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resumo 
 

 

Este trabalho surgiu da necessidade de aprofundar os conhecimentos sobre as 
populações de ungulados selvagens (javali Sus scrofa, corço Capreolus 
capreolus e veado Cervus elaphus ) da Reserva Natural da Serra da Malcata, 
nomeadamente sobre a sua distribuição e estatuto locais. 
Neste sentido, foi iniciado, em Novembro de 2005, o trabalho de campo, que 
consistiu na busca de indícios de presença destes animais por toda a Área 
Protegida, tendo sido finalizado em Junho de 2006. 
Através do método de Kernel determinou-se os domínios vitais das populações 
de cada espécie. Foi também avaliado o uso de habitats por cada uma das 
espécies, utilizando o Teste G. O Índice de Jacobs foi usado para determinar 
quais os habitats seleccionados positiva e/ou negativamente por cada 
ungulado. 
As populações de ungulados residentes nesta Reserva Natural consistem em 
duas espécies, o javali e o corço. O veado ocorre ocasionalmente.  
O javali encontra-se distribuído praticamente por toda a Área Protegida, com 
uma área total ocupada de 13840 ha (Kernel adaptativo a 95%) e um centro de 
actividade localizado na Barroca de Pedro Lopes e nos Forninhos, que ocupa 
uma área de cerca de 623 ha. Esta espécie não demonstrou qualquer tipo de 
selectividade em relação aos diferentes tipos de habitat. 
O corço localiza-se essencialmente no norte e centro desta Área Protegida, 
ocupando uma área total de 1844 ha (Kernel adaptativo a 95 %), com um 
centro de actividade localizado na Barroca de Pedro Lopes, Espigal e Ventosa, 
numa área de cerca de 175 ha. Relativamente à selectividade de habitat, a 
espécie demonstra uma selecção positiva pelas Resinosas e Folhosas e 
parece evitar os eucaliptais, as zonas agrícolas e os matos. 
O conhecimento sobre a ecologia destes ungulados deverá ser incrementado 
com novos estudos, pois só com um conhecimento profundo das suas 
populações será possível uma gestão correcta e sustentável destas espécies e 
dos seus habitats. 
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abstract 

 

This study arose from the need to improve the knowledge of the populations of 
wild ungulates (wild boar Sus scrofa, roe deer Capreolus capreolus and red 
deer Cervus elaphus) in the Reserva Natural da Serra da Malcata, particularly 
on its distribution and local status. 
In these sense, the fieldwork was initiated, in November 2005, and consisted in 
tracking presence signs of these animals through all the Protected Area, and 
was finished in June 2006. 
Through the Kernel method it was determined the Home Range for the 
populations of each species. It was also evaluated the habitat use for each 
species using the G-Test. The Jacobs Index was used to determine which 
habitats are preferred or avoided by each ungulate. 
The resident populations of ungulates in this Natural Reserve consist of two 
species, the wild boar and the roe deer. The red deer occurs occasionally. 
The wild boar is distributed through almost all Protected Area, with a total area 
of 13840 ha (Adaptative Kernel 95%) and a core area located in the Barroca de 
Pedro Lopes and the Forninhos with 623 ha. This species did not show any 
kind of selectivity in relation to the different habitat types. 
Roe deer finds itself mainly in the north and center of this Protected Area, 
occupying a total area of 1844 ha (Adaptative Kernel 95 %), and a core area 
located in the Barroca de Pedro Lopes, Espigal and Ventosa, with 175 ha. 
Relatively to the habitat selectivity, the species shows a positive selection for 
Pinus sp. plantations, oak and sweet chestnuts forests and it seems to avoid 
the agricultural, Eucalyptus sp. and shrubs zones. 
Knowledge about the ecology of these ungulates should be increased with 
further studies, because only with a thorough knowledge of their populations it 
will be possible to make a sustainable management of these species and their 
habitats. 
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1. Introdução 
 

1.1 Os ungulados da Reserva Natural da Serra da Malcata (RNSM) 
 
A classificação de uma reserva natural tem por efeito possibilitar a adopção de 

medidas que permitem assegurar as condições naturais necessárias à 

estabilidade ou sobrevivência de espécies, grupos de espécies, comunidades 

bióticas ou aspectos físicos do ambiente, quando estes requerem a intervenção 

humana para a sua perpetuação (Decreto-Lei nº 19/93 de 23 de Janeiro). 

A Reserva Natural da Serra da Malcata (RNSM) é uma Área Protegida criada 

pelo Decreto-Lei nº 294/81, de 16 de Outubro. Esta Reserva Natural pertence a 

várias Redes Internacionais de Conservação: em 1987 foi classificada como 

Reserva Biogenética do Conselho da Europa; abrange a Zona de Protecção 

Especial para a Avifauna (ZPE) da Serra da Malcata e Sítio de Importância 

Comunitária PTCON0004-Malcata proposto para integrar a Rede Ecológica 

Europeia de Zonas Especiais de Conservação – Rede Natura 2000 (RNSM 

2003). 

O seu importante estatuto nacional e internacional em termos de conservação 

da Natureza, implica que esta Área Protegida tenha de aplicar medidas de 

gestão eficientes na conservação das suas espécies e dos seus habitats, 

sendo para tal necessário um conhecimento mais aprofundado dos seus 

ecossistemas. 

Os ungulados são um grupo de animais de grande porte, que desde a 

antiguidade despertaram um grande interesse para o Homem, não só pela sua 

caça, como também pela sua importância em termos históricos e culturais. 

A presença de ungulados na RNSM esteve, desde há algumas décadas, 

limitada ao javali e só recentemente se começaram a observar corços e 

veados. Em 2002, a ocorrência de um incêndio em Aldeia Velha, concelho do 

Sabugal, onde existia um cercado com corços, levou a que se efectuasse a 

abertura das suas portas libertando-se assim os animais aí confinados. Este 

acontecimento poderá estar na origem da ocorrência dos corços que 

actualmente se encontram na Serra da Malcata. 

A falta de estudos sobre ungulados nesta Área Protegida impulsionou a 

realização deste estudo, no sentido de se aumentar o conhecimento da actual 
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distribuição dos ungulados na Malcata e desta forma contribuir para as bases 

em que deverão assentar futuras medidas de gestão. 

Este trabalho incide em três espécies de ungulados: o javali Sus scrofa 

Linnaeus, 1758, o corço Capreolus capreolus Linnaeus, 1758 e o veado Cervus 

elaphus Linnaeus, 1758. Todos eles pertencem à ordem Artiodáctila, mas 

diferem quanto à família: enquanto que o javali está inserido na família Suidae, 

o corço e o veado estão ambos incluídos na família Cervidae.  

Todas estas espécies são cinegéticas no nosso país e o seu estatuto está 

regulamentado na Legislação Portuguesa no Regulamento da Lei de Bases 

Gerais da Caça (Decreto-Lei n.º 202/2004, de 18 de Agosto, com a redacção 

que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 201/2005 de 24 de Novembro).  

O objectivo primordial deste estudo é o de avaliar a área de distribuição e o 

estatuto actuais destes ungulados na RNSM, bem como os factores ambientais 

que condicionam a sua presença.  

 

1.2 Javali 

 
O javali é uma espécie com uma ampla distribuição geográfica (Figura 1), 

apresentando uma das distribuições mais amplas de todos os mamíferos do 

mundo (Etienne 2004). Em Portugal, esta espécie sofreu um forte declínio a 

partir do início do século XX, devido provavelmente à caça excessiva, à 

destruição e fragmentação do seu habitat e aos surtos de Peste Suína Africana 

(Fonseca, 2006a). Este facto, levou a que a sua caça fosse interdita em 1967, 

pelo Decreto-lei nº 47/847, de 14 de Agosto. No entanto, nas últimas décadas, 

esta espécie tem sofrido um acentuado aumento dos seus efectivos e da sua 

área de distribuição, sendo classificada actualmente no Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (LVVP) como “Pouco Preocupante” (LC) (Cabral et al., 

2005; Fonseca, 2006a).  
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  Figura 1: Distribuição do javali na Europa. (IUCN 2007). 

 

Encontra-se numa grande variedade de habitats preferindo florestas de 

folhosas que ofereçam refúgio e alimento. O uso de áreas agrícolas por parte 

de javalis é bastante comum, resultando várias vezes em graves prejuízos para 

os agricultores. Um dos indícios mais identificativos da presença da espécie é 

os fossados que resultam do levantamento do solo na busca de alimento 

(Étienne, 2004). É uma espécie omnívora, embora apresente uma notável 

preferência por alimentos de natureza vegetal como frutos e raízes, também 

consome matéria animal em quantidades residuais, funcionando como um 

complemento nutritivo (Fonseca, 2006a). Estas características aliadas à 

elevada taxa de incremento da espécie poderão ter sido os principais motivos 

que levaram à sua recuperação no nosso país e no continente Europeu 

(Fonseca 2006b). 

Os ungulados, assim como outras espécies, possuem uma área de distribuição 

própria, que é influenciada por diversos factores sendo o mais importante a 
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alimentação, mas também as barreiras topográficas, o clima, etc. No entanto, 

nesta área as espécies não ocupam a totalidade do espaço, mas tendem a 

concentrar-se em zonas concretas, denominadas de domínio vital, onde se 

encontram os requisitos vitais para a espécie (Étienne, 2004). 

Os domínios vitais do javali podem compreender diversos habitats. Esta 

espécie possui uma unidade social composta por uma ou várias fêmeas 

juntamente com as suas crias, que ocupam um domínio vital comum. Contudo, 

também se podem formar grupos de machos subadultos e os machos adultos 

encontram-se normalmente isolados (Étienne, 2004). 

Vários estudos de captura-marcação-recaptura e seguimento por rádio-

telemetria indicam que se trata de uma espécie sedentária apresentando 

domínios vitais que variam com o sexo e idade do indivíduo. O domínio vital 

das fêmeas adultas varia entre os 500 e 1000 ha e os machos entre os 1000 e 

os 2000 ha (Fonseca 2006a). A área ocupada por um grupo familiar (10-40 

animais) pode atingir os 12000 – 15000 ha (Vassant et al., 1992; Maillard e 

Fournier, 1994; Bassano et al., 1997 cit. por Fonseca, 2006a). 

O período de reprodução tem lugar habitualmente uma vez por ano, no 

Outono-Inverno, de Setembro a Janeiro como datas extremas, mas 

normalmente de finais de Setembro a Janeiro. Em alguns casos, quando a 

alimentação é abundante, o período de nascimentos pode adiantar-se 2 meses, 

o que significa que a reprodução teve lugar mais cedo, a partir de Setembro. O 

desmame ocorre em Abril-Maio e antes de a fêmea entrar em repouso sexual, 

pode entrar de novo em cio, o que levará a partos em Setembro-Outubro. 

Deste modo, o ciclo é bifásico e só ocorre a algumas fêmeas, normalmente em 

anos de grande disponibilidade alimentar. A gestação dura em média 115-120 

dias (quase 4 meses). As fêmeas têm em média 5 – 6 crias.  

O período de cio é também a época em que os machos enfrentam os seus 

rivais. A marcação realizada pelas fêmeas atrai todos os machos da zona, 

tanto adultos como subadultos. O macho solitário, que consegue expulsar os 

seus competidores, ocupará a posição de dominante (Étienne, 2004). 

 

Um ciclo de reprodução por ano                            Dois ciclos de reprodução por 

ano 
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Figura 2: Representação esquemática dos dois tipos possíveis de ciclos reprodutivos 
nas populações francesas de javali (Adaptado de Étienne, 2004). 

 

Actualmente, o javali encontra-se distribuído por todo o Portugal continental, 

exceptuando os grandes centros urbanos e algumas zonas da linha litoral. A 

nível cinegético é a espécie mais importante de caça maior em Portugal 

(Fonseca, 2006a). 

 

1.3 Corço 

 

O corço é o mais pequeno dos cervídeos europeus e está amplamente 

distribuído pela Europa e Ásia Central (Figura 3) (San José, 1997), tendo, 

contudo, sofrido em meados do século passado, uma acentuada diminuição 

populacional. No entanto, presentemente tem-se assistido ao inverter desta 

situação, visto as suas populações encontrarem-se em expansão, tendo as 

acções de reintrodução prestado um forte contributo neste sentido, juntamente 

com o abandono da agricultura, a diminuição da pressão antropogénica e a 

diminuição dos seus predadores naturais (Boutin, 1990; Ferreira, 2004, cit.por 

Alves et al. 2006). O seu estatuto no LVVP evoluiu de “Quase Ameaçado” (NT), 

nas suas últimas edições, para espécie pouco preocupante (LC) na publicação 

de 2005, constando no Anexo III da Convenção de Berna (Cabral et al., 2005).  
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Figura 3: Distribuição do corço na Europa (IUCN 2007). 
 

