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Resumo 
 
A biodiversidade é fundamental para o 
funcionamento dos ecossistemas e, além 
do seu valor intrínseco, fornece bens e 
serviços essenciais ao Homem. É 
consensual que as reservas naturais, por 
si só, não conseguirão preservar a 
biodiversidade de modo a que seja 
travada a perda de espécies que vem 
acontecendo a ritmos sem precedente. 
Assim, compreender os padrões de 
distribuição das espécies à escala regional 
ou sub-regional, ainda que em territórios 
não classificados, é crucial para o 
estabelecimento de políticas de gestão 
que visem a conservação da 
biodiversidade. O principal objectivo deste 
trabalho centrou-se na descrição e 
compreensão dos padrões de riqueza 
específica, distribuição e abundância de 
Vertebrados face aos diversos habitats 
que constituem a área de estudo. 
Constituíram, assim, objecto de estudo os 
anfíbios, aves, morcegos, micromamíferos 
e mamíferos de médio porte. 
 
A Serra do Bussaco e áreas envolventes 
encontram-se dominadas por vastas 
extensões de monocultura de Pinus 
pinaster e Eucalyptus globulus e por 
terrenos agrícolas. A Mata Nacional do 
Bussaco, bosque extremamente diverso, é 
outro importante elemento de paisagem. 
Pretendeu-se então analisar o efeito das 
práticas silvícolas actuais e da 
intensificação da agricultura sobre a 
biodiversidade, averiguando a importância 
de cada tipo de habitat para os 
Vertebrados em geral, e para algumas 
classes em particular. De entre os 
terrenos agrícolas, é bastante claro que a 
agricultura tradicional, com a sua típica 
complexidade e disponibilidade de água, 
constitui um habitat muito importante 
para a maioria dos Vertebrados, tendo 
também apresentado o maior valor 

conservacionista. No que respeita aos 
habitats florestais, o bosque misto 
apresentou consistentemente maior 
riqueza específica e diversidade, 
afirmando-se como o habitat preferido 
para a maioria das espécies e aquele com 
maior valor conservacionista. Do ponto de 
vista da conservação, as monoculturas, 
especialmente as da uma espécie exótica, 
revelaram-se habitats relativamente 
pobres. No entanto, estas conclusões 
referem-se às tendências gerais, sendo 
que taxa particulares respondem de forma 
diferente, atendendo aos seus requisitos 
específicos. A informação recolhida 
fornece bases essenciais para a 
construção de linhas de orientação que 
visem a integração das actividades 
humanas com a manutenção da 
biodiversidade e respectivos serviços, 
presumivelmente com aplicação a outras 
áreas geográficas. 
 
Documento completo:  
 
http://ria.ua.pt/handle/10773/4055 
 
 
Abstract  
 
Biodiversity is fundamental to ecosystem 
functioning and, in addition to its intrinsic 
value, assures essential goods and 
services to mankind. It is generally 
accepted that reserves alone will not be 
able to effectively preserve biodiversity in 
order to halt the species loss that has 
occurring, at unprecedented rates. Thus, 
understanding distributional patterns of 
species occurrence and richness at 
regional or landscape scale, even in 
unreserved territories, is essential to 
design effective management policies for 
biodiversity conservation. The main 
objective of this thesis was to describe 
and understand patterns of vertebrate 
species richness, distribution and 
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abundance among the differently human-
altered habitats that constitute the study 
area. Thus, amphibians, birds, bats, small 
and medium-sized mammals were 
sampled. 
 
The Bussaco Mountain and its surrounding 
areas are dominated by large extensions 
of monocultures of Pinus pinaster and 
Eucalyptus globulus and agricultural lands. 
Bussaco National Forest, extremely 
diverse woodland, also integrates the 
landscape. It was intended to investigate 
the effect of current forestry practices and 
of agriculture intensification on 
biodiversity, by assessing the importance 
of each habitat type to Vertebrates in 
general and to some groups in particular. 
Among agricultural lands, it is clear that 
traditional agriculture, with available 
water sites and its typical complexity, is of 
great importance to most of the 
vertebrate fauna, having presented the 
highest conservationist value. With 
respect to forest habitats, the mixed 
forest consistently presented higher 
species richness and diversity, proving to 

be the preferred habitat for the majority 
of species and the woodland with greatest 
conservationist interest. From a 
conservationist point of view, 
monocultures, especially of exotic species, 
revealed to be habitats of relatively poor 
value. Notwithstanding, these general 
conclusions report to main trends, being 
that particular taxa may present different 
individual responses, according to specific 
requirements and life-history traits. The 
gathered knowledge provides the essential 
foundation on which to draw conservation 
guidelines, focusing on the integration of 
human activities and the maintenance of 
biodiversity and respective services. 
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