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1 – INTRODUÇÃO
O Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AHBS) localiza-se nas regiões de Trás-osMontes e Alto Douro, mais precisamente no troço inferior do rio Sabor, sendo este o primeiro
afluente da margem direita do rio Douro, em território nacional (EIA, 2004).
O rio Sabor tem a sua nascente na Serra de Parada, em Espanha, a cerca de 1 600 metros de
altitude, indo desaguar no rio Douro a jusante de Pocinho, à altitude de 97 metros.
Aproximadamente 86% da bacia está situada em território português (RECAPE, 2006).
O AHBS será composto por duas barragens que se localizam no troço inferior do rio Sabor,
estando a de montante localizada a cerca de 12,6 km da confluência do rio Sabor com o rio
Douro e a de jusante, que cumpre as funções de um contra-embalse, localizada a cerca de 3 km
da foz do Rio Sabor. Da sua implantação resulta a criação de duas albufeiras, a albufeira
principal que se estende para montante ao longo de cerca de 60 km do curso do rio Sabor e que
tem nível de armazenamento (NPA) à cota (234), ocupando áreas dos concelhos de Torre de
Moncorvo, Alfândega da Fé, Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, e a do contra-embalse,
compreendida entre as duas barragens, cujo NPA se encontra à cota (138), ocupando uma área
do concelho de Torre de Moncorvo (EIA, 2004; RECAPE, 2006).
A gestão do património natural assenta na monitorização da biodiversidade, aspecto de
primordial importância na gestão dos ecossistemas. A fase inicial de monitorização da
Biodiversidade consiste na identificação das espécies e comunidades presentes, bem como na
sua distribuição espacial. Numa fase posterior é feita uma avaliação do estado de conservação
das comunidades animais e vegetais ao longo das fases de construção e de exploração.
O Rio Sabor localiza-se essencialmente no Distrito de Bragança – Nordeste transmontano –
sendo caracterizado pela existência de planaltos primitivos, formando um vale escarpado estreito
e profundo.
É uma zona muito rica em Biodiversidade, tendo sido, em estudos anteriores, descritas
numerosas espécies, entre elas Águia-real (Aquila chrysaetos), Águia de Bonelli (Aquila
fasciata), Abutre do Egipto (Neophron percnopterus), Falcão-peregrino (Falco peregrinus), Buforeal (Bubo bubo), Cegonha-preta (Ciconia nigra), Lobo (Canis lupus), Lontra (Lutra lutra),
Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus), Sobreiro (Quercus suber), Azinheira (Quercus
rotundifolia) e Buxo (Buxus sempervirens).
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1.1 – O
Objectivos
Este Programa de Monitorizaçã
ão tem como
o objectivos:
a
a
através do ac
companhame
ento das poppulações ao longo
- Deterrminação de impactos / alterações
das differentes eta
apas do emp
preendimentto, quer das
s prospectad
das no âmbbito do estud
do do
RECAP
PE, quer dass identificada
as nos novoss levantamen
ntos;
- A avvaliação da eficácia das
s medidas d e minimizaç
ção e compe
ensatórias a implementa
ar, na
conserrvação das populações
p
de quiróptero
os da área.
1.2 – Â
Âmbito
O âmb
bito deste esstudo é a realização da campanha de
d monitoriz
zação relativa
va à Primave
era de
2014 rrealizada du
urante os meses
m
de Ab
bril, Maio e Junho de 2014, do ddescritor Fau
una –
Quiróp
pteros, para a Empreitada
a Geral de C
Construção do
d Aproveitamento Hidrooeléctrico do Baixo
Sabor (AHBS).
As data
as de realiza
ação das cam
mpanhas e o esforço de amostragem
m são apreseentadas na Tabela
T
1.1.
Tabela 1.1 – Datas da realização
o das amostra
agens e esforç
ço de amostraggem.

CAMPANHA
Prima
avera de 2014
A
Abrigos
*
(Fa
ase de Obra)

Prima
avera de 2014
A
Acústica
**
(Fa
ase de Obra)

Prima
avera de 2014
(Mon
nitorização de
e
caixxas-abrigo)

DATAS DE REALIZAÇ
ÇÃO
DE A MOSTRAGEM
M

ESFORÇO
E
DE
AMOSTRAGEM
A
M

1
15 de Abril

2 pessoas/equip
p
pa
(2 equipas)

5 a 7, 11, 13 e 14 de
d
Maio

2 pessoas/equip
p
pa
(2 equipas)

9 a 18 de Abril

2 pessoas/equip
p
pa
(2 equipas)

4 a 10, 13 a 19 e 24 de
Maio

2 pessoas/equip
p
pa
(2 equipas)

15 a 24 de Junho

2 pessoas/equip
p
pa
(2 equipas)

1
17 de Abril

2 pessoas/equip
p
pa
(2 equipas)

7, 13
3 a 15 de Maio
o

p
pa
2 pessoas/equip
(2 equipas)

* Nestas datas estão incluídas as datas refere
entes à amos
stragem de aabrigos na ribª
r da
Vilariça.
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** Nestas datas
d
estão incluídas ass datas relativas à amos
stragem acússtica de abriigos e
da ribª da Vilariça.
V
No que
e se refere a limites es
spaciais o p
presente rela
atório cobriu uma área ddefinida com
mo de
Influência do AHBS
S com 62 500
0 ha, corresp
pondente a 25
2 quadrícula
as 5*5 km, ddefinidas dura
ante a
Campa
anha de Refe
erência Pré-O
Obra.

olo, foi definid
da uma área
a com 30 000
0 ha acrescida de um coonjunto de abrigos
Como Área Contro
cialmente es
sta zona coorrespondia a 12
cavernícolas fora dos limites da zona ccontrolo. Inic
m a montante
e da Área de
e Influência do AHBS, ao longo do V
Vale do rio Sabor.
S
quadrícculas 5*5 km
Devido
o à falta de abrigos
a
do tip
po "Edifícios " foi definida
a uma nova área
á
de conttrolo que ma
anteve
5 das quadrículas da área con
ntrolo inicial (quadrículas 27, 31, 34
4, 36 e 37) e definiu 7 novas
oximidade de
e abrigos (qu
uadrículas 45
5, 46, 47, 488, 49, 50 e 51). As
quadrícculas por esttarem na pro
quatro primeiras lo
ocalizações no
n limite Sud
deste da Áre
ea de Influência do AHBS
S, a quadrícu
ula 49
na das Minass de St.º Adrrião a leste d
da Área de In
nfluência do AHBS, e ass quadrículas
s 50 e
na zon
51 na zona das Minas
M
da Rib
beira, em C
Coelhoso, a norte da primeira Área Controlo. Nestas
N
a
da monitorização de
e abrigos, foram impleme
entados ponttos de acústica.
quadrícculas, para além
No que
e se refere aos limites espaciais d
da monitoriza
ação efetuad
da no âmbitto do Projec
cto do
Habitatt de Compensação da Vilariça
V
foram
m estabelecidas 2 zonas
s ao longo ddo troço de 5 km,
uma a 100 m da rib
beira da Vila
ariça e outra a 500 m, na
as quais se realizou
r
umaa prospeção activa
ais e se defin
niu os pontoss de detecçã
ão acústica (v
ver Figura 11.1).
de abriigos potencia
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Fig
gura 1.1 – Exttensão de 5 km do troço fin
nal da Ribeira da Vilariça, co
om identificaçãão das 2 zona
as
monitorizad
das, buffer a 1
100 m (verde) e buffer a 500
0 m (azul).

1.3 – E
Enquadrame
ento Legal
Dado o potencial ecológico ex
xistente na zona são de salientar os seguintess diplomas legais
referen
ntes à conservação da na
atureza e divversidade bio
ológica:
40/99, de 24 de Abril, que procede
eu à transpo
osição para a ordem ju
urídica
Decretto-Lei n.º 14
interna
a da Directivva 79/409/CE
EE do Conse
elho, de 2 de
d Abril, rela
ativa à conseervação das
s aves
selvage
ens (directivva aves) e da
d Directiva 92/43/CEE, do Conselh
ho, de 21 dee Maio, rela
ativa à
preservvação dos ha
abitats naturrais e da faun
na e da flora selvagens (Directiva Haabitats).
4
de 24 de Feve
ereiro, que actualiza e reformula aalguns do artigos
a
Decretto-Lei n.º 49/2005,
referen
ntes ao Decre
eto-Lei n.º 14
40/99.
6
de 3 de Maio, que estabe
elece o regime jurídico da Avaliaçã
ão de
Decretto-Lei n.º 69/2000,
Impactte Ambiental.
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Decretto-Lei n.º 197/2005, de
e 8 de Nove
embro, que actualiza e reformula o Decreto-L
Lei n.º
69/200
00.
ução do Con
nselho de Ministros
M
n.ºº 66/2001, de
e 6 de Junho
o de 2001, oonde se dete
ermina
Resolu
a elabo
oração do pla
ano sectorial relativo à im
mplementaçã
ão da Rede Natura
N
2000..
enção de Be
erna (Transp
posta para a legislação nacional
n
pelo
o Decreto n..º 95/81, de 23 de
Conve
Julho).
ordo com o seu Artigo 1.º,
1 os objecctivos da Convenção são
o conservar a flora e a fauna
De aco
selvage
ens e os seu
us habitats naturais,
n
em particular as
s espécies e os habitats cuja conservação
exija a cooperaçã
ão de divers
sos estados,, e promove
er essa coo
operação; paarticular ênfa
ase é
atribuíd
da às espéciies em perigo
o ou vulnerá
áveis, incluind
do as espécies migratóriaas.
A Convvenção de Berna inclui os seguintes anexos:
Anexo I – Espéciess de flora esttritamente prrotegidas;
Anexo II – Espécies de fauna estritamente
e
protegidas;
Anexo III – Espécie
es de fauna protegidas.
p
enção CITES
S (Transpos
sta para a le
egislação na
acional pelo Decreto n.ºº 50/80, de 23 de
Conve
Julho).
ectivo princip
pal da Conve
enção CITES
S, também chamada de Convenção de Washing
gton, é
O obje
assegu
urar a cooperação entre as Partes, p ara que o co
omércio interrnacional de animais e plantas
selvage
ens não pon
nha em causa
a a sua sobrrevivência.
s (Transposta
a para a legiislação nacio
onal pelo Decreto-Lei n.ºº 140/99, de 24 de
Directiiva Habitats
Abril).
A Direcctiva Habitatss (Directiva 92/43/CE)
9
te
em como prin
ncipal objectivo contribuirr para assegurar a
Biodive
ersidade atra
avés da cons
servação do
os habitats naturais (anex
xo I) e de esspécies da flora
f
e
da faun
na selvagenss (anexo II) considerados
c
s ameaçados
s no território
o da União E
Europeia.

1.4 – E
Estrutura do
o relatório
O pressente relató
ório de mon
nitorização fo
oi estruturad
do de acord
do com as normas téc
cnicas
constantes do Ane
exo V da Porrtaria n.º 330
0/2001, de 2 de Abril, com as necesssárias adaptações
e apreço.
ao caso concreto em

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Pág. 7 de
d 104

AHBS
Aprroveitamento Hidroeléctric
co do Baixo Sabor
S

RELA
ATÓRIO DE MONITORIZ
ZAÇÃO DA FAUNA
F
QUIRÓPTERO
OS - PRIMA
AVERA DE 20
014

AHBS/RMQ.2
28.01

1.5 – A
Autoria Técn
nica
O pressente relató
ório de mon
nitorização foi elaborad
do pela em
mpresa Biolinnk – Consultoria
Ambien
ntal Unipessoal, Lda., co
om sede na P
Praceta Cam
minho da Cruz
z, 9, em Vilaa Nova de Ga
aia.
A equip
pa técnica envolvida na monitorizaçã
ão foi compo
osta de técnicos especia lizados nas várias
vertenttes necessárrias que com
mpõem a pressente monito
orização e co
om a experiêência necess
sária à
mesma
a, enunciado
os na Tabela
a 1.2.
Tabela
a 1.2 – Equipa
a técnica envo
olvida na mon
nitorização de Quirópteros na
n Área de Inflluência do AH
HBS e
Área Controlo durante a campanha de
d Primavera de 2014.

E
Equipa Técnica
Coorrdenação

Trabalh
ho de Campo
o

Trabalho de Laboratório

Elaboraçã
ão do Relatório

Pa
aulo Manuel Mota de Oliv
veira

Biólogo

Pedro Corre
eia Rodrigue
es

Biólogo

Nuno Garrido

Biólogo

Nuno
o Pinto

Biólogo

Virgín
nia Duro

Bióloga

Fredericco Oliveira

Biólogo

Pedro Corre
eia Rodrigue
es

Biólogo

Nuno Garrido

Biólogo

Nuno
o Pinto

Biólogo

Pedro Corre
eia Rodrigue
es

Biólogo

Nuno Garrido

Biólogo

Nuno
o Pinto

Biólogo

osé Vítor de Sousa Vinga
ada
Jo

Biólogo

nia Duro
Virgín

Bióloga

Fredericco Oliveira

Biólogo

2 – AN
NTECEDEN
NTES
A géne
ese do Apro
oveitamento Hidroeléctricco do Baixo
o Sabor (AHBS) resulta da Resolução de
Consellho de Minisstros n.º 4/96
6, aprovada na sequência da decisã
ão de suspennder a consttrução
da barrragem de Fo
oz Côa, e deffiniu como fu
undamental:

gurar o conve
eniente apro
oveitamento do potencial hídrico e energético
e
doo País, send
do por
“asseg
isso esssencial o va
alor da água a armazenarr no Douro Superior
S
e se
eus afluentess”,
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tendo rresolvido:

“acelerrar os estud
dos relativos
s a outros p
projectos de aproveitamento hídricoo e energétiico do
Douro Superior e seus
s
afluente
es, com o ob
bjectivo de possibilitar
p
a construção de uma barrragem
que po
ossa cumprirr funções híd
dricas e enerrgéticas sem
melhantes às atribuídas à barragem de
d Foz
Côa.”
quela decisão governa mental, a então
e
CPPE
E (actual ED
DP – Gestã
ão da
Na sequência daq
gia, S.A.) prromoveu, enttre 1996 e 1999,
1
a elaboração do E
Estudo Prév
vio do
Produçção de Energ
AHBS e do respecctivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
Em 20
e à sensibilidade ecoló
000, a respectiva AIA conclui, face
ógica da áre
rea afectada
a pelo
aprove
eitamento, pe
ela necessid
dade de refo
ormular o EIA,
E
de form
ma a contem
mplar uma análise
compa
arativa do AH
HBS com o Aproveitam
mento Hidroe
eléctrico do Alto Côa (A
AHAC). O EIA
E de
BS e do AH
HAC foi submetido a no
ovo procedim
mento de AIIA em
Avaliaçção Comparrada do AHB
Fevere
eiro de 2003.
o de AIA term
minou em 15
5 de Julho de 2004 com a emissão, pelo Ministrro das
Este procedimento
es, Ordenam
mento do Terrritório e Amb
biente, de um
ma DIA favorável ao AH
HBS, condicio
onada
Cidade
à elab
boração de um conjuntto de estud
dos e de planos, ao cumprimento
c
o de medida
as de
minimizzação e com
mpensação e à monitoriza
ação.
Assim, de acordo com a DIA
A, “(…) Não tendo sido identificados, em ambaas as altern
nativas
avaliad
das, impacte
es negativos que justifica
assem o aba
andono limina
ar das mesm
mas, a opção
o pela
alterna
ativa Baixo Sabor
S
quando
o comparada
a com a alterrnativa Alto Côa
C é legitim
mada, entre outros
o
argume
entos consta
antes do pare
ecer da CA e do parecerr da Autoridade de AIA, ppelo seguinte
e:

- das duas alternativas sujeitas à avvaliação, o AHBS
A
é o ún
nico que conttribuirá, em tempo
t
ara o cumprim
mento dos compromisso
c
os assumidos por Portug
gal no âmbito
to da produç
ção de
útil, pa
energia
a eléctrica a partir de fo
ontes de ene
ergia renováv
veis e da redução de em
missões de gases
com effeito de estuffa, directame
ente, e, indire
ectamente, para
p
a viabiliz
zação da exp
xpansão do parque
p
eólico;
- a capacid
dade de conttrolo dos cau
udais de pon
nta em caso de cheia é significativam
mente
no caso do AHBS,
A
sendo
o a capacida
ade de regula
arização de caudais
c
tambbém superio
or para
maior n
este em
mpreendimen
nto;
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- o AHBS garante
g
a pre
eservação d
do sítio de Arrte Rupestre
e do Vale doo Côa, classiificado
ónio Mundiall da UNESCO
O, património que levou à inviabilizaçção da consttrução
na Listta do Patrimó
da barrragem de Fo
oz Côa;
- a execuçã
ão do projec
cto do AHBS
S exigirá um investimento
o significativaamente inferrior ao
do proj
ojecto do AH
HAC, sendo também sig
gnificativamente inferiore
es os custoss previstos para
p
a
produçção de energ
gia eléctrica. (…)”
erir ainda qu
ue, segundo a DIA, a “nã
ão opção pella alternativa
a zero assen ta na ausência de
De refe
solução
o alternativa
a que cumpra
a, em tempo
o útil e eficaz
zmente os ob
bjectivos de interesse pú
úblico,
proposstos para o projecto,
p
des
signadamentte, a produçã
ão de energia eléctrica a partir de Fontes
F
de Ene
ergia Renovváveis, a garrantia de esstabilidade do
d sistema electroprodut
e
tor, a redução da
depend
dência energ
gética extern
na e conseq
quente diminuição da fac
ctura energéética, a criaç
ção de
uma re
eserva estrattégica de águ
ua e a regula
arização de caudais
c
no riio Douro.”
A DIA e o respectivvo anexo forram publicad
dos no Diário
o da República nº 233, III Série, 2-10
0-2004
acho Conjuntto n.º 592/20
004).
(Despa
nstrar a confformidade do
o projecto de
e execução com a resp
pectiva
Com vvista a analissar e demon
DIA, fo
oi elaborado um RECAPE
E, de Janeiro
o de 2006.
O REC
CAPE foi ava
aliado pela Comissão
C
de
e Avaliação nomeada no
o âmbito doo procedimen
nto de
AIA (P
Procedimento
o n.º 1088), tendo emittido parecer em Dezem
mbro de 20006, onde tec
ce um
conjunto

de

obsservações

e

solicitam
m

elemento
os

complem
mentares.

E
Esses

elem
mentos

pondem nalg
guns casos à solicitaçã
ão de rectifiicações e noutros à neecessidade de
d se
corresp
comple
ementarem ou alterarem soluçõess em particular relacionadas com as medida
as de
compe
ensação.
esposta às questões
q
e ssolicitações feitas
f
pela CA
C foi feito uum aditamen
nto ao
Com vvista a dar re
RECAP
PE de Julho de 2007.
mento, o pro
ograma de medidas
m
compensatórias mereceu especial
Durantte a elaboraçção do aditam
atençã
ão por parte da
d Direcção--Geral do Am
mbiente da Comissão
C
Europeia que, aapós visita té
écnica
al, em Junho
o de 2007, so
olicitou o refo
orço do paco
ote de medida
as.
ao loca
Uma vvez que não haviam sido
o incorporada
as estas nov
vas medidas no Aditameento, foi elab
borada
Adenda ao Aditamento,
A
datada
d
de Se
etembro de 2007, que constitui
c
o prrograma com
mpleto
uma A
das m
medidas amb
bientais parra o AHBS
S, no âmbito do qual se integra o Program
ma de
Monito
orização da Fauna
F
(incluiindo o descrritor Quirópte
eros) e onde está definidda a apresen
ntação
periódica de Relató
órios de Mon
nitorização.
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Para o desenvolvim
mento da campanha de monitorizaçã
ão a que diz
z respeito o ppresente rela
atório,
fez-se uso da inform
mação consttante nos an teriores relattórios de mo
onitorização:


Relatório de
d Monitorização de Fau
una – Camp
panha de Prré-Obra (Agoosto/Setemb
bro de
2008);



d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Outono 2008;
Relatório de



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Inverrno 2009;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Prima
avera 2009;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Referência 2008--2009;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Verão
o 2009;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Outono 2009;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Inverrno 2010;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Prima
avera 2010;



Relatório de
d Monitoriza
ação Anual d
de Fauna 200
09-2010;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Verão
o 2010;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Outono 2010;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Inverrno 2011;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Prima
avera 2011;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Verão
o 2011;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Outono 2011;



Relatório de
d Monitoriza
ação Anual d
de Fauna 201
10-2011;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Inverrno 2012;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Prima
avera 2012;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Verão
o 2012;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Outono 2012;



Relatório de
d Monitoriza
ação Anual d
de Fauna 201
12;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Inverrno 2013;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Prima
avera 2013;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Verão
o 2013;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Outono 2013;



Relatório de
d Monitoriza
ação Anual d
de Fauna 201
13;



Relatório de
d Monitoriza
ação de Faun
na – Campan
nha de Inverrno 2014.

ordo com a in
nformação produzida em
m fase de RE
ECAPE as me
edidas previsstas para pre
evenir
De aco
e/ou re
eduzir impacttes referente
es ao descrito
or Quiróptero
os são:


Desobstruçção de entrada de abrigo
os;



Construção
o de cavidad
des subterrân
neas (minas));



Colocação de caixas-abrigo;
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Limitação do
d acesso a abrigos impo
ortantes para
a a conserva
ação dos moorcegos;



Recuperaçção paisagís
stica e reab
bilitação de habitats degradados noomeadamen
nte de
galerias rip
pícolas e de áreas
á
de bossque autócto
one;



Elaboração
o e implemen
ntação do Prrograma de Monitorizaçã
M
ão de Quiróptteros.

