
INTRODUCCIÓ 

És ben conegut que les zones humides estan entre 
els ambients més productius que existeixen a la 
Terra. Les llacunes, els canyissars i tot el seu entorn 
són rics en insectes com per exemple quironòmids i 
mosquits, vinculats a aquests ambients aquàtics. 
També cultius com els arrossars, a l’entorn dels 
aiguamolls, presenten elevada densitat d’insectes de 
manera puntual, en aquest cas en forma de flagell 
pels conreus. 

Les 29 espècies de ratpenats conegudes a Catalunya 
són insectívores i surten a caçar de nit buscant els 
indrets on hi hagi més densitat d’insectes i per tant on 
els representi el mínim esforç treure el major 
rendiment energètic. 

Malgrat ser espècies amenaçades (incloses a l’Annex 
II i/o IV de la Directiva Hàbitats), fins a principis del 
segle XXI el coneixement de la quiropterofauna del 
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà era molt 
escàs i només es comptava amb alguna cita aïllada. 
No va ser fins l’any 2001 que el Parc Natural va 
encarregar el primer inventari i posteriorment estudi 
de seguiment de les poblacions de ratpenats dels 
Aiguamolls.  

El present escrit aporta informació sobre les 
poblacions de ratpenats que habiten els Aiguamolls 
de l’Empordà i pretén donar noves eines de gestió per 
a la conservació d’aquest grup animal.  
 
 
MATERIAL I MÈTODE 
 

La metodologia emprada durant el període d’estudi 
(2001-2010) ha estat la mateixa que s’esmenta amb 
detall a Flaquer et al (2010): S’han utilitzat 5 tipus 

diferents de mostreig, cadascun d’ells el més òptim 
per a cobrir requeriments específics. S’han dut a 
terme 120 visites a 20 refugis diferents (masos, 
búnquers, masies, ponts, etc.), s’han enregistrat i 
analitzat més de 500 minuts d’ultrasons de ratpenats, 
s’han realitzat 6 estacions de captures amb xarxes i 
paranys d’arpa, s’han col·locat una seixantena de 
caixes refugi que han estat revisades en 21 ocasions i 
finalment s’ha dut a terme un treball de 
radioseguiment de dues de les espècies de més 
interès del territori: el ratpenat orellut gris (Plecotus 
austriacus) i el ratpenat de ferradura gran 
(Rhinolophus ferrumequinum). 
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ESTUDIS RECENTS DEMOSTREN QUE ELS AIGUAMOLLS DE 
L’EMPORDÀ TAMBÉ SÓN IMPORTANTS PELS RATPENATS 

 

RESULTATS 

Fins al moment, al Parc Natural dels Aiguamolls de 
l’Empordà (PNAE) hi ha citades 14 espècies de 
ratpenats  de les quals cal destacar-ne quatre 
catalogades com a vulnerables però sobretot 
remarcar la presència del ratpenat de peus grossos 
(Myotis capaccinii) catalogada en perill d’extinció. 

Aquesta espècie és aquàtica i cavernícola alhora. 
Als Aiguamolls s’han trobat femelles que cacen pel 
riu Fluvià, però que segurament es refugien en 
alguna cova llunyana que pot estar a 20km o més. 
Igualment ha estat constatada la presència de 
colònies de cria de ratpenat d’aigua (Myotis 
daubentonii)  i també és remarcable la cita de 
pipistrel·la de Nathusii (Pipistrellus nathusii), una 

espècie migradora que no cria a la Península 
Ibérica (pot migrar fins a 2.000km entre zones de 
cria i d’hivernada), (taula 1).  

Els ratpenats cavernícoles citats als Aiguamolls o 
venen de coves llunyanes (algunes més properes 
del Cap de Creus) o es troben en masos. En 
general els ratpenats cavernícoles: ratpenats rater 
gros i mitjà (Myotis myotis i M. blythii),  ratpenat 
d’orelles dentades (Myotis emarginatus), ratpenat 
de cova (Miniopterus schreibersii) , ratpenat de 
ferradura gran i el mateix ratpenat de peus grans;  
són poc abundants al PNAE si bé hi ha una colònia 
de cria de ferradura gran i ratpenat d’orelles 
dentades. 
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Ciències Naturals 
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L’anàlisi d’ultrasons ha permès veure que l’espècie 
de ratpenat més comuna al PNAE és la pipistrel·la 
nana (Pipistrellus pygmaeus), la qual també ocupa 

la major part de les caixes refugi penjades al parc, 
amb un total de quasi 500 ratpenats! 
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Degut a la relativa homogeneïtat del paisatge, la 
diversitat d’espècies de ratpenats presents al PNAE 
no és comparable amb la de l’Alta Garrotxa o fins i 
tot l’Albera, amb diferent gradient altitudinal. 
Tanmateix, l’abundància d’individus de pipistrel·la 
nana mostra la productivitat d’insectes del territori. 
Igualment la presència de femelles actives de 
ratpenat d’aigua i de ratpenat de peus grans sembla 
indicar que el riu Fluvià es troba en bon estat de 
salut. 

