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1. Introdução 

Com vista a uma potencial integração da freguesia de Covas na futura Área de Paisagem 

Protegida Regional da Serra d’Arga foi elaborado o Atlas da Fauna de Covas.  

Para o efeito implementou-se, durante um ano, o levantamento do maior número possível de 

espécies da fauna de vertebrados da freguesia de Covas. Para cada espécie determinou-se a 

sua distribuição, atendendo aos locais onde foi identificada em amostragens específicas, aos 

seus padrões de ocorrência e requisitos ecológicos. Adicionalmente, foi avaliada a riqueza 

específica da área de estudo, com destaque para as espécies protegidas a nível nacional e 

europeu, e destacadas as zonas mais ricas do ponto de vista faunístico, que 

consequentemente apresentam um maior interesse de visitação. 

Com este Atlas procura-se contribuir para a conservação das espécies de vertebrados 

existentes nesta área, bem como para a divulgação destes resultados às populações locais, 

para que, cientes do seu património faunístico, da sua riqueza e importância, possam agir no 

sentido da sua preservação e na valorização das suas localidades. Este Atlas destina-se da 

mesma forma a um público que, embora possa não ser da região, está particularmente 

interessado e sensibilizado nas questões ambientais e que se revê no património local e nas 

suas tradições. Nesse sentido, o Atlas apresentado poderá fomentar e cimentar as tendências 

internacionais de promoção do turismo de natureza, e que já constitui atualmente uma das 

mais importantes fontes de receita das economias de base local.  

A elaboração do Atlas possibilita ainda que a avaliação de impactes de futuros projetos de 

construção ou de exploração para esta zona seja realizada com base em informação mais 

abrangente e pormenorizada. Mesmo para os decisores políticos e populações de uma forma 

geral, este Atlas constitui uma ferramenta valiosa na defesa do seu património natural. 

No atlas apresentam-se os resultados das inventariações das comunidades de vertebrados 

(herpetofauna, avifauna, mamofauna e ictiofauna) realizadas na área de estudo ao longo do 

ano de 2020. 
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2. Área de estudo 
 

A área de estudo é a freguesia de Covas, a freguesia de maior dimensão do concelho de Vila 

Nova de Cerveira, com uma área de 2 860 ha (CAOP 2019; Figura 1).  

 
Figura 1. Limites da freguesia de Covas. 

 
Inserida numa região caracterizada por um clima atlântico, com temperaturas médias 

relativamente baixas e níveis de humidade e precipitação muito elevados, relativamente aos 

valores médios nacionais, a freguesia de Covas é ainda marcada por uma grande variação do 

relevo, com altitudes que vão desde os 20 metros, na sua zona mais baixa junto ao rio Coura, 

até aos 630 m no Alto de São Paio (a norte) e aos 580 metros na encosta da Serra d’Arga (a 

sul).  

O Rio Coura, que corre de este para oeste dividindo mais ou menos a meio a área de estudo, 

é um dos mais importantes elementos naturais, influenciando de forma significativa a 

paisagem. Ao nível hidrográfico, além do rio Coura, destacam-se ainda dois afluentes da 

margem esquerda, designadamente a ribeira de São João e a ribeira das Mós, com 

características ecológicas significativamente distintas do curso principal do Coura.  
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Na paisagem global da área, além destes importantes cursos de água, destacam-se os 

múltiplos aglomerados rurais, tanto em vale como em encosta, geralmente rodeados de 

machas agrícolas e agroflorestais essencialmente tradicionais. Maioritariamente nas encostas 

abundam alguns grandes povoamentos florestais, principalmente de pinhal mas também de 

eucaliptal, mas também interessantes manchas relativamente bem conservadas de bosques 

autóctones. Por outro lado, a crescente colonização por espécies exóticas tem afetado 

decisivamente a qualidade dos biótopos para a fauna em algumas áreas da região e em 

particular na freguesia de Covas. Ainda assim, apesar destas alterações, toda a área parece 

manter uma interessante diversidade de biótopos com características adequadas para a 

presença de uma grande diversidade de espécies faunísticas.  
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3. Metodologia 
 

Tendo em consideração as características descritas e a dimensão da área de estudo, para a 

amostragem de fauna a área foi dividida em quadrículas 1x1Km INSPIRE em ETRS89 na 

projeção LAEA (sistema usado a nível europeu para comunicação da informação espacial das 

espécies da Directiva Habitats). Para elaboração dos mapas de cada espécie foram 

consideradas todas as quadrículas em que pelo menos 25 % pertençam à área de estudo. 

Desta forma foram selecionadas 35 quadrículas, que foram prospetadas em duas campanhas 

de trabalho de campo: maio a julho e setembro a novembro. As 35 quadrículas pré-

selecionadas encontram-se identificadas na Figura 2. 

	
Figura 2. Mapa da área de estudo onde estão assinaladas as quadrículas amostradas. 

 

Para a caracterização da fauna de vertebrados foram aplicadas, em cada quadrícula de 

amostragem, um conjunto de metodologias diferenciadas, específicas para os diferentes 

grupos de faunísticos.  
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3.1 Amostragem da Herpetofauna  

A metodologia base para inventariação da herpetofauna consistiu numa amostragem 

sistemática, baseada na realização de transectos, a pé e de carro, tentando abranger o maior 

número possível de habitats. Este tipo de amostragem pressupõe também a prospeção de 

pedras, troncos ou outros objetos que possam constituir refúgio para as espécies em estudo. 

Especificamente para a prospeção de anfíbios a metodologia de amostragem foi 

complementada com outros métodos utlizados na elaboração do Atlas dos Anfíbios e Répteis 

de Portugal (Loureiro et al., 2008), como a captura (e reposição) de espécimes em locais de 

reprodução, a identificação de ovos e larvas, a procura em refúgios, a realização de pontos de 

escuta para identificação sonora e transeptos noturnos com viatura.  

No caso dos répteis foi efetuada a prospeção de locais de abrigo e registados todos os 

encontros visuais realizados em transeptos a pé e de carro (Loureiro et al., 2008). 

Complementarmente foram registadas todas as ocorrências ocasionais, designadamente de 

animais mortos nas estradas e de indivíduos deste grupo detetados durante amostragens 

direcionadas para outros grupos faunísticos. 

 

3.2 Amostragem da Avifauna  

Para a inventariação das aves a metodologia utilizada consistiu numa adaptação das 

metodologias utilizadas nos mais recentes atlas de distribuição da avifauna em Portugal, o 

Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (Equipa atlas, 2008), o Atlas das Aves Invernantes e 

Migradoras de Portugal 2011-2013 (Equipa Atlas, 2018) e o Programa de Monitorização de 

Aves Nocturnas em Portugal (SPEA, 2010), ajustadas à dimensão e características da área de 

estudo e épocas do ano em que se efetuaram as visitas. Para o presente trabalho foram assim 

implementadas duas metodologias diferenciadas, adaptadas a dois grupos: aves diurnas e 

aves noturnas. 

As metodologias implementadas nas quadrículas de amostragem procuraram abranger todas 

as espécies que utilizaram a área de estudo, independentemente da sua fenologia de 

ocorrência. Assim, na primeira campanha de amostragens (maio a julho) foram identificadas 

espécies presentes na área durante o período reprodutor; enquanto na segunda campanha 

de amostragem (setembro/novembro) foi dado particular ênfase à deteção de espécies em 

migração e, sempre que possível, espécies que ocorrem na área no período de Invernada.  

De forma complementar, foram ainda registadas todas as ocorrências ocasionais relevantes 

de espécies deste grupo, que ocorreram durante amostragens direcionadas para os restantes 

grupos faunísticos. 
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3.2.1. Avifauna diurna 
	
A inventariação da avifauna diurna foi efetuada com base na audição e na visualização direta, 

ao longo de transeptos realizados a pé. Cada visita sistemática às quadrículas de amostragem 

teve a duração mínima de 30 minutos (o período foi alargado em quadrículas onde se detetou 

maior riqueza específica ou a presença potencial de espécies raras ou pouco conspícuas), 

tendo sido realizados transeptos a pé, num passo regular, procurando amostrar os habitats 

mais representativos. Durante este período foram registadas todas as espécies identificadas 

por contactos auditivos e visuais na área da quadrícula, sem limite de distância para o 

observador. De forma a maximizar a informação das espécies inventariadas, os registos de 

aves em voo, mesmo se efetuados a maiores distâncias, foram contabilizados na quadrícula 

em que foram observados, exceto nos casos em que foi possível distinguir claramente a sua 

localização numa quadrícula adjacente.  

Os trabalhos de campo foram, sempre que possível, realizadas em dias com boas condições 

meteorológicas, evitando dias de ventos fortes, chuva e temperaturas elevadas. Para a 

maximização das espécies inventariadas, as visitas às quadrículas foram realizadas 

essencialmente no período da manhã, até ao máximo de 4 h após o nascer do sol, e de tarde, 

nas 3 h antes do pôr-do-sol (período recomendado para a realização dos censos de avifauna 

diurna).  

 

3.2.1. Avifauna noturna 
 

No caso da avifauna noturna, todas as quadrículas de amostragem foram inventariadas 

através do método pontual. Em cada ponto de amostragem foram efetuados 10 minutos de 

escuta em silêncio, durante o qual se anotaram todos os indivíduos escutados ou observados, 

com identificação das espécies presentes. As visitas às quadrículas foram realizadas em noites 

com condições meteorológicas favoráveis, sem chuva ou vento moderado ou forte. O período 

de escuta teve início 15 minutos após o ocaso e não se estendeu para além de 2 horas após o 

pôr-do-sol.  

 

3.3 Amostragem da mamofauna 

 

Os mamíferos são o grupo de vertebrados mais difícil de inventariar por observação direta. A 

maior parte das espécies apresenta atividade maioritariamente noturna, com hábitos 
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discretos, sendo por isso necessário o recurso a metodologias indiretas e adaptadas a 

diferentes conjuntos de espécies.  

