
 

 

 

ESTUDI DE LA RATAPINYADA NANA (Pipistrellus pygmaeus) COM A 
CONTROL DE LA PLAGA DE LA PAPALLONA DE L’ARRÒS (Chilo 

supressalis) AL DELTA DE L’EBRE. 1ª fase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Amb la col·laboració de:  



 

Flaquer C., Ràfols R. G., Torre I. i A. Arrizabalaga (2007). Estudi de la 

ratapinyada nana (Pipistrellus pygmaeus) com a control de la plaga de la 

papallona de l’arròs (Chilo supressalis) al delta de l’Ebre. 1ª fase. Inèdit. Pp. 21 

 
Realització de feina de camp: Juliol 2007 - setembre 2007 

Anàlisi de dades : setembre - octubre del 2007 

Elaboració de l’informe: octubre del 2007. 

 

Equip de treball  
Coordinació i planificació: 
CARLES FLAQUER (Biòleg) 

c.flaquer@museugranollers.org; carlesflaquer@yahoo.com 

Treball de camp:  
RUTH G. RÀFOLS (biòloga) 
Anàlisi de dades: 
CARLES FLAQUER (Biòleg) 
Plànols: 
IGNASI TORRE (Doctor en Biologia) 

Anàlisi estadístic: 
IGNASI TORRE (Doctor en Biologia) 

Elaboració de l’informe: 
CARLES FLAQUER (Biòleg) 

IGNASI TORRE (Doctor en Biologia) 

Assessorament tècnic i supervisió: 
ANTONI ARRIZABALAGA I BLANCH (Conservador del Museu de Granollers). 

 
AGRAÏMENTS:  
Aquest Treball no s’hagués pogut dur a terme sense la col·laboració de: Enric 

Matamoros, Xavi Ferrer, Francesc Vidal, Toni Curcó, Xavier Porres i Xavier 

Puig. 

 



 

 

 

Índex 
 

1. Resum...........................................................................................................1 

2. Introducció.....................................................................................................2 

3. Material, mètodes i anàlisi de dades ............................................................3 

3.1. Estacions de control de les poblacions de Papallona de l’arròs...............3 

3.1.1. Determinació de la corba de vol de la papallona de l’arròs (Chilo 

supressalis) ...................................................................................................3 

3.2. Estacions de control d’activitat de ratapinyada pipistrel·la nana ..............6 

4. Elaboració i col·locació de caixes niu ...........................................................8 

5. Resultats .......................................................................................................9 

5.1. Activitat detectada de ratapinyada pipistrel·la nana..................................9 

5.2. Activitat dels ratpenats en relació a l’abundància de la papallona de 

l’arròs ..............................................................................................................11 

6. Conclusions.................................................................................................15 

7. Bibliografia de consulta...............................................................................17 

8. Annexos ......................................................................................................18 

 

 



 
Museu de Ciències Naturals de Granollers  

Estudi de la ratapinyada nana (P. pygmaeus) com a control de la plaga de la papallona de l’arròs 1 

1. Resum 
Durant l’any 2007 s’ha comparat l’activitat de vol de la papallona de l’arròs 

(Chilo supressalis) amb l’activitat de cacera de la ratapinyada pipistrel·la nana 

(Pipistrellus pygmaeus). A més s’ha iniciat una campanya de col·locació de 

caixes niu en arrossar. 

 

Per valorar l’activitat de vol de les papallones s’han utilitzat paranys de llum i de 

feromones i per estudiar l’activitat de cacera dels ratpenats s’han utilitzat 

detectors d’ultrasons. En total s’han realitzat 40 estacions d’escolta de 

ratpenats en 8 zones diferents del delta de l’Ebre. 

 

L’anàlisi de les dades obtingudes permet concloure que els ratpenats van a 

caçar als arrossars durant els pics més elevats d’activitat de vol de la papallona 

de l’arròs. Així, es pot interpretar que els ratpenats busquen la màxima 

eficiència de cacera desplaçant-se on hi ha més concentració d’insectes.  

