


Esquirol  ▶ 
Sciurus vulgaris 
Estrictament forestal, inconfusible equilibrista
de les capçades, viu arreu on hi ha boscos, amb predilecció per 
aquells amb arbres que produeixin fruits secs —fages, aglans, 
avellanes...— i les pinedes amb pins madurs, bons productors de 
pinyes. Construeix nius de branquillons amagats a les capçades. 
Fa dues ventrades per any (2-5 cries). És diürn i crepuscular, més 
actiu de bon matí. C: 195-247 mm / c: 140-195 mm
es Ardilla  en Red Squirrel            

  ★  ★  ★  

▲ Marmota Marmota marmota
El rosegador més gran de  

Catalunya, extingit des de la 
darrera glaciació, fou introduïda  

al Pirineu provinent dels Alps.  
Viu a l’alta muntanya, on  

menja herba i petites plantes.  
Social i colonial, és diürna i  

de bon observar si ens hi  
acostem amb cura. Hiberna. Zel 

després de la hibernació, les 
femelles fan 2-3 cries a l’any.  

C: 50-60 cm / c: 15 cm
es Marmota  en Alpine Marmot

★  ★  ★ 
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Els petits  
mamífers de 
Catalunya

Aquesta guia conté un recull exhaustiu
i actualitzat de la gran diversitat de 
petits mamífers que viuen a Catalunya. 
D’una banda els quiròpters —coneguts 
popularment com a ratpenats, rates
pinyades o muricecs—, els únics mamífers
voladors. De l’altra, els insectívors 
—eriçons, talps i musaranyes—, ara 
anomenats eulipotifles, i els rosegadors 
—rates, ratolins, lirons i talpons—.

Uns i altres són peces clau als 
ecosistemes —com a herbívors, com a 
predadors i com a preses—, i són animals 
alhora abundants i amagadissos. El seu 
estudi sovint implica l’ús de tècniques 
de certa complexitat: anàlisi d’esquelets, 
paranys especialitzats o detectors 
d’ultrasons, en el cas dels ratpenats.  

A la guia les espècies apareixen 
il·lustrades a escala, amb textos concisos 
per ajudar a la identificació, junt a 
informació sobre hàbitat i abundància 
sintetitzada en icones. També hi 
apareixen els cranis dels principals 
gèneres de rosegadors i insectívors, per 
poder-los reconèixer en egagròpiles. 

El Museu de Ciències Naturals de 
Granollers coordina la recerca d’aquests 
animals a Catalunya, sovint mitjançant 
ciència ciutadana, amb el programa 
Semice (micromamífers), el projecte 
Lirons i a través del programa de 
seguiment ratpenats.org. Aquesta guia 
ha estat possible en bona mesura gràcies 
a la seva col·laboració.

AbundànciA A les zones del país i l’hàbitat propis  
★ ★ ★ ★ Molt comú, localment abundant 
★ ★ ★ Comú
★ ★ Escàs, poc comú
★ Rar, amenaçat 
★ Molt rar

idiOMA    es espanyol     en anglès

estAtge

Alta
muntanya

Muntanya
mitjana

Planes interiors i litorals, 
baixa muntanya

HàbitAt

Zones humides, rius, rieres, estanys i aiguamolls 

boscos, de tota mena, amb coníferes i/o planifolis

Matollars: brolles, màquies, landes i bardissars

Prats, espais oberts, pastures

Roquissars, tarteres i penyals

conreus, ambients agrícoles herbacis i llenyosos

Medi rural, edificis aïllats al camp 

Medi urbà, pobles i ciutats 
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▲ Talpó comú  
Microtus duodecimcostatus 

Mediterrani, adaptat a la vida subterrània. 
Excava galeries en sòls poc pedregosos, en 

espais oberts amb vegetació herbàcia de la qual  
s’alimenta; pot ser un flagell  

agrícola. Sobretot diürn. 
C: 91-110 mm / c: 21-35 mm

es Topillo mediterráneo   
en Mediterranean Pine Vole

★  ★  ★  ★

▲  Rata traginera Rattus rattus        . 
Presenta poblacions associades als humans.    

(masies i conreus), encara que també n’hi ha 
de forestals, de vida arborícola; és una bona 

grimpadora. omnívora i principalment 
nocturna. Té la cua més llarga i les orelles 
proporcionalment més grossos que la rata  

comuna. C: 158-232 mm / c: 184-235 mm  
es Rata negra  en Black Rat

★  ★   ★     

◀ Ratolí
domèstic

Mus musculus

Viu associat a tota mena 
 de construccions urbanes 

 i rurals i conreus amb  
aigua a l’abast 

(regadius). Sobretot  
granívor, encara que  

les poblacions que 
 viuen en entorns 
humanitzats són  

omnívores.  
C: 73-101 mm 
 c: 68-99mm  

es Ratón casero  en House Mouse

★  ★  ★  ★

▲ Talpó dels prats  Microtus arvalis
Pot tenir pics d’abundància, explosions 

demogràfiques cícliques que són plagues 
per als conreus. Excava galeries però no té 

adaptacions a la vida subterrània.  
C: 96-122 mm / c: 28-42 mm 

es Topillo campesino   
en Common Vole

★  ★  ★ 

◀ Talpó pirinenc
Microtus gerbei 

Es troba en espais oberts amb vegetació 
herbàcia i marges de bosc formant petites 
colònies, només amb poblacions esparses 

al Pirineu axial. LC: 94-104 mm / Lc: 40-60 mm 
es Topillo pirenaico   

en Pyrenean  
Pine Vole

★  

Liró gris Glis glis  ▶
Espècie forestal que  
s’associa amb boscos 
caducifolis, on s’alimenta
principalment de fruits secs 
d’alt contingut calòric (fages,  
aglans, avellanes). Molt arborícola, tot i què també se’l pot trobar 
en habitacles humans. Es distribueix pel Pirineu i Prepirineu, 
amb poblacions fins al litoral seguint la dorsal pluviomètrica; la de la  
serra del Montnegre és la més meridional de Catalunya.  
Activitat nocturna. Hiberna. C: 130-190 mm / c: 149-222 m 
es Lirón gris   
en Fat Dormouse