As prin
ncipais medidas de minimização g
gerais que de alguma forma influeenciam o des
scritor
Quiróp
pteros dizem respeito aos
s seguintes a
aspectos:
- Progrramas de conservação do buxo, de p
peixes não migradores,
m
de
d aves rupíccolas, da tou
upeirade-águ
ua, do lobo, da
d lontra e do
os morcegoss;
- Integrração e recuperação pais
sagística dass zonas ocup
padas e afec
ctadas pelas obras;
- Gestã
ão ambientall das obras.
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3 – ME
ETODOLOG
GIA
3.1 – P
Parâmetros a registar e locais de am
mostragem, medição ou registo
Durantte a campan
nha à qual o presente re
elatório se re
efere, preten
ndeu-se efecctuar as seguintes
acçõess:
ário de espéc
cies de morce
egos;
i) o inventá
ii) o inventá
ário de abrigo
os;
iii) a localizzação dos ha
abitats de alim
mentação;
iv) caracterrização das variáveis
v
am
mbientais (tipo de biótopo
o) que determ
minam a presença
das diversa
as espécies de
d morcegoss e identifica
am a importância do biótoopo (alimenta
ação).
v) monitorizzação de caiixas-abrigo.
guida aprese
enta-se a tabela onde se descriminam
m os parâmettros a registaar:
De seg
Tabela
a 3.1 – Parâme
etros a monito
orizar – Quiróp
pteros.
Parâmetrros a
Monitoriizar

Abrreviatura

Im
mpacte

Qu
uantificação

Método de
amostragem
m

N.º de loccais de
amostraagem

Fre
equência
de
amo
ostragem

-

N. º de abrigos
n
na Área de
In
nfluência do
AHBS

Busca em
estruturas
favoráveis

Abrigoos já
identificaados e
potenciais na Área
de Influênncia do
AHBS e nna Área
Controolo

Trimestral

-

N.ºº de espécies
prresentes por
abrrigo, na Área
de Influência do
AHBS

Identificação
s
de indivíduos
nos abrigos

Abrigoos já
identificaados e
potenciais na Área
de Influênncia do
AHBS e nna Área
Controolo

Trimestral

-

N.º de
ind
divíduos por
abrrigo, na Área
de Influência do
AHBS

Contagem de
e
indivíduos nos
s
abrigos

Abrigoos já
identificaados e
potenciais na Área
de Influênncia do
AHBS e nna Área
Controolo

Trimestral

Pontos de
amostragem

2 pontoss por
quadrícula definida
no Relatóório de
Referênciaa Anual
e quadrícuulas na
Área Conntrolo

Mensal
M
de
Março
M
a
Outubro
O

Pontos de
amostragem

2 pontoss por
quadrícula definida
no Relatóório de
Referênciaa Anual
e quadrícuulas na
Área Conntrolo

Mensal
M
de
Março
M
a
Outubro
O

ABRIGO
OS

Presença
a de
Abrigo
o

Número de
espécies em
Abrigoss

Número de
indivíduoss em
Abrigoss

P
PreAbr

Num
mEspAbr

NumIndAbr

DISTRIBUIIÇÃO
DAS ESPÉ
ÉCIES

Número de
espécie
es

Presença
a de
espécie
es

NumEsp

P
PreEsp

-

N.ºº de espécies
prresentes por
ponto

-

N
Número de
p
pontos com
presença
p
positiva por
espécie
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Tabela 3.1
1 – Parâmetro
os a monitoriza
ar – Quirópteros (cont.)
Parâmetros a
Monitorrizar

Ab
breviatura

Impacte

Q
Quantificação
o

Método de
amostrag
gem

N.º dee locais
d
de
amosttragem

Fre
equência
de
amo
ostragem

PreNovosAbr

+

N.º de novos
s
abrigos/caixas
ocupados

Busca em
novos
aixas
abrigos/ca

Noovos
abrigoss/caixas
a ccriar

Trimestral

+

N.º de espécies
s
presentes por
novos Abrigos e
caixas, na Área
a
de Influência do
o
AHBS

Identificação e
m de
contagem
indivíduos nos
novos
aixas
abrigos/ca

Noovos
abrigoss/caixas
a ccriar

Trimestral

+

N.º de
indivíduos porr
novos Abrigos e
caixas, na Área
a
de Influência do
o
AHBS

Identificação e
contagem
m de
indivíduos nos
novos
aixas
abrigos/ca

Noovos
abrigoss/caixas
a ccriar

Trimestral

d
Pontos de
amostragem

2 ponttos por
quaddrícula
definiida no
Relatóório de
Referrência
Anuual e
quadrícculas na
Área C
Controlo

Mensal
M
de
Março
M
a
Outubro
O

MEDIDAS
S DE
MITIGAÇ
ÇÃO
Presença
a nos
novos Abrrigos e
caixas
Número
o de
espécies em
m novos
Abrigos e ccaixas

Número
o de
indivíduos em
novos Abrrigos e
caixas

Num
mEspNovosAbr

mIndNovosAbr
Num

DISPONIBIL
LIDADE
DE HABIITAT

Habitat de
alimenta
ação

habitatAli

-

N.º de feeding
buzzes por
ponto de
acústica

2 ponttos por
quaddrícula
definiida no
Habitat pottencial
Relatóório de
Cartografia e
habitatSpi
Anual
para esp
pécie
Referrência
modelação
Anuual e
quadrícculas na
Área C
Controlo
A coluna referente aos impacte
es diz respeito a
ao impacte que se espera que a construção e exploração do
Ap
proveitamento Hidroeléctrico
H
tenha no valor de
e cada parâmetrro (- se o valor diminuir,
d
+ se o valor aumentarr).
Área de habitat
potencial para
espécie i na
Área de
Influência do
A
AHBS e na Área
Controlo

A monitorização de
e abrigos foi realizada na
a Área de Influência do AHBS,
A
que see considerou
u ser a
ersa após o total enchim
mento das zonas
z
de alb
bufeira e zonnas adjacenttes às
área a ficar subme
am ser dire
ectamente in
nfluenciadas (consideroou-se como zona
futurass albufeiras que possa
adjacente a área contida num buffer
b
de 5km
m relativame
ente aos limittes das cotaas de enchim
mento).
almente, forram inspecc
cionados loccais fora desta
d
zona que devidoo à sua re
elativa
Pontua
proximidade em re
elação à área de influênccia e ao fac
cto de aprese
entarem boaas condições
s para
erem abrigo
os de quiró
ópteros, pod
deriam ser relevantes neste estud
do. A
potenccialmente se
localiza
ação dos abrrigos de quirrópteros a prrospectar enc
contra-se na Tabela 1 doo Anexo III.
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Tendo em conta qu
ue na fase de RECAPE ffoi realizado
o um estudo de caracterizzação da situação
uirópteros na
n área de implantação
o do AHBS (Ribeiro ett al. 2005), os trabalho
os de
dos qu
prospe
ecção de ab
brigos incidiram com ma
aior atenção
o nos abrigo
os anteriormeente identificados
como ocupados. Para além destes, forram prospec
ctados novo
os locais quue apresenttavam
ões favoráve
eis à sua utilização por p
parte de esp
pécies de mo
orcegos, com
mo sendo ed
difícios
condiçõ
abando
onados, pon
ntes, açudes, pequenas grutas e antigas minas de água ouu de extracção de
minério
o. Este tipo de estruturras é utiliza
ado por espécies cavernícolas, senndo os indiv
víduos
geralm
mente detecta
ados através
s de observa
ação directa. Contudo, para as espéccies fissuríco
olas e
arboríccolas este tipo de abord
dagem não é muito efic
caz, uma ve
ez que na áárea de estudo a
disponibilidade de locais adequ
uados para sserem utilizados como ab
brigos é grannde, o que to
orna a
bilidade de detecção
d
de
e abrigos um
ma tarefa difícil.
d
No en
ntanto, foram
m inspeccionadas
probab
pontua
almente árvo
ores de gran
nde porte ccom cavidades e algumas fissuras em afloram
mentos
rochossos acessíveis e com algu
uma potenci alidade.
e se refere à detecção
o acústica, a selecção dos
d
locais baseou-se
b
nno tipo de habitat
h
No que
domina
ante existentte na quadríícula, bem ccomo na pro
ocura de loca
ais adequaddos em term
mos de
exposiçção ao ven
nto, proximid
dade a linha
as ou ponto
os de água, afastamennto de agreg
gados
human
nos e de fonttes de ruído,, permitindo uma cobertu
ura adequada de habitatts de alimenttação,
bem co
omo de diferrentes habita
ats propícios à ocorrência
a das diversas espécies de quirópteros. A
localiza
ação dos po
ontos de amo
ostragem é a
apresentada
a na Tabela 2 do Anexo
o III. De nota
ar que
durante
e a campan
nha a que o presente relatório se
e refere, foi necessário proceder a uma
relocalização dos pontos de amostragem
a
Q06A, Q08A
A e Q12A, devido
d
à su bida do níve
el das
A novas coordenadas ddos pontos foram
águas, fruto do início do enchimento da albufeira. As
alizadas na Tabela
T
2 do A
Anexo III.
devidamente actua
s recomenda
ações da CA
AAC realizou-se também uma amostrragem
Nesta ccampanha e seguindo as
acústicca nas saída
as dos abrig
gos, M62 – M
Mina Qtª La
aranjeiras, M65
M
– Covass, M74 – Mina do
Anastá
ácio, MC17 – Mina Stº Ad
drião (galeria
a 4), MC26 – Mina da Ribeira, MC277 – Mina Gralheira,
MC29 – Mina da Quelhinha,
Q
MC30
M
– Mina Água Camp
po Víboras, MC40
M
– Minaa Argozelo, MC41
as Fonte Santa, MC42 – Mina
M
Parede
es e MC43 – Mina Martim
m Tirado.
– Mina
esente campa
anha de Prim
mavera de 2 014 prosseg
guiu-se a mo
onitorização ddas caixas-a
abrigo,
Na pre
num to
otal de 80 ca
aixas-abrigo (distribuídass em grupos
s de 4), colocadas ao lonngo do Rio Sabor
por um
ma equipa externa
e
respo
onsável pela
a implementtação desta medida de compensaç
ção. A
localiza
ação das caiixas-abrigo encontram-se
e
e na Tabela 3 do Anexo III.
Adicion
nalmente e no
n âmbito do
o Projecto de
e Habitat de
e Compensaç
ção da Vilarriça foi realiz
zada a
detecção acústica
a de morce
egos em do
ois pontos e a prospecção de aabrigos, que
er de
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edifício
os/minas que
er de arboríc
colas/fissuríccolas, num buffer
b
de 500
0m ao longoo do troço fin
nal da
Ribeira
a da Vilariça (5Km). A loc
calização doss pontos de amostragem
m encontram--se nas Tabe
elas 4
e 5 do Anexo III.
3.2 – M
Métodos e eq
quipamento
os de recolh
ha de dados
Criaçã
ão da base cartográfica
c
de trabalho
o
Foi con
nstruída uma
a grelha de quadrículas
q
U
UTM 1x1 km sobre a área ocupada ppelas albufeirras do
Aprove
eitamento Hidroeléctrico do Baixo Sa
abor, que se
erve de base para cartoggrafar os loca
ais de
amostrragem e a distribuição
d
da
d espécie, recorrendo a um Sistem
ma de Inform
mação Geog
gráfica
(SIG). Contudo, de
e modo a harmonizar o
os dados des
sta campanh
ha com estuudos anteriores, a
entação dos dados no relatório da
a campanha
a é efectua
ada com um
ma projecçã
ão em
aprese
quadríccula de 5x5 km (ver Figura 3.1). Ass observaçõe
es realizadas
s no trabalhoo de campo foram
georefe
erenciadas com
c
o auxílio de um GP
PS e posterio
ormente inte
egradas num
ma base de dados
d
em am
mbiente SIG. Nesta bas
se foram tam
mbém inseridos os dad
dos da biblioografia compilada
incluind
do os dados do trabalho de caracterizzação anteriores.

Figura
a 3.1 – Mapa da
d Área de Inflluência do AH
HBS e Área Co
ontrolo subdivididas em quaadrículas de 5x5 km
(a ro
osa encontram
m-se as quadrículas controlo
o inicialmente monitorizadas, mas que fooram substituíd
das
po
osteriormente)).
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orização de abrigos
Monito
A inspe
ospecção de abrigos fora
am realizada
as durante o período diuurno recorrendo a
ecção e pro
focos e frontais de luz branca e fria, com a possibilidad
de de serem substituídoss por luz vermelha
(de forrma a dimin
nuir a perturrbação sobrre os anima
ais). A deslo
ocação ao loongo dos abrigos
efectuo
ou-se lentam
mente de mod
do a permitirr a procura de
d animais nas paredes, tecto e cavid
dades
dos ab
brigos. Semp
pre que dete
ectados anim
mais procede
eu-se à sua identificaçãoo, contagem e, se
possíve
el, registo fotográfico.
Em cad
da abrigo foi também ins
speccionada a presença de vestígios (guano, caddáveres, etc).

ção acústica
a de ultra-so
ons
Detecç
O estu
udo da utiliza
ação do esp
paço por qu irópteros foi realizado através
a
da ddetecção acú
ústica.
Esta m
metodologia permite
p
detec
ctar actividad
de e identific
car as espécies de morceegos presenttes na
área de
e estudo.
O equipamento utillizado (Pette
erson 240x®) encontra-se
e equipado com 2 sistem
mas de detecç
ção: o
heterod
dino e o tem
mpo expandid
do. O sistem
ma de heterod
dino converte o ultra-som
m para a gam
ma do
audíve
el e permite ouvir
o
a vocalização do m
morcego em tempo
t
real. Com
C
o auxílioo de um viso
or que
a da vocaliz
zação é posssível ter uma ideia imed
diata das esspécies prov
váveis,
indica a frequência
m identificar a passagem de morcegos no imediato. Importa, nno entanto, re
ealçar
permitindo também
p
uma
a contabilização do nú
úmero exaccto de indiv
víduos
que esta metodologia não permite
ntes.
presen
undo sistema
a, tempo expandido, reta
arda o som (neste caso 10x). Utilizaando um gra
avador
O segu
adequa
ado é possíível efectuarr um registo
o deste som
m retardado e realizar uuma análise
e com
softwarre apropriad
do. Com bas
se nas variá
áveis que diagnosticam
d
as vocalizaações, é po
ossível
identificcar a espéccie em caus
sa. Contudo , importa sa
alientar que esta análisse nem sem
mpre é
conclussiva, não se
endo sempre
e possível id
dentificar com
m certeza absoluta a esspécie em causa,
c
devend
do sempre, nesses casos, ser refe
erida a hipóttese de esta
armos na ppresença de outra
espécie
e menos com
mum cuja diferenciação é impossíve
el ou, noutros casos, serr indicado o grupo
de esp
pécies cuja se
emelhança entre
e
vocaliza
ações impos
ssibilita a sua
a distinção.
enho experim
mental, a me
etodologia a adoptar cons
sistiu na amoostragem, du
urante
Em terrmos de dese
10 min
nutos em cad
da ponto, num
m total de 97
7 pontos de amostragem
m distribuídoss em 50 ponttos na
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Área de Influência do AHBS, 26
6 pontos na Á
Área Controlo e 21 ponto
os adicionaiss correspond
dentes
des existente
es ou a recu
uperar na árrea de estud
do. Os censos foram iniiciados meia
a hora
a Açud
após o pôr-do-sol e terminados
s 2/3 horas d epois (Rainh
ho et al. 1998
8).

orização de saída de ab
brigos por d etecção acú
ústica de ulttra-sons
Monito
monitorização
o tem por objectivo ava
aliar a utilização dos abrrigos M62, M
M65, M74, MC17,
M
Esta m
MC26, MC27, MC2
29, MC30, MC40,
M
MC41
1, MC42 e MC43
M
por quirópteros e tter uma noç
ção do
ho das colón
nias aí reside
entes, uma ve
ez que a mo
onitorização directa
d
não é exequível devido
d
tamanh
às con
ndições de segurança e inacessibi lidade de algumas
a
zonas dos abriigos. No en
ntanto,
assinalla-se que ass vocalizaçõe
es de morce
egos à saída
a de abrigos poderão esttar alteradas
s, pelo
que po
or vezes a id
dentificação de espéciess é bastante mais difícil ou até impoossível. De acordo
a
com a
as recomend
dações meto
odológicas rrecebidas, a monitorizaç
ção deverá ter as seguintes
caracte
erísticas:


Realização
o de sessões
s de amostra
agem com de
etector de ulttra-sons em todas as enttradas
possíveis da
d mina;



A amostrag
gem das enttradas deve ser feita em simultâneo (caso a equuipa possua vários
detectores) ou em noittes consecu
utivas (garantindo que as
s condições atmosférica
as são
es);
semelhante



A amostrag
gem deve iniiciar-se ao pô
er a duração
o de 1h30;
ôr-do-sol e te



Durante a amostragem
m devem-se rregistar conttinuamente todos os indiivíduos que saiam
da mina;



agem deve cobrir três épocas: Prrimavera (A
Abril-Maio), ccriação (Julho) e
A amostra
acasalame
ento (Setemb
bro-Outubro) ;



Em cada época,
é
todas
s as possívveis entradas
s da mina tê
êm que ser amostradas
s pelo
menos uma
a vez;



A amostragem só se deve realiza
ar com condições de tem
mperatura suuperiores a 10ºC,
d vento forte
e e ausência
a de precipita
ação.
ausência de

orização de caixas-abrigo
Monito
monitorização
o tem por ob
bjetivo avalia
ar a utilização
o das caixas
s-abrigo por morcegos. Foram
F
Esta m
inspecionadas toda
as as caixas-abrigo coloccadas na Áre
ea de Influên
ncia do AHB
BS. De um to
otal de
dades, distribuídas em grupos
g
de 4 , apenas foi possível ins
specionar 733, uma vez que 5
80 unid
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foram retiradas parra substituiçã
ão e ainda n
não foram re
epostas e 2 encontram-s
e
se danificada
as. Foi
peção visual e, quando ne
ecessário, re
ecorreu-se ao
o uso de um
m endoscópio
o.
realizada uma insp
pação, efetu
uou-se a contagem
c
do número de indivídu
uos e
Semprre que verificada ocup
ando possíve
el.
identificcaram-se ass espécies prresentes, qua

Monito
orização da Ribeira da Vilariça
V
A monitorização do
o troço final da Ribeira d
da Vilariça, re
ealizada no âmbito do P
Projecto de Habitat
H
mpensação da Vilariça, adoptou a m
mesma meto
odologia, na prospecçãoo de abrigos
s e de
de Com
detecção acústica, aplicada na Área de Infl uência do AH
HBS e na Árrea Controlo..

Métodos de tratamento dos dados
3.3 – M
Monito
orização de abrigos
No que
e se refere à prospecção de abrigos a informação
o recolhida fo
oi organizadaa num Sistem
ma de
Informa
ação Geográ
áfica, de form
ma a permitiir a visualiza
ação espacia
al dos dadoss sobre carto
ografia
adequa
ada, bem como o posterior relacionam
mento com outras
o
variáv
veis.
A análiise dos dado
os da monitorização dos abrigos para
a épocas de Primavera 22009, 2010, 2011,
2012, 2
2013 e 2014 foi realizada
a, para cada abrigo, tend
do em conta o total de inddivíduos registado
e o núm
mero de indivvíduos de ca
ada espécie.
Tendo em conta o facto de os Abrigos de Importân
ncia Naciona
al concentraarem números de
animais com orden
ns de grandeza completa
amente distin
ntas das verifficadas na m
maioria dos abrigos
monito
orizados, con
nsiderou-se mais
m
correcto
to não consid
derar os dad
dos destes aabrigos na análise
estatística. Importa
a contudo sa
alientar que,, numa análise explorató
ória inicial, a sua inclus
são foi
a.
testada
Consid
derando o fa
acto de, pa
ara a grand e maioria das
d
espécies observadaas, o número de
indivídu
uos por abrrigo registad
do ser usua lmente muitto reduzido (exceptuanddo o caso dos
d
já
referido
os Abrigos de
d Importânc
cia Nacional)), considerou
u-se que ape
enas seria coorrecto apres
sentar
os resu
ultados da análise
a
estatística para o total de ind
divíduos porr abrigo. Parra as espéciies ou
comple
exos, a anállise estatístic
ca trimestrall apresenta problemas relacionados
r
s com o facto de,
indepe
endentemente
e da abundâ
ância, o núm
mero de abrig
gos ocupado
os ser geralm
mente reduz
zido, o
e traduz num excesso de valores zero
o.
que se
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De igual modo, compararam-se
e os dados d
de ocupação
o de abrigos
s em função da localizaç
ção na
Área de Influência do AHBS ou
u na Área Co
ontrolo, para a época de Primavera dde 2014. Exc
clui-se
Z
Inundá
ável, em virrtude do enchimento da
a albufeira se ter inicia
ado e
desta análise a Zona
quente os ab
brigos localizados nesta á
área terem deixado de ex
xistir.
conseq
Para e
efeitos de an
nálise estatís
stica, primeirramente, para cada conjunto de daddos, foi testada a
normallidade com re
ecurso ao te
este de Shap
piro-Wilk.
Como todos os dad
dos analisad
dos não apre
esentam distribuições normais optou--se pela aplicação
métrico de Kruskal-Wallis
K
d um post-h
hoc de Dunnns, para com
mparar
do testte não-param
s, seguido de
os dados relativos às 6 épocas
s de Primave
era (2009, 20
010, 2011, 20
012, 2013 e 22014) e o tes
ste de
Whitney parra a comparação da occupação de abrigos em
m função daa sua localização
Mann-W
espacia
al.
Os tesstes estatísticcos foram re
ealizados ussando o prog
grama Graphpad Prism 3.0, versão 4.0a,
sendo que o nível de
d significância utilizado para todos os
o testes foi de P <0,05.

Detecç
ção acústica
a de ultra-so
ons
No que
e se refere à análise acú
ústica as gra
avações fora
am efectuada
as usando um
m gravador digital
com uma taxa de amostragem
m de 44,2 kkHz, sendo posteriormen
nte exportaddos para ficheiros
WAVE (extensão.w
wav). A análiise dos regisstos sonoros
s dos morceg
gos foi efectuuada com re
ecurso
ao prog
grama de an
nálise de son
ns BatSound
d Pro (Pettersson Elektro
onik AB®). Esste programa
a gera
gráfico
os (oscilogra
ama, sonograma e espe
ectros de potência) ond
de são meddidas as div
versas
variáve
eis sonoras que possibilitam a ide
entificação das espécies
s ou compleexos de esp
pécies
detecta
ados. No An
nexo II são sintetizadass as características diagnosticantes das vocalizações
conside
eradas para diferenciar as
a diversas e
espécies / co
omplexos de espécies refferenciados.
Relativvamente ao tratamento
t
estatístico
e
do
os dados de detecção ac
cústica, optouu-se pelo tes
ste de
chi-qua
adrado para
a efectuar uma compara
ação entre a ocorrência
a da espéciie/complexo entre
épocass homólogass (Primavera
a 2009, 2010
0, 2011, 2012, 2013 e 2014).
2
Para eefeitos de análise
estatística, e tendo
o em conta os pressupo
ostos de apliicação do te
este, apenass se consideraram
écies/comple
exos de espé
écies consideradas comoo localmente
e mais
conjuntos de dadoss das 3 espé
pistrellus kuh
hli e Pipistre
ellus pipistrellus / Pipistrrellus pygma
aeus /
comuns: Tadarida teniotis, Pip
bersii.
Miniopterus schreib
ealizados ussando o prog
grama Graphpad Prism 3.0, versão 4.0a,
Os tesstes estatísticcos foram re
sendo que o nível de
d significância utilizado para todos os
o testes foi de P <0,05.
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os dados co
om caracterrísticas do projecto ou do ambieente exógen
no ao
3.4 – Relação do
projec
cto
Nesta fase serão avaliados e analisados os impactes
s directos te
endo em vistta as medidas de
minimizzação e com
mpensação desses mesm
mos impactes
s.