 

3.3.1. Mamíferos de médio e grande porte 
	
Neste grupo incluem-se todos os mamíferos de médias e grandes dimensões 

(macromamíferos), como carnívoros (canídeos, felídeos, mustelídeos e viverrídeos), 

artiodáctilos e lagomorfos. A sua deteção direta, por observação, é particularmente difícil 

devido aos hábitos crípticos da maioria destas espécies, por isso o recurso à identificação de 

indícios de presença é a forma mais eficaz de se proceder à sua inventariação (Mathias, 1999). 

Para esse efeito foram percorridos transeptos a pé em que se procedeu à procura e 

identificação de indícios de presença. Os transeptos, maioritariamente coincidentes com 

caminhos de terra batida, foram selecionados de forma a cobrir uma extensão considerável 

em relação à área de estudo de cada quadrícula e a incluir os biótopos mais representativos. 

Cada visita teve uma duração mínima de 2 horas por quadrícula, durante as quais foram 

registados e identificados todos os avistamentos ou vestígios de presença de mamíferos, 

como pegadas, dejetos, trilhos, tocas, etc. 

A identificação de indícios de presença é normalmente o método mais utilizado neste tipo de 

amostragens, ainda assim, a identificação até à espécie de alguns indícios nem sempre é 

possível, pelo que, se recorreu ainda a metodologias complementares de identificação, como 

inquéritos, faroladas e armadilhagem fotográfica. Os inquéritos, realizados de forma informal 

junto da população local, fornecem informação sobre a ocorrência de algumas espécies, 

tendo sido realizados em todos os períodos de amostragem. As faroladas consistem em 

percursos noturnos, de carro, a velocidade reduzida, com auxílio de focos de luz, com o 

objetivo de observar diretamente os animais. Esta metodologia foi realizada em ambos os 

períodos de amostragem, nas primeiras horas após o anoitecer, sendo percorridos os 

caminhos existentes, a uma velocidade reduzida (aproximadamente 20 km/h) e regular, 

percorrendo a paisagem com um foco de luz de 100 W em busca de indivíduos. A 

armadilhagem fotográfica foi também utlizada de forma regular aos longo das duas 

campanhas de amostragem. Este método, cujo uso é cada vez mais generalizado, tem 

apresentado bons resultados na deteção de algumas espécies mais raras e elusivas (Wemmer 

et al., 1996, Cutler & Swann, 1999, Trolle & Kéry, 2003). Neste inventário foram utilizadas 

cinco câmaras, tendo sido amostrados especificamente os locais com maior probabilidade de 

deteção das espécies mais crípticas. As câmaras fotográficas permaneceram ativas durante 
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24 horas/dia, registando todos os indivíduos, durante períodos contínuos que variaram entre 

cinco dias até um mês de exposição por câmara.  

 

3.3.2. Micromamíferos não voadores 
	
Neste grupo incluem-se várias espécies de pequenos insectívoros (famílias Erinaceidae, 

Soricidae e Talpidae) e roedores (famílias Sciuridae, Arvicolinae, Muridae e Gliridae). Algumas 

das espécies deste grupo, nomeadamente das famílias Talpidae e Sciuridae, podem ser 

identificadas através de indícios de presença, pelo que a sua inventariação foi efetuada em 

simultâneo com o grupo anterior. Ainda assim, para a maioria das espécies de roedores e 

musaranhos (Soricidae) esse método não é eficaz porque, de uma forma geral, os indícios de 

presença detetados não permitem identificação até à espécie. Desta forma, para a 

inventariação deste grupo foi implementada uma metodologia que consistiu na análise de 

estruturas ósseas e de pelos, encontrados, principalmente, em regurgitações de rapinas 

noturnas.  

Para recolha de regurgitações de rapinas noturnas, particularmente de coruja-das-torres, foi 

realizada uma prospeção sistemática de potenciais locais de poiso, como casas abandonadas, 

celeiros, estábulos, etc. Esta coruja tem hábitos alimentares generalistas, o que faz com que 

qualquer espécie de micromamífero possa ser potencialmente caçada nas áreas circundantes 

aos locais de poiso. Esta metodologia pressupõe que os dados das plumadas e excrementos 

representam, pelo menos em parte, a composição das populações de micromamíferos da 

área. Para tal, assumiu-se neste trabalho que o local de deposição corresponde ao local onde 

foram capturadas as presas. Apesar de não permitir obter uma distribuição precisa e uniforme 

dos locais de amostragem pela área de estudo, considera-se que este é o método mais 

adequado para obter dados específicos das espécies deste grupo, sendo que o erro associado 

a esta metodologia é relativamente reduzido (para a coruja-das-torres estima-se que a 

maioria das presas seja consumida, com a produção e deposição das regurgitações, num raio 

máximo de 1,5 km do local de captura; Bunn et al., 1982).  

As regurgitações e dejetos foram recolhidos, para posterior análise em laboratório e 

identificação das espécies. A triagem e identificação dos restos ósseos (sobretudo crânios e 

mandíbulas) e dos pelos, através da consulta de chaves dicotómicas apropriadas (Castejón & 

López, 1982; Galego & Alemana, 1985), foi efetuada após o final dos trabalhos de campo.  

Complementarmente, nas metodologias implementadas para outros grupos (transectos 

efetuados a pé e faroladas) foram registados todos os contactos, diretos e indiretos, que 

permitiram a identificação de espécies deste grupo.  
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3.3.3. Quirópteros 
	
A inventariação das espécies de morcegos foi efetuada através da identificação acústica, com 

recurso à utilização de um detetor de ultrassons para detetar e identificar os morcegos.  

O método baseia-se na capacidade de ecolocação apresentada pela subordem 

Microchiroptera (todas as espécies de morcegos presentes em Portugal pertencem a este 

grupo). Estes morcegos utilizam a ecolocação para orientar o voo e caçar. As diferentes 

espécies emitem diferentes ondas sonoras de alta frequência, através da vibração das cordas 

vocais, criando impulsos sonoros que são emitidos através da boca ou estrutura nasal 

adaptada (Kunz & Piersen, 1994). Quando as ondas intercetam objetos criam-se ecos que são 

detetados pelas orelhas dos morcegos.  

Os detetores de ultrassons são utilizados para detetar os sons emitidos pelos morcegos 

durante a sua atividade, convertendo-os em sons audíveis, analisáveis e passíveis de serem 

identificados. Na maior parte dos casos, a frequência dos pulsos é característica da espécie, 

tornando possível a sua identificação (Kunz & Brock, 1975). Noutros casos as distinções entre 

vocalizações são mais complexas, sendo necessário recorrer à análise dos padrões de 

frequência (constante ou modulada), dos parâmetros temporais e da intensidade dos pulsos 

emitidos (Rainho et al., 2011). Ainda assim, pela semelhança entre vocalizações, a distinção 

específica pode ser muitas vezes impossível, sendo apenas possível chegar à identificação do 

género ou complexos de espécies que emitem vocalizações muito semelhantes (Rainho et al., 

2011). Apesar destas limitações, este método é extremamente útil, uma vez que as espécies 

deste grupo são muito difíceis de identificar de forma não invasiva. Algumas espécies são 

complicadas de inventariar, mesmo através de métodos diretos, sendo difíceis de capturar 

para identificação. Adicionalmente, a utilização do detetor de ultrassons tem a vantagem de 

ser um método passivo, não causando qualquer stress ou lesão aos animais detetados 

(Churchill, 1998). 

Nesta inventariação, foi usado um detetor de ultrassons (Pettersson D240X), acoplado a um 

gravador digital (Zoom H1), para a gravação dos pulsos. Cada gravação foi posteriormente 

analisada, através da utilização de software de análise de sons (Audacity e BatExplorer). Com 

estes programas é possível converter os sinais gravados em sonogramas, permitindo 

identificar as espécies detetadas no campo. O protocolo utilizado seguiu as metodologias 

descritas por Mitchell-Jones & McLeish (2004), com recurso à “Chave de identificação de 

vocalizações dos morcegos de Portugal continental”, elaborada por Rainho et al. (2011) na 

sequência do projeto “Atlas de morcegos de Portugal continental”. 
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Esta amostragem foi implementada desde o início das amostragens até ao final do outono, 

com a realização de um ponto de deteção de morcegos por quadrícula, com a duração de 10 

minutos. A análise dos sons gravados foi efetuada após todos os trabalhos de campo. Para 

simplificar a análise, sempre que numa quadrícula de amostragem foram registadas gravações 

de um grupo fónico, e pelo menos uma das espécies incluídas nesse complexo foi identificada 

especificamente, o registo do grupo fónico foi atribuído à espécie já registada. Por exemplo, 

em quadrículas onde se registou numa gravação o complexo (Pipistrellus pipistrellus/ 

Pipistrellus pygmaeus) e noutra a presença confirmada de Pipistrellus pipistrellus, para essa 

quadrícula foi apenas registada a presença dessa espécie. Esta abordagem conservadora 

permite afirmar com certeza que todas as espécies referidas se encontram efetivamente nos 

locais referenciados. 

 

3.4 Amostragem da Ictiofauna  

	
A inventariação da ictiofauna foi efetuada recorrendo ao método de pesca elétrica, de acordo 

com a metodologia estabelecida pelo INAG no “Manual para a avaliação biológica da 

qualidade da água em sistemas fluviais segundo a Directiva Quadro da Água Protocolo de 

amostragem e análise para a fauna piscícola” (INAG, 2008). 

Em Covas, foram amostradas as principais linhas de água com condições de acessibilidade 

adequadas presentes na área de estudo, nomeadamente o rio Coura (dois locais) e a ribeiro 

das Mós (1 local). Cada troço de amostragem foi considerado representativo do sector do 

curso de água em questão, abarcando a máxima diversidade física existente.  