 

Un cop demostrat que hi ha una relació significativa entre l’abundància de 

papallona i l’activitat de cacera dels ratpenats en arrossars, caldrà veure fins a 

quin punt es pot considerar la possibilitat d’utilitzar els ratpenats com a control 

de la plaga. En aquest sentit, durant l’any 2008 es preveu fer un estudi de dieta 

dels ratpenats que permeti avaluar el nombre de papallones per nit i individu 

depredades pels ratpenats. A més s’intentarà analitzar la dinàmica de la 

papallona en indrets on rebi molta pressió per part de la població de ratpenats. 
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2. Introducció 
Durant l’any 2006 al Parc Natural del Delta de l’Ebre s’hi van estar duent a 

terme estudis per tal de veure si l’activitat d’una de les concentracions de cria 

més grans d’Europa de ratapinyada pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus) 

(Flaquer et al. 2006a), presentava alguna relació amb la corba de vol de la 

forma adulta de la papallona de l’arròs (Chilo supressalis) (Flaquer et al. 

2006b).  

 

La papallona de l’arròs (Chilo supressalis) és un lepidòpter al·lòcton (procedent 

de l’Àsia) que realitza la posta sobre les fulles de les plantes d’arròs i que 

desenvolupa tot el seu cicle biològic en els arrossars. Es considera que cada 

any hi ha tres generacions completes de papallones amb 3 pics de vol al llarg 

de l’any. Durant les fases larvàries es produeix una penetració a través de les 

tiges a l’interior de les plantes d’arròs, fet que provoca danys a la collita d’arròs. 

 

El present estudi pretén aprofundir en la possibilitat de considerar les 

poblacions de ratapinyada pipistrel·la nana com a controladors naturals de les 

plagues de papallona de l’arròs. En aquest sentit s’estudia la relació 

depredador - presa del ratpenat i la papallona per tal de valorar la possibilitat de 

col·locar caixes-niu per quiròpters (ratpenats) en arrossars.  

 

Durant el 2007, com a primera fase de l’estudi, es compara la corba de vol de 

la papallona amb l’activitat dels quiròpters als arrossars. D’aquesta manera es 

vol veure si els quiròpters s’acosten als arrossars a depredar papallones. 
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3. Material, mètodes i anàlisi de dades 
3.1. Estacions de control de les poblacions de Papallona de 
l’arròs 
A partir de les dades preses per l’ADV s’han realitzat alguns anàlisi estadístics 

per tal de comprovar el comportament de la papallona de l’arròs. 

3.1.1. Determinació de la corba de vol de la papallona de l’arròs (Chilo 
supressalis) 

Per tal de conèixer la corba de vol de la papallona de l’arròs s’han col·locat un 

total de 8 paranys de llum dispersos per tot el delta. Així doncs en total s’han 

tingut en compte 4 estacions a l’hemidelta nord i altres quatre a l’hemidelta sud.  

Cada parany de llum a estat subjecte a un control ininterromput que s’ha dut a 

terme des de mitjans del mes de maig fins a finals de setembre del 2007, fent 

recollides i comptatges dels individus atrapats als paranys cada 2-3 dies. 

D’altra banda, s’han utilitzat paranys de feromones per tal de comprovar un 

mètode alternatiu per conèixer la corba de vol de Chilo supressalis. En aquest 

cas es van disposar 3 estacions, 2 a l’hemidelta nord i 1 a l’hemidelta sud. 

 

Per tal d’analitzar els canvis en l’abundància temporal de Chilo supressalis les 

captures s’han agrupat en períodes de 10 dies (mitjanes per desena), de 

manera que coincidissin amb els períodes de mostreig de l’activitat dels 

ratpenats.  

 

Una anàlisi de la variància de mesures repetides (RMA) ha permès detectar 

diferències significatives en l’abundància de Chilo supressalis al llarg del 

període d’estudi de l’activitat dels ratpenats (primers de juliol a mitjans de 

setembre de 2007).  

 

La taula següent mostra els resultats del RMA amb les dades d’abundància de 

Chilo supressalis. Es pot apreciar que existeixen diferències evidents entre 

períodes, amb dos pics d’abundància relativa la 3ª desena de juliol i la primera 

desena de setembre. D’altra banda, és interessant constatar que la corba de 

vol difereix en el temps entre els hemideltes nord i sud (interacció R1 x 
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Hemidelta), si bé aquestes diferències es poden qualificar com poc rellevants 

estadísticament. No hi ha diferències en l’abundància mitjana entre hemideltes. 