É uma espécie tipicamente florestal com preferência por bosques de coníferas, 

folhosas e mistas que forneçam boas condições tanto ao nível alimentar como 

ao nível de abrigo, podendo, no entanto, também explorar meios agrícolas 

(Fonseca e Carvalho, 2005). Relativamente, à alimentação é muito selectivo 

consumindo apenas as partes de matéria vegetal, tanto de espécies arbóreas 

como de espécies arbustivas, de elevado valor nutritivo. O domínio vital do 

corço é normalmente superior no caso dos machos e varia de acordo com a 

estrutura dos distintos habitats. No entanto, os territórios defendidos raramente 

excedem os 60 ha (San José, 1997). É um animal territorial que delimita o seu 

território através de marcações olfactivas e visuais para afastar os possíveis 

competidores.  

A distribuição espacial uniforme dos indivíduos assim como o escasso 

gregarismo ao longo do ano, leva o corço a adoptar uma estratégia de 

acasalamento monógama, que se traduz na permanência contínua do macho 

junto da fêmea e o esforço deste junto ao grupo. No entanto esta monogamia 
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que definida pelas circunstâncias territoriais e não por uma necessidade de que 

o macho deva investir no cuidado da cria, alberga uma tendência para a 

poligamia desde o momento em que o macho tenha a opção de aceder a um 

número maior de fêmeas. Isto pode ocorrer com um aumento populacional que 

se traduza num aumento de fêmeas relativamente aos machos, já que 

raramente ocorre a redução do território dos machos mas sim das fêmeas, 

mais tolerantes ao contacto com outros congéneres da sua espécie. Desta 

forma existe um maior número de fêmeas em relação aos machos, o que se 

traduz numa monogamia com tendência à poligamia (Mateo-Quesada, 2002).  

A época de cio ocorre geralmente nos meses de Julho e Agosto, segue-se um 

período de diapausa embrionária de cerca de 170 dias e a gestação prolonga-

se por 130 dias, aproximadamente. Desta forma, os nascimentos ocorrem entre 

Maio e Junho (San José, 1997). O corço é o único cervídeo na Europa com 

ninhadas com mais de uma cria, normalmente duas crias por fêmea (Mateos-

Quesada, 2002).  

 

 

Figura 4: Representação esquemática do ciclo reprodutivo do corço (adaptado de 
Mateos-Quesada 2002) 

 

A recuperação das populações de corço em Portugal nos últimos anos, tem 

prestado um importante contributo para o enriquecimento da fauna nacional e 

poderá fomentar o incremento dos seus predadores, entre eles, espécies 

ameaçadas como o lobo Canis lupus e a águia-real Aquila chrysaetus (Fonseca 

e Carvalho, 2005). 
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1.4 Veado 

 

O veado é o maior cervídeo da fauna ibérica estando distribuído por quase toda 

a Europa, algumas regiões da Ásia, Norte de África e América e foi introduzido 

na Austrália e Nova Zelândia (Figura 5).  

No passado, tal como ocorreu com o corço, as populações de veado também 

sofreram uma acentuada regressão populacional. Actualmente, é uma espécie 

em expansão pelos mesmos motivos referidos anteriormente para o corço. 

Cabral et al. (2005), no LVVP, atribui o estatuto Pouco Preocupante (LC) para o 

veado, estando também incluindo no Anexo III da Convenção de Berna. 

 

Figura 5: Distribuição do veado na Europa (IUCN 2007). 
 

O veado ocupa uma grande variedade de habitats, preferindo zonas abertas. 

No entanto, devido à pressão humana, tende a ocupar povoamentos mistos, 

compostos por folhosas e resinosas intercaladas por zonas de matos, que lhe 

proporcionam simultaneamente refúgio e alimento (Ballesteros, 1998 cit. por 

Alves 2006). 
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É um herbívoro pouco selectivo, ao contrário do corço, alimentando-se de uma 

grande variedade de matéria vegetal tanto do estrato arbóreo como arbustivo, 

adaptando o seu consumo com a qualidade e disponibilidade de alimento e as 

suas necessidades fisiológicas. 

A ocupação do espaço é heterogénea, sendo a época de reprodução (Brama) 

a única altura em que os dois sexos se juntam. Os machos formam grupos 

numerosos e ocupam áreas perto de povoamentos florestais, as fêmeas 

formam grupos mais reduzidos juntamente com as suas crias vivendo no seio 

destes povoamentos. Durante a época de reprodução a segregação sexual 

deixa de ser evidente, e nesta altura os machos constituem e defendem haréns 

de fêmeas das incursões de outros machos (Fonseca, 2004). 

O território dos animais depende de numerosos factores, nomeadamente a 

densidade populacional e a qualidade do alimento. Desta forma, o domínio vital 

da espécie é muito variável, havendo registos de 1000 a 10000 ha para um 

individuo (Didier & Porter, 1999; Pompilio & Meriggi, 2001) e de 5000 a 20000 

ha ao nível da população (Klein, 1983). 

A época de acasalamento começa normalmente em Setembro e dura 3 a 4 

semanas, variando consoante a região. Nesta altura do ano os machos tornam-

se intolerantes entre si, defendendo o seu harém e o território que ocupa 

(Fonseca, 2004). A gestação dura aproximadamente 34 semanas dando-se os 

nascimentos nos meses de Maio e Junho. Cada fêmea, normalmente, pare 

uma cria por época reprodutiva.  

 

 

Figura 6: Representação esquemática do ciclo reprodutivo do veado 
 (adaptado de Alves et al., 2006). 
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A recuperação das populações de veado, tal como acontece com os outros 

ungulados pode ser determinante para a conservação e fomento das 

populações de lobo-ibérico em Portugal. 
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2. Caracterização da Área de Estudo 
 

2.1 Criação da Reserva Natural da Serra da Malcata 
 

A importância da Serra da Malcata foi realçada por Palma (1977) através 

do seu trabalho “Contribuição para o Estudo do Lince-ibérico Lynx pardina 

(Temminck, 1924) e sua Conservação na Serra da Malcata”. Também nos anos 

70, a Portucel Empresa Produtora de Pasta e Papel S. A. inicia a reflorestação 

de 5000 ha no centro da Serra com várias espécies de Pinus e Eucalyptus e 

Pseudotsuga menziezii, o que despoletou a campanha “Salvemos o Lince e a 

Serra da Malcata” com os objectivos de sensibilizar o público e as entidades 

ligadas ao sector ambiental. O culminar desta campanha foi a criação, através 

do Decreto-Lei nº 294/81, de 16 de Outubro, da Reserva Natural Parcial da 

Serra da Malcata, posteriormente reclassificada em Reserva Natural da Serra 

da Malcata (Decreto Regulamentar nº 28/99, de 30 de Novembro, no âmbito do 

Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de Janeiro) (Figura 7) (RNSM, 2003). 

 

Figura 7: Mapa de localização da RNSM e da respectiva carta de vegetação. 

2.2 Principais objectivos da RNSM 
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Segundo a Resolução do Conselho de Ministros nº 80/2005 de 29 de 

Março, os objectivos gerais a serem atingidos pela RNSM são: 

a) Assegurar a protecção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos 

e culturais, concentrando o esforço nas áreas consideradas prioritárias para a 

conservação da natureza;  

b) Promover a investigação científica e o conhecimento sobre o património 

natural, bem como a monitorização de espécies, habitats e ecossistemas;  

c) Promover a valorização da área protegida, assegurando a conservação 

do seu património natural;  

d) Desenvolver acções específicas de conservação e gestão de espécies e 

habitats prioritários;  

e) Promover a educação e a formação em matéria de conservação da 

natureza e da biodiversidade;  

f) Enquadrar as actividades humanas através de uma gestão racional dos 

recursos naturais, com vista a promover simultaneamente o desenvolvimento 

económico e o bem-estar das populações de forma sustentada;  

g) Corrigir os processos que podem conduzir à degradação dos valores 

naturais em presença, criando condições para a sua manutenção e 

valorização;  

h) O estabelecimento de áreas de regras de utilização do território que 

garantam a boa qualidade ambiental e paisagística da zona de intervenção;  

i) O fomento da qualidade dos biótopos, optimizando a sua adequabilidade 

para as espécies de conservação prioritária;  

j) A aplicação de disposições legais e regulamentares vigentes, quer do 

ponto de vista da conservação da natureza, quer do ponto de vista do 

ordenamento do território;  

l) A articulação com planos e programas de interesse local, regional e 

nacional, com vista à gestão racional dos recursos naturais e paisagísticos 

caracterizadores da região.  

 

O Plano de Ordenamento da Reserva Natural da Serra da Malcata 

(PORNSM) apresenta os seguintes objectivos específicos, entre outros: 

a) O estabelecimento de áreas de protecção total, com manchas 

significativas de matagal mediterrânico e outros habitats prioritários;  
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b) O estabelecimento de áreas de protecção parcial e de áreas de 

protecção complementar do tipo I e do tipo II, como zonas de minimização de 

impactes exteriores, onde se promove a adequação das práticas agro-silvo-

pastoris à gestão sustentável dos recursos e conservação dos habitats;  

c) O estabelecimento de condições que assegurem a longo prazo a 

presença de uma população viável de lince ibérico.  

 

2.3 Estatuto de protecção 
 

O reconhecimento internacional progressivo da importância dos valores 

naturais existentes na RNSM, resultou na atribuição de vários estatutos de 

protecção a esta zona de montanha, nomeadamente (Figura 8 e Figura 9): 

 

� Inventariada como Biótopo CORINE (C12800014), em Agosto de 1986; 

� Classificada como Reserva Biogenética do Conselho da Europa, em 

1986; 

� Classificada como Zona de Protecção Especial (ZPE) para a Avifauna, 

pelo Decreto-Lei nº 384-B/99, de 23 de Setembro; 

� Classificada como Sítio PTCON0004 – Malcata, através da Resolução 

do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de Agosto. 
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Figura 8: Mapa do Sitio Malcata (PTCON0004). 
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Figura 9: Mapa da Zona de Protecção Especial para a Avifauna (ZPE). 
 

2.4 Enquadramento geográfico 
 

  A Reserva Natural da Serra da Malcata situa-se nos concelhos de 

Penamacor e Sabugal, fazendo fronteira com as províncias espanholas de 

Estremadura e Castilla y Leon, entre as latitudes 40º 11’ 13’’ N e 40º 19’ 40’’ N 

e as longitudes 6º 54’ 10’’ W e 7º 09º 14’’ W (RNSM, 2003). Totalmente 

integrada na Região da Beira Interior, a RNSM encontra-se integrada nos 

distritos de Castelo Branco e Guarda, nos concelhos de Penamacor e Sabugal 

e nas freguesias de Penamacor, Meimoa, Meimão, Malcata, Quadrazais, Vale 

de Espinho e Fóios (RNSM, 2003). 

Com uma área de 16 348ha, a RNSM varia entre a altitude mínima de 

425 m e a máxima de 1078m (Alto da Machoca) (Silva, 1998). 
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2.5 Aglomerados populacionais 
 

Actualmente não existem aglomerados populacionais no interior dos 

limites da RNSM, vivendo somente uma pessoa na área da Reserva Natural. 

No entanto, ainda ocorrem casas dispersas ao longo da Ribeira da Meimoa e 

na zona do Rio Bazágueda. Também é possível observar, especialmente na 

zona setentrional, algumas construções de apoio à actividade agro-silvo-

pastoril (RNSM, 2003). 

Os aglomerados populacionais mais próximos da RNSM situam-se na 

sua periferia e são os seguintes: as aldeias da Meimoa, Meimão, Malcata, 

Quadrazais, Vale de Espinho e Fóios, a vila de Penamacor e a cidade de 

Sabugal (RNSM, 2003). 

 

2.6 Principais vias de acesso 
 

Os principais acessos à Área Protegida são os seguintes: 

 

I – Estrada Nacional 233 

� Saída para a Carreira de Tiro (Estrada Nacional 332); 

� Saída para Meimão (Estrada Municipal 562); 

� Saída para Malcata (Estrada Municipal 539). 

II – Estrada Municipal 538 

� Em Quadrazais; 

� Em Vale de Espinho; 

� Em Fóios. 