Para a realização da amostragem foi utilizado um gerador dorsal HANS GRASSL, modelo 

ELT60II-HI, sendo as características da corrente elétrica definidas em função de cada situação 

concreta, no sentido de aumentar a eficácia de captura, sem causar lesões ou mortalidade 

nos peixes. Na amostragem, o operador do aparelho de pesca elétrica percorre lentamente a 

pé o troço de amostragem, de jusante para montante, descrevendo um zig-zag entre as duas 

margens, cobrindo todos os habitats existentes e fazendo sair os peixes que se encontrem 

abrigados, que são imediatamente recolhidos pelos elementos de apoio, com camaroeiros, e 

mantidos em aparatos de rede dentro do curso de água, em local não submetido a correntes 

elétricas ou em caixas plásticas de dimensões apropriadas com água. O comprimento mínimo 

de cada troço amostrado foi sempre de pelo menos 100m.  

Todos indivíduos capturados foram submetidos a uma operação de rotina que incluiu a sua 

identificação, até à espécie (efetuada no local com base em caracteres externos), e medição 
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(comprimento total, mm). Após manuseamento, os exemplares foram devolvidos ao meio e 

cuidadosamente libertados em zonas sem corrente, próximos dos locais de captura. 

A prospeção de pesca elétrica foi realizada em setembro, período com condições de caudal 

consideradas adequadas. Tratando-se de espécies restritas ao corredor fluvial, os dados de 

distribuição das espécies piscícolas são apresentados por setores ajustados ao sistema de 

quadriculas de amostragem. 
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4. Património Faunístico 
 

Ao longo do presente estudo foram identificadas na área 130 espécies da fauna de 

vertebrados, das quais 83 são aves, 23 mamíferos, 10 répteis, 9 anfíbios e 5 peixes. No total 

foram identificadas espécies pertencentes a 27 ordens e 65 famílias.  

Esta grande diversidade é ainda mais significativa se consideramos que entre estas 130 

espécies se incluem mais de 30 classificadas com algum tipo de estatuto de ameaça e proteção 

a nível nacional e/ou europeu.  

Entre as espécies ameaçadas em Portugal incluem-se 17 espécies com algum nível de ameaça 

de extinção em Portugal. Apesar de não ter sido identificada nenhuma espécie considerada 

como Criticamente em Perigo de extinção, categoria de ameaça mais elevada para as espécies 

selvagens, foram detetadas duas espécies classificadas como Em Perigo, cinco como 

Vulneráveis, sete como Quase Ameaçadas (Cabral et al., 2005) e ainda três espécies de 

morcegos para as quais não existe um conhecimento adequado sobre a sua população em 

Portugal, estando por isso classificados com o estatuto Informação insuficiente (DD).  

A nível comunitário, entre as espécies protegidas ao abrigo da Directiva Habitats (DH), que 

incluem espécies de todos os grupos de vertebrados exceto aves, destaca-se a presença de 

cinco espécies com o estatuto mais elevado, o anexo II (espécies animais e vegetais cuja 

conservação requer a designação de ZEC); dez do anexo IV (espécies animais e vegetais que 

necessitam de uma proteção estrita); e duas do anexo V (espécies de fauna e de flora cujas 

recolha e exploração são controladas). Pela Directiva das Aves (DA), nove das espécies desse 

grupo identificadas na área encontram-se listadas no anexo I (espécies objeto de medidas de 

conservação especial respeitantes ao seu habitat, de modo a garantir a sua sobrevivência e a 

sua reprodução na sua área de distribuição), o que significa que, a nível europeu, estas 

espécies são consideradas: ameaçadas de extinção; vulneráveis a certas modificações dos 

seus habitats; consideradas raras, porque as suas populações são reduzidas ou porque a sua 

repartição local é restrita ou porque são espécies necessitando de atenção especial devido à 

especificidade do seu habitat. No global, são 26 as espécies confirmadas nesta área com 

estatuto de ameaça a nível europeu, representando cerca de 20% do total das espécies 

identificadas. 

É importante destacar que a grande diversidade de espécies aqui detetada deve-se 

especialmente à grande diversidade de biótopos presentes, onde claramente se destacam o 

rio Coura e afluentes e as suas galerias ripícolas e os bosques autóctones, frequentemente em 
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mosaico com áreas agrícolas tradicionais associadas aos núcleos rurais. As áreas florestais, 

nomeadamente as zonas de pinhal na encosta da serra d’Arga, apesar de apresentarem uma 

diversidade menor são também relevantes, particularmente pelo contraste com os ambientes 

abertos típicos do alto da serra, fornecendo abrigo a algumas espécies com importância 

conservacionista que exploram essa área protegida. 

Além da importância dos biótopos, a própria localização geográfica da freguesia de Covas, 

rodeada de áreas classificadas de grande valor ecológico, contribui para a diversidade que 

aqui se encontra, sendo que esta zona, e particularmente o corredor fluvial do rio Coura, 

funciona como corredor de dispersão de espécies entre essas áreas protegidas. Pela sua 

proximidade à área de estudo salienta-se particularmente a já referida Zona Especial de 

Conservação (ZEC) Serra d’Arga, com que partilha muitas das espécies faunísticas de interesse 

conservacionista. Ainda assim, só no distrito de Viana do Castelo estão ainda classificadas 

outras dez áreas classificadas: ZEC e ZPE Rio Minho, ZEC e Paisagem Protegida do Corno do 

Bico, ZEC Rio Lima e Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos, ZEC 

Litoral Norte e, mais afastadas mas com uma extraordinária importância ecológica a nível 

regional, a ZEC, ZPE e Parque Nacional da Peneda Gerês. Covas partilha com todas estas áreas 

muita da sua diversidade, apresentando por isso um património faunístico muito significativo, 

ao nível de muitas destas áreas protegidas de âmbito nacional e/ou comunitário.      

 

 
Figura 3. Localização da área de estudo relativamente às áreas protegidas da envolvente. 
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É importante salientar que a diversidade de vertebrados detetada não pode ser considerada 

como um elenco faunístico completo ou definitivo. Os trabalhos de campo realizados, 

concentrados em épocas específicas e distribuídos pela área de estudo, poderão não ser 

suficientes para detetar todas as espécies que poderão ocorrer na área de estudo. De facto, 

muitas das espécies podem ocorrer na área de forma mais ou menos esporádica 

(especialmente aves, devido à sua enorme capacidade de deslocação), ou associadas a micro-

nichos de habitat não amostrados nas metodologias efetuadas (especialmente répteis, 

anfíbios e micromamíferos), dificultando a sua deteção. Além disso, os hábitos crípticos da 

maioria das espécies, que frequentemente se encontram escondidas ou mimetizadas nos 

ambientes onde ocorrem, tornam impossível um inventário exaustivo de todas as espécies, 

sendo de prever que, mesmo seguindo os procedimentos mais rigorosos de amostragem, 

algumas espécies mais discretas e menos abundantes possam não ser detetadas e 

identificadas nos trabalhos de campo. De facto, este tipo de estudo reflete essencialmente as 

espécies que foi possível identificar durante os trabalhos de amostragem realizados, podendo 

em qualquer momento ser confirmadas novas espécies, não presentes, ou simplesmente não 

detetadas nos trabalhos realizados. Os mesmos pressupostos aplicam-se de forma ainda mais 

notória relativamente às áreas de distribuição das espécies. Neste caso, a ausência de uma 

espécie numa determinada quadrícula de amostragem não significa que a espécie não ocorra 

nesse local, mas apenas que não foi detetada durante os trabalhos de campo. Nos resultados 

do presente Atlas apenas se apresentam as espécies efetivamente detetadas nos trabalhos 

de campo. Ainda assim, na análise de cada um dos grupos faunísticos inventariados são 

também assinaladas algumas das espécies mais relevantes com presença potencial na área, 

mas que pelas limitações referidas não foram possíveis identificar ao longo deste estudo. 

  

4.1 Grupos faunísticos  

4.1.1. Anfíbios 
	
Nas amostragens realizadas foram identificadas 9 espécies de anfíbios, divididos em duas 

ordens (Anura e Caudata) e quatro famílias (Alytidae, Bufonidae, Ranidae e Salamandridae).  

Os anfíbios são atualmente um grupo com extraordinário interesse conservacionista. Os ciclos 

de vida complexos destes animais, que incluem uma fase aquática e uma fase terrestre, 

tornam-nos muito sensíveis a fenómenos resultantes das alterações climáticas (aumento dos 

períodos de seca). Por este motivo, muitas das espécies deste grupo encontram-se sob uma 

ameaça global, o que se reflete nos seus estatutos de conservação a nível europeu. Neste 
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caso, das nove espécies confirmadas em Covas, seis encontram-se listadas nos anexo II, IV ou 

V da DH.  

Entre estas espécies protegidas, o principal destaque vai claramente para a salamandra-

lusitânica (Chioglossa lusitanica). Esta pequena salamandra é entre os anfíbios identificados 

na área a única com elevado estatuto de proteção a nível nacional (Vulnerável), e a única 

incluída no estatuto de proteção mais rigoroso a nível europeu (anexo II da DH). A salamandra-

lusitânica tem uma distribuição global muito restrita, estando presente apenas no noroeste 

da Península Ibérica, em ambientes com níveis de humidade muito elevados. Surge 

geralmente associada a pequenos ribeiros de águas correntes, frias, bem oxigenadas e pouco 

poluídas. Em Covas foi detetada em três locais, embora seja de prever que a sua presença 

possa ser um pouco mais alargada, sempre associada a ambientes extremamente húmidos. 

 

Figura 4. Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica). 