3.5 – C
Critérios de avaliação dos dados
Os ressultados serã
ão confronta
ados com da
ados anterio
ores, quer no
os estudos dde caracterização
efectua
ados no âmb
bito do EIA e do RECAP
PE, quer nas
s informações
s bibliográficcas e do ICN
NF, de
modo a avaliar a evolução
e
da densidade d
das populaçõ
ões locais, a sua distribuuição e adap
ptação
às novvas condiçõe
es. A análise
e estatística e cartográfic
ca dos dado
os permitirá uuma avaliaç
ção da
evoluçã
ão espacial e temporal dos dados reccolhidos.
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4 – RE
ESULTADO
OS DOS PR
ROGRAMAS
S DE MONITORIZAÇÃ
ÃO
Resultados obtidos
o
4.1 – R
Monito
orização de abrigos
Atravéss da prospeccção e inspecção visual d
de abrigos fo
oi possível id
dentificar a p resença de 7 a 13
espécie
es em 17 ab
brigos na Áre
ea de Influênccia do AHBS
S e 6 a 12 es
spécies em 1 5 abrigos na
a Área
Contro
olo. Em algun
ns casos não
o foi possíve
el identificar a espécie observada, opptando-se apenas
por reg
gistar o núme
ero de indivííduos contab
bilizados, ind
dicando semp
pre que posssível o género em
causa ou, caso tal não fos
sse possíve
el, classifica
ando a espécie como “Quiróptero
o Não
Identificado”.
A inforrmação relativa ao núm
mero de indiivíduos obse
ervados por espécie, reegistada em cada
abrigo é apresenta
ada na Tabe
ela 4.1. Nessta tabela é ainda apres
sentada a tippologia de abrigo,
a
e amostrage
em, bem com
mo a sua loccalização na Área de Influência do A
AHBS (subdividida
data de
em Zo
ona Não Inundável ou Zona
Z
Inundávvel) ou na Área
Á
Controlo. Para cadda abrigo é ainda
aprese
entada simbo
olicamente a tendência n
no número to
otal de indivííduos, compparativamente
e com
a épocca homóloga
a do ano antterior, excep tuando os abrigos
a
em que
q não se rregistou ocupação
nas du
uas épocas homólogas consecutivas
c
s. A localiza
ação geral de cada abriggo em relaç
ção às
Áreas de Influência
a do AHBS e Controlo, bem como as classes do
d número to
total de indiv
víduos
ados, são aprresentadas na
n Figura 4.1
regista
1.
esente camp
panha, regis
stou-se a de
escaracteriza
ação/destruiç
ção do abriggo M75 – Moinho
M
Na pre
Ribeira
a de Zacaria
as, localizado em Zona Inundável, deixando de
e ser monitoorizado. Ass
sim, a
monito
orização trimestral de ab
brigos passo u a totalizarr 30 potencia
ais abrigos dde quirópterros na
Área de Influência do AHBS.
A perccentagem de
e ocupação de abrigos rreferenciado
os na Área de
d Influênciaa do AHBS foi de
56,67%
% (17 ocup
pados em 30
3 abrigos potenciais amostrados). Excluindoo os Abrigo
os de
Importâ
ância Nacional (M35, M36,
M
M37 e M62), nesta campanha destacam
m-se os seguintes
abrigoss: M19 – Va
ale de Felga
ar com 24 in
o género Rh
hinolophus e o abrigo M65
M
–
ndivíduos do
Covas com 21 indivvíduos do gé
énero Rhinollophus e 240
0 M. schreibe
ersii.
A perccentagem de
e ocupação de
d abrigos re
eferenciados
s para a Áre
ea Controlo ffoi de 38,46% (15
ocupad
dos em 39 abrigos poten
nciais amostrrados). De destacar os re
egistos nos sseguintes ab
brigos:
abrigo MC12 – Minas
M
da Rib
beira – edifíccio 2 a presença de 115 R. hippoosideros; MC
C28 –
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Ferronho com 8 ind
divíduos do género
g
Rhin olophus e 20
0 M. schreibe
ersii; MC30 – Mina de água
á
–
o de Víbora
as, com 15 indivíduos do complex
xo R. eurya
ale/mehelyi, 15 do com
mplexo
Campo
M.myo
otis/blythii, e um M.sche
ereibersii e no abrigo MC38
M
– Tún
nel – Mina dda Fonte Sa
anta a
presen
nça de 6 M.scchreibersi e 14 indivíduo s do complexo Myotis sp
pp pequenoss.
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Figura 4.1 – Lo
ocalização geral de todos os abrigos m
monitorizados nas Árreas de Influência do
d AHBS e Controlo
o. Para cada abrigo é apresentado o nú
úmero de indivíduos
s total
re
egistado, sob a form
ma classes.
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Relativvamente aos abrigos que
e foram moni torizados na
a época homóloga do anoo anterior, pa
ara os
quais é possível estabelece
er uma com
mparação entre
e
os do
ois últimos anos, indic
cou-se
a Tabela 4.1
1 qual a ten
ndência de ocupação (a
aumento, dim
minuição ou igual
simbolicamente na
o total de in
ndivíduos reg
gistados). Ve
erificou-se que,
q
para a Área de Inflluência do AHBS,
A
número
20,00%
% destes abrrigos aprese
entaram uma
a tendência positiva,
p
43,3
34% uma teendência neg
gativa,
3,33% manteve o mesmo núm
mero de ind
divíduos (ma
antendo-se ocupados)
o
e em 33,33%
% não
a ocupação dos abrigoss amostrado
os, mantendo-se desocuupados (ntotaal=30).
existiu variação na
ou-se que 2
25,64% destes abrigos apresentaram
a
m uma tend
dência
Para a Área Conttrolo, verifico
positiva
a, 28,21% uma
u
tendência negativa
a, 2,56% manteve
m
o mesmo
m
númeero de indiv
víduos
(mante
endo-se ocup
pados), não se tendo reg
gistado varia
ação na ocup
pação em 433.59% dos abrigos
amostrrados, mante
endo-se deso
ocupados (nttotal=39).
Tabela 4.1 – Iden
ntificação, cara
acterização e localização do
os abrigos pro
ospectados e iidentificação das
d
espécies ou complexos de
e espécies reg
gistadas duran
nte a campanh
ha de Primaveera de 2014.
Abrigo
A

C
Código

Datta de
prosp
pecção

Tip
po de
Ab
brigo

Loca
alização

Espécies

Zonna não
Inuundável

Rhinolophus
euryale/mehelyi

Qt.ª St.º André II

M03

13/05
5/2014

difício
Ed
abandonado

Qt..ª da Roca

M05

13/05
5/2014

Ediifícios

Zonna não
Inuundável

Mina de
d Água

Zonna não
Inuundável

Vale
e de Felgar

M19

07/05
5/2014

N.º
Ind.

Tendência

Observaçõe
es

5



Algumas das cassas
da quinta
recuperadas.
Alguns indivíduos
voadores.

-

-



Rhinolophus
ferrumequinum

2

Rhinolophus
euryale/mehelyi

22



Alguns indivíduos
voadores.

Qt.ªª do Azinhal

M30

14/05
5/2014

Ediifícios

Zonna não
Inuundável

Rhinolophus
euryale/mehelyi

8



Alguns indivíduos
voadores.

Qt.ª da Barca

M31

14/05
5/2014

Ediffício +
gruta

Zonna não
Inuundável

nolophus hipposid
deros
Rhin

19



Alguns indivíduos
voadores.

Qt.ª St.ª
S Marinha

M32

14/05
5/2014

Ediifícios

Zonna não
Inuundável

Rhinolophus
euryale/mehelyi

7



Alguns indivíduos
voadores.

Mina de Estevais

M34

13/05
5/2014

Mina de água

Zonna não
Inuundável

-

-
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Tabela 4.1 – Identificcação, caracte
erização e loca
alização dos abrigos
a
prospe
ectados e idenntificação das
espécie
es ou complexxos de espécie
es registadas d
durante a cam
mpanha de Primavera de 20014 (cont.).
Abrigo
A

Fe
errominas

Mon
nte da Mua

Lag
gar Velho Minas
M
de
Carviçais
C

C
Código

M35

M36

M37

Datta de
prosp
pecção

07/05
5/2014

07/05
5/2014

14/05
5/2014

Tip
po de
Ab
brigo

Mina
M

Mina
M

Mina
M

Loca
alização

Zonna não
Inuundável

Zonna não
Inuundável

Zonna não
Inuundável

Souto da Velha

M39

13/05
5/2014

Ediifícios

Zonna não
Inuundável

Abrigo
Co
onstruído
(Escalão
Montante)
M

M40

15/04
4/2014

Ga
aleria

Zonna não
Inuundável
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Espécies

N.º
Ind.

Rhinolophus
ferrumequinum

1

Rhinolophus
euryale/mehelyi

3

M. myotis/blythii

1

Rhinolophus sp.

1

nolophus hipposid
deros
Rhin

1

Rhinolophus
ferrumequinum

9

Rhinolophus
euryale/mehelyi

2

nolophus hipposid
deros
Rhin

4

Rhinolophus
ferrumequinum

4

Rhinolophus
euryale/mehelyi

33

M. myotis/blythii

1

-

-

Rhinolophus sp.

1

Rhinolophus
euryale/mehelyi

Tendência

Observaçõe
es



Alguns indivíduos
voadores.



Alguns indivíduos
voadores.



Alguns indivídu
uos
voadores.
ão
Um morcego nã
identificado morrto.



Alguns indivíduos
voadores.

5
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Tabela 4.1 – Identificcação, caracte
erização e loca
alização dos abrigos
a
prospe
ectados e idenntificação das
espécie
es ou complexxos de espécie
es registadas d
durante a cam
mpanha de Primavera de 20014 (cont.)
Abrigo
A

C
Código

Datta de
prosp
pecção

Tip
po de
Ab
brigo

Loca
alização

Espécies

N.º
Ind.

Portela

M51

13/05
5/2014

Edifícios

Zoona não
Inuundável

-

-

Qt.ª Casalete
Jardim

M52

13/05
5/2014

Edifícios

Zoona não
Inuundável

-

-

Qtt.ª de St.º
André I

M53

13/05
5/2014

Edifícios

Zoona não
Inuundável

-

-

Cas
sa estrada
So
outo (St.º
André)

M54

13/05
5/2014

Edifícios

Zoona não
Inuundável

-

-

Red
dil estradão
Qt.ª Azinhal /
Ponte
Re
emondes

M55

14/05
5/2014

Edifícios

Zoona não
Inuundável

-

-

Red
dil estradão
Talhas / Qt.ª
Barca

M61

14/05
5/2014

Edifícios

Z
Zona
Inuundável

-

-

Rhinolophus
ferrumequinum

10

Min
na Qt.ª das
La
aranjeiras

M62

07/05
5/2014

Mina
M

Zoona não
Inuundável

Rhinolophus
euryale/mehelyii

48

Myotis
M
spp. pequen
nos

3

Miiniopterus schreibersii

1

Montte da Mua –
pedreira
p
I

M63

07/05
5/2014

Mina
M

Zoona não
Inuundável

-

-

Montte da Mua –
pe
edreira II

M64

07/05
5/2014

Mina
M

Zoona não
Inuundável

-

-

Rhinolophus sp

1

Rhinolophus
euryale/mehelyii

20

Miiniopterus schreibersii

240

Cova
as – Sendim
da
d Serra

M65

07/05
5/2014

Mina
M
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Zoona não
Inuundável

Tendência

Observaçõe
es



Algumas casa
as
fechadas.

Parte do telhad
do
derrocado.



Alguns indivíduos
voadores.
Detecção acústica
realizada nas saíídas
sem acesso.





Alguns indivíduos
voadores.
Detecção acústica
realizada nas saíídas
sem acesso.
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Tabela 4.1 – Iden
ntificação, cara
acterização e localização do
os abrigos pro
ospectados e iidentificação das
d
espécies ou com
mplexos de es
spécies regista
adas durante a campanha de
d Primavera dde 2014 (contt.)
Abrigo
A

C
Código

Datta de
prosp
pecção

Tip
po de
Ab
brigo

Loca
alização

Espécies

N.º
Ind.

Vinha da Mina –
Souto

M66

13/05
5/2014

Mina
M

Zonna não
Inuundável

-

-

Torrre Igreja –
Torre
T
de
Moncorvo
M

M67

07/05
5/2014

Ed
difício

Zonna não
Inuundável

Tadarida teniotis
s

2

nolophus hipposid
deros
Rhin

2

Mina
M
de
Reboredo
R

M68

07/05
5/2014

Mina
M

Zonna não
Inuundável

Tendência

=



Rhinolophus
euryale/mehelyi

7

Eira do Velho –
Carviçais
C

M69

14/05
5/2014

Mina
M

Zonna não
Inuundável

nolophus hipposid
deros
Rhin

1



Mina
a de água Lagoa

M70

14/05
5/2014

Mina
M

Zonna não
Inuundável

Rhinolophus
ferrumequinum

5



Rhin
nolophus hipposid
deros

5

Mina
a de Cerejais

M71

13/05
5/2014

Mina
M

Zonna não
Inuundável



Rhinolophus
ferrumequinum

1

Mina pequena
Estevais
E

M72

14/05
5/2014

Mina
M

Zonna não
Inuundável

-

-



Mina
a Laranjeiras
(g
galeria 2)

M73

07/05
5/2014

Mina
M

Zonna não
Inuundável

Rhinolophus
ferrumequinum

4



Mo
oinho Ribª
Zacarias
Z

M75

13/05
5/2014

Ed
difício

Z
Zona
Inuundável

-

-



Talhas

MC1

14/05
5/2014

Ediifícios

Área Controlo

-

-

Mace
edo do Mato

MC2

11/05
5/2014

Ediifícios

Área Controlo

-

-

Serapicos
S

MC3

11/05
5/2014

Ediifícios

Área Controlo

-

-

Rhinolophus sp

1

nolophus hipposid
deros
Rhin

1

Rhinolophus
euryale/mehelyi

8

Mina
as Cristalhão
– Coelhoso
galeria
g
1

Mina
as Cristalhão
– Coelhoso
galeria
g
2
Mina
as Lombo do
Sio – Coelhoso
galeria
g
3
Mina
as Lombo do
Sio – Coelhoso
galeria
g
4
Mina
as Lombo do
Sio – Coelhoso
galeria
g
5
Minas
M
do
Co
oelhoso galeria
g
6
Mina
as Lombo do
Sio – Coelhoso
galeria
g
7

MC4

11/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

MC5

11/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

MC6

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

MC7

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

MC8

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

MC9

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

MC10

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Observaçõe
es

Alguns indivíduos
voadores.

Alguns indivíduos
voadores.

Alguns indivíduos
voadores.

Destruído

Fechado

=

Alguns indivíduos
voadores.
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Tabela 4.1 – Identificcação, caracte
erização e loca
alização dos abrigos
a
prospe
ectados e idenntificação das
espécie
es ou complexxos de espécie
es registadas d
durante a cam
mpanha de Primavera de 20014 (cont.)
Abrigo
A

C
Código

Datta de
prosp
pecção

Tip
po de
Ab
brigo

Loca
alização

Espécies

N.º
Ind.

Tendência

Mina
as da Ribeira
– Coelhoso
Edifício
E
1

MC11

13/05
5/2014

Ed
difício

Área Controlo

Myotis
M
sp.pequeno
os

1



Mina
as da Ribeira
– Coelhoso
Edifício
E
2

MC12

13/05
5/2014

Ed
difício

Área Controlo

Rhin
nolophus hipposid
deros

115



Carção

MC13

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

Rhinolophus
euryale/mehelyi

5

Min
nas de St.º
Adriã
ão – Galeria
1

MC14

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo
M. myotis/blythii

282

Min
niopterus schreibe
ersii

440

Rhinolophus
ferrumequinum

1

M. myotis/blythii

2

Min
nas de St.º
Adriã
ão – Galeria
2

MC15

Min
nas de St.º
Adriã
ão – Galeria
3

MC16

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

Min
nas de St.º
Adriã
ão – Edifício
1

MC18

13/05
5/2014

Ed
difício

Área Controlo

-

-

Min
nas de St.º
Adriã
ão – Edifício
2

MC19

13/05
5/2014

Ediifícios

Área Controlo

-

-

MC20

13/05
5/2014

Ediifícios

Área Controlo

-

-

MC21

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

Rhinolophus
ferrumequinum

69

Min
nas de St.º
Adriã
ão – Edifício
3
Mina
as Lombo do
Sio – Coelhoso
Galeria
G
8

Min
nas de St.º
Adriã
ão (Gruta do
dique
d
1)

Min
nas de St.º
Adriã
ão (Gruta do
dique
d
2)

MC22

13/05
5/2014

13/05
5/2014

Mina
M

Mina
M

Área Controlo

MC23

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
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Rhinolophus
euryale/mehelyi

Alguns indivíduos
voadores.
Inundado. Sem
m
acesso.



Alguns indivíduos
voadores.



Área Controlo

Rhinolophus
euryale/mehelyi

Observaçõe
es

45

15





era
O ICNF conside
MC22 e MC23 co
omo
1 abrigo.
Alguns indivíduos
voadores.



O ICNF conside
era
MC22 e MC23 co
omo
1 abrigo único
o.
Alguns indivíduos
voadores.
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Tabela 4.1 – Iden
ntificação, cara
acterização e localização do
os abrigos pro
ospectados e iidentificação das
d
espécies ou com
mplexos de es
spécies regista
adas durante a campanha de
d Primavera dde 2014 (contt.)
Abrigo
A

C
Código

Datta de
prosp
pecção

Tip
po de
Ab
brigo

Loca
alização

Espécies

N.º
Ind.

Tendência

Min
nas de St.º
Adrrião (Gruta
gra
ande – rio)

MC24

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-



Mina
as da Ribeira
– Coelhoso
eria pequena
(gale
Chave)

MC25

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-



Área Controlo

Rhinolophus
ferrumequinum

Área Controlo

Rhinolophus
euryale/mehelyi

19

Rhinolophus sp

7

Rhin
nolophus hipposid
deros

1

Min
niopterus schreibe
ersii

20

-

-

Rhinolophus
euryale/mehelyi

15

M. myotis/blythii

15

Min
niopterus schreibe
ersii

1

Mina
as da Ribeira
– Coelhoso
(gale
eria grande
Chave)

Mina
M
da
Gralheira –
eira Maças
ribe

Ferro
onho – Mós

Vinha
V
da
Qu
uelhinha –
Coelh
hoso/Parada

Mina
a de água –
Campo
C
de
Víboras
V

MC26

MC27

MC28

MC29

MC30

11/05
5/2014

13/05
5/2014

13/05
5/2014

13/05
5/2014

13/05
5/2014

Mina
M

Mina
M

Mina
M

Mina
M

Mina de água

Área Controlo

Área Controlo

Área Controlo

2

Olga
as – Castelo
Branco

MC31

14/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-

Min
nas de St.º
Adrião (entrada
peq)

MC32

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

Rhinolophus
euryale/mehelyi

17

Qt.ª dos
d Vicentes

MC33

13/05
5/2014

Edifícios

Área Controlo

-

-

Qt.ª dos Marcos

MC34

13/05
5/2014

Edifícios

Área Controlo

-

-

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
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Observaçõe
es



Alguns indivíduos
voadores.
Deteção acústicca
realizada nass
saídas.



Alguns indivíduos
voadores.
Detecção acústica
realizada na saíída
sem acesso.



Alguns indivíduos
voadores.

Detecção acústica
realizada na saíída
sem acesso.

Alguns indivíduos
voadores.



Detecção acústica
realizada na saíída
sem acesso.





Alguns indivíduos
voadores.
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Tabela 4.1 – Iden
ntificação, cara
acterização e localização do
os abrigos pro
ospectados e iidentificação das
d
espécies ou com
mplexos de es
spécies regista
adas durante a campanha de
d Primavera dde 2014 (contt.)
Abrigo
A

C
Código

Datta de
prosp
pecção

Tip
po de
Ab
brigo

Loca
alização

Espécies

N.º
Ind.

Tendência

Observaçõe
es

Qt..ª Rego do
Vale

MC35

13/05
5/2014

Edifícios

Área Controlo

Rhin
nolophus hipposid
deros

7



Alguns indivíduos
voadores.

Qt.ª de
d Colmeias

MC36

14/05
5/2014

Edifícios

Área Controlo

-

-



Qt.ª da Fonte
Santa

MC37

14/05
5/2014

Edifícios

Área Controlo

Rhin
nolophus hipposid
deros

1



Tun
nel – Mina
Fo
onte Santa

Myotis
M
spp. pequen
nos

14

MC38

14/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo
Min
niopterus schreibe
ersii

6

Bun
nker – Mina
Fo
onte Santa

MC39

-

-

14/05
5/2014

Ed
dificio

Área Controlo




ores
Galerias superio
não visitáveis.

Mina Argozelo

MC40

13/05
5/2014

Mina
M

Área Controlo

-

-



Detecção acústica
realizada nas saíídas
sem acesso.

 - au
umento no número de indivíduo
os;
- dim
minuição no núm
mero de indivídu
uos;
= - au
usência de varia
ação no número
o de indivíduos registados entre
e épocas homólogas consecutiivas.
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Rhinollophus hipp
posideros (V
Vulnerável)
Na Áre
ea de Influên
ncia do AHBS, as prospe
ecções perm
mitiram confirrmar a ocupaação de 6 abrigos
por ind
divíduos da espécie
e
R. hipposideros,
h
, um do tipo edifício rura
al e 5 do tipoo cavernícola
a (três
dos quais Abrigos de
d Importânc
cia Nacional)) (ver Tabela
a 4.1 e Figurra 4.2).
ea Controlo, as prospecç
ções permiti ram confirm
mar a ocupaç
ção de 5 abrrigos, dos qu
uais 3
Na Áre
são edifícios rurais e 2 do tipo cavernícola
c
((ver Tabela 4.1
4 e Figura
a 4.2).

Figu
ura 4.2 – Abrig
gos onde se registou
r
ocupa
ação por morc
cegos da espé
écie Rhinolophhus hipposiderros
du
urante a campa
anha de Primavera de 2014
4.

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
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Rhinollophus ferru
umequinum (Vulnerável )
Na Áre
ea de Influên
ncia do AHBS, as prospe
ecções perm
mitiram confirrmar a ocupaação de 8 abrigos
por ind
divíduos da espécie
e
R. fe
errumequinum
m, todos do tipo cavernícola (três doos quais Abriigo de
Importâ
ância Nacion
nal) (ver Tab
bela 4.1 e Fig
gura 4.3).
ea Controlo, as prospe
ecções perm
mitiram confirmar a ocup
pação de 3 abrigos, do
o tipo
Na Áre
cavernícola (um do
os quais Abrigo de Import
rtância Nacio
onal) (ver Tab
bela 4.1 e Fiigura 4.3).

Figurra 4.3 – Abrigos onde se re
egistou ocupaçção por morce
egos da espéc
cie Rhinolophuus ferrumequin
num
du
urante a campa
anha de Primavera de 2014
4.
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Rhinollophus eury
yale / R. meh
helyi (Critica
amente em Perigo
P
/ Critic
camente em Perigo)
Na Áre
ea de Influên
ncia do AHBS
S, as prospe
ecções permiitiram confirm
mar a ocupaçção de 11 abrigos
por ind
divíduos do complexo de
d espécies R. euryale / R. mehely
yi, 3 do tipoo edifício rua
al e 8
cavernícolas, sendo quatro deles classifica dos como Abrigo de Imp
portância Naccional (ver Tabela
T
Figura 4.4).
4.1 e F
Na Áre
ea Controlo foi possível confirmar a ocupação de
d 7 abrigos do tipo cavvernícola, trê
ês dos
quais A
Abrigo de Importância Na
acional (ver T
Tabela 4.1 e Figura 4.4).