 

2.7 Caracterização climática 
 

Apesar da existência de uma estação meteorológica no interior da 

RNSM, mais propriamente na Ventosa, a falta de dados não permite uma 

correcta caracterização climática da Reserva Natural. Assim, o enquadramento 

climático e bioclimático foi feito mediante os dados provenientes das estações 

meteorológicas de Castelo Branco e Guarda, que se situam a Sudoeste e 

Noroeste da Serra, respectivamente. 
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Com base nos dados das temperaturas médias e precipitações 

distribuídas ao longo do ano nas estações anteriormente mencionadas, foram 

definidos os seguintes tipos de clima para cada um dos seguintes distritos 

(RNSM, 2003): 

� Castelo Branco: entre os meses Junho e Setembro ocorre um 

período seco (período em que a temperatura é o dobro da 

precipitação). A temperatura média anual é de 15,7ºC, variando 

entre 7,9ºC em Janeiro e 24,6ºC em Julho. A precipitação média 

anual é de 849 mm, sendo os meses de Março e Julho os mais 

chuvosos. O bioclima é Mediterrâneo Pluviestacional – Oceânico 

e o piso bioclimático Mesomediterrâneo inferior sub-húmido 

superior; 

� Guarda: ocorre um período seco entre meados de Junho e o mês 

de Agosto. A temperatura varia anualmente entre 3,4ºC (Janeiro) 

e 18,9ºC (Agosto), sendo a temperatura média 10,5ºC. A 

precipitação média anual é de 1195mm, sendo o mês de Março o 

mês mais chuvoso. O bioclima é Temperado Oceânico e o piso 

bioclimático Semisupramediterrânico húmido superior. 

 

Relativamente a outros elementos climáticos importa ainda referir que: 

 

� Vento: de um modo geral faz-se sentir durante todo o ano, tendo 

no entanto uma distribuição de frequências pelos vários rumos 

bastante diferente entre as estações de Castelo Branco e da 

Guarda, sendo, respectivamente, os rumos oeste e sul e noroeste 

os mais frequentes (Silveira, 1990 cit.por RNSM, 2003); 

� Humidade relativa: embora seja bastante similar nas duas 

estações meteorológicas, à medida que as condições se 

aproximam das de Verão, as regiões do Sul vão-se tornando cada 

vez mais secas, principalmente nas horas mais quentes do dia. 

Os gradientes diários são mais acentuados quer a Norte quer a 

Sul (Silveira, 1990 cit. por RNSM, 2003); 
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� Evaporação: é máxima em Julho e Agosto, ocorrendo máximos 

anuais mais altos em Castelo Branco (Silveira, 1990 cit. por 

RNSM, 2003); 

� Insolação: os valores mais elevados são atingidos em Julho e 

Agosto, sendo os mais baixos atingidos em Dezembro e Janeiro 

(RNSM, 2003); 

� Neve: apesar de ocorrer normalmente de Dezembro a Março com 

fraca intensidade, pode, ocasionalmente, formar-se um manto de 

neve espessa que se poderá manter durante uma a duas 

semanas. Em nevões mais fracos, a neve ocorre somente nas 

cotas mais altas e na região norte (Palma, 1977 cit. por RNSM, 

2003); 

� Granizo e Saraiva: são de ocorrência pouco frequente (Atlas 

Climático de Portugal, 1974 cit. por RNSM, 2003); 

� Trovoada: embora possa ocorrer ao longo de todo o ano, é mais 

frequente no fim da Primavera/início do Verão e no fim do 

Verão/início do Outono (Atlas Climático de Portugal, 1974 cit. por 

RNSM, 2003); 

� Nevoeiro e nebulosidade: o nevoeiro ocorre principalmente de 

Outubro a Março, nas zonas mais baixas da Ribeira da Meimoa, 

Rio Bazágueda e Rio Côa, podendo estender-se aos locais de 

maior cota nas partes centro e norte da Reserva Natural. Na Serra 

da Malcata ocorrem cerca de 40 a 60 dias com nevoeiro/ano e 

aproximadamente 90 dias/abo com nebulosidade igual ou inferior 

a dois décimos (Atlas Climático de Portugal, 1974 cit por RNSM, 

2003); 

 

A variação climática observada nesta Área Protegida, a qual se evidencia 

geralmente ao longo de um gradiente orientado sobretudo na direcção norte-

sul, é acentuada ou atenuada pelas variações em altitude, a forma e a 

orientação do relevo, o declive e a exposição das encostas bem como a maior 

ou menor radiação solar, formando-se assim um vasto conjunto de diferentes 

microclimas (RNSM, 2003). 
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2.8 Topografia e Hidrologia 
 

A Serra da Malcata é formada por um conjunto de cimos arredondados, 

com orientação preferencial nordeste-sudoeste, vertentes bastante íngremes e 

linhas de água encaixadas no fundo de barrancos apertados e pedregosos 

(Bugalho, sem data cit por Lousã et al., 1988a). 

A altura média dos cumes é de 800m, ocorrendo uma diminuição de 

nordeste para sudoeste. Como já mencionado anteriormente (ver 

Enquadramento geográfico), a maior (1078m) e menor (425m) latitudes são 

encontradas perto do marco geodésico da Machoca e ao nível do Rio 

Bazágueda, respectivamente (RNSM, 2003). 

A principal linha de cumeada, que separa as bacias hidrográficas do 

Tejo e do Douro, divide a Reserva em duas áreas de diferente topografia 

(RNSM, 2003): 

� Zona Sul: variações de cota mais acentuadas (de 425m a 1078m) 

e declives, em média, também maiores. Nesta zona dominam as 

exposições sul e oeste; 

� Zona Norte: altitude superior (de 800m a 1000m) e declives 

menos acentuados. As vertentes encontram-se 

fundamentalmente viradas a norte e este. 

 

As principais linhas de água são os Rios Bazágueda e Côa e a Ribeira 

da Meimoa. O Rio Bazágueda tem origem no limite norte do concelho de 

Penamacor, junto à linha de festo principal que separa as bacias hidrográficas 

dos Rios Tejo e Douro. Corre para sul e sudoeste. A Ribeira da Meimoa é um 

afluente do Rio Zêzere e nasce junto à Machoca, atravessando a RNSM 

aproximadamente de este para oeste. O Rio Côa, que estabelece a fronteira 

setentrional da área protegida, corre para norte e pertence à bacia hidrográfica 

do Rio Douro (RNSM, 2003). 
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2.9 Valores Naturais existentes na RNSM 
 

2.9.1 Valores Geológicos 
 

A RNSM assenta numa mancha do Pré-câmbrico e do Paleozóico 

indiferenciados do complexo xisto-grauváquico ante-ortovícico e séries 

metamórficas derivadas (Carta Geológica de Portugal, 1965). Segundo Teixeira 

et al. (1965), na zona xistenta ainda ocorre um pequeno afloramento de rochas 

eruptivas – granito de grão fino de duas micas – situado junto ao Rio 

Bazágueda (Carta Geológica de Portugal, 1965). 

Assim, os xistos e os grauvaques, que do ponto de vista litológico 

possuem uma composição pouco variada, dominam a maior parte da Reserva 

Natural. Predominam então os xistos argilosos muito enrugados, finos e 

brilhantes. Ao longo das Ribeiras da Meimoa, da Valdedra e do Salgueirinho é 

ainda possível encontrar grauvaques cinzento-esverdeados claros, de grão fino 

ou médio, sendo mais grosseiros na zona do Rio Bazágueda, a norte de Vale 

Feitoso (RNSM, 2003). 

A atravessar a Serra da Malcata encontram-se dois extensos sistemas 

de filões de quartzo, sensivelmente paralelos, com orientação na direcção 

nordeste-sudoeste, que frequentemente originam cristas (RNSM, 2003). 

 

2.9.2 Flora 
 

A vegetação da Reserva Natural da Serra da Malcata resulta do 

cruzamento de diversos factores físicos com a acção secular humana, 

verificando-se que cerca de 12% do coberto vegetal é composto por formações 

arbóreas autóctones, 53% por comunidades arbustivas, 5% por sistemas 

agrícolas e agroflorestais, 28% por povoamentos florestais e 2% por zonas 

artificiais (Caldeira et al., 1998). 

A intervenção humana tem-se verificado a diversos níveis no que 

concerne ao elenco florístico da Serra da Malcata (RNSM, 2003): 

� Povoamento florestais: importa distinguir as plantações 

efectuadas por particulares, onde predomina o Pinus pinaster 
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(Pinheiro-bravo), e as realizadas de forma industrial, onde além 

do pinheiro-bravo surgem outras espécies como Pinus nigra 

(pinheiro-larício), Pinus radiata (pinheiro de Monterey), Pinus 

sylvestris (pinheiro-silvestre), Pinus pinea (pinheiro-manso), 

Pseudotsuga menziezii (pseudotsuga) e algumas espécies do 

género Eucalyptus; 

� Actividade agrícola: corte e arroteamento para plantação de 

cereais. Mais recentemente, o forte abandono da maior parte das 

actividades agrícolas tem permitido a sua substituição pelo uso 

florestal do espaço; 

� Pastorícia 

� Fogo 

 

Das espécies arbóreas autóctones existentes, salienta-se a presença de 

Quercus pyrenaica (Carvalho-negral), Quercus rotundifolia (Azinheira), Arbutus 

unedo (Medronheiro), que tendem a surgir em bosques ou bosquetes (RNSM, 

2003). 

A nível das espécies arbustivas verifica-se uma predominância de 

formações de esteval, com dominância de Cistus ladanifer (esteva), urzal, com 

dominância de Erica umbellata (queiró) ou de Erica australis (urze-vermelha), o 

giestal, com dominância de Cytisus striatus (giesteira-das-serras) ou de Cytisus 

multiflorus (giesteira-branca), e comunidades de carqueja (Pterospartium 

tridentatum) (RNSM, 2003). 

Nos bosques ripícolas predominam espécies como o freixo (Fraxinus 

angustifolia), o amieiro (Alnus glutinosa), a borrazeira-preta (Salix atrocinerea), 

a borrazeira-branca (Salix salvifolia), o sanguinho-de-água (Frangula alnus), a 

urze-branca (Erica arborea), o mentrasto (Mentha suaveolens), o poejo 

(Mentha pulegium) e o embude (Oenanthe crocata) (RNSM, 2003). 

Salienta-se também a presença, na Reserva Natural da Serra da 

Malcata, de 5 endemismos nacionais (ex.: Gagea lusitanica) e 51 endemismos 

ibéricos (ex.: Narcissus rupicola) (RNSM, 2003). 

Além de endemismos, ocorrem também espécies protegidas por 

legislação comunitária e/ou nacional, como o azevinho (Ilex aquifolium) (RNSM, 

2003). 
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2.9.3 Fauna 
 

Na RNSM existem 217 espécies de vertebrados, das quais 208 são 

vertebrados terrestres e 9 são peixes dulçaquícolas. As aves constituem o 

grupo faunístico com maior riqueza específica total e maior número de 

espécies prioritárias presente na Serra da Malcata. Em anexo (Anexo II) 

encontra-se a listagem das espécies de fauna presentes nesta Área 

Protegida e os respectivos estatutos de conservação (RNSM, 2003). 

 

2.9.3.1 Peixes 

 

Na área da RNSM, já foram identificadas 9 espécies de peixes 

dulciaquícolas, sendo quatro endemismos ibéricos, nomeadamente: o barbo 

(Barbus bocagei), a boga (Chondrostoma polylepis), o escalo-do-norte 

(Leuciscus chepalus cabeda) e o bordalo (complexo Rutilus) (RNSM, 2003). 

 

2.9.3.2 Anfíbios 

 

 Para a RNSM, encontram-se descritas 14 espécies de anfíbios, o que 

representa cerca de 76% do total de espécies existentes no território 

continental português. Destas, três são consideradas prioritárias e cinco são 

endemismos ibéricos. Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(LVVP), a rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi, tem estatuto de 

“Quase ameaçada”. No entanto sete das espécies de anfíbios existentes na 

Reserva Natural constam do Anexo VI da Directiva Habitats (ex.: Tritão-

marmorado Triturus marmoratus) (RNSM, 2003; Cabral et al., 2005).  

A RNSM engloba, quanto a anfíbios, todos os endemismos ibéricos que 

ocorrem em Portugal (RNSM, 2003). 