 

Taula 1. Resultats de l’Anàlisi de Mesures Repetides (RMA) amb les 

abundàncies de Chilo supressalis 

 

 

Figura1. Abundància mitjana (± error estàndard) de Chilo supressalis als 8 

períodes de mostreig en funció de l’hemidelta 
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Per tal de veure si la corba de vol presenta sincronia entre les diferents 

estacions de mostreig s’ha realitzat un anàlisi de clúster en base a la matriu de 

correlacions (r-Pearson) de les abundàncies mitjanes de Chilo supressalis als 8 

períodes de mostreig. El diagrama d’arbre mostra una elevada sincronia en la 
dinàmica poblacional de 6 estacions, mentre que dues es troben força 

separades de la resta. L’estació de Riumar, i en especial la de la Marquesa, 

semblen presentar dinàmiques diferents de la resta, ja que presenten baixes 

correlacions amb les altres estacions. Aquestes diferències poden ser degudes 

a que aquestes dues estacions es troben molt properes al mar, i potser factors 

ambientals no controlats (salinitat, etc.) poden influir en la dinàmica de 

l’espècie. 

 

Figura 2. Diagrama de clúster mostrant la proximitat de les estacions en base a 

l’abundància mitjana de Chilo supressalis per desena (n = 8). Una major 

proximitat entre estacions significa una major correlació i per tant major 

sincronia en les corbes de vol de Chilo.  
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Eliminant aquestes dues estacions del RMA s’observa que la interacció R1 x 

Hemidelta deixa de ser significativa, donant a entendre que la dinàmica de 
Chilo supressalis és idèntica als dos hemideltes. 

 

3.2. Estacions de control d’activitat de ratapinyada pipistrel·la 

nana 
Per tal de valorar l’activitat de cacera dels quiròpters s’han utilitzat detectors de 

sons d’alta freqüència per a la identificació de crits de quiròpters en llibertat 

(D240x Pettersson Electrònics), amb dos sistemes d’enregistrament: 1) 

heterodí, o de banda curta, que permet identificar in situ aquelles espècies que 

emeten sons propers a la freqüència seleccionada en el detector, i 2) de temps 

expandit o de banda ample, que permet identificar tot els crits emesos des de 

10 fins a 200 kHz amb gran finesa per l’anàlisi. En tots els casos els 

enregistraments han estat emmagatzemats en un DAT (enregistradora digital). 

 

En el present estudi s’ha donat prioritat al fet de tenir un elevat volum de dades 

per davant de l’anàlisi de cada crit. Així els comptatges de passades de 

quiròpters s’han basat en els realitzats, in situ, a partir de detectors d’ultrasons 

sintonitzats en heterodí a 52 kHz (valor típicament utilitzat per la ratapinyada 

pipistrel·la nana). També s’ha valorat l’observació del patró de vol de l’espècie i 

la presencia de crits socials característics d’aquesta. 

 

Els mostreigs s’han fet tres cops al mes distribuïts per desenes, ubicant entre 4 

i 8 estacions d’escolta de 5 minuts amb detectors separades uns 100 m per 

unitat de mostreig. A cada unitat les estacions es van fer seguides, si bé es va 

canviar l’hora de realització de les estacions entre períodes per tal d’evitar un 

possible biaix relacionat amb els ritmes d’activitat dels ratpenats. Totes les 

unitats van ser mostrejades entre les 21.00 i les 2.00 de la nit al llarg del 

període d’estudi.  

 

En total s’ha realitzat 40 estacions d’escolta distribuïdes en 8 punts de 
mostreig, 5 a l’hemidelta nord i 3 a l’hemidelta sud. A l’hemidelta nord s’ha 
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realitzat el seguiment de l’activitat de ratpenats en el període que va de primers 

de juliol a mitjans de setembre de 2007. A l’hemidelta sud el seguiment ha 

quedat restringit al període agost-setembre de 2007.  

 

Figura 3. Situació de les àrees on s’ha realitzat estacions amb detectors 

d’ultrasons durant el 2007 
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4. Elaboració i col·locació de caixes niu 
A partir dels excel·lents resultats d’ocupació de caixes niu a l’illa de Buda 

(Flaquer et al. 2006a), enguany s’han construït caixes niu de fusta que s’aniran 

distribuint en pals d’electricitat entre la zona 400 i l’illa de cor (figura 3; pàg.7).  