 

Embora não tenha sido confirmado na área mais nenhum anfíbio considerado ameaçado em 

Portugal, merecem ainda destaque as espécies listadas no anexo IV da DH, nomeadamente o 

sapo-parteiro (Alytes obstetricans), o sapo-corredor (Epidalea calamita), o tritão-

marmoreado (Triturus marmoratus) e a rã-ibérica (Rana iberica). Entre estas a mais comum é 

claramente a rã-ibérica, que se pode encontrar um pouco por toda a área, sempre associada 

às linhas de água com corrente. A rã-ibérica é também um endemismo ibérico, típico das 

zonas de clima de influência atlântica, embora com uma distribuição mais alargada e com 

requisitos ecológicos menos restritivos do que a salamandra-lusitânica. É relativamente 
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comum no norte do país e particularmente em Covas. O seu ciclo de vida é praticamente 

sempre associado aos meios aquáticos, com comportamentos relativamente conspícuos, 

sendo por isso uma espécie de fácil deteção nos seus habitats de ocorrência. Aparentemente 

menos abundante na área de estudo, o tritão-marmoreado é também uma espécie 

fortemente associada a pontos de água. Embora tenha uma fase terrestre relevante, o tritão-

marmoreado pode ser frequentemente observado em alguns pontos de água da área de 

estudo. Ao contrário da rã-ibérica, utiliza essencialmente zonas de águas paradas, como 

tanques agrícolas e represas, onde se reproduz. No levantamento efetuado foi detetado em 

três das quadriculas de amostragem, no entanto, prevê-se que a sua distribuição possa ser 

mais alargada, sendo provável a sua presença no período reprodutor em alguns tanques, 

fontes e outros pontos de água não prospetadas neste estudo. Ao contrário das espécies 

anteriormente descritas, o sapo-parteiro e o sapo-corredor são espécies que passam a maior 

parte do seu ciclo de vida afastados dos pontos de água, que visitam apenas nos períodos de 

reprodução. Por este motivo, os adultos destas espécies são frequentemente difíceis de 

detetar (possuem atividade maioritariamente noturna, passando grande parte do dia 

abrigados). Ambas a espécies foram detetadas apenas num local. No caso do sapo-parteiro, 

este foi identificado pelo canto de machos no período reprodutor. O sapo-corredor foi 

identificado pela presença de larvas e juvenis num local de reprodução na zona sudeste da 

área de estudo. Ambos deverão ter na área uma distribuição mais alargada do que aquela que 

foi possível confirmar nos trabalhos realizados. 

 
Figura 5. Rã-ibérica (Rana iberica). 
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Relativamente às restantes espécies identificadas, refere-se ainda que a espécie mais 

abundante parece ser a rã-verde (Pelophylax perezi), observada em praticamente todos os 

pontos de água.  

Não incluídos no elenco de espécies identificadas, por não terem sido detetadas nos trabalhos 

de campo, a rã-de-focinho-pontiagudo (Discoglossus galganoi) e rela-comum (Hyla molleri) 

são outras espécies que, pelas características dos biótopos presentes e pela sua distribuição 

conhecida na região do Alto Minho, terão ocorrência provável na área. A rã-de-focinho-

pontiagudo (Discoglossus galganoi) é um endemismo ibérico, considerada Quase Ameaçada 

em Portugal e listada no anexo II da DH. A rela-comum (Hyla molleri) é mais comum (não 

ameaçada em Portugal), ainda que possua atualmente uma distribuição fragmentada na 

região. Encontra-se listada no anexo IV da DH. 

 

4.1.2. Répteis 
	
Entre os répteis foram identificadas nos trabalhos de campo 10 espécies, todas incluídas na 

ordem Squamata e em seis famílias distintas (Anguidae, Lacertidae, Scincidae, Colubridae, 

Natricidae e Psammophiidae).  

Ao contrário dos anfíbios referidos anteriormente, os répteis são um grupo com relativamente 

poucas espécies com estatuto de conservação significativo, particularmente nesta região. 

Sendo animais ectotérmicos (sem capacidade de regular a temperatura corporal), são 

particularmente dependentes da temperatura exterior, apresentando um período de 

hibernação durante a estação fria. Por este motivo, a sua presença é notada essencialmente 

a partir da primavera, altura em que frequentemente se observam em zonas rochosas, mais 

ou menos expostas, ainda que possam em alguns casos apresentar comportamentos muito 

discretos e elusivos. 

De uma forma genérica, as espécies de répteis identificadas em Covas podem ser divididas 

em dois grandes grupos: os lagartos e as serpentes (subordens Sauria e Serpentes).  

Entre os sete lagartos identificados encontra-se a única espécie com um estatuto de 

conservação particularmente relevante: o lagarto-d ’água (Lacerta schreiberi). Com presença 

fortemente associada a linhas de água com bosques ripícolas bem conservados, o lagarto-de-

água é uma espécie endémica da península ibérica (essencialmente do noroeste peninsular), 

típica dos ambientes húmidos e relativamente frios. A sua área de ocorrência limitada e a 

especificidade do habitat fazem com que seja globalmente uma espécie protegida, estando 

listada no anexo II da DH. Ainda assim, é uma espécie relativamente frequente nos rios do 
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Minho, como é o caso do Coura, onde parece ser relativamente frequente. As restantes 

espécies de lagartos identificados incluem espécies muito distintas, incluindo três espécies de 

lagartixas, entre as quais se encontra uma outra espécie endémica do noroeste da península 

ibérica: a lagartixa-de-bocage (Podarcis bocagei); o sardão (Timon lepidus), o maior lagarto da 

fauna portuguesa; e dois lagartos serpentiformes: o licranço (Anguis fragilis) e a cobra-de-

pernas-tridáctila (Chalcides striatus).  

 
Figura 6. lagarto-d ’água juvenil (Lacerta schreiberi). 

 

No caso das serpentes estão confirmadas pelo menos 3 espécies, todas elas relativamente 

comuns a nível nacional, sem estatutos de conservação relevantes. Ainda assim, na área 

chama-se a atenção para um núcleo aparentemente numeroso de cobra-de-escada (Rhinechis 

scalaris) na encosta da Serra d’Arga (foram detetados nesta zona dezenas de indivíduos).  
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Figura 7. Cobra-de-escada (Rhinechis scalaris). 

 

Em covas, as espécies de répteis mais comuns parecem ser a lagartixa-do-mato 

(Psammodromus algirus), presente em praticamente toda a área; a lagartixa-de-bocage, que 

parece ocorrer em praticamente toda a área com exceção das zonas de maior altitude; e o 

sardão, mais comum nas zonas mais rochosas de encosta. Por outro lado, as espécies de 

lagartos serpentiformes e as serpentes são mais difíceis de detetar, tendo sido identificadas 

em menos locais, destacando-se a cobra-de-pernas-tridáctila, que apenas foi registada num 

local dominado por matos na zona noroeste da freguesia. Assim, apesar da riqueza específica 

dos répteis estar provavelmente bem representada neste estudo, a distribuição fragmentada 

detetada para várias espécies poderá estar essencialmente relacionada com a dificuldade de 

inventariar indivíduos de algumas espécies deste grupo. Espécies mais conspícuas, como o 

sardão e lagartixas, foram detetadas em várias quadrículas, no entanto, espécies 

habitualmente mais discretas, foram registas de forma pontual. No caso dos répteis, não se 

prevê que estejam presentes em covas espécies com estatuto de conservação relevante em 

Portugal ou a nível europeu, não detetadas no estudo. 

 

4.1.3. Aves 
	
As aves são o grupo de vertebrados mais diversificado. Ainda assim, a extraordinária 

capacidade de deslocação e as diferentes estratégias fenológicas adotadas pelas espécies 
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deste grupo fazem também que este seja o grupo cujas comunidades sejam mais variáveis ao 

longo do tempo.  

Globalmente, ao longo do período de estudo, foram identificadas 83 espécies de aves, de 15 

ordens e 38 famílias. Ainda assim, é importante salientar que entre estas espécies estão 

incluídas espécies que se mantêm de forma permanente na área (cerca de dois terços das 

espécies identificadas são residentes), mas também espécies migradoras, que apenas 

ocorrem nesta zona durante um período do ano, e ainda algumas espécies cuja presença 

deverá ser essencialmente ocasional, tendo aqui sido detetadas nas suas movimentações 

diárias e/ou sazonais.  

Entre todas as aves identificadas, independentemente da sua utilização da área, foram 

identificadas 10 espécies com estatutos de conservação relevante em Portugal, sendo duas 

classificadas como Em Perigo, quatro Vulneráveis e seis Quase Ameaçadas. Além destas, 

foram identificadas na área de estudo nove espécies consideradas como ameaçadas a nível 

europeu (DA), em alguns casos coincidentes com espécies ameaçadas em Portugal, num total 

de treze espécies com estatutos de proteção relevantes. 

As aves de rapina (família Accipitridae) incluem cinco destas espécies ameaçadas, sendo por 

isso uma das famílias mais interessante da região. Entre estas merecem especial destaque 

aquelas que provavelmente reproduzem de forma mais ou menos regular em Covas e/ ou na 

envolvente próxima, nomeadamente o açor (Accipiter gentilis), o falcão-abelheiro (Pernis 

apivorus) e a águia-cobreira (Circaetus gallicus). As três espécies têm em comum o facto de 

nidificarem em bosques e/ou povoamentos florestais, biótopos abundantes nesta área. O 

açor, identificado na área de pinhal na zona sul de Covas, é uma espécie essencialmente 

residente ainda que pouco abundante na região. Utiliza regularmente manchas de coníferas 

e outros tipos de florestas relativamente densas como habitats de reprodução. Possui uma 

extraordinária capacidade de voo, que lhe permite movimentar-se de forma muito ágil entre 

a vegetação, passando muitas vezes despercebido. É sobretudo observado quando se afasta 

dessas áreas florestais para caçar em clareiras e áreas agrícolas. Alimenta-se principalmente 

de outras aves, mas também de mamíferos e répteis. Embora ocorra distribuído por todo o 

país, é atualmente pouco comum (classificado como Vulnerável em Portugal), sendo mais 

frequente nos povoamentos florestais do litoral norte e centro. O falcão-abelheiro é um 

migrador estival, que apenas está presente em Portugal durante os períodos migratórios e, 

de forma ainda mais restrita, durante o período reprodutor. Em Covas, ao longo deste estudo 

foi detetada em dois locais em junho, em habitat adequado para a reprodução (pinhal na zona 

sul de Covas e junto a umas áreas de bosques na envolvente de Real). O falcão-abelheiro é 
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uma rapina particularmente curiosa, uma vez que está especialmente adaptada a uma 

alimentação baseada em invertebrados, como vespas e abelhas. Está atualmente classificada 

como Vulnerável e é relativamente rara em Portugal como reprodutora, estando ainda 

protegida a nível comunitário ao abrigo da DA. A águia-cobreira é, tal como o falcão-abelheiro, 

uma ave migradora que reproduz em Portugal. Neste caso, apesar de ser uma espécie menos 

rara (listada como Quase ameaçada em Portugal), é claramente uma espécie mais comum nas 

zonas mais de interior, menos povoadas, especialmente em áreas que apresentam alternância 

entre zonas florestais, onde reproduz, e zonas mais abertas, onde geralmente caça. Em Covas 

a sua presença foi registada na mancha de pinhal na encosta da Serra d`Arga. Entre as aves 

de rapina, salienta-se ainda o facto de se terem detetado duas espécies com estatuto de 

ameaça cuja presença na área de estudo deverá ser ocasional: o grifo (Gyps fulvus) e a águia-

calçada (Hieraaetus pennatus). No caso do grifo, apesar de ser uma espécie que reproduz a 

centenas de quilómetros deste local, a sua presença ocasional para alimentação é conhecida 

na Serra d`Arga, podendo ser observados em Covas essencialmente em passagem. Por outro 

lado, a identificação de uma águia-calçada, identificada na zona do parque eólico de São Paio, 

constitui um registo mais surpreendente, uma vez que se trata de uma espécie pouco comum 

nesta região.  