 



 26  

2.9.3.3 Répteis 

 

Este grupo faunístico está representado na RNSM por 18 espécies, o 

que corresponde a cerca de 75% do total de espécies que ocorrem em 

Portugal continental. As espécies lagartixa-do-mato-ibérica Psammodromus 

hispanicus e Acanthodactylus erythrurus têm o estatuto “Quase Ameaçado” e 

Podarcis carbonelli, cobra-lisa-austríaca Coronella austriaca e víbora-cornuda 

Vipera latastei o estatuto “Vulnerável” (Cabral et al., 2005).  

 

2.9.3.4 Aves 

 

As aves constituem o grupo de vertebrados terrestres mais representado 

na Serra da Malcata, sendo composto por um total de 140 espécies (RNSM, 

2003). Das quais três estão classificadas como “Em perigo” (EN) (zarro-comum 

Aythya ferina, tartaranhão-caçador Circus pygargus, águia-real Aquila 

chrysaetos e três como “Criticamente em Perigo” (CR) (abutre-negro Aegypius 

monachus, tartaranhão-azulado Circus cyaneus, rolieiro Coracias garrulus) 

segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005). 

Relativamente à comunidade nidificante da Serra da Malcata, ela inclui 

114 espécies de nidificação pelo menos possível, o que corresponde a 63 % da 

totalidade das espécies presentes no Atlas Nacional (RNSM, 2003). 

 

2.9.3.5 Mamíferos 

 

Na Serra da Malcata estão inventariadas 35 espécies de mamíferos, o 

que corresponde a cerca de 45% do total de espécies que ocorrem no território 

continental português (RNSM, 2003). 

Apesar de não estar referenciado nenhum abrigo de Quirópteros na 

Serra da Malcata (Palmeirim & Rodrigues, 1992), está confirmada a presença 

de cinco espécies nesta área (RNSM, 2003). 

Quanto a roedores, insectívoros e lagomorfos, está confirmada a 

presença de vinte e umas espécies, das quais duas apresentam estatuto de 

ameaça Galemys pyrenaica e Microtus cabrerae (RNSM, 2003). 
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Na Serra da Malcata estão referenciadas onze espécies de carnívoros, o 

que representa cerca de 90% do total de espécies existentes em Portugal 

continental. Segundo o LVVP, uma tem estatuto de “Em Perigo” (lobo-ibérico 

Canis lupus) e outra de “Criticamente em Perigo” (lince-ibérico Lynx pardinus) 

(Cabral et al., 2005). 

 

2.10 A actividade Cinegética 

No que concerne à actividade cinegética, verifica-se que a caça se encontra 

interdita na área da Reserva que coincide com o município de Penamacor 

através da Portaria n.º 874/93, de 14 de Setembro, existindo sobreposição do 

perímetro florestal da Quinta da Nogueira (PNM-1- Portaria n.º 725-D/93 de 10 

de Agosto) no qual a caça também é interdita. No concelho do Sabugal, por 

seu turno, foram constituídas quatro Zonas de Caça Associativas (ZCA) 

(RNSM, 2003):  

� ZCA de Malcata (Processo n.º 3076 – DGF, 1153,7386 ha – 

Portaria n.º 1188/2002, de 30 de Agosto); 

�  ZCA de Quadrazais (Processo n.º 545 – DGF, 3000 ha – Portaria 

n.º 170/91, de 1 de Março); 

�  ZCA de Vale de Espinho (Processo n.º 898-DGF, 2933 ha – 

Portaria n.º 466/99, de 26 de Junho); 

� ZCA de “Amigos dos Fóios” (Processo n.º 1729 – DGF, 924 ha – 

Portaria n.º 896/95, de 14 de Julho). 
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3. Metodologia 
 

3.1 Distribuição e estatuto dos ungulados na RNSM 

 

A área de estudo ocupa a totalidade da RNSM com uma superfície de 16348 

ha. Para a realização do presente estudo dividiu-se esta superfície em 

unidades de amostragem correspondentes a quadrículas UTM de 2 por 2 km, 

que foram prospectadas na busca de indícios de presença de ungulados 

realizando transectos pela maioria dos caminhos nelas presentes. Na execução 

do trabalho de campo utilizaram-se cartas militares 1:25000, ortofotomapas de 

2001 e GPS (GARMIN VENTURE, SUMMIT e VISTA).  

A recolha de dados realizou-se entre os meses de Novembro de 2005 e 

Junho de 2006 e consistiu na georeferenciação através da utilização de um dos 

modelos de GPS GARMIN, dos indícios de presença dos ungulados 

(excrementos, pegadas e marcações), sendo utilizada uma simbologia 

diferente para cada espécie e para cada indício. Em cada ponto de detecção 

de indícios de ungulados era anotado o tipo de vegetação presente. Os dados 

georeferenciados foram tratados em computador utilizando o programa 

Oziexplorer (www.oziexplorer.com) e para a identificação de cada símbolo 

correspondente a cada espécie utilizou-se o programa Mapsource 3.02 

(GARMIN, 1999). 

Fotografias de ungulados, obtidas por armadilhagem fotográfica, no âmbito 

do “Programa de Monitorização dos carnívoros da RNSM”, foram usadas como 

complemento da informação obtida no trabalho de campo. 

Os dados obtidos foram analisados utilizando o programa Arcview 3.2 (ESRI, 

1992). 

A posteriori, construíram-se os mapas de distribuição de cada espécie 

recorrendo ao programa ArcGIS 9.1 (ESRI, 2005). Estes consistem na 

presença / ausência de indícios dentro de cada quadrícula da área de estudo.  

 

3.2 Domínios vitais dos ungulados na RNSM  
 
Segundo Burt (1943), o domínio vital é descrito como “a área atravessada pelo 

indivíduo nas suas actividades normais de recolha de alimento, acasalamento, 
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e cuidado com as crias. Saídas ocasionais fora do domínio vital, provavelmente 

de natureza exploratória, não devem ser consideradas no domínio vital”. O 

domínio vital entre indivíduos da mesma espécie sobrepõe-se extensivamente 

e não são defendidos.  

Se parte, ou a totalidade, do domínio vital for defendida, essa parte é 

designada de território. Os territórios são normalmente defendidos contra 

indivíduos da mesma espécie e sexo e são mais comuns em machos nalguns 

tipos de habitat.  

Para o estudo do domínio vital de um indivíduo podem ser usados vários 

métodos. Modelos simples que apenas delimitam dados bivariados com um 

polígono ou modelos mais sofisticados que abordam o domínio vital como uma 

probabilidade de distribuição paramétrica ou não-paramétrica, na qual os 

contornos ligando áreas de igual probabilidade descrevem uma área de uso 

especifica do domínio vital.   

O método usado, neste trabalho, para determinar as áreas de maior uso 

para cada espécie foi o Kernel Home Range (Worton, 1989), que usa um 

procedimento estatístico não-paramétrico para calcular probabilidades de um 

animal estar em várias localizações num espaço bidimensional. Não assume 

que os dados das localizações apresentam distribuição normal e ajusta as 

fronteiras do domínio vital para variações locais de frequência de uso. O 

método de Kernel é o mais sofisticado e provavelmente o mais realista 

biologicamente.  

O método de Kernel foi aplicado recorrendo à extensão Animal Movement 2.0 

(Hooge, 1999), do Software ArcView 3.2. As probabilidades seleccionadas para 

o output do Kernel foram 35, 50, 65, 75, 85 e 95 %. A área output de 95% 

representa uma área com 95% de probabilidade do animal estar dentro desta. 

O mesmo acontece para as restantes áreas output. A área output de 95% é 

considerada a área de uso activo, enquanto que a área de 50% é considerada 

a área do centro de actividade, sendo que esta última é a mais indicada para 

comparações estatísticas. 

No caso do veado, este método não foi utilizado devido à insuficiência de 

dados obtidos para a sua aplicação.  
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3.3 Selecção de Habitat dos ungulados na RNSM 

 
A selecção de habitat é um dos processos ecológicos menos compreendidos 

(Krebs, 1994), no entanto o seu estudo tornou-se uma ferramenta fundamental 

na Biologia da Conservação e na Gestão de Vida Silvestre (Caughley & 

Sinclair, 1994; Noss and Csuti, 1997; Pulliam and Dunning, 1997). A suposição 

básica na teoria da selecção de habitat é que os indivíduos seleccionam os 

tipos de habitat onde o retorno em aptidão é maximizado. A selecção de habitat 

aplica-se em diferentes escalas variando desde a posição espacial de cada 

indivíduo até à distribuição de espécies (Johnson, 1980; Morris, 1987; Orians 

and Wittenberger, 1991; Morris, 1992). Muitas variáveis podem influenciar a 

decisão do indivíduo de seleccionar entre habitats disponíveis, desde 

limitações fisiológicas, até constrangimentos ecológicos (ex.: pressão da 

predação, refúgio); mas entre ele, os recursos tróficos são os mais 

frequentemente citados (Krebs, 1994). O conhecimento destes factores é 

básico para a correcta compreensão dos processos da escolha de habitat 

(Morris, 1987) e para a implementação de estratégias efectivas na conservação 

e/ou gestão de espécies e paisagens (Kaiser, 1997).  

Um dos objectivos deste trabalho foi descobrir se existe algum habitat chave 

para as espécies alvo deste estudo. Desta forma, foram analisados os habitats 

utilizados pelas espécies estudadas, em relação à sua disponibilidade na 

Reserva Natural da Serra da Malcata. Para tal, foi usada a carta de vegetação 

desta área protegida e os respectivos territórios determinados para cada 

espécie a partir do método de Kernel Adaptativo, referido anteriormente. 

A carta de vegetação/uso dos solos foi agrupada em 6 grupos de 

vegetação/uso: Folhosas, Resinosas, Matos, Terrenos agrícolas, Vegetação 

ripícola e Eucaliptais. 

O habitat disponível é a proporção de cada habitat dentro da área de estudo, 

enquanto que o habitat utilizado é a proporção de habitat que se insere dentro 

da isolinha de 95% obtida pelo método de Kernel Adaptativo. As áreas dos 

diferentes tipos de habitats foram calculadas recorrendo à extensão XTools do 

Software ArcView 3.2.  
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Estatisticamente aplicou-se o Teste G (Zar 1999) para testar se existem 

diferenças significativas entre o habitat utilizado e o habitat disponível. 

No caso de existirem diferenças estatísticas significativas recorreu-se ao Índice 

de Jacobs (1974) para determinar quais os habitats seleccionados e evitados 

pela espécie. O Índice de Jacobs  é composto pela seguinte fórmula: 

J = (r-p)/[(r+p)-2rp] 

onde r é a proporção de habitat utilizada e o p a proporção disponível. Este 

índice varia entre +1 (preferência máxima) e -1 (habitat evitado). 

Posteriormente, Lazzaro (1987) demonstrou que uma selecção positiva ou 

negativa só pode ser interpretada para valores de J < -0,3 e > 0,3. 

No Teste G, a hipótese nula corresponde ao Índice de Jacobs quando este é 

igual a zero, ou seja, quando o habitat usado corresponde ao disponível. 
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4. Resultados 
 

4.1 Distribuição dos ungulados na RNSM 
 
A análise dos dados obtidos durante o período de amostragem na RNSM, 

permitiu verificar a existência de duas espécies de ungulados residentes, o 

javali e o corço, e de uma espécie ocasional, o veado. Relativamente à última 

espécie, os resultados obtidos resumem-se a registos fotográficos (ver anexo I) 

e testemunhos de visualizações deste ungulado na serra. 

4.1.1 Javali 
 

A presença de javali foi detectada em praticamente toda a Reserva Natural, em 

47 quadrículas UTM 2X2 km, o que corresponde a 90% das quadrículas 

(Figura 10). 

 

Figura 10: Mapa de distribuição do javali Sus scrofa na RNSM. 
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No que respeita à quantidade de dejectos de javali encontrados em cada 

quadrícula UTM 2X2 km da Reserva Natural, foi elaborado o seguinte mapa de 

distribuição (Figura 11). 

 
Figura 11: Representação geográfica da quantidade de excrementos de javali 

encontrados. 
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4.1.2 Corço 
 
A distribuição do corço abrange essencialmente a região norte e centro da Área 

Protegida. No entanto, também se detectou a sua presença na região sul, junto 

à zona da Figueirinha. Encontra-se presente em 23 quadrículas UTM 2X2 km, 

das 52 que constituem a RNSM, o que corresponde a 44% das quadrículas 

(Figura 12).  

 

 

Figura 12: Mapa de distribuição do corço Capreolus capreolus na RNSM. 
 