Figu
ura 4.4 – Abrig
gos onde se re
egistou ocupa
ação por morce
egos do comp
plexo de espéccies Rhinolophus
euryyale / Rhinolop
phus mehelyi d
durante a cam
mpanha de Primavera de 20014.
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Rhinollophus sp.
Neste grupo são incluídos
i
ind
divíduos do género Rhin
nolophus pa
ara os quaiss não foi po
ossível
minar com certeza a es
spécie a qu e pertencem
m (R. ferrum
mequinum, R
R. euryale ou R.
determ
mehelyyi). Tal como
o já foi referrido, esta im possibilidade
e poderá terr decorrido dde duas razõ
ões: o
facto d
de os animais em causa se terem de
eslocado parra outro loca
al, tendo apeenas sido po
ossível
regista
ar o género em
e causa; ou
u pelo facto d
da identificaç
ção da espéc
cie requerer uma aproxim
mação
nimais, o que se considerou que po
oderia constituir uma forrte perturbaçção. Assim, neste
aos an
último caso, optou-se apenas por contabiliizar o total de
d indivíduos
s pertencenttes a este gé
énero,
ndo assim o período de permanên
ncia no loca
al e a neces
ssidade de aproximação aos
reduzin
animais, por forma a minimizar a perturbaçã
ão decorrentte da monitorização.
ea de Influê
ência do AH
HBS foi regisstada a pre
esença de in
ndivíduos deeste complexo de
Na Áre
como Abrig
espécie
es em 3 abrigos
a
do tipo caverníícola (um dos
d
quais classificado
c
go de
Importâ
ância Nacion
nal) (ver Tab
bela 4.1 e Fig
gura 4.5).
ea Controlo, a presença de
d Rhinoloph
hus sp. foi de
etectada em 2 abrigos, ddo tipo cavernícola
Na Áre
(ver Ta
abela 4.1 e Figura
F
4.5).

Figura
a 4.5 – Abrigos onde se reg
gistou ocupaçã
ão por morceg
gos do comple
exo de espéciees Rhinolophu
us sp.
du
urante a campa
anha de Primavera de 2014
4.
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Myotis
s myotis / M.
M blythii (Vulnerável / Crriticamente em Perigo)
Na Áre
ea de Influê
ência do AH
HBS foi regisstada a pre
esença de in
ndivíduos deeste complexo de
espécie
es em 2 abrigos, do tipo
o cavernícola
a e classificados como Abrigo de Impportância Nacional
(ver Ta
abela 4.1 e Figura
F
4.6).
ea Controlo, a presença de
d Myotis myyotis / Myotis
s blythii foi detectada em
m 3 abrigos do
d tipo
Na Áre
cavernícola, sendo
o que dois de
eles estão cl assificados como
c
Abrigo
o de Importânncia Naciona
al (ver
a 4.1 e Figurra 4.6).
Tabela

Figurra 4.6 – Abrigo
os onde se reg
gistou ocupaçção por morceg
gos do comple
exo de espéciies Myotis my
yotis /
Myotis bly
ythii durante a campanha de Primavera de
d 2014.
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Myotis
s spp peque
enos
Este g
grupo englob
ba as espé
écies M. dau
ubentonii (P
Pouco Preoc
cupante), M. bechsteiniii (Em
Perigo)), M. emarg
ginatus (Inforrmação Insu
uficiente), M.
M escalerai (Vulnerável)
(
e M. mysta
acinus
(Inform
mação Insuficciente). Apes
sar de ser evvidente o gé
énero em causa e o tam
manho reduzido do
animal, não foi po
ossível realiz
zar uma ide
entificação específica
e
co
om certeza, uma vez que os
a e de colora
ação.
animais não foram manipulados para análisse biométrica
ea de Influên
ncia do AHBS
S foi detecta
ada a ocupaç
ção de abrigos por indivííduos de esp
pécies
Na Áre
pertenccentes a esste complexo
o num abrig
go do tipo cavernícola,
c
classificado como Abrig
go de
Importâ
ância Nacion
nal (ver Tabe
ela 4.1 e Fig ura 4.7).
ea Controlo, a presença de Myotis sspp. pequeno
os foi detecta
ada em 2 abbrigos, um do
d tipo
Na Áre
edifício
o rural e um cavernícola
c
(ver
(
Tabela 4
4.1 e Figura
a 4.7).

Figura
a 4.7 – Abrigoss onde se registou ocupaçã o por morcego
os do complex
xo Myotis sppp. pequenos du
urante
a campanha
a de Primaverra de 2014.
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Miniop
pterus schre
eibersii (Vuln
nerável)
Na Áre
ea de Influên
ncia do AHB
BS, a espécie
e foi detecta
ada em 2 ab
brigos do tipoo cavernícola (um
dos quais classifica
ado como Ab
brigo de Impo
ortância Nac
cional) (ver Tabela
T
4.1 e Figura 4.8).
ea Controlo a espécie fo
oi detectada em 4 abrigos do tipo cavernícola
c
((dois classificados
Na Áre
como A
Abrigo de Im
mportância Na
acional) (verr Tabela 4.1 e Figura 4.8
8).

Figura
a 4.8 – Abrigoss onde se registou ocupaçã
ão por morcego
os da espécie
e Miniopterus sschreibersii du
urante
a campanha
a de Primaverra de 2014.
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Tadariida teniotis
Na Áre
ea de Influên
ncia do AHB
BS, a espécie
e foi detecta
ada apenas em
e um abriggo, do tipo edifício
(ver Ta
abela 4.1 e Figura
F
4.9).

Figu
ura 4.9 – Abrig
gos onde se re
egistou ocupa
ação por morcegos da espécie Tadarida tteniotis durantte a
campanha de Primavera
a de 2014.
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Os resultados da análise
a
estatíística realizad
da para com
mparação da ocupação dee abrigos, na
a Área
uência do AH
HBS, entre as
a épocas de
e Primavera de 2009, 20
010, 2011, 22012, 2013 e 2014
de Influ
são ap
presentados na Tabela 4.2 e Figura 4
4.10. Relativ
vamente à Árrea de Influêência do AHB
BS, os
resulta
ados obtidoss no teste post-hoc
p
de comparaçã
ão múltipla de
d Dunns, considerand
do um
alo de confiança de 95% (P<0..05), não evidenciam diferenças estatisticam
mente
interva
significcativas entre épocas.
Tabela 4.2 – Resultados da análise não-param
métrica para comparação,
c
entre
e
épocas dde Primavera,, dos
dadoss de ocupação
o de abrigos na
n Área de Inflluência do AH
HBS (relembra-se que o trataamento estatíístico
apresentado não inclui os dados rrelativos aos Abrigos
A
de Imp
portância Naci
cional).
Conjunto de
d Dados

Tota
al de
Indivíduo
os/Abrigo

Kru
uskalWallis
W

12
2.08

P

0.03336

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Signific
c.

*

Dun
nns Test

Signific.

Prim 2009
9 vs Prim 2010

ns

Prim 2009
9 vs Prim 2011

ns

Prim 2009
9 vs Prim 2012

ns

Prim 2009
9 vs Prim 2013

ns

Prim 2009
9 vs Prim 2014

ns

Prim 2010
0 vs Prim 2011

ns

Prim 2010
0 vs Prim 2012

ns

Prim 2010
0 vs Prim 2013

ns

Prim 2010
0 vs Prim 2014

ns

Prim 2011 vs Prim 2012

ns

Prim 2011 vs Prim 2013

ns

Prim 2011 vs Prim 2014

ns

Prim 2012
2 vs Prim 2013

ns

Prim 2012
2 vs Prim 2014

ns

Prim 2013
3 vs Prim 2014

ns
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Figurra 4.10 – Com
mparação entre
e épocas hom
mólogas do núm
mero de indivííduos/abrigo ((com mediana
a), na
Área de Influência do AHBS.

bela 4.3 e a Figura 4.1
11 reflectem os resultad
dos da análise estatísticca realizada
a para
A Tab
aração da ocupação de abrigos,
a
na Á
Área Controlo
o, entre as épocas
é
de Prrimavera de 2010,
compa
esta análise
e verifica-se que existem
m diferençass estatisticam
mente
2011, 2012, 2013 e 2014. Ne
h
d e Primavera.
significcativas entre as épocas homologas
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Tabe
ela 4.3 – Resultados da Análise de Variâ
ância não-para
amétrica para comparação, entre épocas
s de
Primavvera, dos dado
os de ocupaçã
ão de abrigos na Área Conttrolo (relembra
a-se que o traatamento estattístico
apresentado não inclui os dados rrelativos aos Abrigos
A
de Imp
portância Naci
cional).
Conjunto de
d Dados

Tota
al de
Indivíduo
os/Abrigo

Kru
uskalWallis
W

5.14
25

P

<0.00001

Signific
c.

Dun
nns Test

Signific.

Prim 2010
0 vs Prim 2011

***

Prim 2010
0 vs Prim 2012

ns

Prim 2010
0 vs Prim 2013

ns

Prim 2010
0 vs Prim 2014

ns

Prim 2011 vs Prim 2012

*

Prim 2011 vs Prim 2013

***

Prim 2011 vs Prim 2014

***

Prim 2012
2 vs Prim 2013

ns

Prim 2012
2 vs Prim 2014

ns

Prim 2013
3 vs Prim 2014

ns

****

Figurra 4.11 – Com
mparação entre
e épocas hom
mólogas do núm
mero de indivííduos/abrigo ((com mediana
a), na
Á
Área Controlo.

a
estatística realizzada para co
omparação da
d ocupaçãoo de abrigos entre
Os ressultados da análise
áreas, para o Prima
avera de 201
14 são apressentados na Tabela 4.4 e Figura 4.1 2. Nesta aná
álise é
el verificar que
q
o número de indivíd
duos por ab
brigo não varia entre as várias zona
as em
possíve
análise
e, não existin
ndo assim diferenças esstatisticamente significativas quando se compara
a Área
de Influ
uência do AH
HBS e Área Controlo.
C
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Tabe
ela 4.4 – Resu
ultados da Análise de Variâ
ância não-para
amétrica para comparação, entre áreas, dos
d
dad
dos de ocupaçção de abrigos
s para o Prima
avera de 2014
4 (relembra-se
e que o tratam
mento estatístico
apresentado não inclui os dados rrelativos aos Abrigos
A
de Imp
portância Naci
cional).
Conjun
nto de Dados

MannWhitney U

P

Sig
gnific.

Total
T
de
Indivíduos/Abrigo

445.0

0.1927

ns

Fig
gura 4.12 – Co
omparação en
ntre zonas do n
número de ind
divíduos/abrigo, para o Prim
mavera de 201
14.
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Monito
orização de caixas-abrigo
esente camp
panha de Primavera de 2
2014, nas 73
7 caixas-abrrigo efectivaamente coloc
cadas,
Na pre
verifico
ou- se a ocupação por quirópteros
q
e
em 4 caixas--abrigo, tendo sido obse rvado um to
otal de
19 indivíduos, 18 dos quais identificados co
omo pertence
entes ao gén
nero Pipistrelllus.
A localização gera
al de cada grupo de caixxas-abrigo é apresentad
da na Figuraa 4.13. Tend
do em
de das caixa
as-abrigo, a informação é apresentad
da nesta figuura, agregad
da por
conta a proximidad
grupo d
de caixas-ab
brigo.

Figurra 4.13 – Loca
alização geral dos grupos de
e caixas-abrig
go colocados na
n Área de Inffluência do AH
HBS.
Para
a cada grupo é apresentado
o o número de
e indivíduos total registado, sob a forma cclasses, relativ
vo a
campanha de Primavera
a de 2014.

A inforrmação deta
alhada referrente à ocu pação e ao
o número de indivíduoss observado
os por
espécie
e, em cada uma
u
das caix
xas-abrigo, é apresentad
da na Tabela
a 4.5.
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Tabe
ela 4.5 – Identtificação, data de visita e re gisto de ocupação e númerro de indivíduoos por espécie
e ou
comple
exos de espéccies, registado
os na monitoriização de caix
xas-abrigo, durante a campaanha de Prima
avera
de 2014.
Grrupo

Códig
go
caixa
aabrig
go

Data de
visitta

Esp
pécies

Nº
N
in
nd.

Observaçõ
ões

1

CA1..1

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

1

CA1..2

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

1

CA1..3

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

1

CA1..4

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

2

CA2..1

15/05/2
2014

-

-

de
Caixa parrtida e aberta; nãoo substituída desd
Inverno 20013

2

CA2..2

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

2

CA2..3

15/05/2
2014

Pipisttrellus spp

10

2

CA2..4

15/05/2
2014

Pipisstrellus sp

1

3

CA3..1

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

3

CA3..2

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

3

CA3..3

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

3

CA3..4

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

4

CA4..1

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

4

CA4..2

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

4

CA4..3

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

4

CA4..4

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

5

CA5..1

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

5

CA5..2

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

5

CA5..3

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

5

CA5..4

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

6

CA6..1

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

6

CA6..2

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

6

CA6..3

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

6

CA6..4

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

7

CA7..1

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

7

CA7..2

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

7

CA7..3

14/05/2
2014

NI

1

Indíviduo voaador.

7

CA7..4

14/05/2
2014

Pipisttrellus spp

7

Sem indíciios
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Grrupo

Códig
go
caixa
aabrig
go

Data de
visitta

Esp
pécies

Nº
N
in
nd.

Observaçõ
ões

8

CA8..1

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

8

CA8..2

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

8

CA8..3

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

8

CA8..4

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

9

CA9..1

14/05/2
2014

-

-

Caixa reco
olhida na campannha de Verão 2013
3.

9

CA9..2

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

9

CA9..3

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

9

CA9..4

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

10

CA10
0.1

13/05/2
2014

-

-

Sem indícioos.

10

CA10
0.2

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

10

CA10
0.3

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

10

CA10
0.4

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

11

CA11.1

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

11

CA11.2

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

11

CA11.3

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

11

CA11.4

13/05/2
2014

-

-

Sem indícios. Madeira daa caixa descolada.

12

CA12
2.1

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

12

CA12
2.2

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

12

CA12
2.3

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

12

CA12
2.4

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

13

CA13
3.1

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

13

CA13
3.2

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

13

CA13
3.3

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

13

CA13
3.4

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

14

CA14
4.1

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

14

CA14
4.2

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

14

CA14
4.3

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

14

CA14
4.4

13/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

15

CA15
5.1

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

15

CA15
5.2

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios
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Grrupo

Códig
go
caixa
aabrig
go

Data de
visitta

Esp
pécies

Nº
N
in
nd.

Observaçõ
ões

15

CA15
5.3

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

15

CA15
5.4

15/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

16

CA16
6.1

17/04/2
2014

-

-

Não substituíídas.

16

CA16
6.2

17/04/2
2014

-

-

Não substituíídas.

16

CA16
6.3

17/04/2
2014

-

-

Não substituíídas.

16

CA16
6.4

17/04/2
2014

-

-

Não substituíídas.

17

CA17
7.1

17/04/2
2014

-

-

Sem indíciios

17

CA17
7.2

17/04/2
2014

-

-

Sem indíciios

17

CA17
7.3

17/04/2
2014

-

-

Sem indíciios

17

CA17
7.4

17/04/2
2014

-

-

Sem indíciios

18

CA18
8.1

14/05/2
2014

-

-

Doiis ninhos de vespaa no interior.

18

CA18
8.2

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

18

CA18
8.3

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

18

CA18
8.4

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

19

CA19
9.1

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

19

CA19
9.2

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

19

CA19
9.3

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

19

CA19
9.4

14/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

20

CA20
0.1

07/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

20

CA20
0.2

07/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

20

CA20
0.3

07/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

20

CA20
0.4

07/05/2
2014

-

-

Sem indíciios

guida são apresentados
a
s, em forma
ato de mapa
a, os registos observaddos referentes às
De seg
espécie
es ou complexos de espécies obse
ervados na monitorização
m
o de caixas--abrigo, dura
ante a
campa
anha de Primavera de 2014. Ten do em con
nta a proxim
midade das caixas-abrigo, a
ação é apressentada, nes
stas figuras, a
agregada po
or grupo de caixas-abrigo
c
o.
informa
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Pipistrrellus spp
Na cam
mpanha de Primavera
P
de
e 2014, este
e género, do qual fazem parte as esppécies Pipistrellus
pipistre
ellus (Pouco Preocupante), Pipistrellu
us pygmaeu
us (Pouco Pre
eocupante) e Pipistrellus
s kuhli
(Pouco
o Preocupan
nte), foram detectados,
d
n
no total, 18 indivíduos deste
d
géneroo, em três caixasabrigo,, pertencente
es aos Grup
pos CA2 e C
CA7 (ver Ta
abela 4.5 e Figura 4.144). Apesar de
d ser
evidente o género em causa, não
n foi possíível realizar uma identific
cação especcífica com ce
erteza,
uma ve
ez que os an
nimais não fo
oram manipu lados para análise
a
biomé
étrica e morffológica.

Figu
ura 4.14 – Ca
aixas-abrigo onde
o
se registo
ou ocupação por
p morcegos do complexo Pipistrellus sp
pp.
du
urante a campa
anha de Primavera de 2014
4.

Quiróp
pteros Não Identificado
I
os
Na mo
onitorização de caixas-a
abrigo, foram
m detectados
s quirópteros
s não identifficados no Grupo
G
CA7 de
e caixas-abriigo (um indiv
víduo) (ver Ta
abela 4.5 e Figura 4.15)).
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Figu
ura 4.15 – Ca
aixas-abrigo on
nde se registo
ou ocupação por
p quirópteros
s Não Identifiicados durante
ea
campanha de Primavera
a de 2014.

orização de abrigos no troço final d
da Ribeira da
d Vilariça (5
5 km)
Monito
Na cam
mpanha de Primavera de
d 2014 foi visitado um
m total de 12
2 potenciaiss abrigos, em
mbora
apenass 4 tenham
m sido efecttivamente p rospectados
s, uma vez que todos os restante
es se
enconttravam fecha
ados. Foi efe
ectuado um e
esforço no se
entido de con
ntactar os prroprietários destes
d
abrigoss, no sentido
o de obter au
utorização pa
ara visitar as estruturas, não
n tendo, nno entanto, ta
al sido
possíve
el (ver Tabella 4.6).
oram detecta
ados quiróptteros no inte
erior dos abrigos acessííveis, tendo sido, no en
ntanto,
Não fo
detecta
ados indícioss de presenç
ça (guano) no
o abrigo E9.
Tabella 4.6 – Identifficação, caraccterização e lo
ocalização dos
s abrigos visitaados.
Código

Tipo de Abrrigo

Lo
ocalização (lim
mite)

Observaçções

E1

Edifício

100 m

Fec
chado

E2

Edifício

100 m

Fec
chado
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Tabella 4.6 – Identifficação, caraccterização e lo
ocalização dos
s abrigos visitaados.
Código

Tipo de Abrrigo

Lo
ocalização (lim
mite)

Observaçções

E3

Edifício

500 m

Fec
chado

E4

Edifício

100 m

Fec
chado

E5

Edifício

100 m

Pros
spectado

E6

Edifício

500 m

Fec
chado

E7

Edifício

500 m

Pros
spectado.

E8

Edifício

500 m

Fec
chado

E9

Edifício

500 m

Pros
spectado. Preesença de
guano.

E10

Edifício

500 m

Fec
chado

E11

Edifício

100 m

Fec
chado

E12

Edifício

500 m

Pros
spectado.

A prospecção das áreas potenciais para m
morcegos arb
borícolas/fissurícolas inciddiu sobre um
m total
áreas, 12 áreas de olival, 8 áreas de
e mancha flo
orestal e uma
a área de fraaga. Foi dete
ectada
de 21 á
a prese
ença de um indivíduo pertencente ao
o género Pipistrellus na Mancha
M
floreestal 3 (ver Tabela
T
4.7 e F
Figura 4.16)). Nas restan
ntes áreas n
não foi detec
ctada a pres
sença de qu irópteros, ne
em de
vestígio
os de ocupação por indiv
víduos deste
e grupo fauníístico (ver Ta
abela 4.7).
Tabela 4.7 – Identific
cação, caracte
erização e loca
alização das áreas
á
de prosppecção
de abrigos arborícolas/fis
ssurícolas.
Código
Área
Á
Localização
o (limite)
Observaçõ
ões
O1

Olival
O

500 m

-

O2

Olival
O

500 m

-

O3

Olival
O

500 m

-

O4

Olival
O

500 m

-

O5

Olival
O

Entre 100 e 500 m

-

O6

Olival
O

Entre 100 e 500 m

-

O7

Olival
O

500 m

-

O8

Olival
O

Entre 100 e 500 m

-

O9

Olival
O

500 m

-

O10

Olival
O

100 m

-

O11

Olival
O

Entre 100 e 500 m

-

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Pág. 50 de
d 104

AHBS
Aprroveitamento Hidroeléctric
co do Baixo Sabor
S

RELA
ATÓRIO DE MONITORIZ
ZAÇÃO DA FAUNA
F
QUIRÓPTERO
OS - PRIMA
AVERA DE 20
014

AHBS/RMQ.2
28.01

Tabela 4.7 – Identific
cação, caracte
erização e loca
alização das áreas
á
de prosppecção
de abrigos arborícolas/fis
ssurícolas.
Código
Área
Á
Localização
o (limite)
Observaçõ
ões
O12

Olival
O

Entre 100 e 500 m

-

M1

Mancha
a Florestal

500 m

-

M2

Mancha
a Florestal

100 m

-

M3

Mancha
a Florestal

Entre 100 e 500 m

1 Pipistrelluus sp

M4

Mancha
a Florestal

Entre 100 e 500 m

-

M5

Mancha
a Florestal

Entre 100 e 500 m

-

M6

Mancha
a Florestal

Entre 100 e 500 m

-

M7

Mancha
a Florestal

100 m

-

M8

Mancha
a Florestal

100 m

-

F1

Frraga

500m
m

-

No que
e concerne à prospecçã
ão de abrigo
os, toda a informação
i
recolhida
r
foii organizada
a num
Sistem
ma de Informa
ação Geográ
áfica, de form
ma a permitir a visualização espaciall dos dados sobre
cartogrrafia adequa
ada e a continuação de u
o nas próxim
mas campanh
has. A
um esforço padronizado
localiza
ação dos ab
brigos (edifíc
cios) e das á
áreas de am
mostragem, bem
b
como o número to
otal de
indivídu
uos registad
do (sob a forrma classes)) e o número
o de indivídu
uos por espéécie observa
ado na
área de
e amostrage
em é apresen
ntado nas Fig
gura 4.17, Figura
F
4.18 e Figura 4.199.
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Figura
a 4.17 - Locaalização geral de todos os aabrigos do tipo
o edifício no tro
oço final da Riibeira da Vilarriça (5
km
m). Para cada abrigo é apresentado o núm
mero de indivííduos total reg
gistado, sob a forma classes
s.
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Figura 4.18
8 - Localizaçã
ão geral de tod
das as áreas potenciais
p
de ocorrência dee quirópteros
arborícolas/fissurícollas no troço fin
nal da Ribeira
a da Vilariça (5
5 km). Para ca
ada área é aprresentado o número
de ind
divíduos total registado, sob
b a forma clas
sses.
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Figura
a 4.19 - Locaalização das áreas de ocorrrência de Pipisstrellus sp no
o troço final daa Ribeira da Vilariça
(5 km). Para cad
da área é apre
esentado o nú mero de indiv
víduos total reg
gistado, sob a forma classe
es.

