a
outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por muitas dezenas de R. ferrumequinum (Figura 60),
dezenas de R. euryale e Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis/blythii e Myotis
sp (pequenos). Na primavera há registo de ser ocupado por muitas dezenas de R. ferrumequinum e
Rhinolophus sp, e por indivíduos isolados de R. hipposideros. Na época de maternidade foram apenas
encontrados indivíduos isolados de R. euryale e Rhinolophus sp. No outono foram registadas muitas
dezenas de R. ferrumequinum e R. euryale/mehelyi, dezenas de Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de R.
hipposideros; foi ainda confirmada a presença de M. escalerai mas não se sabe o efectivo visto ter sido com
o detector de ultra-sons na altura da emergência.
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Figura 60 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Pombal II na época
de hibernação.

Os dados recolhidos demonstram alguma irregularidade na presença da colónia e um aumento na
ocupação deste abrigo na época de hibernação por R. ferrumequinum.

4.2.37 Alvaiázere I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 2005. Suspeita-se que esteja sujeito a perturbação excessiva
por visitantes; estando muito próximo de um aerogerador, há também o perigo de mortalidade acrescida
dos morcegos que o ocupam. Apesar de existir uma medida de mitigação em curso (condicionamento do
início de rotação da turbina eólica ou arranque e o seu funcionamento à velocidade do vento de 5 m/s, no
período compreendido entre trinta minutos antes do pôr-do-sol e o nascer do sol, nos meses de Outubro,
Novembro, Dezembro, Março e Abril), poderão existir problemas em noites quentes da época de
hibernação e na época de maternidade (por ser um abrigo satélite).
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação, primavera e outono, sendo ainda
satélite de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis, M. blythii, M.
daubentonii e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. mehelyi
ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucos milhares de M. schreibersii (Figura 61),
poucas centenas de R. ferrumequinum (Figura 62), dezenas de R. euryale, Rhinolophus sp, M. myotis, M.
myotis/blythii, e indivíduos isolados de M. blythii, M. daubentonii e Myotis sp (pequenos). Na primavera há
registo de muitas dezenas de R. ferrumequinum e M. schreibersii, e de indivíduos isolados de R. euryale, M.
myotis, M. myotis/blythii, R. euryale/mehelyi e Rhinolophus sp. Na época de maternidade é utilizado por
dezenas de R. ferrumequinum e por indivíduos isolados de R. hipposideros. Nesta época é ainda
regularmente ocupado por dezenas de M. schreibersii, apesar de num dos anos estarem presentes algumas
centenas de indivíduos. Ainda em relação a esta espécie, há um relato antigo da presença de uma colónia
com crias, mas aguarda-se mais informação. No outono foram registadas poucas centenas de R.
ferrumequinum e M. schreibersii (excepcionalmente num ano estavam presentes cerca de 1700 indivíduos),
dezenas de R. euryale e Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis, M.
myotis/blythii e Myotis sp (pequenos).
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Figura 61 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Alvaiázere I na época de
hibernação.

Figura 62 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Alvaiázere I na época
de hibernação.

Os dados recolhidos demonstram uma relativa estabilidade de M. schreibersii e R. ferrumequinum
na época de hibernação, embora se tenha assistido a um pico da primeira no meio do período considerado
(desconhecendo-se a razão) e a um incremento da segunda espécie no fim do período.

4.2.38 Tomar I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1979, mas foram utilizados registos desde 1987. Suspeita-se
que esteja sujeito a perturbação excessiva por visitantes.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na primavera e época de maternidade, tendo
sido no passado classificado como importante na época de hibernação e no outono; saliente-se que não
existem dados de hibernação para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação
se poderia manter.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii, M. daubentonii, M. emarginatus, M. escalerai e M. schreibersii.
Não há dados recentes da ocupação na época de hibernação, mas no passado chegou a abrigar
poucas centenas de M. myotis e dezenas de R. euryale/mehelyi, para além de indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. euryale, R. mehelyi, M. escalerai e M. schreibersii. Nas últimas primaveras só se visitou a
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zona mais acessível, onde se abriga a colónia de M. myotis; por esse motivo os dados das outras espécies
são antigos. Na primavera é ocupado por poucos milhares de M. schreibersii, muitas dezenas de R. euryale,
R. mehelyi, M. escalerai, Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. blythii e M.
daubentonii. Na época de maternidade é utilizado por colónias de maternidade de poucos milhares de M.
schreibersii (Figura 63), muitas centenas de M. myotis (Figura 64) e dezenas de R. euryale. Apesar de
estarem também presentes dezenas de R. mehelyi, a dificuldade de distinção desta espécie e R. euryale,
não permite afirmar que ocorrem nascimentos de R. mehelyi neste local. Sabe-se ainda que existe uma
colónia de maternidade de M. escalerai desconhecendo-se no entanto o efectivo, visto os indivíduos não
serem visíveis no interior do abrigo e os únicos dados serem obtidos pela captura com armadilha de harpa
durante a emergência; são regularmente capturadas fêmeas grávidas e jovens-do-ano. Nesta época o
abrigo é também ocupado por dezenas de R. ferrumequinum e por indivíduos isolados de R. hipposideros e
M. daubentonii. Nos últimos outonos foram registadas poucas centenas de M. schreibersii e dezenas de M.
myotis, mas dados antigos mostram a presença de muitas centenas de M. schreibersii, dezenas de M.
myotis, R. euryale, R. mehelyi, M. escalerai e indivíduos isolados de M. blythii. Dados anteriores a este
relatório mostram a presença de indivíduos isolados de M. emarginatus.

Figura 63 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Tomar I na época de
maternidade.

Figura 64 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Tomar I na época de maternidade.

As colónias de maternidade de M. schreibersii e M. myotis parecem manter-se relativamente
estáveis apesar de existir alguma variabilidade no número de indivíduos. Desconhece-se a razão do valor
excepcional de M. schreibersii observado em 1992.
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4.2.39 Tomar II
Este abrigo (edifício) é conhecido desde 1989.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na primavera e época de maternidade, tendo
sido no passado classificado como importante no outono (saliente-se que não existem dados de outono
para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis, M. escalerai, M.
emarginatus, M. schreibersii, P. auritus e E. serotinus/isabellinus, sendo ainda possível que alguns dos
indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Não há dados recentes da ocupação na época de hibernação, mas no passado abrigava apenas
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e M. schreibersii. Na primavera é ocupado por
muitas dezenas de R. ferrumequinum e M. emarginatus, e por indivíduos isolados de R. euryale, M. myotis e
M. schreibersii. Na época de maternidade é utilizado regularmente por uma colónia de maternidade de
poucas centenas de R. ferrumequinum (Figura 65), embora se tenham encontrado nalguns anos colónias de
maternidade de muitas dezenas de R. euryale e M. escalerai. Nesta época é ainda ocupado por dezenas de
R. euryale/mehelyi, Rhinolophus sp e Myotis sp (pequenos), e por indivíduos isolados de P. auritus, E.
serotinus/isabellinus e M. schreibersii. Num dos anos estavam presentes poucas centenas de M.
schreibersii, mas tendo em conta que esta observação foi realizada no fim da época de maternidade é
quase certo que esses indivíduos já tinham abandonado a sua(s) colónia(s) de maternidade. Não há
observações recentes de outono; no passado era ocupado por poucas centenas de R. ferrumequinum e por
indivíduos isolados de R. euryale, E. serotinus/isabellinus e M. schreibersii.

Figura 65 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Tomar II na época de
maternidade.

A colónia de maternidade de R. ferrumequinum parece manter-se relativamente estável apesar de
existir alguma variabilidade e irregularidade na ocupação. A redução do número de indivíduos observado
em alguns anos pode dever-se ao facto de o edifício ser muito grande e existirem inúmeros locais onde os
morcegos se podem abrigar. Desconhece-se a razão do valor excepcional observado em 2008.

4.2.40 Mação I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 2004, mas não tem sido visitado com regularidade.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e maternidade.
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Foram inventariados R. ferrumequinum, M. myotis e M. schreibersii, sendo ainda possível que
alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Rhinolophus.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucas centenas de M. myotis. Na primavera há
registo de indivíduos isolados de M. schreibersii. Abriga uma colónia de maternidade de muitas centenas de
M. myotis; na época de maternidade é ainda ocupado por indivíduos isolados de M. schreibersii e
Rhinolophus sp. No outono foram encontradas poucas dezenas de R. ferrumequinum e M. schreibersii.

4.2.41 Ourém
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1989. Sendo um abrigo de acesso difícil, só tem sido visitado
na época de hibernação; os dados das outras épocas foram obtidos por armadilhagem durante a
emergência dos morcegos.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na época de hibernação, podendo no passado
ter sido um abrigo de maternidade ou satélite de maternidade. Esta situação nunca ficou esclarecida
porque apesar de nunca se ter observado colónias de maternidade de M. schreibersii e M. escalerai no
interior do abrigo foram por vezes capturados jovens-do-ano durante a época de maternidade. Saliente-se
que não existem dados da época de maternidade para o período em análise, sendo por isso desconhecido
se esta classificação se poderia manter.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
daubentonii, M. escalerai, M. bechsteinii, M. schreibersii e P. auritus, sendo ainda possível que alguns dos
indivíduos observados sejam M. blythii.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por vezes por dezenas ou poucas centenas de M.
schreibersii (Figura 66), muitas dezenas de R. euryale/mehelyi (provavelmente a maioria será R. euryale)
(Figura 67), poucas dezenas de R. ferrumequinum e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis e M.
myotis/blythii. Tendo em conta que os dados de primavera, época de maternidade e outono se baseiam
apenas em capturas antigas com armadilha de harpa, os valores por espécie são os mínimos que podem
ocupar o abrigo. Durante a primavera o abrigo é ocupado por pelo menos centenas de M. schreibersii,
dezenas de R. euryale e R. mehelyi, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, P. auritus, M. escalerai e M.
bechsteinii. Na época de maternidade foram capturadas poucas centenas de M. schreibersii, poucas
dezenas de M. escalerai, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. euryale e R. mehelyi. No outono
estão presentes pelo menos poucas centenas de M. schreibersii, poucas dezenas de R. euryale e R. mehelyi,
e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. myotis, M. daubentonii e M. escalerai.

Figura 66 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Ourém na época de
hibernação.
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Figura 67 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale/mehelyi no abrigo Ourém na época de
hibernação.