A finals del 2007 es preveu haver penjat 50 caixes en arrossar. Aquestes 

caixes seran revisades periòdicament, estiu i tardor, a partir del 2008. 

 

 

Imatge 1. Model de caixa de fusta construït pel projecte. 
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5. Resultats 
5.1. Activitat detectada de ratapinyada pipistrel·la nana  
Durant el període d’estudi (juliol-setembre) la temperatura mitjana de les 

estacions va ser de 23.4 ºC ± 1.5 (D.S.)(rang 20-26 ºC), i la humitat relativa 

mitjana va ser de 77.2 % ± 7.0 (D.S.)(rang 59-90%). Aquests valors cal 

considerar-los força elevats, no existint cap limitació climatològica per a 
l’activitat dels ratpenats durant aquest període.  

 

El nombre mitjà de passades per estació va ser de 11.4 ± 14.6 (D.S.)(rang 0-

101), observant-se una gran dispersió de les dades. El nombre mitjà de 

seqüències de cacera per estació va ser de 2.2 ± 4.8 (D.S.)(rang 0-42). És 

interessant constatar l’elevada correlació entre el nombre de passades i el 

nombre de seqüències de cacera per estació, fet que permet inferir que 

l’activitat a les estacions es troba relacionada amb l’activitat de cacera i no 

es tracta d’exemplars que puguin estar de pas. 

 

Figura 4. Correlació entre el nombre de passades i el nombre de seqüències de 

cacera per estació 
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L’activitat de ratpenats als arrossars i als hàbitats naturals és 
relativament diferent, observant-se que els pics d’activitat no coincideixen 
en el temps. Així doncs, als arrossars es detecta un pic d’activitat la 3ª 

setmana de juliol, i un altre pic la 1ª setmana de setembre, mentre que en els 

hàbitats naturals es detecta un pic d’activitat la 1ª setmana de juliol, i un altre 

pic la 3ª setmana d’agost. Si bé és necessari prendre amb precaució les dades 

dels hàbitats naturals ja que corresponen solament a dues unitats de mostreig. 

 

Figura 5. Activitat de ratpenats (nombre de passades per estació) en funció de 

l’hàbitat (natural o arrossar) al llarg del període d’estudi 
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L’activitat de cacera dels ratpenats als arrossars al llarg del període d’estudi és 

força semblant als dos hemideltes, amb un pic d’activitat la 3ª setmana de juliol, 

i un altre pic més evident la 1ª setmana de setembre. 
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Figura 6. Nombre de seqüències de cacera per estació en funció de la zona 

d’estudi (hemidelta Nord i Sud) al llarg del període d’estudi. 

 

5.2. Activitat dels ratpenats en relació a l’abundància de la 

papallona de l’arròs 
 

Les figures següents mostren la relació entre l’activitat mitjana de cacera dels 

ratpenats i l’abundància mitjana de Chilo supressalis a les estacions amb 

paranys de llum més properes a les estacions amb detectors d’ultrasons per 

ratpenats. En general s’observa una relació entre el pics d’activitat de 
cacera  i els pics d’individus de Chilo supressalis (3ª setmana de juliol i 1ª 

setmana de setembre). Això s’observa als dos hemideltes, tot i què al hemidelta 

sud les estacions de ratpenats es van iniciar l’agost. Sembla clar als dos 

hemideltes un increment de l’activitat de cacera des de primers d’agost a 

primers de setembre coincidint amb l’important pic de vol de la papallona de 

l’arròs la 1ª setmana de setembre. 
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Figura 7. Relació entre l’activitat mitjana de cacera (± e.s.) i el nombre mitjà 

d’individus de Chilo supressalis (± e.s.) a l’hemidelta nord. 

 

 
Un fet interessant que s’observa és que l’increment de l’activitat dels 
ratpenats en resposta als pics de vol del Chilo (sigui increment de 
passades com de seqüències de cacera) només es dona als arrossars, 
mentre que en els ambients naturals l’activitat es manté semblant en 
períodes d’alta o baixa abundància del Chilo.  
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Figura 8. Relació entre l’activitat mitjana de cacera (± e.s.) i el nombre mitjà 

d’individus de Chilo supressalis (± e.s.) a l’hemidelta nord. 