ção acústica
a por ultra-s
som
Detecç
Durantte a campan
nha de Prima
avera de 20
014, através da metodolo
ogia de deteecção acústica de
ultra-so
ons (ver Figu
ura 4.20 e Figura 4.21) ffoi possível identificar a presença
p
de um mínimo de 16
espécie
es, podendo no entan
nto este nú
úmero ser de 25 esp
pécies, se considerarm
mos a
possibilidade de algumas
a
vocalizações grravadas perttencerem a indivíduos dde espécies
s mais
ou indivíduo
os pertencentes a grup
pos de esp
pécies cuja distinção dee vocalizaçõ
ões é
raras o
imposssível através deste métod
do.
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Figu
ura 4.20 - Loca
alização gerall dos pontos d
de detecção ac
cústica por ulttra-sons realizzados na Área
a de
Influência do A
AHBS e na Árrea Controlo.
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Figura 4.21 - Loca
alização geral dos pontos de
e detecção ac
cústica por ultrra-sons realizaados nos Açud
des.

Na tota
alidade dos 50 pontos amostradoss mensalmen
nte na Área
a de Influênccia do AHB
BS, foi
detecta
ada actividad
de de quiróp
pteros em 46
6 pontos, du
urante o dec
curso da cam
mpanha trim
mestral
(ver Fig
gura 4.22). Relativamen
R
nte à activida
ade de alimentação, dete
ectada pelo rregisto de fee
edingbuzzess, esta foi reg
gistada em 28
2 pontos (vver Figura 4.23). Registo
ou-se ainda ssocial calls em
e 21
pontoss da Área de Influência do
o AHBS (verr Figura 4.24
4).
alidade dos 26
2 pontos am
mostrados m ensalmente na Área Con
ntrolo, foi dettectada activ
vidade
Na tota
de quirrópteros em
m 24 pontos durante o d
decurso da campanha
c
trrimestral (veer Figura 4.2
22). A
activida
ade de alim
mentação foi registada e
em 13 ponttos da Área Controlo (vver Figura 4.23).
Registo
ou-se ainda social calls em
e 9 pontos da Área Con
ntrolo (ver Fiigura 4.24).
o aos Açud
des, na tota
alidade dos 21 pontos amostrados mensalmennte foi dete
ectada
Quanto
activida
ade de quiró
ópteros em 18
1 pontos du
urante o dec
curso da cam
mpanha trim
mestral (ver Figura
F
4.22). Relativamen
nte à activida
ade de alime
entação nos Açudes, estta foi registaada em 10 dos
d 21
stou-se ainda
a social calls
s em 10 Açud
des (ver Figu
ura 4.24).
pontoss (ver Figura 4.23). Regis
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Figura
a 4.22 - Pontoss onde foi registada presen
nça de quirópte
eros (Bat pass
ses) durante a monitorizaçã
ão por
detecção acú
ústica (10min/ponto) realiza
ada no decurso
o da campanh
ha de Primaveera de 2014.
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Figura
a 4.23 - Pontoss onde foi registada activida
ade de alimentação (feeding
g buzzes) de qquirópteros du
urante
a monitorização porr detecção acú
ústica (10min/ ponto) realiza
ada no decurso
o da campanhha de Primave
era de
2014.
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Fig
gura 4.24 - Po
ontos onde forram registadoss social calls de
d quirópteros
s durante a moonitorização por
p
detecção acú
ústica (10min/ponto) realiza
ada no decurso
o da campanh
ha de Primaveera de 2014.
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Rhinollophus ferru
umequinum (Vulnerável )
A prese
ença de indivíduos perte
encentes à e
espécie Rhino
olophus ferru
umequinum ffoi registada
a em 2
pontoss da Área de Influência do
o AHBS e nu
um Açude (v
ver Figura 4.2
25).

F
Figura 4.25 - Localização
L
dos pontos ond
de foi registad
da a ocorrência
a da espéciess Rhinolophus
ferrrumequinum durante a cam
mpanha de Priimavera de 20
014 (frequência de ocorrênccia entre 1 e 3).
3

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Pág. 60 de
d 104

AHBS
Aprroveitamento Hidroeléctric
co do Baixo Sabor
S

RELA
ATÓRIO DE MONITORIZ
ZAÇÃO DA FAUNA
F
QUIRÓPTERO
OS - PRIMA
AVERA DE 20
014

AHBS/RMQ.2
28.01

posideros (V
Vulnerável)
Rhinollophus hipp
A prese
ença de indivíduos perte
encentes à e
espécie Rhino
olophus hipp
posideros foi registada apenas
num po
onto da Área
a de Influência do AHBS (ver Figura 4.26).

Figura
a 4.26 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência da es
spécie Rhinolo
lophus hipposideros
durante a campanha de
d Primavera de 2014 (freq
quência de oco
orrência entree 1 e 3).
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Rhinollophus eury
yale / R. meh
helyi (Critica
amente em Perigo
P
/ Critic
camente em Perigo)
A presença de indiivíduos perte
encentes à e
espécie Rhin
nolophus eurryale / R. meehelyi foi registada
apenass num ponto da Área de Influência do
o AHBS (verr Figura 4.27
7).

Figurra 4.27 - Localização dos po
ontos onde foii registada a ocorrência
o
da espécies Rhinnolophus eury
yale /
R.mehelyi durante a campa
anha de Prima
avera de 2014
4 (frequência de
d ocorrência entre 1 e 3).
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Pipistrrellus pygmaeus / Minio
opterus sch
hreibersii (Po
ouco Preocupante / Vuln erável)
A pressença de in
ndivíduos pe
ertencentes ao complex
xo de espécies Pipistreellus pygma
aeus /
Miniopterus schreib
bersii foi registada em 21
1 pontos da Área de Influ
uência do AH
HBS, em 3 pontos
p
A
(ver F
Figura 4.28)..
da Área Controlo e em 9 dos Açudes

Figura
a 4.28 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência do complexo de eespécies Pipisttrellus
pygma
aeus / Miniopte
erus schreiberrsii durante a ccampanha de
e Primavera de
e 2014 (frequêência de ocorrrência
entre 1 e 3).
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Pipistrrellus pipisttrellus / Pipis
strellus pyg
gmaeus / Min
niopterus schreibersii ((Pouco
Preocu
upante / Poucco Preocupa
ante / Vulnerá
ável)
P. pygmaeu
A pressença de indivíduos perte
encentes ao
o complexo Pipistrellus
P
pipistrellus
p
/P
us / M.
bersii foi registada em 34
4 pontos da
a Área de Inffluência do AHBS,
A
em 1 8 pontos da
a Área
schreib
Contro
olo e em 12 dos
d Açudes amostrados
a
((ver Figura 4.29).
4

Figura
a 4.29 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência do complexo de eespécies Pipisttrellus
pipistr
trellus / Pipistrrellus pygmaeu
us / Miniopteru
rus schreibersiii durante a ca
ampanha de P
Primavera de 2014
2
(frequência d
de ocorrência entre 1 e 3).
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Pipistrrellus pipisttrellus (Pouc
co Preocupan
nte)
A pressença de ind
divíduos pertencentes à espécie P. pipistrellus
p
fo
oi registada em 27 ponttos da
Área de Influência do AHBS, em
m 11 pontos da Área Controlo e em 13
1 Açudes (vver Figura 4.30).
A pressença desta espécie foi considerada
a como poss
sível em 40 pontos diferrentes da Árrea de
Influência do AHBS
S, em 19 pontos da Área
a Controlo e em 15 Açud
des (ver Figu
ura 4.29 e Figura
F
4.30).

Figurra 4.30 - Loca
alização dos pontos onde fo
oi registada a ocorrência
o
da espécie Pipisstrellus pipistre
ellus
durante a campanha de
d Primavera de 2014 (frequência de oco
orrência entree 1 e 3).
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Miniop
pterus schre
eibersii (Vuln
nerável)
A pressença desta espécie foi considerada
a como poss
sível em 35 pontos diferrentes da Árrea de
Influência do AHBS
S, em 17 pontos da Área
a Controlo e em 13 Açud
des (ver Figu
ura 4.28 e Figura
F
4.29).

o Preocupan
nte)
Pipistrrellus pygmaeus (Pouco
A pressença desta espécie foi considerada
a como poss
sível em 35 pontos diferrentes da Árrea de
Influência do AHBS
S, em 17 pontos da Área
a Controlo e em 13 Açud
des (ver Figu
ura 4.28 e Figura
F
4.29).

ocupante)
Pipistrrellus kuhli (Pouco Preo
A presença de indivíduos perte
encentes à e
espécie Pipis
strellus kuhli foi registadaa em 27 ponttos da
Área de Influência do AHBS, em
m 13 pontos da Área Controlo e em 14
1 Açudes (vver Figura 4.31).

Figura 4.31 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência da es
spécie Pipistreellus kuhli durante a
cam
mpanha de Prrimavera de 20
014 (frequênc
cia de ocorrênc
cia entre 1 e 33).
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Eptesiicus serotinus / Eptesic
cus isabellin
nus (Pouco Preocupante
P
/-)
Durantte a campanha de Prima
avera de 201 4 foi registada a presença de indivídduos pertenc
centes
ao com
mplexo E. se
erotinus / E. isabellinus em 7 ponto
os da Área de
d Influênciaa do AHBS, em 4
pontoss da Área Controlo e em 2 Açud
des (ver Figura 4.32). A presençça de indiv
víduos
pertenccentes ao co
omplexo E. serotinus
s
/ E. isabellinus / N. leisleri, ao
a qual esta espécie perttence,
foi regiistada em 9 pontos da Área
Á
de Influê
ência do AHBS, em 4 po
ontos da Áreea Controlo e num
Açude (ver Figura 4.33).
Assim, a presença
a do complex
xo E. serotin
nus / E. isab
bellinus foi co
onsiderada ccomo possív
vel em
ntos da Área de Influência
a do AHBS, 6 pontos da Área Contro
olo e em 2 Aççudes.
13 pon

Figura
a 4.32 - Localiização dos po
ontos onde foi registada a ocorrência do complexo
c
de eespécies Epte
esicus
serotinu
us / Eptesicuss isabellinus du
urante a camp
panha de Prim
mavera de 2014 (frequência de ocorrência
a entre
1 e 3).
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Figura
a 4.33 - Localiização dos po
ontos onde foi registada a ocorrência do complexo
c
de eespécies Epte
esicus
serotin
nus / Eptesicu
us isabellinus / Nyctalus leissleri durante a campanha de
e Primavera dee 2014 (frequê
ência
de ocorrrência entre 1 e 3).
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Nyctallus leisleri (IInformação Insuficiente)
Durantte a campanha de Prima
avera de 201
14, a presen
nça desta espécie foi reggistada apen
nas na
Área d
de Influência
a do AHBS
S em 2 pon
ntos (ver Figura
F
4.34)). A presennça de indiv
víduos
pertenccentes ao co
omplexo E. serotinus
s
/ E.. isabellinus / N. leisleri ao
a qual esta espécie perttence,
foi regiistada em 9 pontos da Área
Á
de Influê
ência do AHBS, em 4 po
ontos da Áreea Controlo e num
Açude (ver Figura 4.33).
Assim, a presença
a desta esp
pécie foi con
nsiderada co
omo possíve
el em 10 poontos da Áre
ea de
S, 4 pontos da
d Área Conttrolo e num Açude.
A
Influência do AHBS

Figura
a 4.34 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência da espécie Nyctalu
lus leisleri dura
ante a
cam
mpanha de Prrimavera de 20
014 (frequênc
cia de ocorrênc
cia entre 1 e 33).
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Nyctallus lasiopterrus / Nyctalu
us noctula ((Informação Insuficiente / Informaçãoo Insuficiente
e)
A prese
ença deste complexo
c
de
e espécies fo
oi registada num
n
ponto da Área de Innfluência do AHBS
A
(ver Fig
gura 4.35).

Figurra 4.35 - Localização dos po
ontos onde foii registada a ocorrência
o
do complexo de eespécies Nyctalus
lasiopte
erus / Nyctalus noctula dura
ante a campan
nha de Primav
vera de 2014 (frequência dee ocorrência entre
e
1
e 3).
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Myotis
s spp.
O gén
nero Myotiss spp. engloba as esspécies Myo
otis myotis (Vulneráveel), Myotis blythii
(Critica
amente em Perigo),
P
M. daubentonii
d
(Pouco Preo
ocupante), M.
M bechsteiniii (Em Perigo), M.
emargiinatus (Informação Insufficiente), M. escalerai (V
Vulnerável) e M. mystaccinus (Inform
mação
Insuficiente).
A presença deste género
g
foi re
egistada num
m ponto da Área
Á
Controlo e em 2 Aççudes (ver Figura
F
erísticas das
s vocalizaçõ
ões registad
das não perrmitiram ideentificar qua
al das
4.36). As caracte
espécie
es foi detecta
ada.

Figura
a 4.36- Localizzação dos pon
ntos onde foi re
registada a oco
orrência do co
omplexo de esspécies Myotis
s spp.
durante a campanha de
d Primavera de 2014 (freq
quência de oco
orrência entree 1 e 3).
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Myotis
s myotis / Myotis
M
blythiii (Vulnerávell / Criticamen
nte em Perig
go)
Durantte a campanha de Prim
mavera de 2014, a pre
esença destte complexoo de espécies foi
regista
ada num ponto da Área de
d Influência
a do AHBS, num
n
ponto da Área Conttrolo e num Açude
A
gura 4.37). A presença de
d indivíduoss pertencenttes ao género Myotis sppp. foi registad
da em
(ver Fig
2 Açud
des (ver Figu
ura 4.36).
Assim, a presença
a deste com
mplexo foi cconsiderada como poss
sível num pponto da Áre
ea de
Influência do AHBS
S, em 2 pontos da Área C
Controlo e em
m 3 Açudes.

Figu
ura 4.37 - Loca
alização dos pontos
p
onde fo
oi registada a ocorrência do
o complexo dee espécies My
yotis
myottis/Myotis blyth
hii durante a campanha
c
de Primavera de
e 2014 (frequência de ocorrêência entre 1 e 3)
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Myotis
s spp peque
enos
Este g
grupo englob
ba as espé
écies M. dau
ubentonii (P
Pouco Preoc
cupante), M. bechsteiniii (Em
Perigo)), M. emarg
ginatus (Inforrmação Insu
uficiente), M.
M escalerai (Vulnerável)
(
e M. mysta
acinus
(Inform
mação Insuficciente).
A pressença deste complexo de espécies ffoi registada
a em 10 pon
ntos da Áreaa de Influênc
cia do
AHBS e em 5 Açu
udes (ver Fig
gura 4.38). A presença de
d indivíduos pertencenttes a Myotis
s spp.,
al este comp
plexo pertenc
ce, foi regista
ada num ponto da Área Controlo e eem 2 Açude
es (ver
ao qua
Figura
a 4.36). As característica
as das vocaliizações regis
stadas não permitiram
p
iddentificar qua
al das
espécie
es foi detecta
ada.
Assim, a presença
a deste comp
plexo pode sser considera
ada como po
ossível em 110 pontos da
a Área
de Influ
uência do AH
HBS, num po
onto da Área
a Controlo e em
e 5 Açudes
s.

Figura 4.38 - Localizzação dos pon
ntos onde foi re
egistada a oco
orrência do co
omplexo de esspécies “Myottis spp.
p
pequenos” du
urante a campa
anha de Prima
avera de 2014
4 (frequência de
d ocorrênciaa entre 1 e 3).
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Myotis
s daubenton
nii (Pouco Prreocupante)
Durantte a campanha de Primavera de 2014
4, a presenç
ça desta espécie foi regisstada apenas
s num
ponto da Área de
e Influência do AHBS

e em 2 Aç
çudes (ver Figura
F
4.39)). A presenç
ça de

uos pertence
entes ao gé
énero Myotiss spp. , ao qual
q
esta espécie pertennce, foi registada
indivídu
num ponto da Áre
ea Controlo e em 2 Açu
udes (ver Fiigura 4.36) e a presennça de indiv
víduos
c
“M
Myotis spp. pequenos” foi
f registada
a em 10 poontos da Áre
ea de
pertenccentes ao complexo
Influência do AHB
BS e em 5 Açudes (ve
er Figura 4.38).
4
ada
efectua

atravéss

do

regis
sto

de voccalizações que

A ide
entificação ddesta espéc
cie foi
apresentavam

aas

caracteríísticas

diagno
osticantes da espécie, nomeadamente
e amplitude modulada.
Assim, a presença
a desta esp
pécie foi con
nsiderada co
omo possíve
el em 10 poontos da Áre
ea de
S, um ponto da Área Con
ntrolo e em 5 Açudes.
Influência do AHBS

Figura 4.39 - Loccalização dos pontos onde foi registada a ocorrência da
d espécie Myyotis daubento
onii
durante a campanha de
d Primavera de 2014 (freq
quência de oco
orrência entree 1 e 3).
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Myotis
s escalerai (Vulnerável)
A prese
ença desta espécie
e
foi re
egistada ape
enas em 2 po
ontos da Áre
ea de Influên cia do AHBS
S (ver
Figura
a 4.40). A presença
p
de indivíduos pertencentes ao género
o Myotis sppp. , ao qual esta
espécie
e pertence, foi registada
a num ponto
o da Área Co
ontrolo e em 2 Açudes (vver Figura 4.36)
4
e
a prese
ença de indivíduos perte
encentes ao complexo “M
Myotis spp. pequenos”
p
fooi registada em
e 10
pontoss da Área de
e Influência do
d AHBS e e
em 5 Açudes
s (ver Figura
a 4.38). A iddentificação desta
espécie
e foi efectua
ada através do registo d
de vocalizações que aprresentavam as caracteríísticas
diagno
osticantes da espécie, nomeadamente
e banda de frequências
f
(BW)
(
muito aalargada.
Assim, a presença desta espéc
cie pode ser considerada
a como poss
sível em 11 ppontos da Árrea de
Influência do AHBS
S, num ponto
o da Área Co
ontrolo e em 5 Açudes.

Figura 4.40 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência da es
spécie Myotis escalerai durante a
cam
mpanha de Prrimavera de 20
014 (frequênc
cia de ocorrênc
cia entre 1 e 33).
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Plecottus spp
A pressença deste complexo de
d espécies , do qual fa
azem parte as espéciess Plecotus auritus
a
(Inform
mação Insuficciente) e Ple
ecotus austrriacus (Pouc
co Preocupante), foi reggistada apenas na
Área C
Controlo em 3 pontos (ver Figura 4.4 1). As características das vocalizaçõões registada
as não
permitiram identificcar qual das espécies
e
desste género fo
oi detectada.

Figurra 4.41 - Localização dos po
ontos onde foii registada a ocorrência
o
do complexo de eespécies Plec
cotus
nte a campanh
ha de Primave
era de 2014 (frrequência de ocorrência
o
enttre 1 e 3).
spp. duran
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Tadariida teniotis (Informação Insuficiente))
A pressença desta espécie foi registada e m 17 pontos da Área de
d Influênciaa do AHBS, em 7
pontoss da Área Controlo e em 4 Açudes (ve
er Figura 4.4
42).

Figura 4.42 - Localizzação dos pon
ntos onde foi re
egistada a oco
orrência da es
spécie Tadaridda teniotis durrante a
cam
mpanha de Prrimavera de 20
014 (frequênc
cia de ocorrênc
cia entre 1 e 33).
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Barbas
stella barba
astellus (Info
ormação Insu
uficiente)
A pressença desta espécie foi registada e m 2 pontos da Área de
e Influência ddo AHBS e em 2
Açudess (ver Figura
a 4.43).

Figura
a 4.43 - Localização dos po
ontos onde foi registada a ocorrência da espécie
e
Barbaastella barbastellus
durante a campanha de
d Primavera de 2014 (freq
quência de oco
orrência entree 1 e 3).
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Hypsu
ugo savii (Infformação Ins
suficiente)
A prese
ença desta espécie
e
foi re
egistada num
m ponto da Área
Á
de Influê
ência do AH BS, num pon
nto da
Área C
Controlo e em
m 2 Açudes (ver Figura 4
4.44).

a 4.44 - Localização dos po
ontos onde fo i registada a ocorrência
o
da espécie Hypssugo savii dura
ante a
Figura
cam
mpanha de Prrimavera de 20
014 (frequênc
cia de ocorrênc
cia entre 1 e 33).
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Quiróp
pteros Não Identificado
I
os
Nos ca
asos em que
e foram realizadas grava
ações de me
enor qualidad
de e/ou exisstiram dificuld
dades
na med
dição das va
ariáveis sono
oras, não foi possível ide
entificar a(s) espécie(s) ccuja activida
ade foi
regista
ada em 22 po
ontos da Área de Influênccia do AHBS
S, em 10 pon
ntos da Área Controlo e em
e 12
Açudess (ver Figura
a 4.45), tendo-se optado por classific
car como Quiirópteros Nãoo Identificados.

Figu
ura 4.45 - Loca
alização dos pontos
p
onde fo
oi registada a ocorrência de
e Quirópteros não Identificados
durante a campanha de
d Primavera de 2014 (freq
quência de oco
orrência entree 1 e 3).

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Pág. 80 de
d 104

AHBS
Aprroveitamento Hidroeléctric
co do Baixo Sabor
S

RELA
ATÓRIO DE MONITORIZ
ZAÇÃO DA FAUNA
F
QUIRÓPTERO
OS - PRIMA
AVERA DE 20
014

AHBS/RMQ.2
28.01

Os ressultados da análise
a
estatística realiza
ada para com
mparação da
a ocorrência de espécies
s entre
ocas de Prim
mavera de 2009,
2
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, na Áreaa de Influênc
cia do
as épo
AHBS, são apresen
ntados na Ta
abela 4.8.
Tabe
ela 4.8 – Resu
ultados da aná
álise de Chi-Q
Quadrado para
a comparação, entre épocass homólogas, dos
dados das espécies ou complexoss de espécies, na Área de Influência do A
AHBS.
Con
njunto de Dados de
Ocorrência

Chi2

df

P

Significânciaa

T. teniotis

24.11

5

0.0002

*** Significativo
vo

P. kuhli

28.46

5

<0.0001

**** Significativvo

P.pipistrellus/
P.pygmaeus/
M. schreibersii

43.76

5

<0.0001

**** Significativvo

a
estatística realizzada para co
omparação da
d ocorrênci a de espécies ou
Os ressultados da análise
comple
exos de esp
pécies entre as épocas d
de Primaverra de 2010, 2011, 2012,, 2013 e 2014 na
Área C
Controlo, são apresentado
os na Tabela
a 4.9.
Tabe
ela 4.9 – Resu
ultados da aná
álise de Qui-Q
Quadrado para
a comparação, entre épocass homólogas, dos
dados de
d ocorrência das espéciess ou complexo
os de espécies
s, na Área Conntrolo.
Co
onjunto de Dados
s
de Ocorrência

Chi2

df

P

Significância

T. teniotis

8.419

4

0.0774

ns

P. kuhli

42.02

4

<0.0001

**** Significativoo

P.pipistrellus/
P.pygmaeus/
M. schreibersii

25.52

4

<0.0001

**** Significativoo

e
T. te
eniotis, quan
ndo compara
adas as diferentes époccas de Prima
avera,
Relativvamente à espécie
verifico
ou-se uma ligeira varia
ação do nu
umero de ocorrências relativamennte à camp
panha
homó4
4loga anterio
or quer na Área
Á
de Influ
uência do AHBS
A
quer na
n Área Conntrolo (ver Figura
F
4.46). As diferenças entre an
nos são esta
atisticamente
e significativas na Área de Influênc
cia do
AHBS e não significativas na Área
Á
Controlo
o (ver Tabela
a 4.8 e Tabela 4.9).
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Figura 4.46 - Comparação enttre épocas de Primavera do
o número de pontos
p
de acúústica em que foi
dete
ectada a ocorrê
ência da espé
écie T. teniotis
s (percentagem
m de ocorrênccia).