No que respeita ao número de latrinas de corço encontradas em cada 

quadrícula da Reserva Natural foi elaborado o seguinte mapa de distribuição 

(Figura 13). 
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Figura 13: Representação geográfica da quantidade de excrementos de corço 
encontrados. 

 
Na Tabela I apresentam-se os registos de testemunhos de avistamentos de 

corço dentro ou nas proximidades da Reserva Natural. 
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Tabela I: Avistamentos de corço na RNSM e nas suas proximidades. * Existência de 
fotografias. 

Data Local Observador Observação 

26-04-2006 Meimão Família Paula 
4 corços (1 
macho) 

10-05-2006 
Meimão (entre o paredão 
da barragem e o Meimão) 

Funcionários da RNSM 1 corço macho 

Inverno 2005 
Espiguinho, Espigal, 
Besteiros, Ventosa, 
Homem, Meimão 

José Henriques Fernandes 
(vigilante da natureza da 
RNSM) 

Indeterminado 

Inverno 2005 
Espiguinho, Espigal, 
Besteiros, Ventosa) 

António José Silva (vigilante da 
natureza) 

Indeterminado 

Abr-06 
Sabugal (estrada em 
direcção à Colónia Agricola) 

Sérgio Correia 1 corço 

Abr-06 Barroco Branco Pedro Sarmento 1 corço 

Março Basteiros 
Estagiárias da RNSM e Marisa 
Capinha 

1 corço 

Mar-05 Cercados* Marisa Capinha 1 corço 

Abr-06 
Bazágueda (fora do limite 
da reserva) 

Bárbara Monteiro e Daniela 
Salazar 

1 corço 

 Vale da Ursa Joana Cruz 3 corços 

Nov-2005 Concelhos  Pedro Sarmento   1 corço macho 
Jan-06 Perto de Quadrazais  João Pedro Dias 5 corços 
19-06-2006 
(22:30) 

Estrada antes de chegar ao 
Meimão 

Fernanda Pereira, Barbara 
Monteiro, Daniela Salazar 

1 corço fêmea 

21-06-2006 
(12:00) 

Barroco Branco 
Duarte Pereira; Pedro 
Sarmento 

1 corço fêmea 
e 2 crias 

 

4.1.3 Veado 
 
Foi detectada a presença de veado através da armadilhagem fotográfica, 

durante a qual se obtiveram 8 fotografias correspondentes a dois machos, 

sendo que duas são relativas ao mês de Julho de 2005 e as restantes seis ao 

mês de Setembro de 2005. Ambos os indivíduos apresentam hastes com 4 

pontas, o que leva a concluir que se trata de indivíduos relativamente novos, 

com cerca de 3-5 anos de idade. Nas fotografias do mês de Julho é bem visível 

a presença de veludo nas suas hastes (ver Anexo I). Também foram 

detectados dejectos de veado na zona das Revoltas (zona sul da RNSM), onde 

anteriormente tinha estado montada uma câmara para armadilhagem 

fotográfica, na qual foram obtidos os primeiros registos fotográficos desta 

espécie (Figura 14). 
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Figura 14: Representação geográfica do excremento de veado encontrado nas 
Revoltas. 

 

Também foram recolhidos testemunhos de avistamentos de veado dentro ou 

próximo da Reserva Natural (Tabela II).  

. 
Tabela II: Tabela dos avistamentos de veado na RNSM 

Data Local Observador Observação 

Inverno 
2005 

Alízio 
José Henriques Fernandes (vigilante da 
natureza da RNSM) 

Veado fêmea 

Inverno 
2005 

Espiguinho António José Silva (vigilante da natureza) 
Veado fêmea e 
macho 
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4.2 Domínios vitais dos ungulados na RNSM  
 

Com a aplicação do método de Kernel adaptativo a 95% aos dados de indícios 

de presença obtidos, determinou-se a área utilizada por cada espécie na 

RNSM (Figura 15 e Figura 16).  

4.2.1 Javali 
 

O javali apresenta uma área de uso activo, correspondente ao polígono de 

probabilidade de 95%, que engloba quase a totalidade da área protegida 

(Figura 15). Esta área ocupada pela espécie é de cerca de 13840 ha. O centro 

de actividade encontra-se na zona da Barroca de Pedro Lopes (sobrepondo 

com o corço) e próximo dos Forninhos. Estas localizações encontram-se nas 

proximidades da Ribeira da Meimoa e ocupam uma área de 623 ha. 

 

Figura 15: Domínios vitais de javali na RNSM (método de Kernel adaptativo a 95%). 
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4.2.2 Corço 

 
No caso do corço, a área de uso activo ocupa uma superfície de 1844 ha 

localizando-se essencialmente na zona norte e centro da serra. A espécie 

distribui-se pelas zonas da Lage, Machoca, Barroca de Pedro Lopes, Espigal, 

Ventosa, Barroso, Alcambar a norte e Forninhos e Basteiros a sul (Figura 16). 

A área de maior actividade encontra-se na zona da Barroca de Pedro Lopes, 

Espigal e Ventosa. Esta área com 50% de probabilidade de ocorrência da 

espécie ocupa cerca de 175 ha. 

 

 

Figura 16: Domínios vitais de corço na RNSM (método de Kernel adaptativo a 95%). 
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4.3 Selecção de Habitat dos ungulados na RNSM 
 

Recorrendo às áreas de maior uso determinadas pelo método de Kernel 

Adaptativo determinaram-se as áreas de cada tipo de vegetação/uso do solo 

utilizado pelo corço e o javali. Aplicou-se o Teste G para comparar as 

proporções de habitat disponível e utilizado e verificar se existem diferenças 

significativas. No caso de existirem diferenças significativas, utilizou-se o Índice 

de Jacobs, de forma a verificar quais os habitats seleccionados/evitados pela 

espécie. 

 

Tabela III: Habitats disponíveis e utilizados pelo javali e corço (valores apresentados 
em percentagem). 

  Javali Corço 

 Disponível % Utilizado % Utilizado % 

Folhosas 2,01 2,23 3,68 

Resinosas 42,28 41,21 67,71 

Matos 38,04 38,98 17,16 

Agricola 3,74 3,02 0,78 

Ripícola 13,21 13,85 10,62 

Eucaliptais 0,72 0,71 0,05 

Total 100,00 100,00 100,00 
 

4.3.1 Javali 

 

Com aplicação do Teste G verificou-se existirem diferenças significativas entre 

os habitats usados e os disponíveis (G= 224,64 p<0,001).  

Os valores obtidos para o Índice de Jacobs, no caso do javali são apresentados 

na seguinte tabela. 
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Tabela IV: Valores do Índice de Jacobs para o javali. 

 
Área  

disponível 
Proporção 

Área  
Utilizada 

Proporção 
Índice  
Jacobs 

Folhosas 322,54 0,02 308,95 0,02 0,05 

Resinosas 6796,39 0,42 5703,62 0,41 -0,02 

Matos 6115,26 0,38 5394,78 0,39 0,02 

Agrícola 600,98 0,04 418,16 0,03 -0,11 

Ripícola 2124,20 0,13 1916,36 0,14 0,03 

Eucaliptais 116,02 0,01 98,58 0,01 -0,01 

Total 16075,38 1,00 13840,45 1,00  
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Figura 17: Selecção de habitat por parte do javali na RNSM. 
 

Os valores obtidos do Índice de Jacobs para o javali demonstram que a 

espécie não exibe nenhuma preferência por determinado tipo de habitat, uma 

vez que os valores obtidos do Índice de Jacobs se encontram entre o intervalo -

0,3 e 0,3. 
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4.3.2 Corço 

 

Com a aplicação do Teste G verificou-se que existem diferenças significativas 

entre o habitat usado e o disponível (G= 711,82, p<0,001) para o caso do 

corço. Após o cálculo do Índice de Jacobs obtiveram-se os seguintes valores 

para cada tipo de vegetação/uso do solo. 

 

Tabela V: Valores do Índice de Jacobs para o corço. 

 
Área  

disponível 
Proporção 

Área  
Utilizada 

Proporção 
Índice  
Jacobs 

Folhosas 322,537 0,020064 69,254 0,03675 0,301524 

Resinosas 6796,388 0,422783 1276,031 0,677137 0,48232 

Matos 6115,257 0,380411 323,317 0,171571 -0,49553 

Agrícola 600,977 0,037385 14,628 0,007762 -0,66467 

Ripícola 2124,196 0,13214 200,209 0,106243 -0,12314 

Eucaliptais 116,021 0,007217 1,011 0,000536 -0,86248 

Total 16075,38 1 1884,450 1  
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Figura 18: Selecção de habitat por parte do corço na RNSM. 
 
Através dos valores obtidos pelo Índice de Jacobs verifica-se uma preferência 

do corço por zonas de resinosas e folhosas. Os habitats mais evitados pela 

espécie são os eucaliptais, as áreas agrícolas, seguindo-se as áreas de matos.  
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5. Discussão 
 
A determinação da distribuição e do estatuto dos ungulados na Serra da 

Malcata teve algumas limitações, nomeadamente relativas à orografia e à 

incapacidade de percorrer determinadas zonas deste maciço serrano, devido à 

densa vegetação e presença de vedações, em locais de propriedade privada. 

Desta forma, algumas zonas de presença das espécies poderão não ter sido 

detectadas.  

A distribuição e abundância das espécies em estudo são profundamente 

afectadas pela disponibilidade dos recursos alimentares (Johnson, 1980; 

Bromlej, 1964; Durov, 1987 cit. Massei & Genov, 1995 Manly et al., 2002 in 

Said et al., 2005). 

A grande plasticidade adaptativa do javali referida por vários autores (Genov 

1981, Fournier-Chambrillon et al. 1995, Herrero et al. 2004, Irizar et al. 2004, 

Fonseca 2006b), é bem patente na RNSM pela sua ocorrência na quase 

totalidade desta Área Protegida. As quadrículas em que não foi demonstrada a 

sua presença possuíam algumas limitações, nomeadamente a presença de 

vedações (na quadrícula a norte) e matos densos, com poucos caminhos 

(quadrícula situada na zona centro-sul), suspeitando-se, contudo, da presença 

deste ungulado nestas áreas. O coberto vegetal existente na RNSM oferece os 

requisitos essenciais ao javali, nomeadamente coberto e alimentação (Genov 

1981, Cargnelutti et al. 1995, Baubet et al 2004, Étienne 2004, Herrero et al. 

2004, Irizar et al. 2004). De facto, as grandes extensões de plantações de 

Pinus sp. podem contribuir para o refúgio destes animais especialmente 

durante os Invernos mais rigorosos. Também a extensa rede hidrológica da 

RNSM contribui para a forte presença deste ungulado, bem como a pouca 

pressão humana que se faz sentir em grande parte da Reserva. A alimentação, 

essencialmente baseada em frutos da floresta (bolota, castanha, azeitona) e 

em raízes, tubérculos, etc. (Fonseca 2006b), pode ser encontrada pelo javali 

tanto na zona norte, que possui a maior quantidade de zonas agrícolas e 

presença de folhosas como os castanheiros e os carvalhos, mas também na 

zona sul onde se encontra uma presença abundante de medronheiros e 

oliveiras. 
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Foi demonstrado que o tamanho do domínio vital do javali é dependente da 

disponibilidade de alimento, água e abrigo. A perturbação do habitat devido à 

caça, a predação, o sexo e a idade dos indivíduos também são factores que 

afectam o domínio vital (Spitz & Janeau, 1990; Jullien et al. 1991; Boitani et al. 

1994; Massei et al., 1997; Brandt et al., 1998). 

O domínio vital obtido para as populações de javali da RNSM foi cerca de 

13840 ha. O centro de actividade destas populações ocupa uma superfície de 

623 ha, localizando-se na Barroca de Pedro Lopes e perto dos Forninhos. 

Estes locais oferecem alimento, água em abundância e refúgio.  

Estudos realizados em vários países (Tabela VI) demonstram um largo 

espectro de valores relativamente aos domínios vitais da espécie. A espécie 

parece apresentar tanto um comportamento mais sedentário com domínios 

vitais pequenos como ocupa áreas maiores (Singer et al., 1981; Boitani et al. 

1994; Baettig, 1995; Massei et al. 1997; Lemel, 1999 cit: Truvé et al., 2004; 

Sodeikat & Pohlmeyer, 2003; Fisher et al 2004; Santos et al, 2004). Os valores 

apresentados nestes estudos referem-se a indivíduos e grupos familiares, 

tendo sido determinados através de seguimento por telemetria dos indivíduos. 

