
LIFE Saramugo
Conservation of the Saramugo (Anaecypris hispanica)
in the Guadiana River Basin (Portugal).
LIFE13 NAT/PT/000786

Silva R., Lousa H., Silva N., Alcazar R.(1), Cardoso A., Carrapato C. (2), Ilheu M., Matono P., Bernardo J.(3), Almeida J., Pinheiro P.(4).

Abstrat/Resumo

Saramugo (Anaecypris hispanica) is a freshwater fish endemic of the south of Iberian Peninsula, known to occur only in the middle and lower sections of the Guadiana river basin and a tributary of Guadalquivir river.

Its distribution is strongly fragmented, and a very significant reduction, both in terms of abundance and distribution, have been recorded in only 5 tributaries of the Guadiana River Basin in Portugal.

Saramugo is classified as “Critically Endangered” in Portugal, and globally as “Endangered”, also it is listed in Annexes II and IV of the Habitats Directive.

The Projet LIFE Saramugo aims for the conservation of saramugo populations mainly by improving its habitat and reducing their threats.

O saramugo (Anaecypris hispanica) é um pequeno, endémico do Sul da Península Ibérica, com uma distribuição restrita à bacia do Rio Guadiana e a um pequeno troço da bacia do Rio Guadalquivir.

A sua distribuição está fortemente fragmentada e com uma elevada tendência de redução quer em abundância quer em distribuição. Atualmente, em Portugal é detetado apenas em 5 sub-bacias do sul da bacia do Rio
Guadiana.

O saramugo está classificado em Portugal como “Criticamente em Perigo” e “Em Perigo” a nível global, estando incluída no Anexo II e IV da Diretiva Habitats.

O Projeto LIFE Saramugo visa a conservação das populações de saramugo com o intuito de salvaguardar a sobrevivência desta espécie, atuando principalmente na melhoria do seu habitat e reduzindo as suas
ameaças.

The saramugo

O saramugo (Anaecypris hispanica, Steindachner, 1866) é um pequeno peixe da família dos ciprinídeos, com um comprimento máximo total de 7 cm. O corpo é fusiforme
e comprimido lateralmente, apresenta escamas pequenas e finas e a sua coloração de tons prateados e rosados tem pontuações negras nos flancos. A cabeça é pequena,
com olhos grandes que quase tocam o perfil dorsal da cabeça e boca supra.

Distribution

O saramugo é uma espécie endémica do setor meridional da Península Ibérica, apresentando uma distribuição fortemente fragmentada, limitada à bacia hidrográfica do Rio
Guadiana e apenas a um tributário da bacia do Rio Guadalquivir, (rio Bembézar).
Em Portugal, atualmente apenas foi detetado em 5 afluentes do Rio Guadiana, Ardila, Chança, Vascão, Foupana e Odeleite.

Situation

A nível nacional as populações desta espécie apresentam um declínio continuado sendo que se estimava um efetivo populacional superior a 10.000 indivíduos maduros em
2005, estimando-se que a população decrescesse cerca de 80% em 10 anos, sendo que nalgumas subpopulações o número de efetivos já estará abaixo do limiar de
sobrevivência da espécie (Cabral et al, 2005).
No final do século passado o saramugo estava referenciado para 10 sub-bacias do Rio Guadiana, atualmente é detetado em apenas 5 destas sub-bacias, todas a Sul da
Barragem de Alqueva.
O saramugo está classificado em Portugal como “Criticamente em Perigo” e “Em Perigo” a nível global, estando incluída no Anexo II e IV da Diretiva Habitats.

Saramugo (Anaecypris hispanica). Credits by C. Carrapato

Habitat
Pequenos cursos de água intermitentes, pouco profundos e oxigenados,
característicos das zonas Mediterrânicas, com variações extremas de caudal,
entre o regime torrencial (Riffles e Runs) durante o Inverno e os pegos (Pool)
durante o Verão.
Ribeiras com bastante vegetação ripícola nas margens e leito, constituída
maioritariamente por salgueiros (Salix salvifolia), freixos (Fraxinus angustifolia),
tamujes (Flueggea tinctoria) e loendros (Nerium oleander). O fundo é pedregoso
essencialmente constituído por cascalho grosseiro.

Vascão Riverside during Spring.
Ribeira do Vascão durante a Primavera.

Vascão Riverside during Summer.
Ribeira do Vascão durante o Verão.
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Portugal Distribution of saramugo since 1980. Adapted from Cardoso et al 2014.
Distribuição do saramugo em Portugal desde 1980. Adaptado de Cardoso et al 2014.

The LIFE saramugo Project
This project is ongoing since July 2014 and will last up to three and a half years. Actions will take place in 3
different Sites of Communitary Importance (SCI) of Natura 2000 Network, namely Guadiana, Moura/Barrancos
and São Maméde.

The main objectives are:

• To update the species’ populational situation in Portuguese Guadiana River basin;

• The rehabilitation of aquatic and riparian corridors (shelter, feeding and reproduction habitats);

• The clarification of potential impact that may derive from the co-existence of bleak (Alburnus alburnus) in
saramugo’s populations;

• The reduction of pollution in waterlines due to livestock, in order to safeguard and improve water quality;

• The demonstration of techniques applicable to exotic species removal and control of its expansion;

• Contribute to the long-term conservation of saramugo through the involvement of landowners, farmers,
fishermen and other stakeholders;
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