No casso da espéccie Pipistrellu
us kuhli verifficou-se uma pequena diminuição
d
dde ocorrências na
Área d
de Influência do AHBS e um aumentto de presen
nças na Área
a Controlo, ccomparativam
mente
com a ultima ép
poca homolo
oga. A aná
álise revelo
ou existirem diferençass estatisticam
mente
significcativas entre as épocas homólogas,
h
p
para ambas as áreas de amostragem
m (ver Tabella 4.8,
Tabela
a 4.9, Figura
a 4.47).

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Pág. 82 de
d 104

AHBS
Aprroveitamento Hidroeléctric
co do Baixo Sabor
S

RELA
ATÓRIO DE MONITORIZ
ZAÇÃO DA FAUNA
F
QUIRÓPTERO
OS - PRIMA
AVERA DE 20
014

AHBS/RMQ.2
28.01

Figura 4.47 - Comparação enttre épocas de Primavera do
o número de pontos
p
de acúústica em que foi
dettectada a ocorrrência da esp
pécie P. kuhli (percentagem
(
de ocorrênciaa).

Nesta campanha, relativamente ao comp lexo de esp
pécies P. pip
pistrellus / P
P. pygmaeus
s / M.
bersii verifico
ou-se, um au
umento no n
número de pontos
p
onde foi registadaa a ocorrênc
cia do
schreib
comple
exo, compara
ativamente com
c
a época
a homóloga anterior.
a
A análise estatís
ística evidenc
ciou a
existên
ncia de diferrenças estatisticamente ssignificativas
s, em ambas as Áreas, quuando comp
parado
o conju
unto de époccas homóloga
as (ver Tabe
ela 4.8, Tabe
ela 4.9, Figura 4.48).
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Fig
gura 4.48 - Co
omparação enttre épocas de
e Primavera do
o número de pontos
p
de acússtica em que foi
f
dettectada a ocorrência do com
mplexo P.pipisstrellus / P. py
ygmaeus / M. schreibersii
s
(ppercentagem de
d
ocorrência).

orização de saída de ab
brigos por d etecção acú
ústica de ulttra-sons
Monito
A dete
ecção acústicca de ultra-s
sons e obse
ervação directa às saída
as dos abriggos com enttradas
obstruíídas, durante
e o período de emergê
ência, permittiram confirm
mar a ocupaação de 7 dos 12
abrigoss em causa. Os resultado
os são apressentados na Tabela 4.10.
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Tabella 4.10 - Identtificação das espécies
e
ou co
omplexos de espécies
e
regis
stadas por dettecção acústic
ca de
ulltrassons e ob
bservação dire
ecta à saída de
e abrigos, durrante a campa
anha de Primaavera de 2014.

Código Abrrigo

Data d
de Monitoriza
ação

Esspécies

M62

04/05/2014

R. ferrrumequinum
R. euryaale / R. mehelyi
NI

07/05/2014

R. ferrrumequinum
R. euryaale / R. mehelyi
NI

M74*

07/05/2014

R. ferrrumequinum

MC17*

08/05/2014

-

MC26

05/05/2014
06/05/2014
07/05/2014

R. ferrrumequinum
R. hhipposideros
NI

MC27

08/05/2014

-

MC29

06/05/2014

-

MC30

09/05/2014

-

MC40

06/05/2014

R. hhipposideros
NI

M65

MC41*

05/05/2014
06/05/2014
07/05/2014

R. ferrrumequinum
R. euryaale / R. mehelyi
NI

MC42*

09/05/2014

-

MC43*

04/05/2014

R. ferrrumequinum
NI

* Abrigo
o com todas as entradas ina
acessíveis, se
endo apenas monitorizado
m
por
p detecção aacústica à saíd
da dos
abrigos.

Detecç
ção acústica
a Ribeira da
a Vilariça
Durantte a campan
nha de Prima
avera de 20
014, através da metodolo
ogia de deteecção acústica de
ultra-so
ons efectuad
da no troço final
f
da Ribªª da Vilariça, foi possívell identificar a presença de
d um
mínimo
o de 5 espéccies, podend
do no entanto
o este núme
ero ser de 8 espécies, see considerarm
mos a
possibilidade de algumas
a
vocalizações grravadas perttencerem a indivíduos dde espécies
s mais
ou indivíduo
os pertencentes a grup
pos de esp
pécies cuja distinção dee vocalizaçõ
ões é
raras o
imposssível através deste métod
do.
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Foi dettectada a pre
esença de qu
uirópteros em
m ambos os pontos de amostragem
a
(ver Figura 4.49),
assim como activid
dade de alim
mentação, dettectada pelo
o registo de feeding-buzz
f
zes. Em amb
bos os
e social calls (ver Figura 4.50 e Figurra 4.51).
pontoss também foi registada a presença de

Figurra 4.49 - Localização geral dos
d pontos de
e detecção acú
ústica por ultra
a-sons realizaados na Ribeirra da
Vilariçça e onde foi registada
r
pres
sença de quiró
ópteros (Bat passes) durantte a monitorizaação por detecção
acústica
a (10min/ponto
o) realizada no
o decurso da campanha de Primavera dee 2014.
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Figura 4.50 - Pontos onde foi registada activida
ade de alimen
ntação (feeding buzzes) de quirópteros du
urante
a monitorização porr detecção acú
ústica (10min/ ponto) realiza
ada no decurso
o da campanhha de Primave
era de
a Ribeira da Vilariça.
V
2014, na
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Fig
gura 4.51 - Po
ontos onde forram registadoss social calls de
d quirópteros
s durante a moonitorização por
p
detecçção acústica (1
10min/ponto) realizada no d
decurso da ca
ampanha de Primavera de 22014, na Ribeiira da
Vilariça.

Pipistrrellus pygmaeus / Minio
opterus sch
hreibersii (Po
ouco Preocupante / Vuln erável)
A pressença de in
ndivíduos pe
ertencentes ao complex
xo de espécies Pipistreellus pygma
aeus /
Miniopterus schreib
bersii foi registada nos do
ois pontos da
a Ribeira da Vilariça (verr Figura 4.52
2).
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Figura
a 4.52 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência do complexo de eespécies Pipisttrellus
pygm
maeus / Miniop
pterus schreib
bersii durante a campanha de
d Primavera de 2014 na R
Ribeira da Vilariça
de ocorrência entre 1 e 3).
(frequência d
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Pipistrrellus pipisttrellus / Pipis
strellus pyg
gmaeus / Min
niopterus schreibersii ((Pouco
Preocu
upante / Poucco Preocupa
ante / Vulnerá
ável)
P. pygmaeu
A pressença de indivíduos perte
encentes ao
o complexo Pipistrellus
P
pipistrellus
p
/P
us / M.
bersii foi regiistada em am
mbos os pon
ntos de amos
stragem da Ribeira
R
da V
Vilariça (ver Figura
F
schreib
4.53).

Figura
a 4.53 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência do complexo de eespécies Pipisttrellus
pipistre
ellus / Pipistrelllus pygmaeus
s / Miniopteruss schreibersii durante a cam
mpanha de Priimavera de 20
014 na
Ribeira da Vilariça (fre quência de oc
corrência entre
e 1 e 3).

pterus schre
eibersii (Vuln
nerável)
Miniop
como possíível em amb
A presença desta espécie foi considerada
c
bos os pontoos de amostrragem
gura 4.52 e Figura 4.53).
(ver Fig

o Preocupan
nte)
Pipistrrellus pygmaeus (Pouco
A presença desta espécie foi considerada
c
bos os pontoos de amostrragem
como possíível em amb
gura 4.52 e Figura 4.53).
(ver Fig
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co Preocupan
nte)
Pipistrrellus pipisttrellus (Pouc
como possíível em amb
A presença desta espécie foi considerada
c
bos os pontoos de amostrragem
gura 4.53).
(ver Fig

ocupante)
Pipistrrellus kuhli (Pouco Preo
A presença de indiivíduos perte
encentes à e
espécie Pipis
strellus kuhli foi registadaa apenas num
m dos
gem da Ribe
eira da Vilariçça (ver Figura 4.54).
pontoss de amostrag

Figura 4.54 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência da es
spécie Pipistreellus kuhli durante a
ccampanha de Primavera de
e 2014 na Ribe
eira da Vilariça
a (frequência de ocorrênciaa entre 1 e 3).

Eptesiicus serotinus / Eptesic
cus isabellin
nus (Pouco Preocupante
P
/-)
Durantte a campanha de Prima
avera de 201 4 foi registada a presença de indivídduos pertenc
centes
ao com
mplexo E. serrotinus / E. is
sabellinus em
m ambos os pontos de amostragem
a
(ver Figura 4.55).
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A presença de indivíduos perte
encentes ao complexo E.
E serotinus / E. isabellinnus / N. leisle
eri, ao
p
foi registada em
m ambos os pontos de am
mostragem ((ver Figura 4.56).
4
qual essta espécie pertence,
Assim, a presença
a deste com
mplexo foi co
onsiderada como possível em ambbos os pontos de
beira da Vilariça.
amostrragem da Rib

Figura
a 4.55 - Localiização dos po
ontos onde foi registada a ocorrência do complexo
c
de eespécies Epte
esicus
se
erotinus / Eptessicus isabellin
nus durante a campanha de
e Primavera de
e 2014 na Ribbeira da Vilariç
ça
de ocorrência entre 1 e 3).
(frequência d
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Figura
a 4.56 - Localiização dos po
ontos onde foi registada a ocorrência do complexo
c
de eespécies Epte
esicus
serotinu
us / Eptesicuss isabellinus / Nyctalus
N
leisle
eri durante a campanha
c
de Primavera dee 2014 na Ribe
eira da
Vila
ariça (frequênccia de ocorrên
ncia entre 1 e 3).

Nyctallus leisleri (IInformação Insuficiente)
Durantte a campanha de Prima
avera de 201
14, a presen
nça desta espécie foi reggistada em ambos
a
os pon
ntos de am
mostragem (ver Figura 4.57). A presença
p
de indivíduos pertencente
es ao
comple
exo E. serotin
nus / E. isab
bellinus / N. le
eisleri, ao qu
ual esta espé
écie pertencee, foi registad
da em
amboss os pontos de
d amostrage
em (ver Figu
ura 4.56).
Assim, a presença
a desta esp
pécie foi co
onsiderada como
c
possív
vel em ambbos os ponto
os de
beira da Vilariça.
amostrragem da Rib
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Figura
a 4.57 - Localizzação dos pon
ntos onde foi rregistada a oc
corrência da espécie Nyctalu
lus leisleri dura
ante a
ccampanha de Primavera de
e 2014 na Ribe
eira da Vilariça
a (frequência de ocorrênciaa entre 1 e 3).

Tadariida teniotis (Informação Insuficiente))
A pressença desta espécie foi registada a
apenas num
m dos pontos
s da Ribeiraa da Vilariça
a (ver
Figura
a 4.58)
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Figura 4.58 - Localizzação dos pon
ntos onde foi re
egistada a oco
orrência da es
spécie Tadaridda teniotis durrante a
ccampanha de Primavera de
e 2014 na Ribe
eira da Vilariça
a (frequência de ocorrênciaa entre 1 e 3).

Quiróp
pteros Não Identificado
I
os
Nos ca
asos em que
e foram realizadas grava
ações de me
enor qualidad
de e/ou exisstiram dificuld
dades
na med
dição das va
ariáveis sono
oras, não foi possível ide
entificar a(s) espécie(s) ccuja activida
ade foi
regista
ada apenas num dos pontos
p
de a mostragem (ver Figura
a 4.59), tenddo-se optado por
classificar como Qu
uirópteros Nã
ão Identificad
dos.
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Fig
gura 4.59 - Lo
ocalização dos
s pontos onde
e foi registada a ocorrência da espécie Q
Quirópteros Nã
ão
Identifficados durantte a campanha de Primaverra de 2014 na
a Ribeira da Viilariça (frequêência de ocorrê
ência
entre 1 e 3).
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4.2 – D
Discussão, interpretaçã
ão e avaliaçã
ão dos resultados obtid
dos
Na pre
esente camp
panha, exce
eptuando oss Abrigos de
e Importância Nacional,, destacam-se os
abrigoss M65 – Covvas com 21 indivíduos do
o género Rhinolophus e 240 M.schre
reibersii e o M19
M –
Vale de Felgar com 24 indivíd
duos do gén
nero Rhinolo
ophus. Na Área
Á
Controloo, de destac
car os
M
da Ribeira – ediffício 2 a pre
esença de 115 R. hippoosideros; MC
C28 –
abrigoss: MC12 – Minas
Ferronho com 8 ind
divíduos do género
g
Rhin olophus e 20
0 M. schreibe
ersii; MC30 – Mina de água
á
–
o de Víbora
as, com 15 indivíduos do complex
xo R. eurya
ale/mehelyi, 15 do com
mplexo
Campo
M.myo
otis/blythii, e um

hreibersii e n
no abrigo MC38
M
– Túne
el – Mina dda Fonte Sa
anta a
M.sch

presen
nça de 6 M.scchreibersii e 14 indivíduo
os do comple
exo Myotis sp
pp pequenoss.
brigo Const ruído (Esca
alão Montan
nte), nesta campanha foram
Relativvamente ao M40 – Ab
detecta
ados 5 indivíduos do com
mplexo R. e
euryale/mehe
elyi e um Rhinolophus spp. Verifica-se
e uma
diminuição de ocu
upação, que
er em comp aração com
m a época homóloga
h
quuer com a época
é
or de Inverno
o de 2014. De registar,, no entanto
o, o uso do abrigo por pparte de div
versas
anterio
espécie
es caverníco
olas, se con
nsiderarmos que na épo
oca anterior foram obseervados indiv
víduos
das espécies R. ferrumequinum
m e M. schre
eibersii. No entanto,
e
o número de aniimais neste abrigo
a
ua a ser redu
uzido para a dimensão e tipologia do abrigo em causa.
continu
Á
de Inflluência do A
AHBS, os resultados
r
obtidos
o
no tteste post-ho
oc de
Relativvamente à Área
compa
aração múltip
pla de Dunns
s, considera ndo um intervalo de con
nfiança de 995% (P<0.05), não
nças estatistticamente siignificativas entre época
as (ver Tab
bela 4.2 e Figura
F
evidenciam diferen
4.10). S
Se se consid
derar um nív
vel de significcância distin
nto, usando intervalo de cconfiança de
e 90%
(P<0.1), o teste de
e Dunns apo
onta para exxistência dife
erenças sign
nificativas enntre as époc
cas de
mavera de 20
011 e entre
e as épocas de Primaveera de 2011
1 com
Primavvera de 2010 com Prim
Primavvera de 2012
2, com menor relevância estatística.
Á
Controllo, verifica-sse existirem diferenças estatisticameente signific
cativas
Relativvamente à Área
quando
o comparada
as as épocas
s Primavera de 2010 com
m Primavera
a de 2011, P
Primavera de
e 2011
com Primavera de 2012, Primavera de 20
011 com Prim
mavera de 2013,
2
Primavvera de 2011
1 com
4 no númerro total de in
ndivíduos po
or abrigo (ve
er Tabela 4..3 e Figura 4.11).
Primavvera de 2014
Estes resultados deverão
d
dev
ver-se ao fa
acto de exis
stirem muito
os abrigos ddesocupados nas
e 2012, Prim
mavera de 20
013 e Primaavera de 201
14, ao
épocass Primavera de 2010, Primavera de
passo que na Prim
mavera de 2011 todos a
abrigos monitorizados na
a área Contrrolo apresen
ntaram
ue com números de indivvíduos sistem
maticamente reduzidos.
ocupaçção, ainda qu
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No que
e toca à comparação entre
e
zonas, para a Prim
mavera de 2014,
2
não eexistem diferenças
estatistticamente sig
gnificativas no
n número to
otal de indivííduos por ab
brigo quandoo se compara
a Área
de Influência com Área Controlo (ver Tab
bela 4.4 e Figura
F
4.12)). A compara
ração entre zonas
v que, devvido ao enchiimento da alb
bufeira, os aabrigos localizados
deixou de ser efecttuada, uma vez
uídos/descarracterizados..
na zona inundável foram destru
esente camp
panha de Prrimavera de 2014, das 73 caixas-ab
brigo passívveis de ocup
pação,
Na pre
verifico
ou-se a prese
ença de quirópteros em 4 delas. Ape
enas foi poss
sível identificaar a ocorrência do
género
o Pipistrelluss. As espécie
es deste gé nero não têm estatuto de
d conservaação desfavo
orável,
são co
omuns e gen
neralistas. Em
E termos d
de sucesso de implemen
ntação da m
medida, apes
sar do
número
o de caixas-a
abrigo ocupa
adas se man
nter igual em
m relação à época anterioor, é de salie
entar o
aumen
nto considerá
ável do núm
mero de ind ivíduos observados. A colonizaçãoo de mais caixasabrigo deverá aum
mentar com o decorrer do tempo, apesar
a
de estar
e
dependdente de div
versos
or aspetos nã
ão controláve
veis. Importa ainda
fatoress externos, como a ocorrrência de perrturbação po
referir que, na sequência do in
ncêndio que afetou a áre
ea, em Julho
o de 2013, o grupo de caixasarcialmente destruído. A
Assim, estas
s caixas dev
verão ser suubstituídas, com
c
a
abrigo CA16 foi pa
brevidade po
ossível. As caixas-abrigo
o CA9.1, CA2
2.1 e CA11.4
4 deverão seer também alvo de
maior b
substitu
uição. Todass estas situações foram j á referidas em
e relatórios anteriores.
A mon
nitorização de 12 abrigos
s por detecçção acústica
a e visual na
as saídas obbstruídas, pe
ermitiu
confirm
mar, nesta ca
ampanha, a ocupação
o
po
or quirópteros
s em 7 deles
s (ver Tabelaa 4.10).
brigos abran
ngidos por e
este tipo de
e metodologiia de monitoorização, 5 deles
Do total de 12 ab
entam a tota
alidade das aberturas
a
ob
bstruídas: M74, MC17, MC41,
M
MC422 e MC43. Desta
aprese
forma, esta metodologia é parrticularmente
e relevante para
p
estes abrigos,
a
umaa vez que pe
ermite
n se
aferir sse são ou não utilizados por quirópterros. Deste grupo, apenas no MC17 e no MC42 não
registo
ou a saída de
e quirópteros
s. No abrigo M74 foi dete
ectada a saíd
da de morceggos da espé
écie R.
ferrume
equinum e nos abrigos
s MC41 e M
MC43 foi de
etectada saída de morc
rcegos do género
g
Rhinolo
ophus e de indivíduos de espécie nã
ão identificad
da (ver Tabela 4.10).
brigos aprese
entam pelo menos uma
a abertura de
esobstruída e/ou pelo menos
m
Os resstantes 7 ab
uma ab
bertura obstrruída. Apena
as nos abrigo
os MC27, MC29
M
e MC30
0 não foi reggistada a saíída de
morceg
gos (ver Tab
bela 4.10). Desta forma, a
aparentemen
nte, este é um bom métoodo complem
mentar
à monitorização de
e abrigos po
or inspecção
o visual, no caso de abrigos com ááreas inaces
ssíveis
eráveis.
conside
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Relativvamente à monitorização
m
o por detecçã
ão acústica, salienta-se, entre os re sultados gerrais, o
facto d
de se ter reg
gistado activ
vidade de m orcegos na quase totalidade dos poontos da Árrea de
Influência AHBS (46
(
dos 50 pontos amo
ostrados), na quase tottalidade doss pontos da Área
olo (24 ponto
os dos 26 amostrados)
a
se todos os Açudes (188 Açudes dos 21
Contro
e em quas
amostrrados). É de realçar, igua
almente, o cconsiderável número de espécies reggistadas (varriando
entre u
um mínimo de
d 16 e um máximo
m
de 2
25), com especial relevân
ncia para esppécies arborrícolas
(como por exemplo
o, as espécies do génerro Nyctalus) ou fissuríco
olas (por exeemplo, T. ten
niotis).
m a detecção
o, ainda que
e ocasional, de
d espécies / complexoss raros ou de
e difícil
Destacca-se também
detecção, como por
p exemplo, Barbastella
a barbastellu
us, Plecotus
s spp, Hypssugo savii, Myotis
M
escalerrai ou Myotiss daubentoniii.
a
estatística realiza
ada para com
mparação da
a ocorrência de espécies
s entre
Os ressultados da análise
as épo
ocas de Prim
mavera de 20
009, 2010, 2
2011, 2012, 2013 e 2014 revelaram existir diferenças
significcativas para todas as espécies ou co
omplexos co
onsiderados, tanto nos ppontos localizados
na Áre
ea de Influência do AHBS
S, como nos pontos loca
alizados na Área
Á
Controloo, exceptuan
ndo T.
teniotiss na Área Co
ontrolo (ver Tabela
T
4.8 e Tabela 4.9
9). Este resultado certam
mente reflectirá em
parte o efeito do
o aumento do
d esforço de amostra
agem realizado nas éppocas homó
ólogas
subseq
quentes à Primavera de
e 2010. No ccaso de T. teniotis
t
tal é perceptívell se se excluir da
análise
e estatística os
o dados refferentes a Prrimavera de 2009 e Prim
mavera de 20010 (relativam
mente
a Área
a de Influência do AHBS)) e Primaverra 2010 (rela
ativamente a Área Controolo). O mesm
mo se
passa para P. kuhlli, na Área de
e Influência do AHBS. Relativamente
R
e ao compleexo P. pipistrrellus /
P. pygm
maeus / M. schreibersii
s
existem
e
diferrenças signifficativas entrre épocas, vverificando-se
e uma
diminuição significa
ativa de pon
ntos com de
etecção de ocorrência
o
da
a espécie naas Primaverras de
2013 e 2014. Con
ntudo, o pad
drão nestas épocas é percentualme
p
ente semelhaante aos pa
adrões
verifica
ados na Área
a Controlo, o que indicia a ocorrência de uma flu
utuação natuural ou apena
as um
reflexo
o da possibilid
dade de iden
ntificação à e
espécie.
No que
e respeita à monitorizaç
ção de abrig os na área implementaç
ção do projeecto de habitat de
compe
ensação da Vilariça,
V
foram realizadass inspecções
s nos abrigos do tipo eddifícios, bem como
nas áre
eas com pote
encial para ocorrência
o
de
e abrigos do
o tipo arborícola e fissuríccola. Foi registada
a ocorrrência de mo
orcegos num
ma mancha fflorestal: 1 in
ndivíduo do género
g
Pipisstrellus na Ma
ancha
floresta
al M3. Relattivamente à monitorizaçção por detecção acústtica na Ribeeira da Vilariça a
activida
ade de morccegos foi reg
gistada em a
ambos os po
ontos monitorizados na rribeira. O nú
úmero
de esp
pécies regista
adas varia entre um mín
nimo de 5 e um
u máximo de 8, com eespecial relev
vância
para o registo dass espécies Nyctalus
N
leissleri e Tada
arida teniotis
s bem comoo do comple
exo E.
serotin
nus / E. isabe
ellinus.
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Avaliação da eficácia das
d medidas
s adoptadas
s para prevenir ou red uzir os imp
pactes
4.3 – A
objecto de monito
orização
ncipais impactes decorre
entes do perííodo de cons
strução pren
ndem-se com
m a realizaçã
ão das
Os prin
obras, nas áreas de
d construção dos escalõ
ões de monttante e jusan
nte, com o ruuído associa
ado às
as, com movvimentações anormais de
e máquinas e pessoas.
mesma
No deccorrer dos meses
m
a que se refere a presente
e campanha de Primaveera de 2014
4, não
decorre
eram ações de desmata
ação na zon
na da futura
a albufeira, uma
u
vez qu e estes trab
balhos
foram ssuspensos, segundo
s
indiicação forne cida, a partirr de 15 de Março.
Relativvamente ao abrigo
a
M40 que foi consstruído como
o medida de compensaçãão, importa referir
que ass medidas de
e prevenção
o de perturba
ação na gale
eria foram já
á adotadas, nomeadame
ente a
instalaçção de grade
eamento ade
equado para
a evitar a entrrada de pess
soas não auttorizadas no local.
Esta m
medida está a revelar-se
e eficaz visto
o que, por um
u lado não foram regisstados indícios de
presen
nça humana,, e por outro
o confirmou--se a ocupaç
ção do abrig
go nesta cam
mpanha, porr 5 R.
euryale
e/mehelyi e 1 Rhinolophu
us sp.
Como medida com
mpensatória,, até ao mo
omento, exis
stem 73 caixas-abrigo eem condições de
serem ocupadas. No
N decurso da monitorizzação foi registada ocup
pação de 4 caixas-abrig
go por
quiróptteros. No en
ntanto, é de
e destacar o incremento
o consideráv
vel no númeero de indiv
víduos
regista
ado nestas estruturas, du
urante a Prim
mavera de 2014,
2
sendo expectável qque este aum
mento
se verifique no futu
uro. O tempo
o decorrido d esde a imple
ementação desta
d
medidaa compensattória é
ainda ccurto, sendo
o importante analisar os resultados de uma mon
nitorização ddurante uma
a série
temporral alargada
a, por forma
a a avaliar a existência de eventuais flutuaçções sazona
ais na
ocupaçção destas estruturas
e
por morcegos.
Assim, de uma forrma geral, as
s medidas d
de mitigação que já foram adotadas parecem te
er sido
ntes para minimizar impa
actes sobre a comunidad
de local de morcegos.
m
suficien
A conttinuação do
os estudos demonstra-s
d
se fundamen
ntal, pois pe
ermitirá avaaliar as resp
postas
compo
ortamentais das
d espécies
s à construçção das barragens e con
nsequente allteração dos
s seus
habitatts de alimenttação e repro
odução, bem
m como avaliar a eficácia
a das medidaas de minimização
adotad
das. A camp
panha de re
eferência, asssim como as
a futuras campanhas
c
dde monitoriz
zação,
aprese
entam-se com
mo essenciaiis nessa ava
aliação.
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4.4 – C
Comparação
o com as pre
evisões efec
ctuadas no EIA
Como referido no EIA (2004),, na fase de
e construção
o os efeitos poderão suurgir ao níve
el dos
biótopo
os ribeirinhoss e ripícolas
s (zonas de alimentação
o) provocado
os pelas obraas e conseq
quente
aumen
nto da perturbação a diiversos níve
eis, que afec
ctarão sobre
etudo as zoonas próxima
as do
escalão
o de montan
nte. Nesta fase os impacttes ocorreram também devido
d
à dest
struição de abrigos
e perda
a de habitat decorrente da
d desmataçção.
cte, decorren
nte desta fas
se, será nega
ativo, de maggnitude mod
derada
De uma maneira geral o impac
a elevvada, certo e localizado
o, temporário
o, imediato, mas mitigá
ável atravéss da constru
ução /
eração de abrigos, habita
at e colocaçã
ão de caixas--abrigo.
recupe
esente camp
panha ainda não foi posssível detecta
ar sinais que
e estejam a ocorrer imp
pactes
Na pre
significcativos sobre
e os quiróp
pteros, apesa
ar de ser expectável
e
que
q
os impaactes previs
stos e
mencio
onados no EIA
E se veriffiquem num futuro próx
ximo, devido ao facto jáá terem dec
corrido
acçõess de desmattação em larrga escala, d
de se ter iniciado a fase
e de enchim
mento da albu
ufeira,
bem co
omo o plano de destruiçã
ão / descara
acterização de
d abrigos localizados em
m Zona Inundável.
Visto q
que estas acções foram
m implementa
adas recenttemente, eve
entuais efeittos negativos que
dela po
ossam advir só serão perrceptíveis em
m campanha
as futuras.
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5 – CO
ONCLUSÃO
O
5.1 – Síntese da
a avaliação dos impac
ctes objecto
o de monitorização e da eficácia
a das
as para prev
venir ou red
duzir os imp
pactes objec
cto de monittorização
medidas adoptada
n se verifi caram impactes significa
ativos ao nívvel da distrib
buição
No deccurso desta campanha não
das esspécies e uttilização do espaço deccorrentes da
as obras de construção dos escalões de
montan
nte e jusante. Contudo
o, foram reg
gistados imp
pactes sobre
e os abrigoos de quiróp
pteros
localiza
ados na Zon
na Inundáve
el do AHBS , devido à implementaç
i
ção do planoo de destruição /
descarracterização de abrigos. Os dadoss recolhidos indiciam qu
ue o impaccte decorren
nte da
destruição destess abrigos é de magn
nitude reduz
zida. No que respeitaa à destruiç
ção /
descarracterização de abrigos que ocorreu
u em Novem
mbro de 201
13, dado o ccurto interva
alo de
tempo decorrido, eventuais
e
efe
eitos negativvos que dela
a possam ad
dvir só serãoo perceptíve
eis em
campa
anhas futurass. Relativam
mente aos re
estantes abrigos monitorrizados, não foram regis
stados
impactes relevante
es.
ecorrentes d
do início do enchimento
e
da
d albufeira,, que terão reflexo
Relativvamente aos impactes de
ao níve
el da perda de habitat, estes
e
são de
e magnitude reduzida devido ao factoo de ter dec
corrido
um currto espaço de
d tempo e da
d área afecctada em termos de perd
da de habitaat ser ainda pouco
conside
erável em termos
t
de afectação d
da actividade
e de anima
ais com umaa capacidad
de de
mobilid
dade grande e que se deslocam em vvoo.