Embora o valor obtido neste estudo seja bastante superior aos valores obtidos 

nos estudos referidos anteriormente, é de notar que este valor corresponde à 

totalidade dos indivíduos que constituem as populações que ocorrem na RNSM 

e vai de encontro aos valores obtidos para grandes grupos familiares (10 – 40 

indivíduos) que podem ocupar de 12000 a 15000 ha (Vassant et al., 1992; 

Maillard e Fournier, 1994; Bassano et al., 1997 cit. por Fonseca, 2006a) Os 

dados obtidos através de câmaras fotográficas, embora ainda não tratados, 

vêm confirmar que existem alguns grupos familiares na Reserva Natural. No 

entanto, outros grupos familiares, que ocorrem nas proximidades da Reserva, 

podem partilhar áreas comuns dentro da mesma.  
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Tabela VI: Alguns domínios vitais determinados para o javali. 
Local Domínio vital Ha Referência bibliográfica 

Suécia 1200 Lemel, 1999 

Suiça, Geneva < 200 Fisher et al, 2004 

Portugal, Alentejo 750 e 3500 Santos et al,. 2004 

Alemanha, Saxónia 
a)29 – 543 

b)9 - 780 
Sodeikat & Pohlmeyer, 2003 

Alemanha, Saxónia 
a)29 –2160 

b)10 - 2857 
Sodeikat & Pohlmeyer, 2003 

Italia 247 - 313 Massei et al. 1997 

Suiça 800 - 3000 Baettig, 1995 

Itália 110 - 390 Boitani et al. 1994 

E.U.A, Tennesse 
350, 

310 e 1070 
Singer et al., 1981 

a) Mínimo Poligno Convexo 100%; b) Kernel adaptativo 95%; 

 

Em relação à selecção de habitats, o javali demonstrou não exibir nenhuma 

preferência por determinado tipo de habitat. Esta espécie demonstrou adaptar-

se a qualquer tipo de habitat presente, o que demonstra a grande plasticidade 

adaptativa da espécie (Genov 1981, Carghnelutti et al. 1995, Fournier-

Chambrillon et al. 1995, Massei & Genov 1995, Herrero et al. 2004, Irizar et al. 

2004, Fonseca 2006b). No entanto, também tem sido demonstrada uma 

tendência para o frugivorismo, uma vez que os frutos da floresta são altamente 

energéticos podendo a sua presença levar a migrações locais (Bromlej, 1964; 

Durov, 1987 cit. Massei & Genov, 1995, Fournier-Chambrion 1995, Herrero et 

al. 2004, Irizar et al. 2004, Fonseca 2006b)  

Segundo Cargnelutti et al. (1995), a selecção de habitats do javali é mais 

alargada quando os habitats seleccionados são escassos e mais estreita em 

áreas onde os habitats seleccionados são predominantes e distribuídos em 

grandes parcelas. De facto, na RNSM, a presença de frutos da floresta não é 

muito elevada, podendo este facto ter levado a espécie a utilizar todos os tipos 

de habitat em busca de alimento, sem qualquer preferência em particular, como 

foi demonstrado pelo Índice de Jacobs.  
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O corço concentra-se na zona norte e centro da reserva, onde encontra uma 

maior disponibilidade de alimento e refúgio, requisitos importantes para a 

ocorrência da espécie (Pandini & Cesaris 1997, Faria 1999, Mysterud et al. 

1999, Mateos-Quesada 2002). De facto, nesta zona da Reserva ocorrem das 

maiores manchas de folhosas, desta área protegida, constituídas 

principalmente por carvalhos e castanheiros que fornecem alimento à espécie. 

Tal como Mateos-Quesada (2002) verificou em Cárceres, Espanha, as áreas 

com presença de castanheiros são mais utilizadas pelo corço. No entanto, na 

RNSM, a presença desta espécie vegetal não é muito abundante ocorrendo em 

pequenas manchas, por vezes surgindo alguns espécimes entre manchas de 

resinosas. Um estudo sobre a dieta alimentar do corço na Serra da Lousã 

(Faria 1999) veio demonstrar que as espécies vegetais mais consumidas neste 

local eram as silvas Rubus sp., seguindo-se os castanheiros, os carvalhos e a 

carqueja. De facto, durante o trabalho de campo foi observado por inúmeras 

vezes vestígios de silvas comidas pelo corço. As silvas são uma espécie com 

uma ampla presença nesta Reserva, principalmente junto a linhas de água. 

O domínio vital é influenciado por diversos factores bióticos, como o tamanho 

corporal (McNab, 1963; Swihart et al., 1988 Said et al., 2005), sexo e idade 

(Cederlund and Sand, 1994; Relyea et al., 2000 Said et al., 2005), estado 

reprodutivo (Bertrand et al., 1996 Said et al., 2005), sistema social (Hewison et 

al., 1998 Said et al., 2005); e factores abióticos como a estação (Nicholson et 

al., 1997 Said et al., 2005), disponibilidade de água (Bowers et al., 1990 Said et 

al., 2005) ou a densidade populacional (Kjellander et al. 2004 Said et al., 2005). 

Segundo San José (1997), o domínio vital de um corço no sul de Espanha, 

raramente excede os 60 ha, sendo mais pequeno nas fêmeas. 

A área de domínio vital obtida para a população corço na RNSM foi de 1844 

ha, com um centro de actividade de 175 ha. De notar que este valor 

corresponde à totalidade dos indivíduos presentes nesta Reserva. Segundo 

Paula (2007) a RNSM possui uma densidade de corço de 1 indivíduo por 100 

ha, o que demonstra a existência de um reduzido número de indivíduos. Este 

facto poderá ser explicado pela recente colonização da espécie neste local, no 

entanto tem-se verificado uma expansão da espécie, tendo sido localizados, 

por Paula (2007), indícios de presença em locais que não foram detectados 

durante a realização deste trabalho. A tranquilidade oferecida pela Reserva 
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devido à baixa densidade populacional humana, a ausência de caça para esta 

espécie, bem como a considerável disponibilidade alimentar durante todo o 

ano, poderão contribuir para o aumento populacional deste ungulado a curto-

médio prazo. 

A população de corço da RNSM apresenta uma clara preferência pela zona da 

Barroca de Pedro Lopes, Espigal e perto da Ventosa (Kernel Adaptativo 50%). 

Estas áreas caracterizam-se por possuírem um clima mais frio e húmido do que 

no sul da Reserva. Nesta zona, a mancha florestal é composta essencialmente 

por resinosas. No entanto, intercalam-se pequenas manchas de folhosas que 

fornecem alimento. A abundância de água fornecida pela Ribeira da Meimoa 

poderá ser um factor importante para a fixação da população de corço nestes 

locais. Durante a prospecção do terreno foram observadas camas na zona do 

Espigal, próximo de um efluente desta Ribeira e muitas das observações de 

indivíduos situavam-se próximo desta linha de água. 

No estudo de selecção de habitat, recorrendo ao Índice de Jacobs, verificou-se 

que o corço apresenta uma preferência por zonas de resinosas e folhosas, 

evitando sobretudo os eucaliptais, as áreas agrícolas e de matos. As resinosas 

são o habitat florestal mais abundante desta área protegida oferecendo o 

abrigo necessário a esta espécie de hábitos recatados. A preferência por zonas 

de resinosas poderá estar relacionada com o facto de as várias espécies de 

Pinus sp. presentes serem aquelas que oferecem um coberto mais denso, com 

pouca incidência de luz solar, permitindo assim bons locais de refúgio. O 

alimento, nestes locais, é fornecido por alguns castanheiros e carvalhos 

dispersos entre os Pinus sp., pela carqueja Pterospartum tridentatum, a urze 

Erica sp., o medronheiro Arbutus unedo, as silvas Rubus sp. e os fetos. A 

preferência por folhosas vai de encontro a diversos estudos sobre a dieta 

alimentar do corço (Pandini & Cesaris 1997, Faria 1999, Mateos-Quesada 

2002). O facto de a maioria das folhosas serem de idades recentes e ocuparem 

uma área pequena contribui para que o corço adopte as resinosas como 

coberto de eleição, pois oferece uma área mais densa e contínua, sendo que 

os locais de maior uso do corço, se situam próximos de áreas de folhosas. O 

evitamento pelos eucaliptais, áreas agrícolas e matos poderá estar relacionado 

com a fraca qualidade do habitat, maior perturbação e falta de locais de abrigo.  
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No que respeita ao veado verificou-se apenas a ocorrência ocasional desta 

espécie. Os indivíduos detectados por armadilhagem fotográfica e avistados 

pelos vigilantes da natureza poderão ser indivíduos em dispersão que poderão 

ter fugido de cercados existentes a sul da RNSM ou vindos de Espanha.  

Nos registos fotográficos foram detectados, em Julho de 2005, um indivíduo 

com veludo nas hastes na zona das Revoltas (sul da Reserva) e, em Setembro 

de 2005, um indivíduo próximo da zona da Malhada da Medronheira (zona 

centro). Ambos os registos eram de machos com 3-5 anos. No Inverno de 

2005, foram avistados por vigilantes da Natureza uma fêmea próximo do Alízio 

(zona norte) e uma fêmea e um macho na zona do Espiguinho (zona norte). As 

várias observações de indivíduos a frequentar a RNSM poderão indicar que 

futuramente a espécie colonize este espaço. 

Vários estudos sobre populações de veados estabelecidas demonstram a 

importância de dois factores principais: a perturbação humana (Petrak 1996) e 

composição do habitat (Morellet et al. 1996). O veado necessita de locais 

calmos com recursos alimentares suficientes (Roloff et al 2001) essencialmente 

herbáceas (Gebert & Verheden-Tixier 2001). No entanto, a selecção de habitat 

por populações colonizadoras de veado ainda é pouco conhecida relativamente 

às populações estabelecidas (Patthey 2003). No entanto, esta Reserva Natural 

parece oferecer os requisitos ecológicos necessários para a espécie, uma vez 

que possui pouca perturbação humana e possui zonas florestais mais densas e 

áreas mais abertas com formações arbustivas e herbáceas, que fazem parte da 

sua dieta alimentar (Kamler & Homolka 2005).  

A evolução destas espécies de ungulados na RNSM deverá continuar a ser 

monitorizada, para uma melhor gestão destas espécies e dos seus habitats.  
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6. Considerações finais  
 

Num passado recente, a comunidade de ungulados da RNSM era constituída 

unicamente pelo javali. Presentemente o aparecimento do corço e as incursões 

ocasionais do veado vieram aumentar a diversidade faunística desta reserva. 

No que respeita à distribuição das diferentes populações de ungulados 

presentes verificou-se que o javali encontra os requisitos ecológicos 

necessários em toda a área protegida, confirmando a grande plasticidade 

adaptativa da espécie (Genov 1981, Carghnelutti et al. 1995, Fournier-

Chambrillon et al. 1995, Massei & Genov 1995, Herrero et al. 2004, Irizar et al. 

2004, Fonseca 2006b); o corço está presente essencialmente na região norte e 

centro onde estão concentrados as maiores manchas florestais desta Reserva 

que oferecem o alimento e protecção essenciais à sua fixação (Pandini & 

Cesaris 1997, Faria 1999, Mysterud et al. 1999, Mateos-Quesada 2002); o 

veado revelou ser uma espécie ocasional, havendo poucos registos da 

espécie, no entanto foram detectados indivíduos tanto na zona norte como na 

zona centro e sul. 

O javali é uma espécie bem adaptada nesta Reserva possuindo bastantes 

efectivos, que com uma correcta gestão dos seus indivíduos e habitats poderá 

manter este estatuto. Para tal, seria interessante a realização de censos desta 

espécie para se determinar com maior exactidão, a quantidade de indivíduos 

presentes e a quantidade que poderá ser extraída através da actividade 

cinegética. 

O corço apesar de ter colonizado esta Reserva recentemente parece ter se 

adaptado bem encontrando-se em expansão neste território. Uma vez que esta 

espécie não possui predadores naturais neste território é de esperar um 

aumento da sua densidade. Desta forma é importante uma constante 

monitorização desta espécie para se evitar situações de excessos 

populacionais que possam provocar danos nos habitats e áreas agrícolas 

vizinhas.  

O futuro do veado nesta área protegida é algo incerto, uma vez que esta 

espécie ainda não colonizou esta Reserva. No entanto, as condições aqui 

disponibilizadas poderão fomentar a fixação de indivíduos em dispersão, num 
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futuro próximo. Esta situação, deverá ser acompanhada, de forma a manter-se 

um conhecimento actualizado do seu estatuto.  