 

 
 

 

Una Anàlisi de la Variància (ANOVA) demostra que en els arrossars l’activitat 
de cacera s’incrementa significativament coincidint amb els dos períodes 
de pic de vol de la papallona de l’arròs (F = 4.66; g.l. = 1, 37; p = 0.03), 

mentre que l’activitat de passades s’incrementa marginalment (F = 3.57; g.l. = 

1, 37; p = 0.06). 
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Figura 9. Valors mitjans (± e.s.) de l’activitat dels ratpenats en hàbitats naturals 

i arrossars en relació amb els pics de vol de Chilo supressalis 
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6. Conclusions 
Després d’haver observat que la ratapinyada pipistrel·la nana depreda 

papallones de l’arròs (Flaquer en pers.) i fer uns primers estudis per tal de 

valorar la relació entre la corba de vol de la papallona i l’activitat dels ratpenats 

(Flaquer et al. 2006b). El present estudi ha tingut com objectiu principal 

contrastar la possibilitat d’utilitzar els ratpenats per controlar la plaga de la 

papallona de l’arròs. 

 

La dinàmica de la papallona de l’arròs és semblant a tot el delta, excepte 

en aquells indrets amb forta influència marítima (Figura 2; pàg. 5), i per tant es 

pot considerar que els ratpenats no cal que es concentrin en algunes regions 

d’arrossars, sinó que poden depredar papallones, per igual, a tots els arrossars 

interiors del delta. 

 

Per altra banda l’activitat detectada en ratpenats és de cacera i no de pas 

(figura 4; pàg. 9 ) i no és igual en arrossars que en altra tipus d’hàbitat 
(figura 5; pàg. 10). Per tant, els ratpenats es desplacen a caçar als arrossars 

durant un període concret de l'any. Aquest període coincideix amb l’increment 

de l’activitat de vol de la papallona de l’arròs (figura 7-9; pàg.12-14) fet que 

confirma que la ratapinyada pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus) caça 
papallones de l’arròs adultes (Chilo supressalis) quan aquestes es 
concentren als arrossars. 

 

Es podria interpretar que quan es produeix un pic d’abundància de papallona 

en arrossar disminueix l’activitat de ratpenats en hàbitats naturals (com 

canyissos) i s’incrementa en els arrossars. D’aquesta manera sembla que els 

ratpenats busquen la màxima eficiència de cacera.  
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Un cop demostrat que hi ha una relació significativa entre l’abundància de 

papallona i l’activitat de cacera dels ratpenats en arrossars, caldrà veure fins a 

quin punt es pot considerar la possibilitat d’utilitzar els ratpenats com a control 

de la plaga. En aquest sentit, durant l’any 2008 es preveu fer un estudi de dieta 

dels ratpenats per tal d’extrapolar el nombre de papallones depredades per any 

i per hectàrea d’arrossar. A més s’intentarà analitzar la dinàmica de la 

papallona en aquells indrets més poblats per ratpenats. 

 

La col·locació de caixes niu en arrossars ha de servir per veure si els ratpenats 

ocupen caixes allunyades de les llacunes situades al vell mig d’arrossars.  

 

En general es pot afirmar que les poblacions de ratapinyada pipistrel·la nana 

depreden grans quantitats de papallona de l’arròs. Aquest es un fet natural ja 

que els joves de ratpenat a finals d’agost i setembre (pic màxim d’activitat de 

papallones) necessiten molt menjar per preparar-se per l’hivern. A més, els 

ratpenats no depenen només de la papallona, per tant, en períodes en que la 

concentració de papallones és baixa els ratpenats es concentren en les 

llacunes per depredar preses que resulten energèticament menys eficients 

(mosquits i quironòmids).  
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8. Annexos 
 

Ortofotomapa 1. Estacions realitzades amb detectors d’ultrasons a l’illa de Cor 

 

 
 

Ortofotomapa 2. Estacions realitzades amb detectors d’ultrasons als canyissos 

de les Olles. 
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Ortofotomapa 3. Estacions realitzades amb detectors d’ultrasons al arrosar de 

la zona 400. 

 

 
 


