
Estimat ratpenat! 
Experiències amb investigadors de camp. Turisme quiropterològic.  
 

Els ratpenats són animals desconeguts i enigmàtics que malgrat 
ser mamífers amaguen moltes coses als investigadors. 
Actualment encara es desconeixen moltes de les costums de les 
30 espècies que viuen a Catalunya i fins i tot poden anar sortint 
noves espècies com ha estat el cas del ratpenat argentat 
(Vespertilio murinus), descobert el 2011. Un dels fets que ha 
provocat l’increment d’estudis de ratpenats ha estat la millora de 
les tècniques de camp, sobretot els nous i sofisticats aparells 
d’enregistrament d’ultrasons. 
 

Què s’ofereix? 
Una experiència autèntica, diferent i emocionant al poder acompanyar investigadors 
experimentats durant la seva campanya de camp per obtenir dades sobre ratpenats salvatges en 
els seus hàbitats naturals. S’ofereix, doncs, poder gaudir del Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) 
mentre es pon el Sol i durant la nit. La captura d’un ratpenat i el seu estudi sempre és un moment 
especial pel profà en la matèria i pel mateix investigador. L’alliberament representa el moment en 
que el ratpenat ja ha aportat el seu gra de sorra al coneixement del grup faunístic i això ajuda 
finalment a que es valorin aquests animals i així es preservin les poblacions que queden. 
 
Programa aproximat de totes les nits: 
 
17:00 trobada per mirar revisar que tot el material i la logística està apunt, fer el darrer cafè i agafar els 
cotxes cap a la zona d’estudi 
18:00 col·locació de paranys en els hàbitats d’estudi i preparació de tot el material (p. ex. detectors, 
reclams, material de mesura i/o radio-seguiment, etc.) 
20:30 sopar al camp 
21:00 inici de la campanya de captura i revisió dels paranys cada 10-15 minuts  
22:00 manipulació de quiròpters capturats durant la primera tanda de treball i alliberació 
23:00 manipulació de quiròpters capturats durant la segona tanda de treball i alliberació 
24:00 manipulació de quiròpters capturats durant la tercera tanda de treball i alliberació 
1:00 manipulació de quiròpters capturats durant la quarta tanda de treball, alliberació i recollir 
2:00 tornada  
 
 
Resultats esperats: 
L’estudi forma part d’un seguiment que duu a terme el PNAP per tal de tenir informació sobre les 
espècies més amenaçades de ratpenats i així tenir eines per tal de mirar de conservar els seus 
hàbitats i refugis. S’espera poder trobar les espècies característiques de cada hàbitat malgrat en 
cap moment es pot assegurar la captura de cap espècie concreta de ratpenat. Degut al seu fi 
radar capturar ratpenats és complicat. Durant la nit es faran enregistraments d’ultrasons i 
s’analitzarà quines espècies volen pel territori i quin és el seu comportament. Els investigadors 
explicaran els tipus de sons que s’enregistrin, les espècies a les que pertanyen i els seus 
significats. 



Què cal portar? 
Malgrat no es circularà per pistes complicades calen cotxes tot terreny. Es compartiran els cotxes 
entre les persones inscrites però tindran preferència les que portin cotxe i s’aplicarà un 
descompte del 20% del preu de l’activitat al conductor del vehicle.  
Cal tenir present de portar un frontal o lot, roba i calçat adequat per muntanya, sobretot pensant 
amb la fresca-fred de les nits a muntanya i la possibilitat de pluja (malgrat sempre s’està a prop 
del cotxe).  
 
Cal algun requeriment específic? 
No cal estar en bona forma física (les caminades són molt curtes o inexistents ja que s’arriba 
amb cotxe a prop de les zones d’estudi) i no cal cap mena de coneixement previ sobre ratpenats 
o experiències prèvies (quan menys conegut és el tema més sorprèn). 
 
Dates i hàbitat 
Només es podrà dur a terme l’activitat durant dues setmanes del 2012.  

Dilluns 30 de juliol  – Hàbitat forestal típic del ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) 
Dimarts 1 d’agost  – Hàbitat de prat alpí típic de l’orellut alpí (Plecotus macrobullaris) 
Dimecres 2 d’agost – Hàbitat aquàtic típic del ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii)  
Dijous 3 d’agost – Hàbitat forestal típic del ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) 
 
Dilluns  6 d’agost – Hàbitat forestal típic del ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) 
Dimarts 7 d’agost – Hàbitat de prat alpí típic de l’orellut alpí (Plecotus macrobullaris) 
Dimecres 8 d’agost – Hàbitat aquàtic típic del ratpenat d’aigua (Myotis daubentonii) 
Dijous 9 d’agost – Hàbitat forestal típic del ratpenat de bosc (Barbastella barbastellus) 
 
 

 
 
Preu: 
El cost de l’activitat per nit amb sopar inclòs de pa amb tomàquet, formatges, embotits i vi de 
la Terra és de 45€. L’aportació s’utilitza íntegrament per a la recerca i conservació dels ratpenats. 
L’organització es reserva la possibilitat d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de 
places. Els grups han de ser de màxim de 12 persones per equips de dos investigadors. En cas 
d’anul·lació per mal temps es retornaran els diners o s’oferirà canvi de data. 
 
Inscripcions a partir de l’1 de juliol a:  
Parc Natural de l’Alt Pirineu, tel. 973 622335, a/e pnaltpirineu@gencat.cat, de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h. Places limitades.  
 
 