A presença destes ungulados na RNSM é importante em vários aspectos, 

nomeadamente no aumento da diversidade biológica e poderá trazer regalias 

para as populações dos concelhos adjacentes, uma vez que poderá contribuir 

para o aumento do ecoturismo e turismo cinegético na região, podendo 

melhorar a economia da região.  

No concelho do Sabugal, existem 4 Zonas de Caça Associativas dentro da 

Reserva. A actividade cinegética para estas espécies só fará sentido em 

populações estáveis, com um número elevado de efectivos, que permita a 

extracção de alguns indivíduos sem comprometer a sua conservação. Esta 

actividade deverá ser ordenada e interdita nas zonas de especial importância 

para as espécies.  

O javali e o corço são presas naturais do lobo Canis lupus, espécie em perigo 

de extinção cujo limite sul da sua distribuição se encontra próximo desta Área 

Protegida. Assim, o aumento destas populações de ungulados poderá fomentar 

o incremento e fixação desta espécie na Serra da Malcata.  

É importante salientar, novamente, a importância da realização de uma 

monitorização ao longo do tempo destas populações de ungulados, de forma a 

garantir uma gestão equilibrada destas espécies e seus habitats, contribuindo, 

assim, para um ecossistema mais rico e diversificado. 
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ANEXO I 
 

Registos fotográficos de ungulados na RNSM 
 

 
Figura 1: Observação de corço perto dos cercados das Gingeiras. (Fotografia cedida por 

Marisa Capinha). 
 

 
Figura 2: Observação de corço perto dos cercados das Gingeiras. (Fotografia cedida por 

Marisa Capinha). 
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Figura 3: Registo fotográfico de veado obtido por armadilhagem fotográfica (Julho 2005). 
 

 
Figura 4: Registo fotográfico de veado obtido por armadilhagem fotográfica (Setembro de 

2005). 
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ANEXO II  

INVENTÁRIO DAS ESPÉCIES DA FAUNA DA RNSM  

 

Com base em RNSM (2003), Salazar (2006) e o presente trabalho, Pereira (2007). 

 

LV – estatuto do Livro Vermelho Vertebrados de Portugal 2005 (CR – 

Criticamente em perigo; EN – em perigo; VU – vulnerável; NT – quase ameaçado; 

PC – pouco preocupante; DD – não aplicável; NE – não avaliado).  

DH – Anexo da Directiva Habitats; DA – Anexo da Directiva Aves; UICN – 

Estatuto de ameaça da UICN; BERNA - Anexo da Convenção de Berna; BONA - 

Anexo da Convenção de Bona; PRIO – espécie prioritária; ER – Estatuto regional 

(A - abundante; C – comum; R – raro; Ac – Acidental). 

Tabela I: Inventário das espécies de peixes da RNSM e respectivos estatutos de ameaça 
e de abundância regional. 

Nome 

vulgar 
Nome científico LV DH DA UICN BERNA BONA PRIO ER 

Enguia 
Anguilla anguilla 

(L.) 
EN II  NT    R 

Boga-de-

boca- 

arqueada 

Chondrostoma 

lemmingii 

(Steindachner) 

EN   NT II   C 

Boga 

Chondrostoma 

polylepis 

(Steindachner) 

LC II  NT    C 

Escalo-do-

norte 

Leuciscus cephalus 

cabeda (Risso) 
LC   NT    C 

Escalo-do-

sul 

Leuciscus 

pyrenaicus 

(Gunther) 

EN   NT III   C 

Bordalo 

Complexo Squalius 

alburnoides 

(Steindachner) 

VU   NT III   C 

Carpa 
Cyprinus carpio 

(L.) (intr.) 
NA   NT III   C 

Verdemã 
Cobitis maroccana 

(Pellegrin) 
LC   NT III   C 

Truta-de-rio Salmo trutta (L.) LC II  NT III   C 
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Tabela II: Inventário das espécies de anfíbios da RNSM e respectivos estatutos de 
ameaça e de abundância regional. 

Nome vulgar Nome científico LV DH DA UICN BERNA BONA PRIO ER 

Salamandra-de-
costelas-salientes 

Pleurodeles waltl 
(Michahelles) 

LC   NT II   C 

Salamandra-de-
pintas-amarelas 

Salamandra 
salamandra (L.) 

LC   NT III   C 

Tritão-de-ventre-
laranja 

Triturus boscai 
(Lataste) 

LC IV  NT III   A 

Tritão-marmorado 
Triturus 

marmoratus 
(Lateille) 

LC   NT III   A 

Sapo-parteiro-
ibérico 

Alytes cysternasii 
(Boscá) 

LC 
IV 
 

 NT III   C 

Sapo-parteiro 
Alytes 

obstetricans 
(Laurenti) 

LC II  NT II   C 

Discoglosso 
Discoglossus 
galganoi (Otth) 

NT II  NT II   C 

Sapo-de-unha-
negra 

Pelobates 
cultripes (Cuvier) 

LC II  NT II   A 

Sapo Bufo bufo (L.) LC   NT III   A 

Sapo-corredor 
Bufo calamita 
(Laurenti) 

LC IV  NT II   A 

Rela Hyla arborea (L.) LC IV  NT II   C 

Rela-meridional 
Hyla meridionalis 

Boettger 
LC IV  NT II   C 

Rã-ibérica 
Rana iberica 
(Boulenger) 

LC IV  NT II   A 

Rã-verde 
Rana perezi 
(Seoane) 

LC   NT III   A 
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 Tabela III: Inventário das espécies de répteis da RNSM e respectivos estatutos de 
ameaça e de abundância regional. 

Nome 
vulgar 

Nome científico LV DH DA UICN BERNA BONA PRIO ER 

Cágado 
Mauremys 
leprosa 

(Schweigger) 
LC IV  NT II   C 

Cobra-cega 
Blanus cinereus 

(Vandelli) 
LC   NT III   C 

Lagartixa-
de-dedos-
denteados 

Acanthodactylus 
erythrurus 
(Schinz) 

NT   NT III   A 

Sardão 
Lacerta lepida 
(Daudin) 

LC   NT II   A 

Lagarto-de-
água 

Lacerta 
schreiberi 
(Bedriaga) 

LC II  NT II   C 

Lagartixa-
de-Bocage 

Podarcis bocagei 
(Seoane) 

LC   NT III   C 

Lagartixa-
ibérica 

Podarcis 
hispanica 

(Steindachner) 
LC   NT III   C 

Lagartixa-
do-mato 

Psammodromus 
algirus (L.) 

LC   NT III   A 

Lagartixa-
do-mato-
ibérica 

Psammodromus 
hispanicus 
(Fitzinger) 

NT   NT III   A 

Osga 
Tarentola 

mauritanica (L.) 
LC   NT III   A 

Cobra-de-
pernas-

pentadáctila 

Chalcides 
bedriagai 
(Boscá) 

LC II  NT II   C 

Cobra-de-
pernas-
tridáctila 

Chalcides 
striatus (L.) 

LC   NT III   C 

Cobra-lisa-
bordalesa 

Coronella 
girondica 
(Daudin) 

LC   NT III   C 

Cobra-lisa-
europeia 

Coronella 
austriaca 
(Laurenti) 

VU IV  - II   R 

Cobra-de-
escada 

Elaphe scalaris 
(Schinz) 

LC   NT III   A 

Cobra-de-
ferradura 

Coluber 
hippocrepis (L) 

LC IV  LC II   R 

Cobra-
rateira 

Malpolon 
monspessulanus 
(Hermann) 

LC   NT III   A 

Cobra-de-
água-
viperina 

Natrix maura (L.) LC   NT III   C 

Cobra-de-
água-de-
colar 

Natrix natrix (L.) LC   NT III   A 

Víbora-
cornuda 

Vipera latastei 
(Boscá) 

VU IV  NT II   C 
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Tabela IV: Inventário das espécies de aves da RNSM e respectivos estatutos de ameaça 
e de abundância regional. 

Nome vulgar 
Nome 

científico 
LV DH DA UICN BERNA BONA PRIO ER 

Mergulhão-
de-crista 

Podiceps 
cristatus (L.) 

LC   NT III   R 

Mergulhão-
pequeno 

Tachybaptus 
ruficollis (Pallas) 

LC   NT II   R 

Mergulhão-de 
-pescoço-

preto 

Podiceps 
nigricollis 
(Brehm) 

NT   NT    R 

Corvo-
marinho-de-
faces-brancas 

Phalacrocorax 
carbo (L.) 

LC   NT III   R 

Garça-boieira 
Bubulcus ibis 

(L.) 
LC   NT III   R 

Garça-real 
Ardea cinera 

(L.) 
LC   NT III   C 

Cegonha-
preta 

Ciconia nigra 
(L.) 

VU  I  II II  R 

Cegonha-
branca 

Ciconia ciconia 
(L.) 

LC  I NT II II  C 

Marrequinha 
Anas crecca (L.) 

 
LC  II NT II   R 

Pato-real 
Anas 

platyrhynchos 
(L.) 

LC  II NT III   C 

Zarro-comum 
Aythya ferina 

(L.) 
EN 
VU 

 II NT III   R 

Negrinha 
Aythya fuligula 

(L.) 
VU  III/3 NT III II  R 

Falcão-
abelheiro 

Pernis apivorus 
(L.) 

VU  I NT II II  C 

Peneireiro-
cinzento 

Elanus 
caeruleus 

(Desfontaines) 
NT   NT II   R 

Milhafre-preto 
Milvus migrans 
(Boddaert) 

LC  I NT II II  C 

Milhafre-rabo-
de-bacalhau 

Milvus milvus 
(L.) 

CR 
VU 

 I K II II  C 

Grifo 
Gyps fulvus 
(Hablizl) 

NT  I NT II II  C 

Abutre-preto 
Aegypius 

monachus (L. 
) 

CR  I NT II II  C 

Águia-
cobreira 

Circaetus 
gallicus 
(Gmelin) 

NT  I NT II II  C 

Tartaranhão-
azulado 

Circus cyaneus 
(L.) 

CR 
VU 

 I NT II II  R 

Tartaranhão-
caçador 

Circus pygargus 
(L.) 

EN  I NT II II  A 

Açor 
Accipiter gentilis 

(L.) 
VU   NT II II  C 

Gavião 
Accipiter nisus 

(L.) 
LC   NT II II  C 
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Águia-de-asa-
redonda 

Buteo buteo (L.) LC   NT II II  A 

Águia-real 
Aquila 

chrysaetos (L.) 
EN  I NT II II  Ac 

Águia-calçada 
Hieraaetus 
pennatus 
(Gmelin) 

NT  I NT II II  C 

Peneireiro-
vulgar 

Falco 
tinnunculus (L.) 

LC   NT II II  C 

Ogea 
Falco subbuteo 

(L.) 
VU   NT II II  R 

Falcão-
peregrino 

Falco 
peregrinus 
(Tunstall) 

VU   NT II II  Ac 

Perdiz-
vermelha 

Alectoris rufa 
(L.) 

LC  
II/1 
II/1 

NT III   A 

Codorniz 
Coturnix 

coturnix (L.) 
LC  II/2 NT III II  C 

Galinha-de-
água 

Gallinula 
chloropus (L.) 

LC  II/2 NT III   R 

Galeirão 
Fulica atra (L.) 

 
LC  II/1 NT III   R 

Sisão 
Tetrax tetrax 

(L.) 
VU  I NT II   Ac 

Abetarda 
Otis tarda (L.) 

 
EN  I R II II  Ac 

Alcaravão 
Burhinus 

oedicnemus (L.) 
VU  I NT II II  Ac 

Borrelho-
pequeno-de-

coleira 

Charadrius 
dubius (Scopoli) 

LC   NT II II  R 

Abibe 
Vanellus 

vanellus (L.) 
LC   NT III II  A 

Galinhola 
Scolopax 
rusticola (L.) 

DD  
II/1 
III/3 

NT III II  R 

Maçarico-das-
rochas 

Actitis 
hypoleucus (L.) 

VU   NT III   R 

Gaivota-
pequena 

Larus minutus 
(Pallas) 

   NT II   R 

Guincho 
Larus 

ridibundus (L.) 
   NT    Ac 

Pombo-bravo 
Columba oenas 

(L.) 
DD  II/2 NT III   R 

Pombo-torcaz 
Columba 

palumbus (L.) 
LC  II/1 NT    A 

Rola 
Streptopelia 
turtur (L.) 

LC  II/2 NT II   A 

Cuco-
rabilongo 

Clamator 
glandarius (L.) 

