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ELS RATPENATS TENEN A 
RATLLA ELS MOSQUITS

Són peluts, volen a les fosques, dormen de cap 
per avall i en general no ens generen massa 
simpatia, però aquests mamífers voladors ens 
protegeixen dels mosquits i de les malalties 
que ens poden transmetre.

Al capvespre d’una nit d’estiu potser us heu 
parat a mirar al cel i heu vist rondant per 
les faroles algun ratpenat. Sovint la poca 
informació que disposem d’ells, fa que els 
contemplem com a éssers temuts, mitificats o 
fins i tot repudiats. Però la veritat és que si ens 
aventurem a conèixer els aspectes biològics i 
altres curiositats que envolten aquests animals, 
difícilment ens deixaran indiferents. De fet, són 
els únics mamífers que han conquerit el medi 
aeri.

S’estima que hi ha unes 1300 espècies 
repartides per gairebé tot el planeta, amb la 
peculiaritat que totes elles són nocturnes. 
S’alimenten d’insectes, fruits, nèctar, fulles, 
sang (els temuts vampirs) i algunes, fins i tot, 
de petits vertebrats. Aquí a Catalunya tenim 
citades 30 espècies de ratpenats i totes elles 
són insectívores. De vampirs, tan sols n’hi ha 
tres d’ espècies i es troben situades al Centre i 
al Sud d’Amèrica.

Si els ratpenats són nocturns, com s’ho fan per 
veure-hi de nit? Els seus petits ulls, tan sols els 
permeten, quan hi ha llum suficient, percebre el 
món en blanc i negre. Per tant de nit, fan servir 
un altre sistema: l’ecolocalització.Els ratpenats 
es poden orientar en la foscor més absoluta 
gràcies als sons que emeten ells mateixos, els 
ecos dels quals els informen amb precisió d’on 
es troben els obstacles i les preses. Gràcies 
a aquest sonar són uns excel·lents caçadors. 
Els sons que emeten se’n diuen ultrasons i són 
inaudibles per nosaltres. 

Unes altres curiositats d’aquests mamífers 
voladors són: una esperança de vida de 40 
anys, que descansen de cap per avall i la gran 
memòria que tenen. Sabíeu que els ratpenats 
migradors són capaços de recordar els ecos 
dels obstacles de la ruta migratòria per on han 
de passar, de la mateixa manera que nosaltres 
recordem imatges?

A Barcelona hi viuen com a mínim 10 espècies 
de ratpenats, però en predominen 3:  la 
Pipistrel·la comuna, la Pipistrel·la de vores 
clares i la Pipistrel·la nana. Aquestes tres 
espècies de quiròpter es poden refugiar a les 
esquerdes de pedreres, sota les escorces dels 
arbres o a les construccions humanes properes 
(teulats, sota ponts, fissures de parets, etc.).

Els ratpenats tenen un gran valor ecològic. 
Al depredar grans quantitats de mosquits i 
altres insectes que capturen durant el vol, a 
terra o fins i tot sobre la superfície de l’aigua, 
exerceixen una funció reguladora sobre 
aquestes poblacions. Sabíeu que poden ingerir 
la quantitat de 1/3 del pes del seu cos en 
insectes cada nit?

A la ciutat, la seva activitat reguladora de les 
poblacions d´insectes urbans constitueix un 
servei per a la ciutadania. I no només això, 
sinó que els ratpenats són clau en el control de 
les malalties víriques emergents transmeses 

per mosquits, ja que es mengen els mosquits 
portadors de malalties, eliminen el virus i ells 
no emmalalteixen. És per aquest motiu que la 
seva conservació és essencial pel manteniment 
de la salut pública i ambiental.

A més, són animals que per la seva biologia, 
distribució i rol en els ecosistemes estan 
considerats com a bons bioindicadors. En els 
darrers anys les seves poblacions es veuen 
afectades pel canvi climàtic i tots els models 
indiquen una important reducció d’espècies a la 
Mediterrània, tal com afirma l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic. 

L’ús estès d’insecticides també representa 
una amenaça per aquests mamífers voladors, 
així com la destrucció dels seus llocs de refugi 
(les coves o avencs o els arbres morts). Els 
aerogeneradors, poden causar també danys als 
ratpenats, ja que poden trobar-se a les seves 
rutes de migració i ferir-los o matar-los amb les 
seves aspes. 

Per on començar?
• Participa en les activitats divulgatives que es realitzen arreu del territori

• Sigues voluntari, col·labora en el seguiment del projecte QuirorRius 

• Instal·la’t una caixa niu al balcó o terrat de casa teva o al teu hort si en tens un, per ajudar-los 
a establir-se i subsistir

• Si entres en una cova on els ratpenats estan descansant, no els molestis, ja que podries 
provocar l’abandonament de les colònies reproductores i fins i tot la mort d’individus si els 
despertes durant la letargia hivernal

• Aposta per l’agricultura ecològica i defensa la presència de boscs madurs sense gestionar

Més informació

http://canviclimatic.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/docs/quiropters_com_a_bioindicadors.pdf
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/
http://www.quirorius.org/el-projecte/
http://www.museugranollersciencies.org/ca/quiropters/
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2016/01/31/barcelona-instal%C2%B7la-18-torres-niu-per-ratpenats-en-horts-urbans-per-al-control-de-mosquits-i-per-a-la-conservacio-de-la-biodiversitat-urbana/
http://www.ratpenats.org/CAT/coneguem/coneguem.php
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quequicom/veure-hi-escoltant/video/1601799/
https://naturaurbanacat.wordpress.com/2012/02/28/ratpenats-a-barcelona/