Os dados recolhidos mostram uma grande irregularidade na ocupação do abrigo durante a
hibernação, em particular no caso de M. schreibersii (com abandono do abrigo nos últimos anos do período
amostrado), para além de grande variabilidade do número de indivíduos. Parece haver sugestão de
diminuição da colónia de R. euryale/mehelyi.

4.2.42 Alcanena III
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1992. Suspeita-se que esteja sujeito a perturbação excessiva
por visitantes.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. schreibersii e R. euryale/mehelyi.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por muitas centenas de M. schreibersii (Figura 68) e
por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e R. euryale/mehelyi. No resto do ano há
apenas observações antigas, em que não foram observados morcegos.

Figura 68 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Alcanena III na época de
hibernação.
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Os dados mostram uma irregularidade na ocupação e uma redução no efectivo da colónia de
hibernação de M. schreibersii, embora se assista a alguma estabilização no fim do período considerado.

4.2.43 Porto Mós II
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1999, mas a sua importância só foi reconhecida em 2011
pelo que há ainda poucos dados.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados M. myotis, M. blythii, M. schreibersii e Myotis sp (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucas centenas de M. myotis/blythii (maioria
pertencerá provavelmente a M. myotis) e por indivíduos isolados de Myotis sp (pequenos). Numa visita
antiga realizada na primavera foi observado apenas um M. blythii. No outono é ocupado por poucas
dezenas de M. myotis/blythii (maioria pertencerá provavelmente a M. myotis) e por indivíduos isolados de
M. schreibersii.

4.2.44 Porto Mós IV
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1997.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, M. myotis, M. blythii, M. daubentonii e M. schreibersii,
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Myotis
(pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por muitas centenas de M. myotis (Figura 69) e por
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. blythii, M. daubentonii, M. schreibersii e Myotis sp (pequenos).
Na primavera foram observados apenas indivíduos isolados de R. ferrumequinum. Na única visita já antiga
realizada na época de maternidade não foram observados morcegos. Não há dados de outono.

Figura 69 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Porto Mós IV na época de
hibernação.

Os dados recolhidos parecem mostrar um ligeiro aumento no tamanho da colónia de hibernação de
M. myotis, embora exista alguma variabilidade na ocupação.
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4.2.45 Porto Mós V
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1998, e só foi visitado na época de hibernação. Pode estar
ameaçado por perturbação por existência de projectos com impacte negativo nas imediações.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. schreibersii e M.
myotis/blythii.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucas dezenas de R. euryale (Figura 70) e por
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. schreibersii e M. myotis/blythii.

Figura 70 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale no abrigo Porto Mós V na época de
hibernação.

Os dados recolhidos mostram uma diminuição no tamanho da colónia de hibernação de R. euryale,
com abandono do abrigo nos últimos anos do período amostrado. Desconhece-se a razão do valor
excepcional observado em 2002.
4.2.46 Torres Novas I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1979, mas foram utilizados registos desde 1991.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na época de maternidade, tendo sido no
passado classificado como importante no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis e M.
schreibersii.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucas dezenas de M. myotis e por indivíduos
isolados de R. hipposideros. Na primavera é ocupado por indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R.
hipposideros. Na época de maternidade é utilizado por uma colónia de maternidade de poucas centenas de
M. myotis (Figura 71) e por indivíduos isolados de R. euryale, R. mehelyi e Rhinolophus sp. No outono é
actualmente ocupado por indivíduos isolados de R. hipposideros e M. myotis, mas no passado observaramse poucas centenas de M. myotis. Dados anteriores a este relatório mostram a presença de indivíduos
isolados de M. schreibersii.
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Figura 71 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Torres Novas I na época de
maternidade.

Os dados recolhidos sugerem uma diminuição no tamanho da colónia de maternidade de M.
myotis, embora pareça existir uma estabilização no fim do período considerado.
4.2.47 Castelo Vide I
Este abrigo (edifício de uma barragem) é conhecido desde 1991.
Este abrigo é actualmente de importância nacional nas épocas de hibernação e maternidade, tendo
sido no passado classificado como importante na primavera e outono (saliente-se que não existem dados
destas épocas para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia
manter).
Foi apenas inventariada a espécie R. hipposideros.
O abrigo está ocupado ao longo de todo o ano, com muitas dezenas a poucas centenas de
indivíduos (Figura 72 – hibernação, Figura 73 – maternidade).

Figura 72 – Variação das estimativas de Rhinolophus hipposideros no abrigo Castelo Vide I na época
de hibernação.
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Figura 73 – Variação das estimativas de Rhinolophus hipposideros no abrigo Castelo Vide I na época
de maternidade.

Estes dados sugerem uma relativa manutenção do número de R. hipposideros durante a hibernação
e uma ligeira diminuição no tamanho da colónia de maternidade.
4.2.48 Caldas Rainha I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1999, mas a sua importância só foi reconhecida em 2007.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum e R. hipposideros.
Na época de hibernação foram observadas poucas dezenas de R. hipposideros e indivíduos isolados
de R. ferrumequinum. É, no entanto, possível que estejam presentes mais indivíduos, visto o abrigo ter
galerias muito estreitas inacessíveis aos humanos. A título ilustrativo, numa visita realizada na primavera foi
observado apenas um R. hipposideros e na mesma noite foram contabilizados 82 indivíduos a emergir do
abrigo. Na primavera foram contabilizadas várias dezenas de morcegos a emergir do abrigo, provavelmente
R. hipposideros. Na época de maternidade foram observados cerca de 40 R. hipposideros com crias, tendo
sido contabilizadas muitas dezenas de morcegos a emergir do abrigo, provavelmente R. hipposideros
(Figura 74) (nalgumas contagens a espécie foi confirmada com detector de ultra-sons). Na primavera foram
contabilizadas várias dezenas de morcegos a emergir do abrigo, provavelmente R. hipposideros (nalgumas
contagens a espécie foi confirmada com detector de ultra-sons).

Figura 74 – Variação da contagem do número de morcegos (provavelmente Rhinolophus
hipposideros) a emergir do abrigo Caldas Rainha I na época de maternidade.
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Estes dados sugerem uma estabilidade no número de indivíduos (provavelmente R. hipposideros)
presente na época de maternidade.

4.2.49 Santarém II
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1999, mas a sua importância só foi reconhecida em 2011,
pelo que o conhecimento deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é de importância nacional no outono, sendo ainda satélite de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros e M. schreibersii.
Na época de hibernação foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R.
hipposideros. Não há dados de primavera. Na época de maternidade foram observadas centenas de M.
schreibersii sem crias. No outono estavam presentes também centenas de M. schreibersii.

4.2.50 Alcobaça II
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1988, mas a sua importância só foi reconhecida em 2006.
Tem sido visitado apenas durante a época de hibernação, e só a partir de 2009 foi visitada uma nova sala
onde se abriga a maioria dos indivíduos.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. schreibersii e M. myotis/blythii, sendo
ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Rhinolophus.
Na época de hibernação foram observadas muitas centenas de M. schreibersii, dezenas de
Rhinolophus sp e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e M. myotis/blythii.

4.2.51 Alcanena I
Este abrigo corresponde a um complexo de grutas e é conhecido desde 1977, mas foram utilizados
registos desde 1987.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na primavera e época de maternidade, tendo
sido no passado classificado como importante na época de hibernação e outono (saliente-se que não
existem dados destas épocas para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação
se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii, M. emarginatus, M. daubentonii, M. escalerai, M. bechsteinii, M. schreibersii e E.
serotinus/isabellinus.
Só existem dados da época de hibernação antigos e incluem indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M. schreibersii e E. serotinus/isabellinus.
Na primavera é ocupado por poucos milhares de M. schreibersii, muitas dezenas de M. escalerai, dezenas
de R. euryale, R. euryale/mehelyi, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, M.
emarginatus, M. blythii e E. serotinus/isabellinus. Na época de maternidade é utilizado por colónias de
maternidade de milhares de M. schreibersii (Figura 75), muitas centenas de M. myotis (Figura 76) e poucas
centenas de R. euryale (Figura 76), e por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. mehelyi, M. blythii, E.
serotinus/isabellinus e M. escalerai. No passado albergava colónias de maternidade de muitas dezenas de
R. ferrumequinum e R. hipposideros e de poucas centenas de M. emarginatus, mas não foram observadas
no período considerado neste relatório. Os dados de outono são antigos e incluem muitas centenas de M.
myotis e M. schreibersii, poucas dezenas de R. euryale e M. emarginatus, e indivíduos isolados de R.
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ferrumequinum, R. hipposideros e M. blythii. Dados anteriores a este relatório mostram a presença de
indivíduos isolados de M. emarginatus e M. daubentonii, mas não há registo da época do ano em que
foram observados.

Figura 75 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Alcanena I na época de
maternidade.

Figura 76 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Alcanena I na época de
maternidade.

Figura 77 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale no abrigo Alcanena I na época de
maternidade.
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Na época de maternidade parece existir uma relativa manutenção do número de indivíduos de M.
schreibersii e M. myotis. No caso de R. euryale, parece ter ocorrido uma diminuição da colónia, apesar de
em 2005 e 2006 se ter observado um número excepcional de indivíduos (razão desconhecida).
4.2.52 Marvão I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1977, mas foram utilizados registos desde 1987; foi
descoberta uma nova sala em 2000.
Este abrigo é de importância nacional ao longo de todo o ano.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M.
emarginatus, M. daubentonii, M. escalerai, M. bechsteinii e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns
dos indivíduos observados sejam R. hipposideros ou pertençam a outras espécies do género Myotis
(pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é actualmente utilizado por muitas dezenas de M. schreibersii
(embora no passado a colónia tenha atingido muitos milhares de indivíduos) (Figura 78), poucos milhares
de R. euryale (Figura 79), poucas centenas de R. mehelyi (Figura 80), dezenas de R. ferrumequinum e M.
myotis, e indivíduos isolados de M. bechsteinii. Na primavera é ocupado por milhares de M. schreibersii,
dezenas de R. ferrumequinum, R. euryale e R. mehelyi (apesar de no passado num dos anos se ter
observado poucas centenas desta espécie) e indivíduos isolados de M. blythii e M. escalerai. Na época de
maternidade é utilizado por colónias de maternidade de muitos milhares de M. schreibersii (Figura 81) e
poucos milhares de M. myotis (Figura 82). Nesta época também abriga por vezes muitas dezenas de R.
ferrumequinum, R. euryale, R. mehelyi e Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de M. escalerai, M.
bechsteinii e M. emarginatus. A maioria dos dados de outono é antiga e inclui muitas centenas ou até
poucos milhares de M. schreibersii. Os dados das restantes espécies foram obtidos com armadilhagem,
pelo que correspondem a valores mínimos; foram capturadas dezenas de R. euryale, R. mehelyi e M.
myotis, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. blythii, M. daubentonii, M. escalerai e M. bechsteinii.