5.2 – Proposta de
d novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivaçã
ão de
adas
medidas já adopta
do informação enviada à equipa de
e monitoriza
ação, os trab
balhos de ddesmatação foram
Segund
suspen
nsos a partir do dia 15 de
e Março de 2
2014. Salienta-se ainda que,
q
na evenntualidade de
e uma
necesssidade excepcional, qua
aisquer operrações de desmatação
d
pontuais urrgentes, a serem
s
realizadas durante
e o período de restriçã
ão, deverão ser alvo de
d comunicaação atempa
ada e
em de autorrização pelas
s entidades competente
es e, se tal for consideerado neces
ssário,
carece
ão ser sujeittas a monito
orização com
mplementar adequada (previamentee e/ou dura
ante o
deverã
decursso dos trabalh
hos), devend
do:

gurada a ob
btenção de autorização do ICNF para iniciar os trabalho
os de
1. Ser asseg
desmataçã
ão ao redor de
d abrigos já identificados
s;

 AHBS
S COPYRIGHT – Todos
T
os direitos
s reservados

Pág. 102 de
d 104

AHBS
Aprroveitamento Hidroeléctric
co do Baixo Sabor
S

RELA
ATÓRIO DE MONITORIZ
ZAÇÃO DA FAUNA
F
QUIRÓPTERO
OS - PRIMA
AVERA DE 20
014

AHBS/RMQ.2
28.01

2. Os trabalho
o de desmattação que te
enham como
o possível co
onsequência a perturbaç
ção no
interior de um abrigo ocupado
o
(exx.: ruído de máquinas nu
um raio de 150m) devem ser
ocas de hibe
ernação e crriação, podendo ocorrer entre 15 Ma
arço e
realizados fora das épo
bro;
30 de Abril ou entre 20 de Agosto e 30 Novemb
e ser imprete
erível a realizzação de trabalhos de de
esmatação nnas imediaçõ
ões de
3. No caso de
abrigos ide
entificados, fo
ora dos perío
odos anteriormente indicados, nomeaadamente du
urante
a época de
e criação, rec
comenda-se o contacto prévio
p
com a equipa de m
monitorizaçã
ão, por
forma a se
er possível agendar um
ma inspeção do abrigo no dia ante rior ao início dos
trabalhos. No caso do
o abrigo se e
esocupado, dever-se-á iiniciar limpeza da
encontrar de
área envolvvente no dia
a seguinte à vvisita. Caso o abrigo se encontre ocuupado, dever-se-á
contactar de
d imediato o ICNF para
a se procede
er à transferrência dos aanimais para outro
local adequ
uado.
ação / desarb
borização devverá ser realizada das co
otas mais baaixas para as
s mais
4. A desmata
altas e de
e sul para norte, de modo a dirrecionar os indivíduos, para áreas
s não
intervencio
onadas e mais a montantte das atuais
s frentes de obra;
o
ação / desarborização d
deve ser rea
alizada no período
p
de ttempo mais curto
5. A desmata
possível, de modo a reduzir ao máxximo a interv
venção huma
ana na área.
u inventário
o das árvore
es cavernícolas na zona de desmata
ação e
6. Deverá serr realizado um
proceder-sse à sua marrcação. Estass árvores nã
ão devem ser cortadas im
mediatamentte. Em
primeiro lu
ugar deverá haver desba
aste das cop
pas e dos ra
amos sem ccortar o tronco da
árvore. De
evem ser rem
movidas toda
as as árvore
es não cave
ernícolas ao seu redor. Desta
forma redu
uz-se a poten
ncialidade do
o abrigo e au
umenta-se a probabilidadde de não re
etorno
ao abrigo dos animais
s que possam
m emergir. Passado
P
uma semana, o tronco dev
ve ser
d
no solo,
s
com oss orifícios livrres e não tap
pados pelo ssolo (para pe
ermitir
cortado e deixado
que animais que tenha
am voltado e permaneça
am no interior possam esscapar). Passados
o pode então
o ser removido do local.
mais 3 a 5 dias o tronco
dida compensatória, deve
e-se instalar, com a maio
or brevidadee, caixas-abriigo na
7. Como med
periferia da
as áreas de desmatação.
d
.
didas anteriormente proppostas para o novo
Tendo em conta o sucesso na implementaçção das med
e, que haja ccontinuidade
e na sua aplicação, com vista a minimizar
abrigo recomenda--se, somente
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eventuais impactess decorrente
es das obra
as na proxim
midade do Novo
N
Abrigo,, designadam
mente
atravéss da:
1. Implementa
ação de uma
a área de resstrição ao us
so de explosivos em tornoo do novo ab
brigo;
ação de um
ma área de proibição de
e circulação de máquinaas e veículo
os em
2. Implementa
torno do novo
n
abrigo, sendo que
e para isso não se devem utilizarr áreas foras das
previstas em
e projeto.
o de interven
nções de rec
cuperação / protecção, im
mporta referrir que
Relativvamente aos abrigos alvo
para to
odos eles se recomenda que, no futu
uro, qualquerr limpeza de vegetação, ffeita com ca
arácter
de man
nutenção, tenha apenas como objecttivo único a desobstrução
d
o de entradaas, salvo indicação
expresssa em contrá
ário e devida
amente justifficada pela equipa de mo
onitorização;

5.3 – P
Proposta de revisão dos programa
as de monito
orização e da
d periodicid
dade dos fu
uturos
relatórrios de Monitorização
esente relató
ório não será
á proposta q
qualquer alte
eração ao Programa de Monitorização de
No pre
Fauna – subdescrittor Quirópterros.
Aguard
damos a dissponibilização da COS 2
2007 (nível 3 ou superior), de form
ma a ser po
ossível
implem
mentar a totalidade do novo Programa
a de Monitorrização.
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Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies.

Espécie / Grupo

Frequência
máxima
energia
(kHz)

Frequência
máxima
(kHz)

Frequência
mínima
(kHz)

Estrutura do
pulso

Duração dos
pulsos (ms)

Intervalo
entre pulsos
(ms)

Observações

Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus euryale /
mehelyi
Rhinolophus
ferrumequinum

105 – 115

-

-

CF

Variável

Variável

-

100 – 104

-

-

CF

Variável

Variável

-

80 – 84

-

-

CF

Variável

Variável

-

Myotis myotis / blythii
(Myotis grandes)

30 – 35

≤ 60

≥ 20

stFM

2-6

≤ 100

Não é possível distinguir as
vocalizações das duas espécies;
frequência central nos 35 kHz.

Myotis daubentonii /
bechsteinii /
emarginatus / escalerai
/ mystacinus
(Myotis pequenos)

40 – 50

Variável

Variável

stFM

2–6

≤ 100

Só é possível distinguir algumas
espécies dentro do grupo; frequência
central nos 45 kHz.

Myotis daubentonii

45 (40 – 50)

95

35

stFM

2–5

≤ 100

Myotis escalerai

40 – 42
(40 – 50)

110

20

stFM

2–4

≤ 100
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Oscilograma sinusoidal, amplitude
modulada; taxa de repetição média de
15 pps; frequentemente revela na parte
terminal um curto segmento FM
descendente quando ecolocaliza
próximo da água ou solo.
A frequência final (20kHz) sofre poucas
variações, mesmo com proximidade de
objectos; BW muito alargado.
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Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (cont.)

Espécie / Grupo

Frequência
máxima
energia
(kHz)

Frequência
máxima
(kHz)

Frequência
mínima
(kHz)

Estrutura do
pulso

Duração dos
pulsos (ms)

Intervalo
entre pulsos
(ms)

Myotis mystacinus

Variável

≤ 100

≥ 25

stFM

2–6

≤ 100

Miniopterus
schreibersii

50 (50 – 60)

-

-

FM – qCF

≤8

≤ 100

Pipistrellus pygmaeus

55 (45 – 60)

-

≥ 45

FM – qCF
(variável)

≤8

≤ 100
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Observações
Dois tipos de sinais, apenas um
permite a identificação (frequência
central no 50kHz); é muito difícil
identificar esta espécie pois apenas as
vocalizações com frequência de
máxima energia de 50 kHz o permitem;
pode ser confundido com Pipistrellus
pygmaeus em ambientes fechados.
Ecolocalização semelhante à de P.
pygmaeus, considerando-se, para
efeitos deste estudo, estas duas
espécies como um complexo; esta
espécie só é localmente abundante
próximo de abrigos, na ausência de
abrigos conhecidos assume-se que
estas vocalizações pertencem a P.
pygmaeus (no caso específico do
Baixo Sabor é uma espécie localmente
abundante)
Ecolocalização semelhante à de M.
schreibersii, considerando-se, para
efeitos deste estudo, estas duas
espécies como um complexo;
distribuição ampla em Portugal; o valor
da frequência mínima poderá,
consoante os casos, ser uma
característica distintiva P. pipistrellus.
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Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (cont.).

Espécie / Grupo

Frequência
máxima
energia
(kHz)

Frequência
máxima
(kHz)

Frequência
mínima
(kHz)

Estrutura do
pulso

Duração dos
pulsos (ms)

Intervalo
entre pulsos
(ms)

Pipistrellus pipistrellus

45 (41 – 51)

-

42 – 48

FM – qCF
(variável)

≤8

≤ 100

Pipistrellus kuhlii

38 (36 – 45)

-

37 – 41

FM – qCF
(variável)

8 – 12

100 – 200

Plecotus austriacus /
auritus

18-25
30-40

Variável

≥ 40

stFM (pares de
pulsos)

2–6

≤ 100

Hypsugo savii

30 – 35

-

-

qCF (shFM)

≤ 15

≥ 150
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Observações
Distribuição mais frequente no norte
de Portugal; o valor da frequência
mínima poderá consoante os casos
ser uma característica diagnosticante;
devido à gama de sobreposição da
FmaxE e da frequência mínima, esta
espécie poderá não ser distinguível de
P. pygmaeus e M. schreibersii.
Distribuição ampla em Portugal, sendo
mais frequente no sul; o valor da
frequência mínima poderá, consoante
os casos, ser uma característica
diagnosticante.
Não é possível distinguir as duas
espécies através das suas
vocalizações; este grupo é de difícil
detecção devido à baixa intensidade
das vocalizações (espécies
sussurrantes); uma das características
diagnosticastes é o facto de emitir
pares de pulsos.
Rápido aumento de amplitude no início
do pulso (verificável no oscilograma).

Pág. AII.3

AHBS Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor
RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA
QUIRÓPTEROS - PRIMAVERA DE 2014

AHBS/RMQ.28.01

Tabela 1 – Síntese das variáveis diagnosticantes das vocalizações de Quirópteros para diferenciar as diversas espécies / grupos de espécies (cont.)

Espécie / Grupo

Frequência
máxima
energia
(kHz)

Frequência
máxima
(kHz)

Frequência
mínima
(kHz)

Estrutura do
pulso

Duração dos
pulsos (ms)

Intervalo
entre pulsos
(ms)

Observações
Têm uma ecolocalização muito
plástica; possível confusão com
Nyctalus leisleri pois em meio fechado
esta espécie deixa de fazer alternância
de sinal; a distinção entre ambos, se
possível, baseia-se no facto de E.
serotinus apresentar pulsos mais curto
e frequentemente emitir harmónicas.
Geralmente emite acima dos 22 kHz;
na ausência de alternância de sinal
pode ser identificado como E.
serotinus; N. leisleri apresenta
variáveis de tempo mais longas do que
E. serotinus e potencial alternância de
sinal.
Não é possível distinguir as duas
espécies; devido à raridade de N.
noctula em Portugal assume-se
usualmente que estas vocalizações
pertencem a N. lasiopterus.

Eptesicus serotinus/
isabellinus

23 – 34

Variável

Variável

FM – qCF
(variável)

Variável

Variável

Nyctalus leisleri

23 – 28

-

-

FM – qCF
(alternância de
sinal)

9 – 15

≥ 200

Nyctalus lasiopterus /
noctula

18 – 22

-

-

FM – qCF
(alternância de
sinal)

≥ 10

≥ 200

Barbastella
barbastellus

33 – 44

-

-

FM – qCF
(alternância de
sinal)

Pulso tipo I –
2,5;
Pulso tipo II - 6

80 – 150

Alternância de sinal com diferentes
frequências.

> 300

Harmónicas frequentes; único
morcego audível na Europa; no
heterodino pode ser confundido com
social calls de Pipistrellus spp.

Tadarida teniotis

9 – 14
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ANEXO III
TABELAS DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM
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Tabela 1 – Localização dos abrigos potenciais de Quirópteros prospectados.
Abrigo

Coordenadas UTM

M03

680298

4575206

M05

679728

4574105

M19

669366

4565516

M30

682928

4582861

M31

692535

4590658

M32

691928

4591603

M34

682341

4564623

M35

671481

4561014

M36

671118

4562381

M37

677434

4560618

M39

673337

4566265

M40

665984

4565563

M51

676769

4565911

M52

680430

4565718

M53

680671

4575164

M54

683666

4575579

M55

684054

4584662

M61

691586

4592375

M62

663050

4563583

M63

671152

4562570

M64

671390

4562619

M65

672538

4573058

M66

681923

4576417

M67

663347

4559887

M68

668000

4559869

M69

678262

4560685

M70

686058

4591244

M71

673374

4572066

M72

682376

4564724

M73

663111

4563656

M74

672764

4561560

MC1

692292

4598380

MC2

685351

4608848

MC3

685678

4609216

MC4

694325

4615817

MC5

694423

4615637

MC6

695349

4615459

MC7

695366

4615476
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MC8

695328

4615470

MC9

695327

4615482

MC10

695324

4615468

MC11

695016

4615368

MC12

695009

4615471

MC13

701217

4606100

MC14

711000

4601492

MC15

711037

4601569

MC16

710517

4601207

MC17

710572

4601215

MC18

710345

4601068

MC19

710198

4601165

MC20

710410

4601165

MC21

695391

4615457

MC22

710520

4601010

MC23

710503

4601031

MC24

711085

4600892

MC25

663096

4563648

MC26

695224

4615399

MC27

700750

4597422

MC28

677840

4554846

MC29

696087

4614879

MC30

703908

4598320

MC31

685741

4572145

MC32

710668

4600859

MC33

673250

4558800

MC34

673635

4559276

MC35

675855

4556050

MC36

688474

4565716

MC37

688372

4567280

MC38

688089

4567171

MC39

687834

4567353

MC40

699562

4613369

MC41

687034

4566877

MC42

689453

4617752

MC43

683019

4557834
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Tabela 2 – Pontos de amostragem acústica de Quirópteros.
Pontos de
amostragem