 
Figura 8. Falcão-abelheiro (Pernis apivorus); Águia-calçada (Hieraaetus pennatus). 

 

Entre o restante elenco de espécies merecem também destaque outras espécies protegidas 

particularmente interessantes. O noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) é uma espécie 
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muito pouco conhecida pela maioria das pessoas, e uma das espécies com estatutos de 

conservação mais elevados entre as identificadas na área de estudo (Vulnerável em Portugal 

e anexo AI da DA). É uma ave migradora estival, com hábitos noturnos, muito discreta, que 

utiliza essencialmente zonas florestais com clareiras. Foi registada a sua presença na zona 

sudoeste de covas, na encosta da Serra d‘Arga. Outro dos destaques é para uma espécie 

pouco frequente no país e especialmente nesta região: o picanço-barreteiro (Lanius senator). 

Apesar de ser considerado como Quase Ameaçado (NT) em Portugal, é uma espécie 

relativamente frequente em áreas agroflorestais do interior, mas que é muito pouco comum 

no Minho. Em Covas, neste estudo foram observados dois indivíduos na zona envolvente ao 

lugar de Vilares.   

Finalmente, entre as aves refere-se ainda a presença de algumas espécies particularmente 

interessantes, não ameaçadas em Portugal mas protegidas a nível europeu, como o guarda-

rios (Alcedo atthis) ou a garça-branca-pequena (Egretta garzetta), ambos associados ao rio 

Coura; a cotovia-pequena (Lullula arborea), particularmente abundante e bem distribuída em 

Covas; e a petinha-dos-campo (Anthus campestris), associada a habitats abertos, 

especialmente em zonas de montanha, mas também observada em áreas agrícolas 

tradicionais.    

 

 
Figura 9. Noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus). 
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Figura 10. Guarda-rios (Alcedo atthis). 

 

Em Covas, a riqueza de espécies de aves detetada pode ser considerada como muito 

significativa. Ainda assim, é provável que algumas espécies, especialmente as com presença 

ocasional e/ou com comportamentos mais discretos, possam não ter sido detetadas neste 

estudo. Entre estas incluem-se: espécies associadas ao meio ripícola como o maçarico-das-

rochas (Actitis hypoleucos), que ocasionalmente deverá explorar as margens do rio Coura; 

outras rapinas com presença ocasional; ou ainda passeriformes migradores, cuja presença na 

área possa não ter coincidido com as amostragens realizadas.  

Ainda assim, para as aves, Covas é especialmente relevante pela grande riqueza específica e 

pela grande abundância de algumas aves comuns. Para muitas dessas aves, são especialmente 

importantes os ambientes formados pelas galerias ripícolas do rio Coura e as diversas zonas 

rurais e agroflorestais que aqui se encontram. De facto, para dezenas de aves, estes 

ambientes, muitas vezes em mosaico, fornecem às comunidades todas as condições que as 

espécies necessitam. As galerias ripícolas são ótimos locais de abrigo e nidificação, adjacentes 

ao próprio rio e aos campos agrícolas, onde encontram água e alimento. Por outro lado, a 

encosta da Serra d’Arga, com uma grande mancha de pinhal com clareiras, apesar de 

aparentemente apresentar uma menor riqueza específica, proporciona um habitat 
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contrastante com o alto da serra, utilizado por algumas das espécies mais relevantes do ponto 

de vista conservacionista.  

 

4.1.4. Mamíferos 
 

Os mamíferos são também um grupo com uma riqueza específica significativa, tendo sido 

identificadas pelo menos 23 espécies de 14 famílias distintas. Estas famílias encontram-se 

divididas em 6 grandes ordens, que distinguem os mamíferos carnívoros, insectívoros, 

roedores, lagomorfos, ungulados e quirópteros. Verifica-se assim, que entre os mamíferos 

identificados na área de estudo se encontram espécies com características morfológicas e 

ecológicas muito distintas, que exploram diferentes escalas de habitat. Para algumas espécies 

de grandes dimensões e com grandes domínios vitais, a deteção da sua presença, mesmo que 

em números reduzidos, pode significar uma ocupação de grandes áreas, com múltiplas 

tipologias de biótopos, e frequentemente em áreas superiores à malha das quadriculas de 

amostragem consideradas. Por outro lado, os pequenos mamíferos, como roedores ou 

insectívoros, com reduzida capacidade de dispersão, associam-se maioritariamente a 

pequenos nichos. No caso dos quirópteros a sua distribuição poderá ser ainda mais complexa. 

Apesar de se tratar de pequenos mamíferos, a sua capacidade de voo permite-lhes uma 

grande capacidade de explorar áreas muito alargadas, alimentando-se frequentemente em 

zonas bastante afastadas (vários quilómetros) dos seus locais de abrigo. Neste caso, a deteção 

e o mapeamento da sua distribuição diz apenas respeito aos locais onde os indivíduos foram 

detetados, que frequentemente não coincidem com os locais com maior importância 

ecológica para estas espécies (abrigos). 

Relativamente às espécies detetadas, destacam-se 10 espécies com estatutos de conservação 

relevantes, que incluem cinco espécies com estatuto de conservação preocupante em 

Portugal e nove espécies protegidas a nível europeu ao abrigo da DH.  

De todas estas espécies é claramente de salientar a presença de lobo, confirmada no extremo 

sudoeste da freguesia de Covas. O lobo (Canis lupus) é atualmente uma das espécies animais 

mais ameaçadas a nível nacional (Em Perigo) e europeu (espécie prioritária, anexo II da DH). 

Em Portugal a população lupina está estimada em cerca de 300 indivíduos, divididos em pouco 

mais de 50 alcateias conhecidas. Entre essas alcateias, está incluída a alcateia da Serra d’Arga, 

cujo domínio vital inclui pelo menos uma parte da freguesia de Covas. De facto, nos trabalhos 

de campo, a presença do lobo foi confirmada precisamente na zona mais próxima da serra. 

Assim, apesar de não incluir os locais de reprodução dessa alcateia, a zona sul de Covas deverá 
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ser uma área de caça com relevância para a espécie, o que é corroborado pela abundância de 

presas detetada nesta zona.  

Entre as presas naturais do lobo, as mais importantes são as espécies de ungulados, 

nomeadamente o javali (Sus scrofa) e o corço (Capreolus capreolus), ambos frequentes e bem 

distribuídos pela freguesia de covas, mas especialmente nesta zona. No caso do lobo, a sua 

distribuição representa apenas os locais onde foi detetado, no entanto, considera-se que a 

espécie poderá usar, de forma mais ou menos ocasional, outros locais de covas, 

especialmente nesta zona da encosta. Em Covas, particularmente na envolvente à serra 

d’Arga, destaca-se ainda a presença frequente de garranos, que também constituem uma 

importante presa para o lobo. Apesar disso, o garrano não foi incluído neste elenco por não 

se tratar de uma espécie selvagem.  

 

Figura 11. Lobo (Canis lupus). 
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Figura 12. Corço (Capreolus capreolus). 

 

Além do lobo, em Covas foram ainda detetados outros dois carnívoros com algum interesse 

conservacionista: a lontra (Lutra lutra) e a geneta (Genetta genetta).  

A lontra, apesar de não ser ameaçada em Portugal, é uma espécie protegida a nível europeu, 

estando listada no nível de proteção mais elevado da DH (anexo II). É uma espécie fortemente 

associada aos cursos de água, tendo sido confirmada de forma praticamente continua ao 

longo do rio Coura. É um predador essencialmente piscívoro, cuja presença depende da 

disponibilidade de alimento e da existência de abrigo nas galerias ripícolas. Na área de estudo 

parece ser relativamente abundante, no entanto, salienta-se um dos principais fatores de 

ameaça para a espécie em Portugal, nomeadamente a presença de um carnívoro 

semiaquático invasor, que compete com a lontra por alimento e habitat: o visão-americano 

(Neovison vison).  

A geneta, também não ameaçada em Portugal e listada no anexo V da DH parece ser 

relativamente abundante na área de estudo. Neste caso, embora seja uma espécie mais 

generalista em termos de habitat de ocorrência, a sua presença em Covas também parece 

mais frequente em associação às galerias ripícolas.     
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Figura 13. Lontra (Lutra lutra). 

 

Entre os mamíferos não voadores salienta-se ainda o coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus), 

classificado como Quase Ameaçado em Portugal. Comparativamente com as espécies já 

referidas, o coelho-bravo é uma espécie muito mais abundante e mais amplamente 

distribuída em Portugal. A classificação como Quase Ameaçado (NT) deve-se à acentuada 

redução verificada nas últimas décadas, essencialmente em resultado de duas doenças (a 

mixomatose e a doença hemorrágica viral) que dizimaram uma boa parte das populações da 

espécie. Em Covas, o coelho-bravo parece ser ainda ser relativamente abundante, tendo sido 

detetado em múltiplos locais. 