Figura 78 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Marvão I na época de
hibernação (escala logarítmica).
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Figura 79 – Variação das estimativas de Rhinolophus euryale no abrigo Marvão I na época de
hibernação.

Figura 80 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Marvão I na época de
hibernação.

Figura 81 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Marvão I na época de
maternidade (escala logarítmica).
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Figura 82 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Marvão I na época de maternidade.

Os dados recolhidos mostram uma grande diminuição na colónia de hibernação de M. schreibersii,
com poucos indivíduos desde 2005. As colónias de hibernação de R. euryale e R. mehelyi apresentam
alguma irregularidade na ocupação do abrigo, para além de alguma variabilidade no número de indivíduos
presentes. De qualquer modo, observou-se um aumento no número de indivíduos destas duas espécies,
em particular de R. euryale; no caso desta espécie, o aumento do número ocorreu após a descoberta da
nova sala. Na época de maternidade, apesar da variabilidade, parece existir manutenção da colónia de M.
schreibersii e uma diminuição da colónia de M. myotis.

4.2.53 Óbidos
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1977, mas foram utilizados registos desde 1987; a sua
utilização na época de maternidade só foi reconhecida em 1997.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional nas épocas de hibernação e
maternidade, tendo sido no passado classificado como importante na primavera e outono (saliente-se que
não existem dados destas épocas para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta
classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
escalerai e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam M. blythii.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucas centenas de M. schreibersii (Figura 83), e
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis e M.
myotis/blythii. Dados antigos de primavera mostram que era ocupado por muitas centenas de M.
schreibersii. Na época de maternidade é utilizado por colónias de maternidade de poucos milhares de M.
schreibersii (Figura 84) e muitas centenas de M. myotis (Figura 85). Os dados de outono são antigos e
incluem poucas centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de M. myotis e R. euryale/mehelyi. Nesta
época foram ainda capturados alguns indivíduos de R. ferrumequinum, R. euryale e M. escalerai com
armadilha.
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Figura 83 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Óbidos na época de
hibernação.

Figura 84 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Óbidos na época de
maternidade.

Figura 85 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Óbidos na época de maternidade.

Os dados recolhidos mostram irregularidade na ocupação do abrigo pela colónia de hibernação de
M. schreibersii. Na época de maternidade, apesar da variabilidade no número de indivíduos presentes,
parece haver um aumento no número de indivíduos de M. schreibersii e M. myotis. Desconhece-se a razão
dos valores excepcionais observados em 1996 (hibernação de M. schreibersii) e 2003 (maternidade de M.
myotis).
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4.2.54 Alter Chão I
Este abrigo (mina de água) é conhecido desde 2007.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum e M. myotis, sendo ainda possível que alguns dos
indivíduos observados pertençam a outras espécies do género Rhinolophus.
Na única visita realizada na época de hibernação o abrigo estava vazio. Na primavera abriga
indivíduos isolados de R. ferrumequinum e Rhinolophus sp. Na época de maternidade é utilizado por uma
colónia de maternidade de muitas dezenas de M. myotis (Figura 86). Não há dados de outono.

Figura 86 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Alter Chão I na época de
maternidade.

Os dados sugerem um aumento do número de M. myotis que se reproduzem neste abrigo, apesar
da variabilidade no número de indivíduos presentes.
4.2.55 Cadaval
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1977, mas foram utilizados registos desde 1987.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na época de hibernação, primavera e outono,
tendo sido no passado classificado como satélite de maternidade importante (saliente-se que não existem
dados da época de maternidade para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta
classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii, M. bechsteinii, M. daubentonii, M. escalerai e M. schreibersii.
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucos milhares de M. schreibersii (Figura 87), e
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e M. bechsteinii. Dados antigos mostram a
presença irregular de poucas centenas de R. euryale e indivíduos isolados de M. myotis e R. euryale/
mehelyi. Na primavera abriga poucas centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R. euryale, R.
euryale/mehelyi, M. myotis e M. escalerai. Dados antigos da época de maternidade mostram que era
ocupado por algumas centenas de M. schreibersii (segundo dados de capturas com armadilha, machos e
fêmeas não reprodutoras) e indivíduos isolados de R. euryale, R. euryale/mehelyi, M. blythii e M.
daubentonii. No outono alberga muitas centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis e M. bechsteinii.
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Figura 87 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Cadaval na época de
hibernação.

Estes dados sugerem uma relativa manutenção do número de M. schreibersii durante a hibernação,
embora com grande variabilidade ao longo dos anos. Desconhece-se a razão do valor excepcional
observado em 2008.

4.2.56 Arronches I
Este abrigo (torre) é conhecido desde 1996, só tendo sido visitado nas épocas de hibernação e
maternidade.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foi apenas inventariada a espécie M. myotis.
Os dados da época de hibernação são antigos, mas mostram a presença de indivíduos isolados; é
utilizado por uma colónia de maternidade com muitas dezenas de indivíduos (Figura 88).

Figura 88 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Arronches I na época de
maternidade.

Estes dados sugerem uma diminuição da colónia de maternidade de M. myotis. Desconhece-se a
razão do valor excepcional observado em 1998.
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4.2.57 Vila Franca Xira I
Só existem registos deste abrigo (mina de água) de 2011 (primavera e maternidade) e 2012
(hibernação e maternidade), pelo que o conhecimento deste local é ainda muito incompleto.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. hipposideros, M. myotis e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns
dos indivíduos observados sejam M. blythii ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por indivíduos isolados de R. hipposideros. Na
primavera abriga indivíduos isolados de R. hipposideros e M. schreibersii. Sendo uma mina de água
inundada e muito baixa, onde as visitas causam muita perturbação, optou-se por realizar as observações da
época de maternidade o mais perto possível da entrada apesar de implicar uma subestimação dos números
presentes e uma provável não inventariação de todas as espécies. Foram observadas colónias de
maternidade de muitas dezenas de M. myotis e M. schreibersii. Na época de maternidade foi ainda
registada a presença de Myotis sp (pequenos), mas não se sabe o efectivo visto ter sido com o detector de
ultra-sons na altura da emergência. Não há dados de outono.

4.2.58 Sintra II
Esta designação engloba vários abrigos (subterrâneos e edifícios), conhecidos desde 2000, mas a
sua importância só foi reconhecida em 2008. A sala que abriga uma colónia de maternidade foi construída
para albergar morcegos, e é aquecida artificialmente, por se ter observado que a temperatura mais elevada
atraía os morcegos.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis, P. austriacus, M.
schreibersii, E. serotinus/isabellinus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R.
mehelyi ou pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Na época de hibernação o abrigo é utilizado por poucas dezenas de R. hipposideros e M.
schreibersii, e por indivíduos isolados de R. euryale/mehelyi. Na primavera abriga dezenas de M. schreibersii
e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale e M. myotis. Na época de
maternidade é utilizado por uma colónia de maternidade de poucas centenas de R. hipposideros (Figura 89)
e por indivíduos isolados de R. euryale. No outono abriga poucas dezenas de R. hipposideros e M.
schreibersii, e indivíduos isolados de R. euryale, P. austriacus, E. serotinus/isabellinus e Myotis (pequenos,
provavelmente M. daubentonii).

Figura 89 – Variação das estimativas de Rhinolophus hipposideros no abrigo Sintra II na época de
maternidade.
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Estes dados sugerem uma relativa manutenção do número de R. hipposideros que se reproduzem
neste abrigo.

4.2.59 Sintra IV
Esta designação engloba duas minas de água, conhecidas desde 2009.
Este abrigo é de importância nacional na primavera, época de maternidade e outono.
Foram inventariados R. hipposideros e R. euryale.
Não há dados da época de hibernação. Ao longo do resto do ano abriga muitas dezenas de R.
euryale, que se reproduzem neste local. Na época de maternidade é ainda ocupado por indivíduos isolados
de R. hipposideros.

4.2.60 Alandroal I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1999. O poço de acesso e algumas galerias
apresentam derrocadas, desconhecendo-se o real grau de instabilidade do local.
Este abrigo é actualmente de importância nacional nas épocas de hibernação e maternidade, tendo
sido no passado classificado como importante na primavera e outono (saliente-se que não existem dados
destas épocas para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia
manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
daubentonii e M. schreibersii.
Na época de hibernação abriga actualmente dezenas ou centenas de R. mehelyi (no passado foram
registados cerca de 1000 indivíduos), poucas dezenas de M. myotis, e indivíduos isolados de R.
hipposideros, R. ferrumequinum, R. euryale e M. schreibersii (no caso das duas últimas espécies, no passado
foram observadas dezenas de exemplares). Dados antigos de primavera mostram que era ocupado por
muitas dezenas de R. ferrumequinum, R. mehelyi e M. schreibersii. Na época de maternidade é utilizado por
uma colónia de maternidade de muitas centenas de M. myotis (Figura 90), por centenas de R. mehelyi e por
indivíduos isolados de M. schreibersii (no passado foram observadas centenas). Dados antigos desta época
mostram a presença de dezenas de R. mehelyi e de indivíduos isolados de R. ferrumequinum. Dados antigos
de outono mostram a presença de centenas de R. mehelyi, dezenas de R. ferrumequinum, e indivíduos
isolados de M. myotis, M. daubentonii e M. schreibersii.

Figura 90 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Alandroal I na época de
maternidade.
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Os dados recolhidos mostram uma diminuição no tamanho da colónia de maternidade de M.
myotis.

4.2.61 Montemor-o-Novo III
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2000. Pode vir a estar ameaçado por reexploração mineira da área onde se localiza.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação, sendo ainda satélite de
maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis e M. schreibersii,
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale.
Na época de hibernação abriga usualmente dezenas de R. mehelyi (apesar de no passado existir um
registo de cerca de 200 indivíduos) (Figura 91), e indivíduos isolados de R. hipposideros, R. ferrumequinum,
M. schreibersii, M. myotis e Rhinolophus sp. Na primavera é ocupado por indivíduos isolados de R. mehelyi,
M. schreibersii e Rhinolophus sp. Na época de maternidade foram observadas poucas centenas de M.
myotis sem crias e indivíduos isolados de M. schreibersii e R. mehelyi. Não há dados de outono.

