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Nyctalus azoreum (Thomas, 1901) e Pipistrellus sp. 
Nome comum: Morcego  

 

O morcego (Nyctalus azoreum) é uma excepção dentro do grupo da fauna de 

mamíferos dos Açores, constituindo o único mamífero indígena endémico e é uma das 

duas espécies de mamíferos endémicos de Portugal. 

Esta espécie foi considerada pelos primeiros naturalistas que visitaram as ilhas 

dos Açores, como introduzida pelos colonos flamengos (Morelet, 1860; Drouet, 1861) e 

é identificada por estes autores como Vespertilio leisleri (Khul). No entanto, Godman 

(1870) inclui já nas suas listas de fauna para o arquipélago dos Açores, como uma 

espécie autóctone.  

Thomas (1901) reclassificou a espécie, considerando pela primeira vez como 

espécie endémica. Este incluiu-a no género Nyctalus, diferenciando o N. azoreum do N. 

leisleri pelo seu menor tamanho. O estatuto taxonómico, continuou a ser controverso 

entre os vários autores, e só Palmeirim (1991) define definitivamente o estatuto 

endémico da espécie num trabalho de morfometria comparada.  

 A ecologia do Morcego Açoriano continua a ser pouco conhecida, dado à 

carência de conhecimento sobre a ecologia desta espécie.  

 A segunda espécie de morcego que ocorre nas ilhas possui uma distribuição 

mais restrita. Foram detectados pela primeira vez por Skiba (1996) em Agosto de 1992 

nas Flores, sendo identificado como Pipistrellus pipistrelus. Cinco anos após o primeiro 

registo, Trujillo & Gonzalez (1997) capturaram 3 indivíduos em Santa Maria, o qual 

classificaram como Pipistrellus maderensis. A presença destas espécies foi 

reconfirmada recentemente (Rainho et al, 2002), contudo o seu estatuto taxonómico 

continua por confirmar. 

 

Distribuição 

O Nyctalus azoreum ocorre em todas as ilhas dos Açores, com excepção das 

ilhas do grupo Ocidental, cuja sua presença necessita de confirmação.  

A espécie Pepistrellus sp. encontra-se presente apenas nas ilhas das Flores, 

Corvo e de Santa Maria. 
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Protecção e Status 

O Nyctalus azoreum encontra-se actualmente protegido pela Directiva 

Aves/Habitats Decreto-Lei n.º 140/99 pelo Anexo B-IV, com estatuto de protecção 

rigorosa, bem como pelo Anexo II da Convenção de Berna Decreto-Lei n.º 316/89. 

 Apesar do Nyctalus azoreum ser uma espécie localmente abundante, possui o 

estatuto de espécie rara (SNPRCN, 1990), porque possui populações (nacionais) 

pequenas que correm riscos acrescidos face a se localizarem numa área geográfica 

restrita e isolada, como é o caso dos Açores. 

A abundância do Morcego Açoriano apresenta variações significativas inter-

ilhas, surgindo representado em algumas ilhas, como no caso de Santa Maria, com 

populações pequenas que podem correr risco de extinção local.  

A espécie do género Pepistrelus sp. encontra-se protegida pela Directiva 

Aves/Habitats Decreto-Lei n.º 140/99 pelo Anexo B-IV, com estatuto de protecção 

rigorosa, e pela Convenção de Berna Decreto-Lei n.º 316/89. 

A espécie é muito rara nas duas ilhas em que ocorre, pelo que as suas 

populações encontram-se numa situação muito crítica. 

 

Ecologia e Habitat 

A ecologia e comportamento do Morcego Açoriano são ainda mal conhecidas. 

Apresentam particularidades únicas resultantes da adaptação ao meio insular, como a 

sua actividade diurna, muito pouco comum noutras espécies deste grupo (More, 1975; 

Speakman et al, 1993), apesar dos seus níveis de actividade nocturna serem mais 

elevados. Possuem hábitos fissurícolas, no entanto, em alguns locais foram detectados 

hábitos arborícolas (Leonardo, 1999). É insectivora, caçando as suas presas durante o 

voo. A sua dieta alimentar é constituída preferencialmente por Leptidópteros, Dípteros, 

Heminópteros e Tricópteros (Leonardo, 1999). 

Ocorre principalmente nas áreas mais baixas das ilhas, sendo mais abundante 

junto das zonas urbanizadas (Speakman & Webb, 1993), utilizando nestas como abrigos 

construções humanas. Localizam muitas vezes as suas colónias junto a locais com 

vegetação e com abundância de insectos que utilizam como território de alimentação 

(Groz, 1997). 

A espécie aparece efectuar deslocações diárias em altitude. A actividade diurna é 

mais intensa nas zonas altas, registando-se maior número de indivíduos, e durante a 
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actividade nocturna dá-se uma inversão da intensidade de uso, aumentando a sua 

abundância nas zonas mais baixas. Verifica-se, por vezes, um comportamento 

oportunista da espécie, caçando insectos junto aos candeeiros de iluminação pública. 

 Não existe conhecimento sobre a ecologia e biologia da espécie Pipistrellus sp 

nos Açores.  

 

Ameaças 

O estudo e salvaguarda das espécies de Quirópteros dos Açores é de elevada 

relevância, não só pelo seu estatuto de raridade e importância para o património natural 

açoriano, mas também porque os morcegos são muito susceptíveis a impactos sobre o 

seu habitat. 

Os quirópteros constituem um dos principais grupos de espécies ameaçadas em 

Portugal (Forganes, 2001), 9 das 26 espécies encontram-se em perigo de extinção 

(SNPRCN, 1990). A sua sensibilidade aos distúrbios está relacionada com o seu 

comportamento e ecologia, destacando-se entre outros, o seu hábito colonial 

(concentração de muitos indivíduos num mesmo local) e as baixas taxas de natalidade 

(1 cria por ano), factores estes que tornam muito lenta a sua recuperação face a declínios 

populacionais. 

 Nas áreas protegidas as principais ameaças relacionam-se mudanças uso da terra, 

especificamente o aumento da áreas de pastagem que podem afectar os seus territórios 

de alimentação.  

A destruição dos abrigos ou perturbação dos mesmos surge também como uma 

potencial ameaça, mas que se repercute mais ao nível das zonas humanizadas, 

nomeadamente dos abrigos estabelecidos em construções humanas. 

Uma das principais ameaças resulta da falta de conhecimentos sobre a biologia e 

ecologia destas espécies, em particular Pipistrellus sp., cujos os conhecimentos são 

quase nulos, o que levanta sérias limitações ao estabelecimento de medidas de 

conservação da espécie. 