Relativamente aos morcegos, nos trabalhos realizados foram confirmadas pelo menos 6 

espécies (duas famílias), todas com estatuto de conservação relevante. De facto, no caso dos 

morcegos, devido à falta de conhecimento sobre a ecologia e distribuição das espécies, todas 

as espécies presentes em território nacional são protegidas legalmente a nível europeu (no 

anexos II e/ou IV da DH). A nível nacional, verifica-se também que várias espécies se 

encontram classificadas com o estatuto Informação insuficiente (DD), sendo por isso tratadas 

como espécies com estatuto de ameaça em Portugal. Entre as espécies identificadas em Covas 

três possuem uma distribuição mais conhecida e alargada, sendo consideradas não 

ameaçadas em Portugal, nomeadamente as três espécies do género Pipistrellus (Pipistrellus 

kuhlii, Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus pygmaeus). Por outro lado, tanto o morcego-

rabudo (Tadarida teniotis) como o morcego-arborícola-pequeno (Nyctalus leisleri), estão 

classificados com o referido estatuto de Informação Insuficiente. Finalmente, na galeria 
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ripícola junto à barragem de Covas, foi confirmado um indivíduo pertencente ao género dos 

morcegos-orelhudos (género Plecotus). Em Portugal ocorrem duas espécies deste género, 

Plecotus auritus e P. austriacus, impossíveis de distinguir pela amostragem acústica (as 

espécies do género Plecotus são de difícil deteção acústica devido à baixa intensidade das 

vocalizações). Neste caso, apesar de não poder ser identificada concretamente qual a espécie 

presente, é possível confirmar a presença de pelo menos uma destas. O morcego-orelhudo-

castanho (Plecotus auritus), maioritariamente arborícola, surge associado à presença de áreas 

florestadas, bosques e galerias ripícolas, onde se abriga, mas também captura alimento, tendo 

em Portugal o estatuto Informação insuficiente. O morcego-orelhudo-cinzento (Plecotus 

austriacus), não ameaçado em Portugal, utiliza preferencialmente abrigos em edifícios 

(telhados, sótãos de habitações abandonadas, igrejas e castelos), caçando maioritariamente 

em áreas mais abertas.  

Dos morcegos, há ainda a destacar a proximidade de Covas a alguns abrigos de importância 

regional (como o mosteiro de S. João d'Arga e algumas antigas explorações mineiras), que 

abrigam algumas espécies com estatuto de conservação elevado em Portugal, como o 

morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) e o morcego-de-ferradura-

pequeno (Rhinolophus hipposideros). Neste caso, apesar de nenhuma destas espécies ter sido 

detetada na área de estudo, considera-se provável a presença ocasional destas espécies, 

utilizando os diferentes biótopos de Covas como áreas de alimentação. 

De uma forma global, relativamente ao grupo dos mamíferos é importante salientar que o 

inventário de espécies resulta essencialmente de metodologias indiretas. No caso dos 

micromamíferos não voadores, a metodologia de amostragem, essencialmente baseada na 

identificação de restos ósseos presentes em regurgitações de predadores, estará certamente 

a subamostrar as espécies presentes. Assim, é provável a existência de outras espécies, não 

confirmadas nos trabalhos de campo, em particular de roedores e/ou insectívoros. No caso 

de Covas a maioria das espécies de roedores e insectívoros não detetados com alguma 

probabilidade de ocorrência na área são maioritariamente espécies comuns. Ainda assim, é 

importante referir a presença potencial, não confirmada, de um insectívoro que é uma das 

espécies com maior importância conservacionista em Portugal: a toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus). A toupeira-de-água, com estatuto de conservação Vulnerável (VU) e inserida nos 

anexo II e IV da DH, é uma espécie rara, restrita em Portugal à zona norte, surgindo 

estritamente associada a cursos de águas frias e límpidas, bem oxigenadas, como é o caso de 

alguns setores do rio Coura e seus afluentes. A sua presença, muitas vezes detetada pelos 

seus pequenos dejetos, é muito difícil de confirmar. Na área de estudo, apesar de ter sido 
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prospetada de forma intensiva para esta espécie, esta não pode ser confirmada em nenhum 

sector. Neste caso, considera-se provável que a espécie não esteja presente nos setores do 

rio Coura e afluentes da freguesia de Covas. Ainda assim, salienta-se que sua presença é 

conhecida em áreas mais a montante do rio Coura.     

 

4.1.5. Peixes 
 

Na área de estudo foi confirmada nas amostragens por pesca elétrica a presença de 5 espécies 

de peixes, distribuídas por 3 ordens e 3 famílias.  

Entre as espécies com presença confirmada destaca-se, pelo seu estatuto de conservação em 

Portugal, a enguia (Anguilla anguilla), classificada como Em Perigo. A enguia é uma espécie 

migradora, que passa grande parte do seu ciclo de vida em água doce, na fase de crescimento, 

migrando depois para o mar onde se reproduz (migradora catádroma), numa área geográfica 

muito restrita (no mar dos Sargaços). É especialmente ameaçada pela sobre-exploração 

comercial na sua fase larvar (meixão), sendo capturada essencialmente nos estuários, durante 

a sua migração para as águas interiores. A construção de obstáculos nos rios, como barragens 

e grandes açudes, é também um importante fator de ameaça para a espécie, uma vez que 

impede as suas movimentações e diminuem a área de habitat disponível. 

 
Figura 14. Enguia (Anguilla anguilla) 

Duas espécies de ciprinídeos autóctones foram também confirmadas na área amostrada no 

rio Coura, ambos endemismos ibéricos, restritos aos rios do norte da Península Ibérica. A 

boga-do-Norte (Pseudochondrostoma duriense), que embora não esteja considerada 
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ameaçada em Portugal encontra-se listada no anexo II da DH, e o escalo-do-norte (Squalius 

carolitertii), igualmente classificado como Pouco Preocupante em Portugal. 

A presença de truta-de-rio (Salmo trutta) foi confirmada no rio Coura e na ribeira de Mós, 

sendo inclusive a única espécie detetada neste afluente. Espécie característica de cursos de 

águas frias, rápidas e bem oxigenadas, com leitos de calhaus rolados e blocos de pedras, 

apesar de não estar ameaçada a sua presença está geralmente associada a habitats 

relativamente bem conservados e com boa qualidade da água.  

 
Figura 15. Truta-de-rio (Salmo trutta) 

 

Para além destas espécies foi também confirmada a presença de uma de uma espécie 

introduzida no rio Coura: o góbio (Gobio lozanoi). Espécie com ocorrência natural em rios de 

Espanha e do sul de França, foi introduzida em várias bacias ibéricas e portugueses muito 

provavelmente para ser utilizada como isco-vivo na pesca lúdica. 

Ao longo dos vários troços monitorizados foi possível observar um zonamento pouco 

esperado no rio Coura, com a presença das 5 espécies identificadas no troço monitorizado 

mais a montante, e inventariação de apenas uma espécie, a boga-do-norte, no troço mais a 

jusante. Neste caso, no entanto, a distribuição das espécies poderá estar relacionada com as 

características do habitat, fortemente modificado pelas duas barragens existentes na área de 

estudo, bem como por fatores menos evidentes como a existência de potenciais focos de 

poluição.  
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Embora presentes no troço inferior do rio Coura, junto à confluência com rio Minho, os 

grandes migradores como a lampreia-marinha (Petromyzon marinus), o salmão-do-Atlântico 

(Salmo salar) e a truta-marisca, forma migradora de truta (Salmo trutta), todos fortemente 

ameaçados em Portugal, não foram detetados nos locais monitorizados no rio Coura. A 

presença de obstáculos ao longo do rio Coura, que condicionam a continuidade fluvial e 

alteram as características de habitat, poderá condicionar a presença destas espécies mais a 

montante, sendo atualmente pouco provável que estas espécies ocorram nesta área.  

 

4.2 Distribuição das espécies  

 

Como já foi referido, a riqueza especifica detetada na freguesia de Covas deve-se em grande 

parte à diversidade de biótopos disponíveis nesta área, capazes de proporcionar condições 

adequadas para espécies com diferentes requisitos ecológicos. Assim, além da análise 

relativamente ao elenco de espécies presentes, é também importante compreender padrões 

gerais de distribuição, procurando identificar as principais áreas de interesse.  

De forma sintética, na Figura 16 apresenta-se um mapa com a riqueza especifica detetada nas 

diferentes quadrículas de amostragem da fauna. Na figura verifica-se um máximo de 

diversidade associada ao rio Coura e às áreas de vale maioritariamente ocupadas por espaços 

agrícolas em mosaico com pequenas manchas de bosques autóctones de grande valor. De 

facto, para a fauna, os locais de maior riqueza consistem frequentemente nestes complexos 

mosaicos de biótopos, que em Covas se encontram na zona central da freguesia de forma 

mais evidente. Por outro lado, a riqueza específica elevada está geralmente associada à 

presença de muitas espécies comuns. Este é maioritariamente o caso das áreas rurais e desses 

mosaicos agroflorestais. Para muitas das espécies que toleram bem a presença humana, as 

áreas humanizadas proporcionam uma extraordinária disponibilidade de abrigos e alimento, 

albergando uma impressionante diversidade de espécies animais, ainda que muitas vezes isso 

não se reflita num elenco particularmente rico em espécies particularmente raras. 

Em covas, as espécies ameaçadas estão distribuídas de forma relativamente uniforme no 

território, no entanto, salienta-se ainda assim a importância de alguns povoamentos florestais 

com clareiras, sobretudo na encosta da serra d’Arga, frequentados por algumas das espécies 

com maior importância conservacionista. 
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Figura 16. Riqueza especifica 

Rio Coura e outras linhas de água 

O rio Coura e os seus afluentes são, como já foi referido, os elementos naturais com maior 

relevância para as espécies de fauna. Associadas diretamente aos rios ou às suas galerias 

ripícolas, os cursos de água são fundamentais para dezenas das espécies descritas para esta 

área, que muitas vezes ocorrem exclusivamente nesses locais.  