Coordenadas UTM

Q1A

658615

4560315

Q1B

658813

4561979

Q2A

660642

4563985

Q2B

662285

4563907

Q3A

667606

4562517

Q3B

667603

4560247

Q4A

670811

4561016

Q4B

673852

4561764

Q5A

663959

4569272

Q5B

662210

4567584

Q6A

669448

4566998

Q6B

665823

4569014

Q7A

670895

4567188

Q7B

673822

4566316

Q8A

677297

4569129

Q8B

675585

4567222

Q9A

683202

4564877

Q9B

680285

4565609

Q10A

669471

4573036

Q10B

666170

4570264

Q11A

673459

4574081

Q11B

671033

4571252

Q12A

678009

4572312

Q12B

675491

4573385

Q13A

683150

4571417

Q13B

684138

4574047

Q14A

672639

4576549

Q14B

674052

4579027

Q15A

677536

4576660

Q15B

679493

4579217

Q16A

683418

4577762

Q16B

682110

4578410

Q17A

676496

4583083

Q17B

675073

4584093

Q18A

683104

4584708

Q18B

682921

4582776

Q19A

688195

4582615
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Q19B

686155

4580398

Q20A

683444

4585261

Q20B

682081

4587086

Q21A

686410

4587539

Q21B

686955

4585817

Q22A

692721

4587592

Q22B

691210

4585976

Q23A

686141

4592784

Q23B

687837

4593217

Q24A

692993

4590465

Q24B

692132

4593409

Q25A

697510

4590840

Q25B

696884

4594249

Q27A

691370

4598400

Q27B

691195

4595949

Q31A

693900

4603533

Q31B

691753

4600779

Q32A

698715

4603057

Q32B

698038

4600441

Q34A

686196

4606984

Q34B

689137

4609207

Q36A

699203

4606527

Q36B

697521

4608927

Q37A

702005

4607427

Q37B

703345

4609399

Q45A

673954

4558699

Q45B

671744

4559382

Q46A

675642

4556240

Q46B

677232

4557862

Q47A

683902

4563454

Q47B

682838

4561426

Q48A

688516

4567099

Q48B

687179

4569561

Q49A

711938

4601712

Q49B

710909

4603713

Q50A

688108

4615498

Q50B

689435

4617581

Q51A

694611

4615765

Q51B

692893

4617714

Mac 1

666251

4568061

Mac 2

666028

4568378
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Mac 3

667058

4569335

Mac 4

671615

4566589

Mac 5

672266

4565023

Mac 6

681114

4572540

Mac 7

681835

4572345

Mac 8

682234

4572435

Mac 9

682565

4571913

Mac 10

682574

4573271

Mac 11

682480

4575991

Mac 12

684651

4576171

Mac 13

685037

4576187

Mac 14

683803

4580228

Mac 15

684280

4580381

Mac 16

682843

4580718

Mac 17

691307

4589244

Mac 18

691686

4589214

Mac 19

693000

4590361

Mac 20

693350

4590649

Mac 21

695814

4592776

AHBS/RMQ.28.01

Tabela 3 – Localização das caixas-abrigo
Caixas-abrigo

Coordenadas UTM

CA1.1

686811

4587009

CA1.2

686816

4587012

CA1.3

686828

4587018

CA1.4

686831

4587022

CA2.1

685640

4586920

CA2.2

685631

4586905

CA2.3

685610

4586897

CA2.4

685610

4586897

CA3.1

684062

4586017

CA3.2

684049

4586016

CA3.3

684029

4585998

CA3.4

684004

4585989

CA4.1

683720

4585350

CA4.2

683714

4585427
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Caixas-abrigo

Coordenadas UTM

CA4.3

683722

4585444

CA4.4

683723

4585489

CA5.1

682550

4580493

CA5.2

682572

4580473

CA5.3

682594

4580455

CA5.4

682615

4580441

CA6.1

682673

4579181

CA6.2

682568

4579135

CA6.3

682568

4578983

CA6.4

682565

4578985

CA7.1

681099

4576326

CA7.2

681068

4576310

CA7.3

681018

4576267

CA7.4

681048

4576264

CA8.1

678523

4573645

CA8.2

678515

4573636

CA8.3

678543

4573646

CA8.4

678532

4573649

CA9.1

678648

4575779

CA9.2

678645

4575814

CA9.3

678652

4575889

CA9.4

678630

4575861

CA10.1

677344

4572734

CA10.2

677414

4572710

CA10.3

677417

4572708

CA10.4

677487

4572641

CA11.1

680396

4573029

CA11.2

680396

4573029

CA11.3

680415

4572980

CA11.4

680419

4572980
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Caixas-abrigo

Coordenadas UTM

CA12.1

679081

4573095

CA12.2

679102

4573083

CA12.3

679137

4573079

CA12.4

679139

4573106

CA13.1

674066

4578364

CA13.2

674063

4578345

CA13.3

674059

4578332

CA13.4

674046

4578307

CA14.1

682442

4575986

CA14.2

682415

4576001

CA14.3

682387

4576016

CA14.4

682344

4576036

CA15.1

683443

4587248

CA15.2

683424

4587255

CA15.3

683207

4587319

CA15.4

683179

4587335

CA16.1

680555

4566574

CA16.2

680542

4566542

CA16.3

680545

4566536

CA16.4

680549

4566530

CA17.1

672138

4569911

CA17.2

672152

4569922

CA17.3

672168

4569932

CA17.4

672188

4569945

CA18.1

672906

4566922

CA18.2

672901

4566917

CA18.3

672886

4566902

CA18.4

672878

4566916

CA19.1

671751

4566411

CA19.2

671718

4566455
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Caixas-abrigo

AHBS/RMQ.28.01

Coordenadas UTM

CA19.3

671707

4566457

CA19.4

671752

4566426

CA20.1

665147

4563983

CA20.2

665150

4564001

CA20.3

665224

4564020

CA20.4

665205

4564030

Tabela 4 – Pontos de amostragem acústica de Quirópteros na Ribeira da Vilariça.
Pontos de
amostragem

Coordenadas UTM

P1

659642

4564704

P2

659943

4567791

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados

Pág. AIII.8

AHBS
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA
QUIRÓPTEROS - PRIMAVERA DE 2014

AHBS/RMQ.28.01

Tabela 5 – Localização dos abrigos potenciais de Quirópteros prospectados na Ribeira da
Vilariça.
Abrigo

Coordenadas UTM

O1
O2
O3
O4
O5

659152

4564997

659928

4565242

659910

4565911

659393

4566048

659740

4566835

O6

660007

4566938

O7

659688

4567528

O8

660004

4567732

O9

660293

4567763

O10

659997

4568159

O11

659874

4568101

O12

659895

4568677

M1

659489

4564515

M2

659610

4564832

M3

659644

4565444

M4

659637

4565577

M5

659405

4566638

M6

659850

4568312

M7

660065

4568774

M8

660064

4569285

F1

660644

4569472
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O presente documento constitui o Resumo Técnico (RT) do Relatório de Monitorização de Fauna
– Quirópteros da Campanha de Primavera de 2014.

Objectivos
Este Programa de Monitorização tem como objectivos:
- Determinação de impactos / alterações através do acompanhamento das populações ao longo
das diferentes etapas do empreendimento, quer das prospectadas no âmbito do estudo do
RECAPE, quer das identificadas nos novos levantamentos;
- A avaliação da eficácia das medidas de minimização e compensatórias a implementar, na
conservação das populações de quirópteros da área.

O âmbito deste estudo é a realização da campanha de monitorização relativa à Primavera de
2014 realizada durante os meses de Abril, Maio e Junho de 2014, do descritor Fauna –
Quirópteros, para a Empreitada Geral de Construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo
Sabor (AHBS).
As datas de realização das campanhas e o esforço de amostragem são apresentadas na Tabela
1.
Tabela 1 – Datas da realização das amostragens e esforço de amostragem.

CAMPANHA
Primavera de 2014
Abrigos*
(Fase de Obra)

Primavera de 2014
Acústica**
(Fase de Obra)

Primavera de 2014
(Monitorização de
caixas-abrigo)

DATAS DE REALIZAÇÃO
DE AMOSTRAGEM

ESFORÇO DE
AMOSTRAGEM

15 de Abril

2 pessoas/equipa
(2 equipas)

5 a 7, 11, 13 e 14 de
Maio

2 pessoas/equipa
(2 equipas)

9 a 18 de Abril

2 pessoas/equipa
(2 equipas)

4 a 10, 13 a 19 e 24 de
Maio

2 pessoas/equipa
(2 equipas)

15 a 24 de Junho

2 pessoas/equipa
(2 equipas)

17 de Abril

2 pessoas/equipa
(2 equipas)

7, 13 a 15 de Maio

2 pessoas/equipa
(2 equipas)

* Nestas datas estão incluídas as datas referentes à amostragem de abrigos na ribª da
Vilariça.
** Nestas datas estão incluídas as datas relativas à amostragem acústica de abrigos e
da ribª da Vilariça.

 AHBS COPYRIGHT – Todos os direitos reservados

Pág. AV.1

AHBS
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DA FAUNA
QUIRÓPTEROS - PRIMAVERA DE 2014

AHBS/RMQ.28.01

Parâmetros a registar
Durante campanhas às quais o presente relatório se refere pretendeu-se efectuar as seguintes
acções:
Tabela 2 – Parâmetros a monitorizar – Quirópteros
Parâmetros a
Monitorizar

Abreviatura

Método de
amostragem

N.º de locais de
amostragem

Frequência
de
amostragem

-

N.º de abrigos
na Área de
Influência do
AHBS

Busca em
estruturas
favoráveis

Abrigos já
identificados e
potenciais na Área
de Influência do
AHBS e na Área
Controlo

Trimestral

-

N.º de espécies
presentes por
abrigo, na Área
de Influência do
AHBS

Identificação
de indivíduos
nos abrigos

Abrigos já
identificados e
potenciais na Área
de Influência do
AHBS e na Área
Controlo

Trimestral

-

N.º de
indivíduos por
abrigo, na Área
de Influência do
AHBS

Contagem de
indivíduos nos
abrigos

Abrigos já
identificados e
potenciais na Área
de Influência do
AHBS e na Área
Controlo

Trimestral

-

N.º de espécies
presentes por
ponto

Pontos de
amostragem

2 pontos por
quadrícula definida
no Relatório de
Referência Anual
e quadrículas na
Área Controlo

Mensal de
Março a
Outubro

-

Número de
pontos com
presença
positiva por
espécie

Pontos de
amostragem

2 pontos por
quadrícula definida
no Relatório de
Referência Anual
e quadrículas na
Área Controlo

Mensal de
Março a
Outubro

Impacte

Quantificação

ABRIGOS

Presença de
Abrigo

Número de
espécies em
Abrigos

Número de
indivíduos em
Abrigos

PreAbr

NumEspAbr

NumIndAbr

DISTRIBUIÇÃO
DAS ESPÉCIES

Número de
espécies

Presença de
espécies

NumEsp

PreEsp
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Tabela 2 – Parâmetros a monitorizar – Quirópteros (cont.)
Parâmetros a
Monitorizar

Abreviatura

Impacte

Quantificação

Método de
amostragem

N.º de locais
de
amostragem

Frequência
de
amostragem

PreNovosAbr

+

N.º de novos
abrigos/caixas
ocupados

Busca em
novos
abrigos/caixas

Novos
abrigos/caixas
a criar

Trimestral

+

N.º de espécies
presentes por
novos Abrigos e
caixas, na Área
de Influência do
AHBS

Identificação e
contagem de
indivíduos nos
novos
abrigos/caixas

Novos
abrigos/caixas
a criar

Trimestral

+

N.º de
indivíduos por
novos Abrigos e
caixas, na Área
de Influência do
AHBS

Identificação e
contagem de
indivíduos nos
novos
abrigos/caixas

Novos
abrigos/caixas
a criar

Trimestral

Pontos de
amostragem

2 pontos por
quadrícula
definida no
Relatório de
Referência
Anual e
quadrículas na
Área Controlo

Mensal de
Março a
Outubro

MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO
Presença nos
novos Abrigos e
caixas
Número de
espécies em novos
Abrigos e caixas

Número de
indivíduos em
novos Abrigos e
caixas

NumEspNovosAbr

NumIndNovosAbr

DISPONIBILIDADE
DE HABITAT

Habitat de
alimentação

habitatAli

-

N.º de feeding
buzzes por
ponto de
acústica

2 pontos por
quadrícula
definida no
Habitat potencial
Cartografia e
Relatório de
habitatSpi
Anual
para espécie
modelação
Referência
Anual e
quadrículas na
Área Controlo
A coluna referente aos impactes diz respeito ao impacte que se espera que a construção e exploração do
Aproveitamento Hidroeléctrico tenha no valor de cada parâmetro (- se o valor diminuir, + se o valor aumentar).
Área de habitat
potencial para
espécie i na
Área de
Influência do
AHBS e na Área
Controlo
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Metodologia
Monitorização de abrigos
A inspecção e prospecção de abrigos foram realizadas durante o período diurno recorrendo a
focos e frontais de luz branca e fria, com a possibilidade de serem substituídos por luz vermelha
(de forma a diminuir a perturbação sobre os animais). A deslocação ao longo dos abrigos
efectuou-se lentamente de modo a permitir a procura de animais nas paredes, tecto e cavidades
dos abrigos. Sempre que detectados animais procedeu-se à sua identificação, contagem e se
possível registo fotográfico.
Em cada abrigo foi também inspeccionada a presença de vestígios (guano, cadáveres, etc).
O tratamento estatístico consistiu na aplicação do teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis,
seguido de um post-hoc de Dunns, para comparar os dados relativos às 6 épocas de Primavera
de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 e o teste de Mann-Whitney para a comparação da
ocupação de abrigos em função da sua localização espacial.
Detecção acústica de ultra-sons
Esta metodologia permite detectar actividade e identificar as espécies de morcegos presentes na
área de estudo. Importa, no entanto, realçar que esta metodologia não permite uma
contabilização do número exacto de indivíduos presentes. O equipamento utilizado (Petterson®
240x) encontra-se equipado com 2 sistemas de detecção: o heterodino e o tempo expandido,
tendo sido utilizado o segundo sistema, que permite o registo dos contactos detectados e
posterior análise dos registos sonoros dos morcegos com recurso ao programa de análise de
sons BatSound Pro (Pettersson Elektronik AB®). A metodologia a adoptar consistiu na
amostragem por pontos durante um período de 10 minutos. Os censos foram iniciados meia hora
após o pôr-do-sol e terminados 2/3 horas depois (Rainho et al. 1998).
Relativamente ao tratamento estatístico dos dados de detecção acústica, optou-se pelo teste de
Chi-Quadrado para efectuar uma comparação entre a ocorrência da espécie / complexo entre
épocas homólogas (Primavera 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014). A análise estatística, foi
realizada considerando conjuntos de dados das 3 espécies / complexos de espécies
consideradas como localmente mais comuns: Tadarida teniotis, Pipistrellus kuhli e Pipistrellus
pipistrellus / Pipistrellus pygmaeus / Miniopterus schreibersii.
Detecção acústica de ultra-sons à saída de abrigos
Nesta campanha e seguindo as recomendações da CAAC realizou-se uma amostragem acústica
nas saídas dos abrigos, M62 – Mina Qtª Laranjeiras, M65 – Covas, M74 - Mina do Anastácio,
MC17 – Mina Stº Adrião (galeria 4), MC26 – Mina da Ribeira, MC27 – Mina Gralheira, MC29 –
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Mina da Quelhinha, MC30 – Mina Água Campo Víboras, MC40 – Mina Argozelo, MC41 – Minas
Fonte Santa, MC42 – Mina Paredes e MC43 – Mina Martim Tirado.
Monitorização de caixas-abrigo
Na presente campanha de Primavera de 2014 prosseguiu-se a monitorização das caixas-abrigo,
colocadas como medida de mitigação, através de inspecção visual, sendo que quando
necessário, se recorreu ao uso de um endoscópio. No caso de ser verificada ocupação,
efectuou-se a contagem do número de indivíduos e identificou-se as espécies presentes, quando
possível.
Monitorização da Ribeira da Vilariça
No âmbito do Projecto de Habitat de Compensação da Vilariça foi realizada a detecção acústica
de morcegos em dois pontos e a prospecção de abrigos, quer de edifícios/minas quer de
arborícolas/fissurícolas, num buffer de 500m ao longo do troço final da Ribeira da Vilariça (5Km),
tendo-se adoptado a mesma metodologia aplicada na Área de Influência do AHBS e na Área
Controlo.

Síntese dos resultados obtidos
Monitorização de abrigos
Através da prospecção e inspecção visual de abrigos foi possível identificar a presença de 7 a 13
espécies em 17 abrigos na Área de Influência do AHBS e 6 a 12 espécies em 15 abrigos na Área
Controlo. A percentagem de ocupação de abrigos referenciados na Área de Influência do AHBS
foi de 56,67% (17 ocupados em 30 abrigos potenciais amostrados). A percentagem de ocupação
de abrigos referenciados para a Área Controlo foi de 38,46% (15 ocupados em 39 abrigos
potenciais).
Relativamente ao M40 – Abrigo Construído (Escalão Montante), nesta campanha foram
observados 5 indivíduos do complexo R. euryale/mehelyi e um Rhinolophus sp. Verifica-se uma
diminuição de ocupação, quer em comparação com a época homóloga quer com a época
anterior de Inverno de 2014. De registar, no entanto, o uso do abrigo por parte de diversas
espécies cavernícolas, se considerarmos que na época anterior foram observados indivíduos
das espécies R. ferrumequinum e M. schreibersii. No entanto, o número de animais neste abrigo
continua a ser reduzido para a dimensão e tipologia do abrigo em causa.
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Monitorização por detecção acústica de ultra-sons
Durante a campanha de Primavera de 2014, através da metodologia de detecção acústica de
ultra-sons realizada na Área de Influência do AHBS e Área Controlo foi possível identificar a
presença de um mínimo de 16 espécies, podendo no entanto este número ser de 25 espécies,
se considerarmos a possibilidade de algumas vocalizações gravadas pertencerem a indivíduos
de espécies mais raras ou indivíduos pertencentes a grupos de espécies cuja distinção de
vocalizações é impossível através deste método.
No total dos 97 pontos de amostragem acústica de quirópteros (50 pontos na Área de Influência
do AHBS, 26 pontos na Área Controlo e 21 pontos correspondentes a Açudes), foi detectada
actividade em 88 desses pontos, durante a campanha de Primavera de 2014.
Monitorização por detecção acústica de ultra-sons à saída de abrigos
A monitorização por detecção acústica de ultra-sons e observação directa às saídas dos abrigos
com entradas obstruídas, durante o período de emergência, permitiu confirmar a ocupação de 7
dos 12 abrigos em estudo, nomeadamente M62, M65, M74, MC26, MC40, MC41 e MC43. As
espécies ou complexos de espécies identificadas foram: R. ferrumequinum, R. hipposideros e R.
euryale / mehelyi.
Monitorização de Caixas-abrigo
Como medida compensatória, até ao momento foram colocadas 80 caixas-abrigo sendo que
apenas 73 se encontram de momento em condições de serem ocupadas por quirópteros. Na
presente campanha foi registada a ocupação de quirópteros em 3 caixas-abrigo por indivíduos
do género Pipistrellus.
Monitorização da Ribeira da Vilariça
No que respeita à monitorização de abrigos na área implementação do projecto de habitat de
compensação da Vilariça não foi registada a ocupação de nenhum abrigo do tipo edifício, tendo
sido detectado um indivíduo em uma das manchas florestais monitorizadas. No que toca à
monitorização acústica por detecção de ultra-sons, foram identificadas no mínimo 5 espécies e
no máximo 8, se considerarmos a possibilidade de algumas vocalizações gravadas pertencerem
a indivíduos de espécies mais raras ou indivíduos pertencentes a grupos de espécies cuja
distinção de vocalizações é impossível através deste método. Os resultados parecem indicar que
esta é uma zona com importância para diversas espécies de quirópteros, nomeadamente como
habitat de alimentação, dado que foram registados feeding-buzzes.
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Proposta de novas medidas de mitigação e ou de alteração ou desactivação de medidas já
adoptadas
Segundo informação enviada à equipa de monitorização, os trabalhos de desmatação foram
suspensos a partir do dia 15 de Março de 2014. Salienta-se ainda que, na eventualidade de uma
necessidade excepcional, quaisquer operações de desmatação pontuais urgentes, a serem
realizadas durante o período de restrição, deverão ser alvo de comunicação atempada e
carecem de autorização pelas entidades competentes e, se tal for considerado necessário,
deverão ser sujeitas a monitorização complementar adequada (previamente e/ou durante o
decurso dos trabalhos).

1. Assegurar a obtenção de autorização do ICNF para iniciar os trabalhos de desmatação
ao redor de abrigos já identificados;
2. Os trabalho de desmatação que tenham como possível consequência a perturbação no
interior de um abrigo ocupado (ex.: ruído de máquinas num raio de 150m) devem ser
realizados fora das épocas de hibernação e criação, podendo ocorrer entre 15 Março e
30 de Abril ou entre 20 de Agosto e 30 Novembro;
3.

No caso de ser impreterível a realização de trabalhos de desmatação nas imediações
de abrigos identificados, fora dos períodos anteriormente indicados, nomeadamente
durante a época de criação, recomenda-se o contacto prévio com a equipa de
monitorização, por forma a ser possível agendar uma inspeção do abrigo no dia anterior
ao início dos trabalhos. No caso do abrigo se encontrar desocupado, dever-se-á iniciar
limpeza da área envolvente no dia seguinte à visita. Caso o abrigo se encontre ocupado,
dever-se-á contactar de imediato o ICNF para se proceder à transferência dos animais
para outro local adequado.

4. A desmatação / desarborização deverá ser realizada das cotas mais baixas para as mais
altas e de sul para norte, de modo a direcionar os indivíduos, para áreas não
intervencionadas e mais a montante das atuais frentes de obra;
5. A desmatação / desarborização deve ser realizada no período de tempo mais curto
possível, de modo a reduzir ao máximo a intervenção humana na área.
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6. Deverá ser realizado um inventário das árvores cavernícolas na zona de desmatação e
proceder-se à sua marcação. Estas árvores não devem ser cortadas imediatamente. Em
primeiro lugar deverá haver desbaste das copas e dos ramos sem cortar o tronco da
árvore. Devem ser removidas todas as árvores não cavernícolas ao seu redor. Desta
forma reduz-se a potencialidade do abrigo e aumenta-se a probabilidade de não retorno
ao abrigo dos animais que possam emergir. Passado uma semana, o tronco deve ser
cortado e deixado no solo, com os orifícios livres e não tapados pelo solo (para permitir
que animais que tenham voltado e permaneçam no interior possam escapar). Passados
mais 3 a 5 dias o tronco pode então ser removido do local.
7. Como medida compensatória, deve-se instalar, com a maior brevidade, caixas-abrigo na
periferia das áreas de desmatação.
Tendo em conta o sucesso na implementação das medidas anteriormente propostas para o novo
abrigo recomenda-se, somente, que haja continuidade na sua aplicação, com vista a minimizar
eventuais impactes decorrentes das obras na proximidade do Novo Abrigo, designadamente
através da:
1. Implementação de uma área de restrição ao uso de explosivos em torno do novo abrigo;
2. Implementação de uma área de proibição de circulação de máquinas e veículos em
torno do novo abrigo, sendo que para isso não se devem utilizar áreas foras das
previstas em projeto.
Relativamente aos abrigos alvo de intervenções de recuperação / protecção, importa referir que
em todos eles:
1. Não foram colocadas vedações de acordo com o proposto pela equipa de monitorização
e exigido pelas entidades competentes.
2. Foram levadas a cabo acções de limpeza excessiva da vegetação envolvente, que
provocaram uma descaracterização destes locais; assim, recomenda-se que no futuro
qualquer limpeza de vegetação, feita com carácter de manutenção, tenha apenas como
objectivo único a desobstrução de entradas, salvo indicação expressa em contrário e
devidamente justificada pela equipa de monitorização;
3. Em alguns abrigos (M19, M62 e M34) foi realizado um alargamento desnecessário
algumas entradas dos abrigos, não tendo tal sido recomendado.
No caso concreto do abrigo M19, este foi sugerido como uma das estruturas a ser alvo de
recuperação, no âmbito da implementação de medidas compensatórias. Contudo, esta estrutura
tem evidenciado, ao longo do tempo, sinais de instabilidade e degradação, que podem
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comprometer a sua viabilidade no futuro. Assim, recomenda-se novamente que seja realizada
uma avaliação urgente, por parte de técnicos competentes para o efeito, da necessidade de uma
intervenção ao nível estrutural de modo a que se evite a sua perda. Neste sentido, recomendase também que seja contactado com urgência o ICNF, de forma a se realizar uma avaliação
conjunta por técnicos desta entidade e por especialistas em engenharia.
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