Figura 91 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Montemor-o-Novo III na
época de hibernação.

Os dados recolhidos sugerem uma ligeira diminuição no tamanho da colónia de R. mehelyi que
hiberna neste abrigo; em 2006 houve um ano com um valor excepcional, desconhecendo-se a razão.

4.2.62 Montemor-o-Novo I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1988. Pode vir a estar ameaçado por reexploração mineira da área onde se localiza.
Este abrigo é de importância nacional ao longo de todo o ano.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
schreibersii e P. austriacus/auritus.
Na época de hibernação o abrigo tem uma utilização muito irregular. Na maioria dos anos
amostrados M. myotis está ausente ou presente em números reduzidos, mas nalguns anos chega aos cerca
de 160 indivíduos (Figura 92). Nos últimos anos estão presentes dezenas de M. schreibersii (embora no
passado a colónia tenha atingido por três vezes poucas centenas de exemplares e num ano cerca de 2800
indivíduos), indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R. hipposideros. Dados antigos mostram a presença
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de dezenas de R. mehelyi, chegando num ano às poucas centenas. Na primavera é ocupado por muitas
centenas ou poucos milhares de M. schreibersii, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros,
R. euryale, R. mehelyi e P. austriacus/auritus. Na época de maternidade é utilizado por uma colónia de
maternidade de muitas centenas de M. myotis (Figura 93), e por indivíduos isolados de R. mehelyi. Nesta
época estão ainda regularmente presentes muitas centenas ou poucos milhares de M. schreibersii, mas só
num dos anos (curiosamente quando estavam presentes apenas cerca de 50 indivíduos) é que foram
observadas crias. Sendo uma observação esporádica, optou-se por não considerar como um abrigo de
maternidade da espécie. No outono é ocupado por centenas de M. myotis e M. schreibersii, e por
indivíduos isolados de Rhinolophus sp. Dados antigos mostram a presença de dezenas de R. mehelyi e R.
euryale/mehelyi, e indivíduos isolados de R. hipposideros.

Figura 92 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Montemor-o-Novo I na época de
hibernação.

Figura 93 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Montemor-o-Novo I na época de
maternidade.

Os dados demonstram uma grande irregularidade na ocupação do abrigo por M. myotis na época
de hibernação e uma grande variabilidade no tamanho da colónia; no fim do período amostrado parece
existir um aumento no número de indivíduos. Na época de maternidade há sugestão de aumento do
tamanho da colónia de M. myotis, apesar de também se observar grande variabilidade nos valores. São
desconhecidas as causas dos valores excepcionais observados em 1997 e 2012 (hibernação) e 1999
(maternidade).

83

4.2.63 Sesimbra I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1978, mas foram utilizados registos desde 1989.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de maternidade e
outono, tendo sido no passado classificado como importante na época de hibernação e primavera
(saliente-se que não existem dados destas épocas para o período em análise, sendo por isso desconhecido
se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, P. auritus e M. schreibersii.
Dados antigos da época de hibernação mostram que tinha uma utilização irregular, não se tendo
observado morcegos em alguns anos. Nos anos em que estava ocupado, abrigava por vezes poucas
centenas de M. schreibersii (apesar de nalguns anos estarem dezenas e noutros apenas indivíduos
isolados), dezenas de M. myotis e indivíduos isolados de R. mehelyi. Os dados de primavera também são
antigos e mostram a presença de muitas centenas de M. schreibersii. Na época de maternidade é utilizado
por uma colónia de maternidade de poucos milhares de M. schreibersii (Figura 94), e por indivíduos
isolados de R. hipposideros. Dados antigos desta época mostram que estão ainda regularmente presentes
dezenas (300 indivíduos num dos anos) de M. myotis, mas só num dos anos (curiosamente quando estavam
presentes apenas 6 indivíduos) é que foram observadas crias. Sendo uma observação esporádica, optou-se
por não considerar como um abrigo de maternidade da espécie. No outono é ocupado por centenas de M.
schreibersii, e por indivíduos isolados de M. myotis e P. auritus.

Figura 94 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Sesimbra I na época de
maternidade.

Estes dados sugerem uma relativa manutenção do tamanho da colónia de maternidade de M.
schreibersii, apesar de existir alguma variabilidade. Desconhece-se a razão do valor excepcional de 1998,
não se podendo descartar a hipótese de ser um erro de observação ou registo.

4.2.64 Sesimbra II
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1995. Havendo informações de que não é utilizado na época
de maternidade, tem sido visitado apenas na época de hibernação. Algumas zonas da gruta sofreram
abatimentos no passado, desconhecendo-se o real grau de instabilidade do local.
Este abrigo é de importância nacional na época de hibernação.
Foram inventariados M. myotis e M. schreibersii.
Na época de hibernação é utilizado por uma colónia de milhares de M. schreibersii (Figura 95), e
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por indivíduos isolados de M. myotis. Dados antigos de primavera mostram que abrigava apenas indivíduos
isolados de M. schreibersii. Não há dados do resto do ano.

Figura 95 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Sesimbra II na época de
hibernação.

Estes dados sugerem um aumento do número de M. schreibersii que hiberna neste abrigo, apesar
de se ter observado grande variabilidade nos números e alguma irregularidade na ocupação. Dados das
recapturas de morcegos anilhados mostram troca frequente de abrigo de hibernação entre este abrigo e
Sesimbra III, evidenciando que estes dois abrigos partilham a mesma população de M. schreibersii. A
análise comparativa das Figuras 95 e 96 permite verificar que a ausência da colónia em 1999 e 2005
coincide com a presença de um número mais elevado de indivíduos no abrigo Sesimbra III. Desconhece-se a
razão da ausência em 2000 e dos valores excepcionais em 1997 e 2008. A Figura 97 mostra a evolução da
ocupação dos dois abrigos.

4.2.65 Sesimbra III
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1995. Tendo um acesso particularmente difícil, não foi
possível visitá-lo nos últimos anos.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação, tendo sido
no passado classificado como importante no outono (saliente-se que não existem dados de outono para o
período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum e M. schreibersii.
Na época de hibernação o abrigo tem uma utilização muito irregular. Na maioria dos anos
amostrados estão presentes colónias de centenas ou milhares de M. schreibersii (Figura 96), mas em alguns
anos não foram encontrados indivíduos. Há também registo de indivíduos isolados de R. ferrumequinum.
Na única observação da época de maternidade o abrigo albergava muitas dezenas de M. schreibersii. Dados
antigos de outono mostram que abrigava muitas centenas de M. schreibersii.
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Figura 96 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Sesimbra III na época de
hibernação.

Os dados mostram grande irregularidade na ocupação do abrigo pela colónia de hibernação de M.
schreibersii, observando-se uma diminuição do tamanho. Tal como explicado no abrigo anterior, os valores
excepcionais de 1999 e 2005 coincidem com uma diminuição do número de indivíduos presente no abrigo
Sesimbra II, que partilha esta população. A Figura 97 mostra a evolução da ocupação dos dois abrigos.

Figura 97 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii nos abrigos Sesimbra II e Sesimbra
III na época de hibernação.

A análise conjunta dos dois abrigos sugere uma manutenção do número de M. schreibersii que
hiberna nestes dois abrigos.

4.2.66 Moura III
Este abrigo (galeria artificial) foi construído em 1995.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação e maternidade, e no outono.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis e M. schreibersii,
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale.
Na época de hibernação abriga muitas dezenas ou poucas centenas de R. mehelyi (Figura 98), e
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, Rhinolophus sp e M. schreibersii (no
passado foram observados cerca de 180 exemplares). Na primavera é ocupado por dezenas de M.
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schreibersii, poucas dezenas de R. mehelyi, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e
Rhinolophus sp. Na época de maternidade é utilizado por uma colónia de maternidade de poucas centenas
de M. myotis (Figura 99), poucas dezenas de R. mehelyi, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M.
schreibersii. No outono estão presentes poucas centenas de M. myotis, dezenas de R. mehelyi, M.
schreibersii e Rhinolophus sp, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum.

Figura 98 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Moura III na época de
hibernação.

Figura 99 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Moura III na época de maternidade.

Os dados mostram um aumento do número de R. mehelyi que hibernam neste abrigo, apesar de se
observar alguma variabilidade de razão desconhecida. Na época de maternidade também se assistiu a um
aumento da colónia de M. myotis; saliente-se que o primeiro registo de nascimentos data de 2003. Estes
resultados revelam o sucesso desta galeria artificial, construída como medida de compensação de um
abrigo destruído por uma barragem. Apesar de existirem vários abrigos subterrâneos construídos de raíz na
Europa que albergam colónias de hibernação (Mitchell-Jones et al. 2007), este é o único até à data utilizado
como abrigo de maternidade.

4.2.67 Moura I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1977, mas foram utilizados registos desde 1988.
Pode vir a estar ameaçado por re-exploração mineira da área onde se localiza; sabe-se que está sujeito a
perturbação excessiva por visitantes (situação que tem vindo a ser acompanhada pelo SEPNA).
Este abrigo é de importância nacional ao longo de todo o ano.
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Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis, M.
blythii, M. escalerai, M. schreibersii, P. austriacus e E. serotinus/isabellinus.
Na época de hibernação abriga muitas centenas ou poucos milhares de M. schreibersii (Figura 100),
muitas centenas de R. mehelyi (Figura 101), e indivíduos isolados de R. hipposideros. Num padrão mais
irregular, é também ocupado por centenas de M. myotis (Figura 102) e R. ferrumequinum (Figura 103), e
por indivíduos isolados de R. euryale (no passado foram registadas poucas centenas). Na primavera é
ocupado por milhares de M. schreibersii, muitas centenas de R. mehelyi e R. euryale/mehelyi, e indivíduos
isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, P. austriacus e E. serotinus/isabellinus; nesta
época foram ainda capturados com a armadilha de harpa indivíduos isolados de M. escalerai durante a
emergência. Na época de maternidade é utilizado por colónias de maternidade de muitas centenas de M.
myotis (Figura 104) e R. mehelyi (Figura 105), e de poucas centenas de M. schreibersii (registos antigos de
muitas centenas e até milhares) (Figura 106). Sabe-se ainda que existe uma colónia de maternidade de M.
escalerai desconhecendo-se no entanto o efectivo, visto os indivíduos não serem visíveis no interior do
abrigo e os únicos dados serem obtidos pela captura com armadilha de harpa durante a emergência; foram
capturados jovens-do-ano em vários anos. Nesta época abriga também indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. hipposideros e R. euryale. No outono estão presentes poucos milhares de M.
schreibersii, muitas centenas de R. mehelyi e M. myotis (registos antigos de poucos milhares das duas
espécies), indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale. Foram ainda capturados
com armadilha indivíduos isolados de M. blythii e M. escalerai.