Os biótopos aquáticos são especialmente relevantes para todos os peixes e anfíbios, mas 

também para muitas espécies de répteis, aves e mamíferos, que têm em muitos casos 

distribuições restritas a estes locais. Ao longo do rio Coura, devido ao efeito das barragens e 

açudes, nem sempre se verifica um zonamento claro entre as características de zonas mais a 

montante ou mais a jusante. Neste caso, a maior diversidade de espécies de fauna no rio 

Coura foi detetada no troço entre a Azenha de Pagade e a área imediatamente a jusante da 

Barragem de Covas, sendo o número de espécies detetadas nos extremos este e oeste 

significativamente inferior, não apenas pela menor diversidade de biótopos na envolvente 

direta às galerias ripícolas, mas também por serem áreas de maior dificuldade de amostragem 

(zonas de vale mais encaixado, especialmente na zona mais oriental).  

No rio, apesar de não se verificar um continuum tradicional de variação dos biótopos entre 

jusante e montante, é ainda assim possível identificar áreas claramente distintas nos tipos de 
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habitat que apresentam. Nas zonas de albufeira, especialmente na albufeira da Barragem de 

Covas, formam-se zonas de águas paradas exploradas por espécies como o mergulhão-

pequeno (Tachybaptus ruficollis), a garça-real (Ardea cinerea), o pato-real (Anas 

platyrhynchos) ou a rã-verde (Pelophylax perezi), mas também por diversas espécies de 

pequenos passeriformes insectívoros, como a felosa-comum (Phylloscopus collybita) ou o 

papa-moscas-preto (Ficedula hypoleuca), que aproveitam a concentração de insetos que estes 

locais propiciam. Nas zonas de rápidos, é mais frequente a rã-ibérica (Rana iberica), o lagarto-

de-água (Lacerta schreiberi) e espécies de aves como o melro-de-água (Cinclus cinclus) e a 

alvéola-cinzenta (Motacilla cinerea). Espécies como a lontra (Lutra lutra), o guarda-rios 

(Alcedo atthis) ou rouxinol-bravo (Cettia cetti) são mais abrangentes, estando presentes nos 

diferentes tipos de habitat ao longo do rio Coura.  

 
Figura 17. Rio Coura, azenha de Pagade. 

	



                                             Atlas da Fauna Covas 

Relatório final	 36	

	
Figura 18. Rio Coura, jusante da barragem de Covas 

	
	
Apesar da presença de comunidades menos diversificadas, as pequenas linhas de água são 

também fundamentais para diversas espécies, especialmente as adaptadas aos pequenos 

ribeiros de montanha. São precisamente esses os melhores locais para ocorrência da rara 

salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), frequentemente escondida debaixo de rochas 

e vegetação. Estes locais, frequentemente com vegetação marginal menos frondosa, são 

também muito utilizados por diversos mamíferos, seja para beber, como no caso do corço 

(Capreolus capreolus) e até do esquilo (Sciurus vulgaris), seja para caçar, como no caso da 

raposa (Vulpes vulpes) e especialmente da geneta (Genetta genetta). Na área de estudo, 

alguns exemplos deste tipo de ambiente, com uma importância significativa para estas e 

muitas outras espécies animais, são: a ribeira das Mós, a ribeira de S. João e as múltiplas 

pequenas linhas de água existentes na parte norte da freguesia (ver Figura 19).   
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Figura 19. Pequena linha de água junto a Chãos de Covas. 

    

Mosaicos agroflorestais do vale do Coura 

Na margem direita do rio Coura forma-se um vale com características particularmente ricas 

para as comunidades de fauna. Ocupado por um complexo rendilhado de povoamentos rurais, 

este vale alberga pequenas manchas de bosques autóctones em mosaico com múltiplas áreas 

agrícolas com exploração ainda tradicional (Figura 20). No seu conjunto, estes ambientes 

proporcionam excelentes condições para dezenas de espécies de fauna, que aqui encontram 

condições de abrigo e uma elevada disponibilidade de alimento.   
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Figura 20. Mosaico agroflorestal e rural do vale do Coura. 

 

Os múltiplos pequenos bosques que por aqui se encontram, frequentemente associados a 

pequenas linhas de água, são ambientes especialmente ricos. Nesses locais surgem 

frequentemente aves como o gaio (Garrulus glandarius), o dom-fafe (Pyrrhula pyrrhula), o 

chamariz (Serinus serinus), a felosa-poliglota (Hippolais polyglotta), o chapim-de-poupa 

(Lophophanes cristatus) ou o gavião (Accipiter nisus); mas também mamíferos como a raposa 

(Vulpes vulpes), a fuinha (Martes foina), o javali (Sus scrofa), o ouriço-cacheiro (Erinaceus 

europaeus); e diversos répteis e anfíbios, como o licranço (Anguis fragilis) e a salamandra-

comum (Salamandra salamandra). De facto, os carvalhais encontram-se frequentemente 

entre os habitats com uma maior riqueza de fauna associada. No entanto, aqui, 

particularmente nas orlas, a riqueza específica de vertebrados é ainda muito maior.  
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Figura 21. Bosques autóctones. 

 

As orlas dos bosques associadas às múltiplas pequenas explorações agrícolas tradicionais 

tornam este vale num ecossistema muito particular, capaz de albergar a maior diversidade de 
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espécies da área de estudo. Às espécies características dos bosques, junta-se um interminável 

conjunto de espécies mais típicas de áreas abertas, agrícolas, rurais ou de orlas, incluindo 

espécies como a toutinegra-dos-valados (Sylvia melanocephala), a carriça (Troglodytes 

troglodytes), o verdilhão (Chloris chloris), o estorninho-preto (Sturnus unicolor), o rabirruivo-

preto (Phoenicurus ochurus), a poupa (Upupa epopos) ou a pega-rabuda (Pica pica), entre 

muitas outras aves. Estas áreas agroflorestais são extraordinariamente importantes para 

anfíbios como o tritão-marmoreado (Triturus marmuratus), que frequentemente recorrem 

aos tanques e represas agrícolas para reproduzir, refugiando-se nos bosques e zonas agrícolas 

durante a sua fase terrestre. Entre os répteis, espécies como a lagartixa-de-Bocage (Podarcis 

bocagei) são especialistas a explorar muros e outras construções de pedra solta que apoiam 

estas pequenas explorações agrícolas. Nos mamíferos, estes são os locais com maior 

abundância de micromamíferos, como o muito pequeno musaranho-de-dentes-brancos 

(Crocidura russula). São ainda áreas frequentadas por raposas (Vulpes vulpes), fuinhas (Martes 

foina) e javalis (Sus scrofa), que como referido, se refugiam maioritariamente nos bosques, 

utilizando as áreas agrícolas para alimentação durante os períodos noturnos.   

Nestes locais, com significativa presença humana, não se encontram geralmente muitas 

espécies fortemente ameaçadas, no entanto, a diversidade e abundância de espécies 

selvagens que aqui ocorre merece ser salientada.    

	

	
Figura 22. Mosaico agroflorestal. 
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Povoamentos florestais na encosta da Serra d’Arga 

Apesar de ser maioritariamente dominada por uma grande mancha de pinhal relativamente 

denso (Figura 23), a encosta da serra d’Arga, na zona sul da freguesia de Covas, é outro dos 

locais com importância para a fauna.  

 
Figura 23. Pinhal na encosta de Serra d’Arga.  

 

Neste caso, apesar da área de pinhal não ser especialmente rica em termos de diversidade de 

espécies, destaca-se aqui a sua relevância como área de refúgio de várias espécies, incluindo 

espécies ameaçadas, que frequentam não só esta zona mas também a área protegida da Serra 

d’Arga.    

Nesta área florestal, além de várias espécies florestais comuns, como o chapim-carvoeiro 

(Periparus ater), a toutinegra-de-barrete (Sylvia atricapilla), o pombo-torcaz (Columba 

palumbus), o peto-verde (Picus viridis) ou o esquilo (Sciurus vulgaris), foram também 

identificadas espécies como o falcão-abelheiro (Pernis apivorus), a águia-cobreira (Circaetus 

gallicus), o açor (Accipiter gentilis), o noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus) e o lobo (Canis 

lupus). Para as aves protegidas, este pinhal é especialmente importante porque proporciona 

uma área relativamente pouco perturbada com habitat adequado para a reprodução. Para o 

lobo, esta é uma área onde abundam algumas das suas principais presas, como o javali (Sus 
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scrofa), o corço (Capreolus capreolus) e ocasionalmente também os cavalos garranos, que 

utilizam a interface entre zonas mais densas, para refúgio, e zonas mais abertas, para 

alimentação, tanto nas zonas mais altas da serra como em diversas clareiras existentes na 

floresta (Figura 24). 

De facto, além da relevância desta área para as espécies referidas, tanto as clareiras florestais 

como outros elementos particulares, como charcos (Figura 25) e pequenas linhas de água 

presentes, servem também de refúgio a várias espécies, como a rã-verde (Pelophylax perezi), 

a cobra-de-água-viperina (Natrix maura), o sapo-corredor (Epidalea calamita), a cobra-de-

escada (Rhinechis scalaris), a cia (Emberiza cia) ou a cotovia-pequena (Lullula arborea).      

 

	
Figura 24. Clareira na floresta  
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Figura 25. Charco inserido na zona de pinhal.  
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5. Catálogo Faunístico 
	
O catálogo faunístico encontra-se organizado em 5 tabelas, uma por cada Classe de 

vertebrados avaliados (Anfíbios, Répteis, Aves, Mamíferos e peixes). Para cada Classe, as 

espécies identificadas são apresentadas alfabeticamente por: Ordem; Família; e Nome 

científico da espécie. São ainda apresentados para cada espécie os respetivos nomes comuns 

e principais estatutos de conservação considerados neste estudo, nomeadamente: Estatuto 

de conservação em Portugal, atribuído no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral 

et al., 2005); e as espécies ameaçadas a nível da comunidade europeia, por se encontrarem 

listadas nos anexos das Diretivas comunitárias Aves e Habitats. 

