09/10/2017

REGIÃO -

O sexo importa? Para os morcegos, sim - Noticias do Nordeste

SOCIEDADE -

ECONOMIA -

POLÍTICA -

CULTURA -

DESPORTO -

OPINIÃO -

ENTREVISTA -

REPORTAGEM -

FICHA TÉCNICA



+ NAVEGADOR
TODAS AS SECÇÕES





MAIS RECENTES

MULTIMÉDIA

ÚLTIMAS 20 NOTÍCIAS

FOTOS & VÍDEOS

TV-NN

INSTRUTIVA

CONTACTO

STREAMING

INFORMAÇÃO

FORMULÁRIO

Entrada  Ciência & Tecnologia  O sexo importa? Para os morcegos, sim









DIVULGAÇÃO

O sexo importa? Para os
morcegos, sim
 Notícias do Nordeste  2 meses atrás  Ciência & Tecnologia

U

m novo estudo demonstra que, para os
morcegos, o sexo importa: machos e fêmeas
respondem de forma diferente à fragmentação e
degradação dos seus habitats, uma das mais sérias
ameaças à biodiversidade. É o primeiro estudo do género
realizado com morcegos, e as suas conclusões permitirão
o desenvolvimento de planos de conservação mais
específicos e eficazes.
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Carollia perspicillata, Amazónia Central, Brasil

As florestas tropicais estão entre os ecossistemas mais
ameaçados do mundo. A pressão causada por atividades
humanas como a agricultura ou a indústria causa a
degradação e fragmentação dos seus habitats.
Os morcegos desempenham um papel fundamental na
manutenção destes ecossistemas ao dispersarem sementes,
polinizarem plantas e reduzirem as populações de várias
espécies de invertebrados dos quais se alimentam. Embora
vários estudos abordem o impacto para os morcegos da
fragmentação e degradação dos seus habitats, nenhum havia
investigado as suas respostas específicas em função do sexo.
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Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais. Este

consecutivo com a

estudo sugere assim mais um nível de complexidade na
forma como os morcegos tropicais respondem a alterações
desta escala nos seus habitats.
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Rhinophylla pumilio, Amazónia Central, Brasil

A taxa de fragmentação das florestas tropicais deve aumentar
nas próximas décadas. A capacidade de conservarmos os
vertebrados das florestas tropicais dependerá da nossa
compreensão da resposta destas espécies à fragmentação.
“Neste contexto é importante perceber se os machos e
fêmeas respondem de forma diferente. Especialmente
porque as modificações na estrutura da população – como
por exemplo a proporção entre machos e fêmeas – pode
contribuir para reduzir ou ampliar os impactos generalizados
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Ricardo Rocha, primeiro autor do estudo e à data de
realização do estudo investigador no cE3c.
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