Figura 100 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Moura I na época de
hibernação.

Figura 101 – Variação das estimativas de R. mehelyi no abrigo Moura I na época de hibernação.
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Figura 102 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Moura I na época de hibernação.

Figura 103 – Variação das estimativas de Rhinolophus ferrumequinum no abrigo Moura I na época
de hibernação.

Figura 104 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Moura I na época de maternidade.
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Figura 105 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Moura I na época de
maternidade.

Figura 106 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Moura I na época de
maternidade.

Na época de hibernação observa-se irregularidade na ocupação das várias espécies (à excepção de
R. mehelyi, que só não foi avistado em 1988) e variabilidade no número de indivíduos. Parece haver
sugestão de pequeno aumento de M. myotis e manutenção das outras espécies. A colónia de maternidade
de M. myotis parece estar relativamente estável e a de R. mehelyi parece ter aumentado. No caso de M.
schreibersii, parece ter havido abandono deste abrigo como maternidade. Desconhece-se a razão dos
vários picos observados.
4.2.68 Grândola I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1989.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional nas épocas de hibernação,
primavera e maternidade, tendo sido no passado classificado como importante no outono (saliente-se que
não existem dados de outono para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação
se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, R. mehelyi, M. myotis e M.
schreibersii.
Na época de hibernação abriga muitas dezenas ou poucas centenas de M. myotis (Figura 107),
dezenas de R. mehelyi (Figura 108) e M. schreibersii (Figura 109), e por indivíduos isolados de R.
ferrumequinum e R. hipposideros. Na primavera é ocupado por centenas de M. schreibersii e R. mehelyi, e

90

por indivíduos isolados de R. hipposideros. Na época de maternidade é utilizado por colónias de
maternidade de muitas centenas de M. myotis (Figura 110) e de centenas de R. mehelyi (Figura 111). Em
quatro dos 10 anos visitados na época de maternidade de M. schreibersii foram observadas crias, o que
poderá indiciar uma tentativa de colonização (Figura 112). Nesta época abriga também indivíduos isolados
de R. euryale. Dados antigos de outono mostram que estavam presentes muitas centenas de R. mehelyi e
M. myotis, poucas dezenas de M. schreibersii, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R. hipposideros.

Figura 107 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Grândola I na época de
hibernação.

Figura 108 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Grândola I na época de
hibernação.

Figura 109 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Grândola I na época de
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hibernação.

Figura 110 – Variação das estimativas de Myotis myotis no abrigo Grândola I na época de
maternidade.

Figura 111 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Grândola I na época de
maternidade.

Figura 112 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Grândola I na época de
maternidade. Os símbolos a cheio indicam os anos em que foram observados nascimentos.

Os dados da época de hibernação mostram alguma irregularidade na ocupação, em especial no
caso de M. schreibersii e variabilidade no tamanho das colónias; apesar disso, parece haver uma sugestão
de diminuição em M. myotis, manutenção em R. mehelyi e aumento em M. schreibersii. As colónias de
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maternidade de M. myotis e R. mehelyi parecem manter-se estáveis, apesar da variabilidade. Os dados de
M. schreibersii mostram uma grande irregularidade e variabilidade na ocupação deste abrigo, padrão não
usual nesta espécie (foi descrita uma grande filopatria (Palmeirim & Rodrigues 1995) e organização em
colónias de maternidade de grandes dimensões (Rodrigues et al. 2010)). Tendo em conta que se registaram
nascimentos em apenas alguns dos anos, há hipótese de se estar a assistir a uma tentativa de colonização
deste abrigo como local de maternidade.

4.2.69 Mértola I
Este abrigo engloba quatro galerias que foram construídas há algumas décadas para estudos
geológicos. É conhecido desde 1999, mas a sua importância só foi reconhecida em 2009 pelo que há ainda
poucos dados.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis e M. schreibersii,
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale ou M. blythii.
Não há dados da época de hibernação. Na primavera é ocupado por indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. hipposideros e R. mehelyi. Na época de maternidade é utilizado por uma colónia de
maternidade de poucas centenas de M. myotis e por indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M.
schreibersii. Nesta época estão ainda regularmente presentes indivíduos isolados de R. mehelyi; apesar do
número reduzido, num dos anos observaram-se algumas crias. No entanto, sendo uma observação
esporádica, optou-se por não considerar como um abrigo de maternidade da espécie. No outono foram
observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum e Rhinolophus sp.

4.2.70 Odemira I
Este abrigo (gruta – furna marinha) é conhecido desde 1996. Estando dependente de condições
adequadas do mar, visto ser necessário atravessar a nado uma baía, nem sempre foi possível visitá-lo nos
últimos anos.
Este abrigo é actualmente de importância nacional na época de maternidade, tendo sido no
passado classificado como importante na primavera; saliente-se que não existem dados de primavera para
o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se poderia manter.
Foram inventariados M. myotis, M. blythii, M. schreibersii e Myotis sp (pequenos).
Dados antigos da época de hibernação mostram que era ocupado por dezenas de Myotis sp
(pequenos) e M. schreibersii. Dados antigos da primavera mostram a presença de poucos milhares de M.
schreibersii. Na época de maternidade é utilizado por uma colónia de maternidade de milhares de M.
schreibersii (Figura 113) e no passado por uma colónia de maternidade de muitas centenas de M.
myotis/blythii. Capturas com rede japonesa realizadas no topo da falésia permitiram a identificação de M.
schreibersii, M. myotis e M. blythii; existindo uma maior proporção de exemplares de M. myotis, pensa-se
que esta espécie seja mais frequente na colónia biespecífica. Não há dados de outono.
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Figura 113 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Odemira I na época de
maternidade.

Os dados mostram alguma variabilidade no número de indivíduos e sugerem uma manutenção do
tamanho da colónia de maternidade de M. schreibersii.

4.2.71 Alcoutim I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2002.
Este abrigo é de importância nacional na época de maternidade.
Foram inventariados R. hipposideros, M. blythii e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns
dos indivíduos observados sejam M. myotis.
Na época de hibernação é ocupado por dezenas de R. hipposideros e por indivíduos isolados de M.
blythii e M. schreibersii. Na primavera abriga dezenas de M. blythii e indivíduos isolados de R. hipposideros.
Na época de maternidade é utilizado por uma colónia de maternidade de dezenas de R. hipposideros
(Figura 114) e por indivíduos isolados de M. schreibersii. No outono foram observadas dezenas de R.
hipposideros e indivíduos isolados de M. myotis/blythii.

Figura 114 – Variação das estimativas de Rhinolophus hipposideros no abrigo Alcoutim I na época de
maternidade.

Os dados mostram alguma irregularidade na ocupação do abrigo e variabilidade no número de
indivíduos, e sugerem uma diminuição do tamanho da colónia de maternidade de R. hipposideros.
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4.2.72 Aljezur I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1976, mas foram utilizados dados desde 1988.
Este abrigo é de importância nacional nas épocas de hibernação, primavera e maternidade.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. blythii, M. daubentonii, M.
escalerai e M. schreibersii.
Na época de hibernação é ocupado por poucas dezenas de R. mehelyi (Figura 115) e por indivíduos
isolados de R. hipposideros e R. ferrumequinum. Dados antigos mostram que era ocupado por dezenas de
R. hipposideros e M. escalerai, e indivíduos isolados de M. blythii e M. schreibersii. Na primavera abriga
muitas dezenas de R. mehelyi e indivíduos isolados de M. escalerai (no passado chegaram a ser muitas
dezenas), R. hipposideros e M. daubentonii. Na época de maternidade é utilizado por colónias de
maternidade de poucas centenas de de R. mehelyi (Figura 116) e M. escalerai (Figura 117); dados antigos
mostram também a presença de indivíduos isolados de M. schreibersii e R. hipposideros. Não há dados de
outono.

Figura 115 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Aljezur I na época de
hibernação.

Figura 116 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Aljezur I na época de
maternidade.
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Figura 117 – Variação das estimativas de Myotis escalerai no abrigo Aljezur I na época de
maternidade.

Tanto na época de hibernação como na de maternidade, este abrigo apresenta alguma
irregularidade na ocupação para além de variação no número de indivíduos; apesar disso, os dados
sugerem um aumento no tamanho das colónias de hibernação e maternidade de R. mehelyi e de
maternidade de M. escalerai.

4.2.73 Aljezur II
Este abrigo (gruta – furna marinha) é conhecido desde 1988. Estando dependente de condições
adequadas do mar, visto ser necessário quase nadar para aceder à entrada, nem sempre foi possível visitálo nos últimos anos.
Este abrigo é actualmente considerado como satélite de maternidade importante, tendo sido no
classificado como importante na época de hibernação, primavera e outono (saliente-se que não existem
dados destas épocas para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta classificação se
poderia manter).
Foram inventariados M. blythii, M. daubentonii e M. schreibersii.
Dados antigos da época de hibernação mostram que era ocupado por dezenas de M. schreibersii.
Dados antigos de primavera mostram a presença de poucos milhares de M. schreibersii e indivíduos
isolados de M. blythii. Nesta época foram ainda capturados alguns M. daubentonii na armadilha. Na época
de maternidade foram observadas muitas centenas de M. schreibersii (Figura 118) (no passado, há registo
num dos anos da presença de duas crias, e noutro ano de captura de jovens-do-ano; tendo em conta que a
observação de crias foi esporádica, optou-se por não considerar como um abrigo de maternidade da
espécie). Dados antigos de outono mostram que era ocupado por poucas centenas de M. schreibersii.
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Figura 118 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Aljezur II na época de
maternidade. Os símbolos a cheio indicam os anos em que foram observados nascimentos.

Os dados mostram alguma irregularidade na ocupação do abrigo e variabilidade no tamanho da
colónia, e sugerem uma relativa manutenção do número de M. schreibersii que se abriga neste local na
época de maternidade.