VU   NT II   R 

Cuco 
Cuculus 

canorus (L.) 
LC   NT III   A 

Coruja-das-
torres 

Tyto alba 
(Scopoli) 

LC   NT II   C 

Mocho-de-
orelhas 

Otus scops (L.) DD   NT II   R 

Bufo-real Bubo bubo (L.) NT  I NT II   R 

Mocho-galego 
Athene noctua 
(Scopoli) 

LC   NT II   C 
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Coruja-do-

mato 
Strix aluco (L.) LC   NT II   C 

Bufo-pequeno Asio otus (L.) DD   NT II   R 

Noitibó 
Caprimulgus 
eurapaeus (L.) 

VU  I NT II   A 

Noitibó-de-
nuca-

vermelha 

Caprimulgus 
ruficollis 

(Temminck) 
VU   NT II   C 

Andorinhão-
preto 

Apus apus (L.) LC   NT II   A 

Guarda-rios 
Alcedo atthis 

(L.) 
LC  I NT II   C 

Abelharuco 
Merops apiaster 

(L.) 
LC   NT II II  A 

Rolieiro 
Coracias 

garrulus (L.) 
CR  I NT II II  R 

Poupa 
Upupa epops 

(L.) 
LC   NT II   A 

Pica-pau-
verde 

Picus viridis (L.) LC   NT II   C 

Pica-pau-
malhado-
grande 

Dendrocopos 
major (L.) 

LC   NT II   C 

Pica-pau-
malhado-
pequeno 

Dendrocopos 
minor (L.) 

LC   NT II   R 

Calhandrinha 
Calandrella 
brachydactyla 
(Leisler) 

LC  I NT II   R 

Cotovia-de-
poupa 

Galerida cristata 
(L.) 

LC   NT III   R 

Cotovia-do-
monte 

Galerida theklae 
(Brehm) 

LC  I NT II   C 

Cotovia-
pequena 

Lullula arborea 
(L.) 

LC   NT III   A 

Laverca 
Alauda arvensis 

(L.) 
LC   NT III   A 

Andorinha-
das-rochas 

Ptyonoprogne 
rupestris 
(Scopoli) 

LC   NT II   A 

Andorinha-
das-chaminés 

Hirundo rustica 
(L.) 

LC   NT    A 

Andorinha-
dáurica 

Hirundo daurica 
(L.) 

LC   NT II   A 

Andorinha-
dos-beirais 

Delichon urbica 
(L.) 

LC   NT II   A 

Petinha-dos-
campo 

Anthus 
campestris (L.) 

LC   NT II   A 

Petinha-dos-
prados 

Anthus 
pratensis (L.) 

LC   NT II   A 

Alvéola-
cinzenta 

Motacilla 
cinerea 
(Tunstall) 

LC   NT II   A 

Alvéola-
branca 

Motacilla alba 
(L.) 

LC   NT II   A 

Melro-de-
água 

Cinclus cinclus 
(L.) 

LC   NT II   R 
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Carriça 
Troglodytes 

troglodytes (L.) 
LC   NT II   A 

Ferreirinha 
Prunella 

modularis (L.) 
LC   NT II   A 

Pisco-de-
peito-ruivo 

Erithacus 
rubecula (L.) 

LC   NT II II  A 

Rouxinol 
Luscinia 

megarhynchos 
(Brehm) 

LC   NT II II  A 

Rabiruivo-
preto 

Phoenicurus 
ochruros 
(Gmelin) 

LC   NT II II  A 

Cartaxo-
comum 

Saxicola 
torquata (L.) 

 
LC   NT II II  A 

Chasco-
cinzento 

Oenanthe 
oenanthe (L.) 

LC   NT II II  C 

Chasco-ruivo 
Oenanthe 

hispanica (L.) 
VU   NT II II  C 

Melro-das-
rochas 

Monticola 
saxatilis (L.) 

EN   NT II II  R 

Melro-azul 
Monticola 

solitarius (L.) 
LC   NT II II  R 

Melro-preto 
Turdus merula 

(L.) 
LC   NT III II  A 

Tordo-zornal 
Turdus pilaris 

(L.) 
DD  II/2 NT II II  R 

Tordo-músico 
Turdus 

philomelos 
(Brehm) 

NT 
LC 

 II/2 NT III II  A 

Tordeia 
Turdus 

viscivorus (L.) 
LC  II/2 NT III II  A 

Tordo-ruivo 
Turdus iliacus 

(L.) 
LC  II/2 NT III II  C 

Rouxinol-
bravo 

Cettia cetti 
(Temminck) 

 
LC   NT II II  A 

Fuinha-dos-
juncos 

Cisticola 
juncidis 

(Rafinesque) 
LC   NT II II  R 

Felosa-
poliglota 

Hippolais 
polyglotta 
(Vieillot) 

LC   NT II II  C 

Felosa-do-
mato 

Sylvia undata 
(Boddaert) 

LC  I NT II II  A 

Toutinegra-
carrasqueira 

Sylvia cantillans 
(Pallas) 

LC   NT II II  A 

Toutinegra-
de-cabeça-

negra 

Sylvia 
melanocephala 

(Gmelin) 
LC   NT II II  A 

Toutinegra-
real 

Sylvia hortensis 
(Gmelin) 

NT   NT II II  A 

Papa-amoras 
Sylvia 

communis 
(Latham) 

LC   NT II II  A 

Toutinegra 
Sylvia atricapilla 

(L.) 
LC   NT II II  A 
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Felosa-de-
Bonelli 

Phylloscopus 
bonelli (Vieillot) 

LC   NT II II  C 

Felosa-
comum 

Phylloscopus 
collybita 
(Vieillot) 

LC   NT II II  A 

Felosa-
musical 

Phylloscopus 
trochilus (L.) 

   NT II II  A 

Estrelinha 
Regulus regulus 

(L.) 
LC   NT II II  A 

Estrelinha-
real 

Regulus 
ignicapilla 
(Temminck) 

LC   NT II II  A 

Papa-
moscas-
cinzento 

Muscicapa 
striata (Pallas) 

 
NT   NT II II  R 

Papa-
moscas-preto 

Ficedula 
hypoleuca 
(Pallas) 

   NT II II  A 

Chapim-
rabilongo 

Aegythalos 
caudatus (L.) 

LC   NT II   A 

Chapim-de-
poupa 

Parus cristatus 
(L.) 

LC   NT II   A 

Chapim-preto Parus ater (L.) LC   NT II   A 

Chapim-azul 
Parus caeruleus 

(L.) 
LC   NT II   A 

Chapim-real Parus major (L.) LC   NT II   A 
Trepadeira-

azul 
Sitta europaea 

(L.) 
LC   NT II   R 

Trepadeira-
comum 

Certhia 
brachydactyla 

LC   NT II   A 

Papa-figos 
Oriolus oriolus 

(L.) 
LC   NT II II  C 

Picanço-real 
Lanius excubitor 

(L.) 
LC   NT III   A 

Picanço-
barreteiro 

Lanius senator 
(L.) 

NT   NT III   C 

Gaio 
Garrulus 

glandarius (L.) 
LC   NT    A 

Pêga-azul 
Cyanopica 

cyanus (Pallas) 
LC   NT III   C 

Pêga Pica pica (L.) LC   NT    C 
Gralha-de-

nuca-cinzenta 
Corvus 

monedula (L.) 
LC   NT    R 

Gralha-preta 
Corvus corone 

(L.) 
LC   NT    C 

Corvo 
Corvus corax 

(L.) 
NT   NT III   C 

Estorninho-
malhado 

Sturnus vulgaris 
(L.) 

LC   NT    R 

Estorninho-
preto 

Sturnus unicolor 
(L.) 

LC   NT II   A 

Pardal-
comum 

Passer 
domesticus (L.) 

LC   NT    R 

Pardal-
montês 

Passer 
montanus (L.) 

LC   NT II   C 

Pardal-
francês 

Petronia 
petronia (L.) 

LC   NT III   Ac 
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Tentilhão 
Fringilla coelebs 

(L.) 
LC   NT III   A 

Chamariz 
Serinus serinus 

(L.) 
LC   NT II   A 

Verdilhão 
Carduelis 
chloris (L.) 

LC   NT II   A 

Pintassilgo 
Carduelis 

carduelis (L.) 
LC   NT II   A 

Lugre 
Carduelis 
spinus (L.) 

LC   NT II   A 

Pintarrôxo 
Carduelis 

cannabina (L.) 
LC   NT II   A 

Dom-fafe 
Pyrrhula 

pyrrhula (L.) 
LC   NT III   C 

Bico-grossudo 
Coccothraustes 
coccothraustes 

(L.) 
LC   NT II   R 

Escrevedeira 
Emberiza cirlus 

(L.) 
LC   NT II   C 

Cia 
Emberiza cia 

(L.) 
LC   NT II   A 

Sombria 
Emberiza 

hortulana (L.) 
DD  I NT II   C 

Trigueirão 
Milaria  calandra 

(L.) 
LC   NT III   C 
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Tabela V: Inventário das espécies de mamíferos da RNSM e respectivos estatutos de 
ameaça e de abundância regional 

Nome vulgar Nome científico LV DH DA UICN BERNA BONA PRIO ER 

Ouriço-
cacheiro 

Erinaceus 
europaeus (L.) 

NT   NT III   C 

Musaranho-
de-dentes-
vermelhos 

Sorex granarius 
(Miller) 

DD   NT III   R 

Musaranho-
anão 

Sorex minutus 
(L.) 

DD   NT III   R 

Musaranho-
de-água 

Neomys 
anomalus 
(Cabrera) 

DD   NT III   C 

Musaranho-
de-dentes-
brancos 

Crocidura russula 
(Hermann) 

LC   NT III   A 

Musaranho-
anão-de-
dentes-
brancos 

Suncus etruscus 
(Savi) 

LC   NT III   C 

Toupeira 
Talpa occidentalis 

(Cabrera) 
LC   NT    C 

Toupeira-de-
água 

Galemys 
pyrenaicus 

VU I  V II   R 

Morcego-
anão 

Pipistrellus 
pipistrellus 
(Schreber) 

LC   NT III II  C 

Morcego-de-
Kuhl 

Pipistrellus kuhli 
(Kuhl) 

LC   NT II II  C 

Morcego-
arborícola-
pequeno 

Nyctalus lesleri 
lesleri (Kuhl) 

DD   NT II II  R 

Morcego-
hortelão 

Eptesicus 
serotinus 
(Schreber) 

NT   NT II II  C 

Morcego-
rabudo 

Tadarida teniotis 
(Rarfinesque) 

DD   NT II   C 

Lebre 
Lepus 

granatensis 
(Rosenhauer) 

LC   NT III   C 

Coelho-bravo 
Oryctolagus 
cuniculus (L.) 

 
NT   NT    C 

Rata-de-água 
Arvicola sapidus 

(Miller) 
LC   NT    C 

Rato-cego-
mediterrânico 

Microtus 
duodecincostatus 

(Thomas) 
LC   NT    C 

Rato-do-
campo-de-
rabo-curto 

Microtus agrestis 
(L) 

LC   NT    C 
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Rato-cego 
Microtus 
lusitanicus 
(Gerbe) 

LC   NT    C 

Rato-do-
campo 

Apodemus 
sylvaticus (L.) 

LC   NT    A 

Rato-das-
hortas 

Mus spretus 
(Lataste) 

LC   NT    C 

Leirão 
Eliomys 

quercinus (L.) 
DD   NT III   R 

Raposa Vulpes vulpes (L.) LC   NT    A 

Lobo 
Canis lupus (L.) 

 
EN   V II   AC 

Doninha 
Mustela nivalis 

(L.) 
LC   NT III   C 

Toirão 
Mustela putorius 

(L.) 
DD   NT III   R 

Fuinha 
Martes foina 
(Erxleben) 

LC   NT III   A 

Texugo 
Meles meles (L.) 

 
LC   NT III   R 

Lontra 
Lutra lutra (L.) 

 
LC II  V III   C 

Gineta 
Genetta genetta 

(L.) 
LC   NT III   C 

Sacarrabos 
Herpestes 

ichneumon (L.) 
LC   NT III   C 

Gato-bravo 
Felis silvestris 
(Schreber) 

VU IV  NT II   C 

Lince-ibérico 
Lynx pardinus 
(Temminck) 

CR II  E II   R 

Javali Sus scrofa (L.) LC   NT    A 

Corço 
Capreolus 

capreolus (L.) 
LC   NT III   R 

Veado 
Cervus elaphus 

(L.) 
LC   VU III   Ac 
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