Com era d’esperar, el PNAE no presenta ratpenats 
forestals i els cavernícoles hi són escassos, si bé 
algunes espècies han intentat establir colònies de 
cria en masos sense massa èxit. Davant l’evidència 
d’aquesta necessitat, el Parc Natural està fent 
esforços per tal d’oferir refugi a aquestes espècies. 

Per altra banda, la col·locació de caixes ha afavorit 
que les espècies fissurícoles com les pipistrel·les 
trobin més refugi; Fins i tot la colònia que es 
refugiava a l’edifici enrunat del Fluvià Marina 
actualment s’allotja en dues grans caixes 
col·locades pel Parc Natural. 

Segons les dades obtingudes gràcies al 
radioseguiment, les reserves integrals juguen un 
important paper com a zones de caça per a 
ratpenats. Per la seva banda, els fragments i/o les 
línies d’arbres també tenen el seu rol quant a oferir 
cobertura durant el vol. Els canals i rius són rutes de 
caça i de pas importants i els ponts llocs de repòs 
segurs. Així doncs, cal preservar aquests arbres i 
estructures, així com mantenir àrees amb elevat 
grau de protecció per afavorir la caça i 
desplaçaments dels ratpenats. Igualment, caldria 
mantenir línies d’arbres que comuniquessin el 
PNAE amb el Parc Natural del Cap de Creus. 

Cal puntualitzar que l’estratègia de col·locar caixes 
és interessant sempre i quan es tingui en compte 
que no es tracta d’una actuació definitiva i es plantin 
arbres autòctons preservant alhora els vells que ja 
es tenen.  

Finalment comentar la gran tasca de difusió, 
divulgació, sensibilització que ha dut a terme el 
PNAE per tal de protegir aquest grup animal, tan 
amenaçat i que enguany celebra “l’any del ratpenat” 
declarat per les Nacions Unides pel Medi Ambient. 

 
Per mes informació a: 
http://www.museugranollersciencies.org/quiropters/ 
http://www.ratpenats.org/ 
 
 

 

El radioseguiment de femelles de ratpenat de 
ferradura gran ha permès veure que  aquesta 
espècie utilitza els canals per desplaçar-se i també 
ha fet palès l’interès de la Reserva Integral del Rec 
del Madral com a zona de caça.  

Per altra banda el radioseguiment d’orellut gris, 
concretament de la colònia de cria present al 
Monestir de Sant Pere de Rodes, ha permès veure 
que les femelles baixen fins al PNAE a caçar tot 
resseguint petits fragments de boscos o línies 
d’arbres. Així, els orelluts poden dur a terme 
desplaçaments de fins a 15-20km per anar a caçar i 
tornar a refugi. 

En general s’observa que hi ha varies espècies que 
malgrat no trobar refugi a prop dels aiguamolls s’hi 
acosten a caçar, probablement per aprofitar la gran 
riquesa i abundància d’insectes que presenten. 

 

DISCUSSIÓ I MESURES DE CONSERVACIÓ 

Ens manca molt coneixement sobre la fenologia 
dels ratpenats però les dades indiquen que el  
PNAE no només és un indret clau pels ocells sinó 
que també ho és pels ratpenats. Així, en període de 
cria i durant la migració els ratpenats aprofiten 
l’elevada densitat d’insectes dels aiguamolls per 
alimentar-se invertint poc esforç.  

 

 

 

Foto. Museu de Granollers. 
Ciències Naturals 
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  Espècies Noms comuns UICN* 

1 Rhinolophus 
ferrumequinum 

Ratpenat de 
ferradura gran NT 

2 Myotis myotis Ratpenat rater 
gros VU 

3 Myotis blythii Ratpenat rater 
mitjà VU 

4 Myotis 
emarginatus 

Ratpenat 
d'orelles 
dentades VU 

5 Myotis 
daubentonii 

Ratpenat 
d'aigua NT 

6 Myotis capaccinii Ratpenat de 
peus grans EN 

7 Pipistrellus 
pipistrellus 

Pipistrel·la 
comuna LC 

8 Pipistrellus 
pygmaeus 

Pipistrel·la nana 
LC 

9 Pipistrellus 
nathusii 

Pipistrel.la de 
Nathusii NT 

10 Pipistrellus kuhlii Pipistrel·la de 
vores clares LC 

11 Eptesicus 
serotinus 

Ratpenat dels 
graners LC 

12 Plecotus 
austriacus 

Orellut gris 
LC 

13 Miniopterus 
schreibersii 

Ratpenat de 
cova VU 

14 Tadarida teniotis Ratpenat 
cuallarg LC 
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Taula 1 

Espècies de ratpenats recentment citades al Parc 
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà (PNAE). 
IUCN* a nivell català segons Flaquer et al. (2010). 
LC = preocupació menor; NT = quasi amenaçat; 
VU = vulnerable; EN= en perill; DD= dades 
insuficients. 
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