4.2.74 Loulé II
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1978, mas foram utilizados registos desde 1988. Estando em
perigo de derrocada, não foi possível visitá-lo nos últimos anos.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de hibernação, tendo no
passado sido classificado como importante na primavera e outono e considerado satélite de maternidade
importante (saliente-se que não existem dados destas épocas para o período em análise, sendo por isso
desconhecido se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M.
daubentonii e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale.
Na época de hibernação é ocupado por poucos milhares de M. schreibersii (Figura 119), muitas
centenas de M. blythii (Figura 120), poucas dezenas de R. mehelyi (Figura 121), e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis e M. daubentonii. Dados antigos mostram a ocupação no resto
do ano: primavera - poucos milhares de M. schreibersii, muitas centenas de M. blythii, e indivíduos isolados
de R. mehelyi e M. daubentonii; maternidade – dezenas de M. blythii, e indivíduos isolados de M.
schreibersii, sem registo de nascimentos; outono – muitas centenas de M. schreibersii, centenas de R.
mehelyi, dezenas ou poucas centenas de M. blythii, e indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M.
daubentonii.
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Figura 119 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Loulé II na época de
hibernação.

Figura 120 – Variação das estimativas de Myotis blythii no abrigo Loulé II na época de hibernação.

Figura 121 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Loulé II na época de
hibernação.

Os dados mostram alguma irregularidade na ocupação do abrigo na época de hibernação (à
excepção de M. blythii) e variabilidade no número de indivíduos (não se sabendo a razão dos valores
excepcionais de 2008 para M. schreibersii e de 1989 para as outras espécies), e sugerem um aumento de
M. schreibersii e uma diminuição do tamanho das colónias de M. blythii e R. mehelyi.

98

4.2.75 Loulé I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1978, mas foram utilizados registos desde 1988.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de maternidade, tendo
no passado sido classificado como importante na época de hibernação, primavera e outono (saliente-se
que não existem dados destas épocas para o período em análise, sendo por isso desconhecido se esta
classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M.
daubentonii, M. escalerai e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados
sejam R. euryale.
Dados antigos da época de hibernação mostram que era ocupado por dezenas de M. blythii e M.
schreibersii, e por indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M. myotis; nesta época foram ainda
capturados com armadilha indivíduos isolados de M. daubentonii, M. escalerai e R. hipposideros. Dados
antigos de primavera mostram a presença de centenas de M. blythii e M. schreibersii, e indivíduos isolados
de R. ferrumequinum, R. hipposideros e R. mehelyi. Na época de maternidade abriga colónias de
maternidade de poucos milhares de M. schreibersii (Figura 122), centenas de M. blythii (Figura 123) e
dezenas/centenas de R. mehelyi (Figura 124), para além de albergar indivíduos isolados de R. hipposideros e
M. escalerai; nesta época foram ainda armadilhados indivíduos isolados de M. myotis e M. daubentonii.
Dados antigos de outono mostram a ocupação por centenas de M. schreibersii e M. blythii; nesta época
foram ainda capturados com armadilha indivíduos isolados de R. mehelyi, M. escalerai e M. myotis.

Figura 122 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii no abrigo Loulé I na época de
maternidade.

Figura 123 – Variação das estimativas de Myotis blythii no abrigo Loulé I na época de maternidade.
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Figura 124 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Loulé I na época de
maternidade.

Os dados mostram irregularidade de ocupação de M. blythii e R. mehelyi e variabilidade no
tamanho das colónias das três espécies; há sugestão de aumento do número de indivíduos de M.
schreibersii e M. blythii e diminuição de R. mehelyi. Dados de captura-recaptura de indivíduos anilhados
mostram movimentos regulares de M. schreibersii e M. blythii entre 1988 e 1995, entre este abrigo e Loulé
III, mostrando que nessa altura partilhavam a mesma população destas duas espécies (saliente-se que
Loulé III deixou de ser ocupado a partir de 1995). A análise comparativa das observações destas duas
espécies nos dois abrigos mostra que nos anos em que foram observados menos indivíduos em Loulé I se
realizaram observações de mais indivíduos em Loulé III. As Figuras 125 e 126 apresentam a variação das
estimativas das duas espécies nos dois abrigos, e os gráficos sugerem uma manutenção das colónias. No
caso de R. mehelyi não foram detectados movimentos entre os dois abrigos, mas até 1995 também se
observaram ocupações complementares da espécie nos dois abrigos.

Figura 125 – Variação das estimativas de Miniopterus schreibersii nos abrigos Loulé I e Loulé III na
época de maternidade.
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Figura 126 – Variação das estimativas de Myotis blythii nos abrigos Loulé I e Loulé III na época de
maternidade.

4.2.76 Lagoa
Este abrigo inclui duas grutas é conhecido desde 1978, mas foram utilizados registos desde 1988.
Este abrigo é actualmente considerado de importância nacional na época de maternidade, tendo
no passado sido classificado como importante na época de hibernação, primavera e outono (saliente-se
que não existem dados de hibernação e primavera para o período em análise, sendo por isso desconhecido
se esta classificação se poderia manter).
Foram inventariados R. hipposideros, R. mehelyi, M. blythii, M. escalerai e M. schreibersii, sendo
ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale ou outras espécies do género Myotis
(pequenos).
Dados antigos da época de hibernação mostram que era ocupado por poucas dezenas de R. mehelyi
e por indivíduos isolados de R. hipposideros. Dados antigos de primavera mostram a presença de poucas
dezenas de R. hipposideros. Na época de maternidade abriga colónias de maternidade de dezenas de R.
mehelyi (Figura 127) e M. escalerai (Figura 128), e de indivíduos isolados de R. hipposideros (apesar de se
continuar a observar nascimentos, houve grande redução do número de indivíduos); nesta época é ainda
por vezes ocupado por poucas dezenas de M. schreibersii. No outono foram observadas poucas dezenas de
Myotis sp (pequenos) e indivíduos isolados de R. hipposideros.

Figura 127 – Variação das estimativas de Rhinolophus mehelyi no abrigo Lagoa na época de
maternidade.
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Figura 128 – Variação das estimativas de Myotis escalerai no abrigo Lagoa na época de
maternidade.

Os dados mostram alguma irregularidade na presença de M. escalerai, e sugerem uma diminuição
no número de R. mehelyi e manutenção no de M. escalerai (desconhecendo-se a razão do valor excepcional
de 2003; não se pode descartar a possibilidade de um erro de observação ou de registo).

4.2.77 Antigos abrigos de importância nacional
A aplicação dos novos critérios revelou aos dados de 2007-2012 mostrou que alguns abrigos não
são considerados importantes neste período, apesar de o terem sido no passado. A perda de estatuto pode
dever-se à diminuição do número de morcegos que os ocupam, ou à não avaliação no período considerado.
Tendo-se assistido no passado a recolonização de alguns abrigos após abandono durante vários anos,
considera-se que estes abrigos devem continuar a ser monitorizados embora de modo não tão regular
como os outros.

Mogadouro III
Este abrigo (edifício de uma barragem) é conhecido desde 1999, mas só existem dados da época de
maternidade e outono.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade até 2004; confirmouse que não manteve este estatuto no período em análise.
Foram inventariados R. hipposideros e P. austriacus/auritus.
Dados antigos mostram que era ocupado por uma colónia de maternidade de poucas dezenas de R.
hipposideros e indivíduos isolados de P. austriacus/auritus; no período considerado nesta análise só foram
observados indivíduos isolados de R. hipposideros. Dados antigos de outono mostram a presença de poucas
dezenas de R. hipposideros.

Freixo Espada Cinta I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2001.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de hibernação até 2005 e satélite de
maternidade até 2006; confirmou-se que não manteve o estatuto na época de hibernação no período em
análise, mas desconhece-se a situação na época de maternidade. Estando em perigo de derrocada, não foi
possível visitá-lo nos últimos anos.

102

Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. emarginatus, M. escalerai e
M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados pertençam a outras espécies do
género Myotis (pequenos).
Dados antigos da época de hibernação mostram que era ocupado por poucas dezenas de M.
escalerai, R. euryale e R. hipposideros, e por indivíduos isolados de R. ferrumequinum. Na última visita
realizada foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum. Na época de maternidade abrigava
poucas centenas de M. emarginatus, mas não foi possível confirmar a presença de crias; era também
ocupado por indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R. hipposideros. Dados antigos de outono
mostraram a presença de indivíduos isolados de M. schreibersii.

Mondim Basto I
Este abrigo (mina de água) é conhecido desde 1994.
Este abrigo foi considerado satélite de maternidade de importância nacional até 1998; confirmouse que não manteve este estatuto no período em análise.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale e M. escalerai.
Dados antigos e recentes da época de hibernação mostram a ocupação por indivíduos isolados de
R. hipposideros. Visitas realizadas na primavera não revelaram ocupação. Dados antigos da época de
maternidade mostram que era ocupado por poucas centenas de M. escalerai, mas apenas se confirmou a
presença de uma cria em 1997; dados recentes mostram a presença de indivíduos isolados de R.
hipposideros e R. euryale. No outono é ocupado por indivíduos isolados de R. hipposideros, R. euryale e R.
ferrumequinum.

Valongo I
Esta designação engloba várias galerias de um complexo mineiro abandonado, conhecidas desde
1990. A grande extensão das galerais e a complexidade de acesso dificultam a realização de observações,
existindo poucos dados.
Este abrigo foi considerado de importância nacional no outono em 1998, desconhecendo-se a
situação actual; a avaliação nesta época foi feita por contagem do número de morcegos a emergir, tendose confirmado a espécie com detector de ultra-sons.
Foram inventariados R. ferrumequinum e M. schreibersii.
Visitas antigas realizadas na época de hibernação não revelaram ocupação. Dados antigos de
primavera mostram a presença de indivíduos isolados de R. ferrumequinum e M. schreibersii. Na época de
maternidade foram contados cerca de 20 indivíduos a emergir, mas a espécie não foi identificada. Dados
antigos de outono mostram a presença de centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum.

Nisa I
Esta designação engloba várias galerias de uma barragem, conhecidas desde 1995. Estando
geralmente inundadas, não há possibilidade de serem regularmente visitadas. Foi realizada uma única visita
na época de hibernação e outra na época de maternidade.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade em 1995,
desconhecendo-se a situação actual.
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Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. daubentonii e M.
schreibersii.
A única visita realizada na época de hibernação, antiga, mostrou a presença de indivíduos isolados
de R. hipposideros e M. daubentonii. A única visita realizada na época de maternidade, antiga, mostrou a
ocupação por poucas centenas de M. daubentonii com crias, dezenas de M. schreibersii, e indivíduos
isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e M. myotis.