Para todas as classes, a taxonomia e nomenclatura seguiram o adotado pelo IUCN (2011), com 

raras exceções para alterações taxonómicas mais recentes adotadas pela comunidade 

científica. Para os nomes comuns foi seguido o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal 

(Cabral, et al., 2005).  

	

5.1. Anfíbios 

Tabela 1. Lista de espécies de anfíbios identificados. 

Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Anura 

Alytidae Alytes obstetricans Sapo-parteiro IV LC 

Bufonidae 
Bufo spinosus Sapo-comum   LC 

Epidalea calamita Sapo-corredor IV LC 

Ranidae 
Pelophylax perezi Rã-verde V LC 

Rana iberica Rã-ibérica IV LC 

Caudata 
 Salamandridae 

Chioglossa lusitanica Salamandra-lusitânica II; IV VU 

Lissotriton boscai Tritão-de-ventre-laranja   LC 
Salamandra 
salamandra 

Salamandra-de-pintas-
amarelas   LC 

Triturus marmoratus Tritão-marmoreado IV LC 

	
 
 

5.2. Répteis 

Tabela 2. Lista de espécies de répteis identificados. 

Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Squamata 
(subordem 
Sauria) 

Anguidae Anguis fragilis Licranço   LC 

Lacertidae 
Lacerta schreiberi Lagarto-d ’água II; IV LC 

Podarcis bocagei Lagartixa de Bocage   LC 
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Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Podarcis hispanicus Lagartixa-ibérica   LC 
Psammodromus 
algirus Lagartixa-do-mato   LC 

Timon lepidus Sardão   LC 

Scincidae Chalcides striatus Cobra-de-pernas-
tridáctila   LC 

Squamata 
(subordem 
Serpentes) 

Colubridae Rhinechis scalaris Cobra-de-escada   LC 

Natricidae Natrix maura Cobra-de-agua-
viperina   LC 

Psammophiidae Malpolon 
monspessulanus Cobra-rateira   LC 

	
	

5.3. Aves 

Tabela 3. Lista de espécies de aves identificadas. 

Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Accipitriformes Accipitridae 

Accipiter gentilis  Açor   VU 

Accipiter nisus  Gavião   LC 

Buteo buteo Águia-de-asa-
redonda   LC 

Circaetus gallicus Águia-cobreira AI NT 

Gyps fulvus Grifo AI NT 
Hieraaetus 
pennatus Águia-calçada AI NT 

Pernis apivorus Bútio-vespeiro; 
Falcão-abelheiro AI VU 

Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Pato-real   LC 

Apodiformes  Apodidae  Apus apus Andorinhão-preto   LC 

Bucerotiformes Upupidae Upupa epops Poupa   LC 

Caprimulgiformes Caprimulgidae Caprimulgus 
europaeus Noitibó-cinzento AI VU 

Charadriiformes Laridae 
Larus fuscus Gaivota-de-asa-

escura   VU/LC 

Larus michahellis Gaivota-de-patas-
amarelas   LC 

Columbiformes Columbidae 

Columba livia Pombo-das-rochas / 
Pombo-doméstico   LC 

Columba palumbus Pombo-torcaz   LC 
Streptopelia 
decaocto Rola-turca   LC 

Streptopelia turtur Rola-brava   LC 

Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis Guarda-rios AI LC 

Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Cuco   LC 

Passeriformes 
Acrocephalidae 
 Hippolais polyglotta Felosa-poliglota   LC 

Aegithalidae Aegithalos caudatus Chapim-rabilongo   LC 
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Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Alaudidae 
 

Alauda arvensis Laverca   LC 

Lullula arborea Cotovia-pequena AI LC 

Certhiidae Certhia 
brachydactyla  Trepadeira-comum   LC 

Cettiidae Cettia cetti Rouxinol-bravo   LC 

Cinclidae Cinclus cinclus Melro-d ‘água   LC 

Cisticolidae Cisticola juncidis Fuinha-dos-juncos   LC 

Corvidae 

Corvus corax Corvo   NT 

Corvus corone Gralha-preta   LC 

Garrulus glandarius Gaio   LC 

Pica pica Pega-rabuda   LC 

Emberizidae 
Emberiza cia Cia   LC 

Emberiza cirlus Escrevedeira   LC 

Fringillidae 

Carduelis carduelis Pintassilgo   LC 

Chloris chloris Verdilhão   LC 

Fringilla coelebs  Tentilhão   LC 

Linaria cannabina Pintarroxo   LC 

Pyrrhula pyrrhula Dom-fafe   LC 

Serinus serinus Chamariz   LC 

Spinus spinus Lugre   LC 

Hirundinidae 

Cecropis daurica Andorinha-dáurica   LC 

Delichon urbicum Andorinha-dos-
beirais   LC 

Hirundo rustica Andorinha-das-
chaminés   LC 

Ptyonoprogne 
rupestris 

Andorinha-das-
rochas   LC 

Riparia riparia Andorinha-das-
barreiras   LC 

Laniidae 
Lanius meridionalis Picanço-real   LC 

Lanius senator Picanço-barreteiro   NT 

Motacillidae 

Anthus campestris Petinha-dos-
campos AI LC 

Anthus pratensis Petinha-dos-prados   LC 

Motacilla alba Alvéola-branca   LC 

Motacilla cinerea Alvéola-cinzenta   LC 

Muscicapidae 

Erithacus rubecula Pisco-de-peito-ruivo   LC 

Ficedula hypoleuca Papa-moscas-preto   - 
Phoenicurus 
ochruros Rabirruivo   LC 

Saxicola rubicola Cartaxo   LC 

Paridae 

Cyanistes caeruleus Chapim azul   LC 
Lophophanes 
cristatus Chapim-de-poupa   LC 

Parus major Chapim-real   LC 
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Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Periparus ater Chapim-carvoeiro   LC 

Passeridae 
Passer domesticus Pardal-doméstico   LC 

Passer montanus Pardal-montes   LC 

Phylloscopidae 

Phylloscopus 
collybita Felosa-comum   LC 

Phylloscopus 
ibericus Felosa-ibérica   LC 

Phylloscopus 
trochilus Felosa-musical   - 

Prunellidae Prunella modularis Ferreirinha   LC 

Regulidae Regulus ignicapilla Estrelinha   LC 

Sturnidae 
Sturnus unicolor Estorninho-preto   LC 

Sturnus vulgaris Estorninho-
malhado   LC 

Sylviidae 

Sylvia atricapilla Toutinegra-de-
barrete   LC 

Sylvia 
melanocephala 

Toutinegra-dos-
valados   LC 

Sylvia undata Felosa-do-mato   LC 

Troglodytidae Troglodytes 
troglodytes  Carriça   LC 

Turdidae 

Turdus merula Melro   LC 

Turdus philomelos Tordo-pinto   NT/LC 

Turdus viscivorus Tordoveia   LC 

Pelecaniformes Ardeidae 
Ardea cinerea Garça-real   LC 

Egretta garzetta Garça-branca-
pequena AI LC 

Piciformes Picidae 
Dendrocopos major Pica-pau-malhado-

grande   LC 

Picus viridis Peto-verde   LC 

Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus 
ruficollis 

Mergulhão-
pequeno  LC 

Strigiformes 
Strigidae Strix aluco Coruja-do-mato   LC 

Tytonidae Tyto alba Coruja-das-torres   LC 

Suliformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo Corvo-marinho-de-
faces-brancas   LC 

	
	

5.4. Mamíferos 

Tabela 4. Lista de espécies de mamíferos identificados. 

Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Artiodactyla 
 

Cervidae Capreolus 
capreolus Corço   LC 

Suidae Sus scrofa Javali   LC 

Carnivora Canidae Canis lupus Lobo II*; 
IV EN 
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Vulpes vulpes Raposa   LC 

Mustelidae 

Lutra lutra Lontra II; IV LC 

Martes foina Fuinha   LC 

Neovison vison Visão-americano   NA 

Viverridae Genetta genetta Geneta V LC 

Insectivora  
 

Erinaceidae Erinaceus 
europaeus Ouriço-cacheiro   LC 

Soricidae Crocidura russula Musaranho-de-dentes-
brancos   LC 

Talpidae Talpa occidentalis Toupeira   LC 

Lagomorpha Leporidae Oryctolagus 
cuniculus Coelho-bravo   NT 

Rodentia 

Cricetidae Microtus 
lusitanicus Rato-cego   LC 

Muridae 

Apodemus 
sylvaticus Rato-dos-bosques   LC 

Mus musculus Rato-caseiro   LC 
Rattus rattus / R. 
norvegicus Ratazana N.Id.   - 

Sciuridae Sciurus vulgaris Esquilo   LC 

Chiroptera 
 

Molossidae Tadarida teniotis Morcego-rabudo IV DD 

Vespertilionidae 

Nyctalus leisleri Morcego-arborícola-
pequeno IV DD 

Pipistrellus kuhlii Morcego-de-kuhl IV LC 
Pipistrellus 
pipistrellus Morcego-anão IV LC 

Pipistrellus 
pygmaeus Morcego-pigmeu IV LC 

Plecotus auritus / 
P. austriacus * Morcego-orelhudo N.Id. IV DD/LC 

*Indivíduos de grupos fónicos, cuja identificação até à espécie não foi possível. 
 

5.5. Peixes 

Tabela 5. Lista de espécies de peixes identificados.  

Ordem Família Espécie Nome comum DH LVVP 

Anguilliformes Anguillidae Anguilla anguilla Enguia-europeia  EN 

Cypriniformes 
 

Cyprinidae 
 

Gobio lozanoi Góbio  NA 
Pseudochondrostoma 
duriense Boga-do-Norte II LC 

Squalius carolitertii  Escalo-do-norte  LC 

Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta Truta-de-rio  LC 
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