Condeixa-a-Nova I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1988. A inexistência de coordenadas exactas da entrada, a
falta de pontos de referência e o crescimento desmesurado da vegetação em redor, têm impedido o
reencontro deste abrigo. Desconfia-se que a entrada possa estar tapada por vegetação, impossibilitando
também a sua utilização por morcegos.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade até 1992 e no
outono em 1988, desconhecendo-se a situação actual.
Foram inventariados R. ferrumequinum e M. escalerai.
Dados antigos das épocas de hibernação e primavera mostram a ocupação por indivíduos isolados
de R. ferrumequinum. Dados antigos da época de maternidade mostram que abrigava uma colónia de
maternidade de poucas centenas de M. escalerai. Dados antigos de outono mostram a presença de poucas
centenas de M. escalerai e indivíduos isolados de R. ferrumequinum.

Ferreira Zêzere I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1998.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de hibernação de 2006; confirmou-se
que não manteve este estatuto no período em análise, parecendo ter sido uma situação excepcional.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, M. myotis/blythii e M.
schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. mehelyi.
Na época de hibernação é ocupado por poucas dezenas de R. ferrumequinum (cerca de 100
indivíduos em 2006) e M. schreibersii, e indivíduos isolados de R. hipposideros, Rhinolophus sp, M. myotis e
M. myotis/blythii. Na primavera abriga indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e M.
schreibersii. Na época de maternidade foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R.
hipposideros e Rhinolophus sp. No outono é ocupado por poucas dezenas de R. ferrumequinum e M.
schreibersii, e indivíduos isolados de R. hipposideros, R. euryale e M. myotis/blythii.

Porto Mós I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1977.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de hibernação até 1997, na
primavera em 1988 e no outono até 1995; confirmou-se que não manteve o estatuto na época de
hibernação. Desconfia-se que a colónia de hibernação tenha passado para o abrigo Alcanena III, visto existir
sincronia temporal no desaparecimento neste local e aparecimento no outro de cerca de 1000 M.
schreibersii.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M. daubentonii, M.
bechsteinii e M. schreibersii, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale ou
pertençam a outras espécies do género Myotis (pequenos).
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Dados antigos da época de hibernação mostram a ocupação por muitas centenas de M. schreibersii,
poucas dezenas de M. myotis e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. mehelyi, Rhinolophus sp e
Myotis sp (pequenos); dados recentes mostram que, nos anos em que está ocupado, abriga poucas
dezenas de M. myotis/blythii e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. blythii, M. schreibersii,
Rhinolophus sp e Myotis sp (pequenos). Dados da primavera mostram a presença de poucas centenas de
M. schreibersii e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. myotis, Rhinolophus sp e Myotis sp
(pequenos); nesta época foram também capturados com armadilha alguns M. daubentonii e M. bechsteinii.
Dados antigos da época de maternidade mostram que abrigava poucas centenas de M. schreibersii. Dados
antigos de outono mostram a presença de poucas centenas de M. schreibersii; nesta época foram também
capturados com armadilha alguns M. myotis, M. daubentonii e M. bechsteinii.

Alcobaça I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1989.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de hibernação de 1989 e no outono
de 2004; confirmou-se que não manteve o estatuto na época de hibernação, parecendo ter sido uma
situação excepcional.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. escalerai, M. schreibersii, R.
euryale/mehelyi, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam M. blythii ou pertençam
a outras espécies do género Myotis (pequenos).
Durante a época de hibernação a ocupação é muito irregular, sendo frequente não se observar
morcegos. O único ano com ocupação mais elevada foi 1989, quando estavam presentes cerca de 400 M.
schreibersii. Nos outros anos têm sido observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R.
hipposideros, M. myotis, M. myotis/blythii e Myotis sp (pequenos). Dados antigos de primavera mostram a
presença de indivíduos isolados de R. hipposideros e R. euryale/mehelyi. Em visitas antigas na época de
maternidade não foram observados morcegos. Dados antigos de outono mostram a presença, em alguns
anos, de muitas dezenas de M. schreibersii, M. myotis/blythii e Myotis sp sp (pequenos), e indivíduos
isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale/mehelyi e M. escalerai.

Torres Novas II
Este abrigo (subterrâneo) é conhecido desde 1997. Sendo um abrigo muito pequeno e sem
aparência de ser utilizado por grandes números de morcegos, foi apenas visitado na época de hibernação.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de hibernação de 1997, parecendo
ter sido uma situação excepcional. Desconhece-se a situação actual.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros e M. schreibersii.
O único ano com ocupação mais elevada foi 1997, quando estavam presentes 124 M. schreibersii.
Nos outros anos foram observados indivíduos isolados de R. ferrumequinum e R. hipposideros.

Sintra III
Este abrigo (edifício) é conhecido desde 2000.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade de 2005; confirmouse que não manteve este estatuto no período em análise. Tendo havido necessidade de ser
intervencionado, foram realizadas obras numa época do ano menos problemática para os morcegos. O
abrigo deixou de estar disponível para os morcegos, mas desconfia-se que a colónia de maternidade tenha
passado para o abrigo Sintra II (abrigo entretanto construído e colonizado por morcegos da mesma
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espécie).
Foram inventariados R. hipposideros e E. serotinus/isabellinus.
Dados antigos da época de hibernação mostram a presença de indivíduos isolados de R.
hipposideros. Durante a primavera eram habitualmente observadas algumas dezenas de R. hipposideros,
mas nos últimos anos não foram observados morcegos. Num dos anos foram também observados
indivíduos isolados de E. serotinus/isabellinus. Dados antigos da época de maternidade mostram a
ocupação por uma colónia de maternidade de muitas dezenas de R. hipposideros. Dados antigos de outono
mostram a presença de poucas dezenas de R. hipposideros.

Sintra I
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1976.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade de 1991; confirmouse que não manteve este estatuto no período em análise. Existindo sinais de vandalismo na gruta, suspeitase que o seu abandono possa ter sido causado por excesso de perturbação.
Foi apenas inventariada a espécie R. euryale.
Em visitas antigas e recentes realizadas na época de hibernação, e em visitas antigas na primavera,
não foram observados morcegos. A colónia de maternidade de muitas dezenas de R. euryale deixou de ser
observada a partir de 1991. Dados antigos de outono mostram a presença de indivíduos isolados de R.
euryale; nos últimos anos não foram observados morcegos nesta época.

Montemor-o-Novo II
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 2005.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade de 2005; confirmouse que não manteve o estatuto no período em análise, parecendo ter sido uma situação excepcional.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi e M. myotis.
Na época de hibernação abriga indivíduos isolados de R. hipposideros, R. mehelyi e M. myotis. Na
primavera é ocupado por indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e R. mehelyi. Em 2005
estava presente uma colónia de maternidade de cerca de 185 M. myotis, mas posteriormente só foram
observados indivíduos isolados desta espécie.

Odemira VII
Este abrigo (mina abandonada, erradamente designado como Santiago Cacém em Palmeirim &
Rodrigues 1992) é conhecido desde 1990. Estando em perigo de derrocada, todos os dados apresentados
foram obtidos por armadilhagem durante a emergência dos morcegos.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade de 2003 e no outono
de 1990; desconhece-se a situação actual.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M.
escalerai, M. bechsteinii, P. austriacus, M. schreibersii e E. serotinus/isabellinus, sendo ainda possível que
alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale ou P. auritus.
Na época de hibernação foram capturados na armadilha indivíduos isolados de R. ferrumequinum,
R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii e M. schreibersii. Na primavera foram capturadas dezenas
de M. schreibersii e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. blythii e M.
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bechsteinii. Capturas realizadas no fim da época de maternidade permitiram capturar poucas centenas de
M. schreibersii e muitas dezenas de M. myotis e M. blythii (incluindo jovens-do-ano das três espécies), e
indivíduos isolados de R. ferrumequinum, M. escalerai, R. euryale/mehelyi e P. austriacus/auritus. Mo
outono foram capturadas muitas dezenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R. mehelyi, M. myotis,
M. blythii, P. austriacus e E. serotinus/isabellinus.

Odemira VIII
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1993. Não sendo um abrigo importante nas
épocas mais críticas, não tem sido visitado.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na primavera em 2002 e considerado satélite
de importância nacional na época de maternidade de 1999; desconhece-se a situação actual.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, P. austriacus, P.
auritus, M. schreibersii e E. serotinus/isabellinus.
Na época de hibernação foram observadas poucas dezenas de M. schreibersii e indivíduos isolados
de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, P. austriacus e E. serotinus/isabellinus. Na
única visita realizada na primavera, em 2002, era ocupado por centenas de M. schreibersii e indivíduos
isolados de P. auritus e E. serotinus/isabellinus. Na época de maternidade foram observadas poucas
centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R. hipposideros, M. myotis e P. auritus.

Aljezur IV
Este abrigo (gruta – furna marinha) é conhecido desde 1997. Estando dependente de condições
adequadas do mar, visto localizar-se numa praia apenas acessível na maré baixa, não tem sido visitado nos
últimos anos.
Este abrigo foi considerado satélite de importância nacional na época de maternidade de 1998;
desconhece-se a situação actual.
Foram inventariados M. myotis/blythii.
Na época de hibernação não foram observados morcegos. Na época de maternidade foram
observadas muitas dezenas de M. myotis/blythii, mas não foram identificadas crias.

Loulé III
Este abrigo inclui duas grutas é conhecido desde 1977.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de maternidade de 1992, na
primavera de 1995 e no outono de 1994; confirmou-se que não manteve o estatuto na época de
maternidade no período em análise. Existindo sinais de vandalismo nas grutas e tendo sido marcado um
percurso pedestre que passava pela entrada das cavidades, foi sugerido nos anos 90 que fosse colocada
uma vedação na entrada da gruta mais importante. No entanto, a vedação foi colocada mais perto da
entrada que o recomendado, e suspeita-se que esta situação tenha levado ao abandono das colónias. A
vedação foi entretanto retirada e está prevista a colocação de uma nova vedação no local adequado; o
percurso foi também alterado, não sendo actualmente permitida a visitação da área. Suspeita-se que as
colónias de M. schreibersii e M. blythii tenham passado a ocupar o abrigo Loulé I; aliás, tal como é explicado
neste abrigo, dados de captura-recaptura de indivíduos anilhados mostram movimentos regulares de entre
1988 e 1995, entre os dois abrigos, considerando-se que estas espécies e R. mehelyi utilizavam os dois
locais de modo complementar.
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Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. myotis, M. blythii, M.
schreibersii e E. serotinus/isabellinus, sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R.
euryale.
Dados antigos da época de hibernação mostram a presença de indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. hipposideros, M. blythii e M. schreibersii. Dados antigos de primavera mostram a
ocupação por centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros, R.
mehelyi e M. blythii. Dados antigos da época de maternidade mostram que abrigava colónias de
maternidade de muitas centenas de M. schreibersii, poucas centenas de M. blythii e muitas dezenas de R.
mehelyi; nesta época era ainda ocupado por poucas dezenas de R. hipposideros com crias, e por indivíduos
isolados de R. ferrumequinum, R. euryale/mehelyi, M. myotis e E. serotinus/isabellinus. Nos últimos anos
têm sido observadas poucas dezenas de R. hipposideros com crias, e indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. mehelyi, M. blythii, M. schreibersii e Rhinolophus sp. Dados antigos de outono mostram
a presença de muitas centenas de M. schreibersii, muitas dezenas de M. blythii e indivíduos isolados de R.
hipposideros e R. mehelyi.

Loulé IV
Este abrigo (gruta) é conhecido desde 1991. Não sendo um abrigo importante nas épocas mais
críticas, não tem sido visitado.
Este abrigo foi considerado de importância nacional no outono até 1994; desconhece-se a situação
actual.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, M. myotis, M. blythii, M. daubentonii e M.
schreibersii.
Dados antigos da época de hibernação mostram a presença de indivíduos isolados de R.
ferrumequinum, R. hipposideros e M. schreibersii. Dados antigos de primavera mostram a ocupação por
poucas dezenas de M. schreibersii e indivíduos isolados de R. ferrumequinum, R. hipposideros e M. blythii.
Dados antigos de outono mostram a presença de poucas centenas de M. schreibersii e indivíduos isolados
de R. hipposideros, M. myotis e M. daubentonii.

Castro Marim
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1977. A inexistência de coordenadas exactas da
entrada e a falta de pontos de referência, têm impedido o reencontro deste abrigo.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de hibernação em 1989, na
primavera em 1988, no outono em 1988 e satélite de maternidade até 2000; desconhece-se a situação
actual.
Foram inventariados R. ferrumequinum, R. hipposideros, R. mehelyi, M. blythii e M. schreibersii,
sendo ainda possível que alguns dos indivíduos observados sejam R. euryale.
Dados antigos da época de hibernação mostram a presença de indivíduos isolados de R. mehelyi.
Dados antigos de primavera mostram a ocupação por muitas dezenas de M. blythii e indivíduos isolados de
R. ferrumequinum, R. mehelyi e M. schreibersii. Dados antigos da época de maternidade mostram a
presença de dezenas de M. blythii sem crias e indivíduos isolados de R. hipposideros e R. mehelyi. Dados
muitos antigos, anteriores aos considerados neste relatório, mostram que era ocupado por uma colónia de
maternidade de muitas dezenas de R. mehelyi. Dados antigos de outono mostram a presença de dezenas
de M. blythii e indivíduos isolados de R. mehelyi.
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Tavira I
Este abrigo (mina abandonada) é conhecido desde 1994. Estando em perigo de derrocada, não tem
sido visitado regularmente.
Este abrigo foi considerado de importância nacional na época de hibernação até 1999 e pensa-se
que na época de maternidade até 2006 (apesar de não se terem visto crias); desconhece-se a situação
actual.
Foram inventariados R. mehelyi, M. blythii e M. schreibersii.
Dados antigos da época de hibernação mostram a presença de muitas dezenas de R. mehelyi e de
indivíduos isolados de M. blythii e M. schreibersii. Dados antigos da época de maternidade mostram a
ocupação por uma colónia de maternidade de muitas dezenas de M. blythii; mostram ainda a presença de
dezenas de R. mehelyi sem crias e indivíduos isolados de M. schreibersii. Dados antigos de outono mostram
a presença de dezenas de M. blythii e indivíduos isolados de R. mehelyi.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O manancial de informação aqui apresentado, que poderá ainda ser explorado noutras vertentes,
ilustra a importância da existência de programas de monitorização regulares de longa duração. Todas as
espécies apresentam variações anuais de comportamento, mas estas variações ocorrem de modo particular
em espécies migradoras e nas que utilizam diferentes tipos de abrigo ao longo do seu ciclo anual, como os
morcegos. Por estes factores, todas as variações observadas têm de ser interpretadas com muita cautela, e
os padrões só podem interpretados em dados referentes a longas séries temporais.
Considera-se que o “Programa de Monitorização de Abrigos Subterrâneos de Importância Nacional
de Morcegos” em curso em Portugal é um exemplo de sucesso, e considera-se de toda a importância a sua
manutenção. A análise aqui apresentada possibilitou uma análise global dos dados já recolhidos e permitiu
programar de modo mais sustentado as próximas actividades de monitorização.
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ANEXO 1
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ABRIGOS DE MORCEGOS DE IMPORTÂNCIA NACIONAL1
Sendo os morcegos animais coloniais, muitas das espécies existentes em Portugal estão
dependentes de um número reduzido de locais onde as colónias se podem abrigar. Esta situação pode ser
crítica pois algumas espécies necessitam de locais de abrigo com características microclimáticas muito
específicas, particularmente durante os períodos de maternidade e hibernação.
A manifesta importância dos locais de abrigo para os morcegos conduziu à definição e publicação
em 1993 de critérios de avaliação da importância destes locais de abrigo (Palmeirim & Rodrigues 1993),
com o objectivo de melhor dirigir os esforços conservacionistas para os locais que manifestamente
contribuem para um estado de conservação mais favorável das populações.
Passados 20 anos sobre a definição destes primeiros critérios, e face ao sempre crescente
conhecimento sobre a ecologia e estado das populações das espécies de morcegos que ocorrem em
Portugal, torna-se de toda a relevância proceder à sua actualização.
Esta revisão dos critérios baseou-se no estatuto actual das espécies, constante do Livro Vermelho
dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005), e nas características ecológicas de cada espécie (em
particular o tipo de utilização de abrigos em Portugal, nomeadamente, disponibilidade de abrigos, número
de abrigos de cada tipo conhecido no país, e número de indivíduos observado nos abrigos conhecidos).
Dado existir grande variabilidade na utilização de abrigos ao longo dos anos, a aplicação dos
critérios a abrigos já conhecidos deve basear-se nos efectivos máximos observados nos seis anos antes da
data de aplicação. Por exemplo, no caso de um abrigo ser importante com base no critério de albergar 50
ou mais indivíduos de uma espécie, considera-se que se forem observados apenas 10 indivíduos num dado
ano não há alteração da importância do abrigo desde que nos seis anos anteriores tenha havido pelo
menos uma observação de 50 ou mais morcegos da espécie em causa. No caso de abrigos novos, serão
automaticamente considerados importantes caso cumpram os critérios.
Caso um abrigo deixe de ter condições que permitam a existência dos morcegos de forma
permanente (por expl., abatimento da entrada de uma mina ou destelhe de um edifício), será
desclassificado.
Com base nos efectivos por espécie, são considerados de importância nacional os abrigos que
alberguem:
Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus euryale ou Myotis blythii (Criticamente em perigo)
- abrigos de maternidade
- abrigos de hibernação ocupados por 10 ou mais indivíduos
- outros abrigos ocupados por 50 ou mais indivíduos
Myotis bechsteinii (Em perigo)
- abrigos de maternidade
- outros abrigos ocupados por 5 ou mais indivíduos
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Rhinolophus ferrumequinum ou Rhinolophus hipposideros (Vulnerável)
- abrigos de maternidade ocupados por 30 ou mais indivíduos
- outros abrigos ocupados por 100 ou mais indivíduos
Myotis myotis ou Myotis escalerai2 (Vulnerável)
- abrigos de maternidade
- outros abrigos ocupados por 100 ou mais indivíduos
Miniopterus schreibersii (Vulnerável)
- abrigos de maternidade
- abrigos de hibernação ocupados por 100 ou mais indivíduos
- outros abrigos ocupados por 200 ou mais indivíduos
Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Hypsugo savii, Nyctalus noctula, Nyctalus lasiopterus,
Barbastella barbastellus ou Plecotus auritus (Informação insuficiente)
- abrigos de maternidade
- outros abrigos ocupados por 20 ou mais indivíduos
Nyctalus leisleri ou Tadarida teniotis (Informação insuficiente)
- abrigos de maternidade
- outros abrigos ocupados por 100 ou mais indivíduos
Myotis daubentonii ou Plecotus austriacus (Pouco preocupante)
- abrigos de maternidade ocupados por 50 ou mais indivíduos
- outros abrigos ocupados por 100 ou mais indivíduos
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhli ou Eptesicus serotinus (Pouco
preocupante), ou Eptesicus isabellinus (sem estatuto3)
Os abrigos destas espécies serão avaliados caso-a-caso.
Com base na presença de várias espécies, são considerados de importância nacional os abrigos que
alberguem:
- 50 ou mais indivíduos de 4 espécies com estatuto de ameaçada ou com informação insuficiente
- 100 ou mais indivíduos de 3 espécies com estatuto de ameaçada ou com informação insuficiente
- 150 ou mais indivíduos de 2 espécies com estatuto de ameaçada ou com informação insuficiente
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2

No Livro Vermelho é referida a espécie Myotis nattereri, mas posteriormente foi confirmada a presença de M. escalerai e foi
considerado que todos os dados referentes a M. nattereri deveriam passar para M. escalerai.
3

Esta espécie não era conhecida em Portugal aquando da preparação do Livro Vermelho 2005, pelo que não tem estatuto.

ANEXO 2
Apresenta-se uma tabela-resumo das tendências por espécie calculadas pelo programa TRIM para
as épocas analisadas (hibernação e maternidade), para os dados recolhidos entre Dezembro de 1987 e
Julho de 2012:

Análise hibernação

Análise maternidade

Tendência global

R. ferrumequinum

Estável

Estável

Estável

R. hipposideros

Indeterminada

Decréscimo moderado
significativo (p<0.01) **

Indeterminado

R. euryale

Aumento moderado
significativo (p<0.05) *

Indeterminada

Indeterminado

R. mehelyi

Indeterminada

Estável

Indeterminado

M. myotis

Aumento moderado
significativo (p<0.05) *

Estável

Estável

M. blythii

Decréscimo moderado
significativo (p<0.01) **

Decréscimo moderado
significativo (p<0.05) *

Decréscimo

M. schreibersii

Estável

Estável

Estável
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