★  ★  ★

Talpó muntanyenc Microtus agrestis  ▲
Viu en tot tipus d’ambients oberts (prats, 
marges de bosc i rius, aiguamolls, matollars  
de ginebró i neret), i també a boscos de caducifolis i de 
coníferes (avetoses). Menja tiges, fulles, llavors, fruits, 
etc. Ritme d’activitat polifàsic. C: 95-123 mm / c: 25-45 mm
es Topillo agreste  en Field Vole

★  ★  ★ 

Talpó de tartera  ▶
Chionomys nivalis
El talpó més gran  
de Catalunya. Lligat 
a les tarteres de grans  
blocs del Pirineu i  
Prepirineu. Menja herbes 
i flors que troba en els  
prats propers. Sobretot crepuscular  
i nocturn. C: 90-140 mm / c: 45-74 mm 
es Topillo nival  en Snow Vole

★  ★

Rata cellarda  ▶ 
Eliomys quercinus

Espècie àmpliament distribuïda pel territori català, on sovinteja tota mena d’ambients naturals 
(boscos, matollars, tarteres), encara que també pot aprofitar els recursos que genera l’activitat 
humana (conreus de secà). Sovint vinculada a pedruscalls i roquissars, on es refugia. Encara 
freqüent al Pirineu-Prepirineu, sembla haver patit una regressió en els boscos mediterranis. 
Alimentació omnívora. Activitat bàsicament nocturna. Hiberna. C: 118-136 mm / c: 98-113 mm
es Lirón careto  en Garden Dormouse

★  ★  ★

Musaranya
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Rata d’aigua  ▶
Arvicola sapidus
Semi-aquàtica, lligada a masses d’aigua estables amb 
abundant vegetació herbàcia en els marges, de la qual 
s’alimenta. Li cal un substrat tou on excavar-hi els caus, 
arran de riba. Bàsicament diürna, està en forta regressió. 
C: 170-230 mm / c: 100-147 mm  
es Rata de agua  en Southern Water Vole

★  ★

▲ Rata talpera  Arvicola terrestris
Semblant a la rata d’aigua però més petita. 

Excava complexes galeries en prats naturals i 
de dall al Pirineu occidental (Vall d’Aran,  

Alt Pallars). S’alimenta d’arrels i bulbs que 
menja directament des de les galeries o a 

l’exterior. Té activitat dia i nit.  
C: 129-188 mm / c: 49-86 mm 

es Rata topera  en Water Vole

★

Talpó roig  ▶ 
Myodes glareolus
Viu en boscos humits amb  
abundant vegetació, 
herbàcia i arbustiva, i també és molt freqüent  
en tarteres de grans blocs al Pirineu/Prepirineu i  
a les colonitzades pel bosc a l’ambient mediterrani.  
Herbívor i nocturn. C: 90-120 mm / c: 40-60 mm 
es Topillo rojo  en Bank vole

★  ★  ★  ★

Ratolí de bosc Apodemus sylvaticus  ▶
El petit mamífer més abundant en ambients naturals, en tota mena d’hàbitats. 
La seva abundància disminueix amb l’altitud. omnívor, menja llavors (aglans, 
pinyons), altres productes vegetals i també invertebrats. Peça clau als 
ecosistemes, presa de molts depredadors i dispersant de llavors. Crepuscular
i nocturn. C: 92-112 mm / c: 86-118 mm
es Ratón de campo  en Wood Mouse 

★  ★  ★  ★

L’estudi dels micromamífers a través 
de les egagròpiles

Els ocells rapinyaires regurgiten les parts no 
digeribles de les seves preses —pèls i ossos— 
en petites boles compactes: les egagròpiles.

En el cas dels rapinyaires nocturns, que cacen un 
gran nombre de petis mamífers i se’ls empassen 

sencers, a les seves egagròpiles trobem els 
esquelets complets, amb cranis i mandíbules 

intactes, de bon identificar. Així podem estudiar, 
indirectament, les poblacions d’aquests mamífers 

d’un determinat territori.

Ratolí lleonat Apodemus flavicollis  ▶
Molt semblant a l’anterior (un xic més gran),  
viu sobretot en boscos caducifolis d’altituds
mitjanes del NE de Catalunya. S’alimenta d’avellanes,
fages, aglans i també de petits invertebrats. Més 
arborícola, se’l pot trobar en les caixes-refugi 
d’ocells i lirons. C: 86-120 mm / c: 100-130 mm
es Ratón leonado  en Yellow-necked Mouse

★  ★  ★ 

Ratolí mediterrani Mus spretus  ▲
Propi de la terra baixa mediterrània, absent del Pirineu central 
i occidental. Viu sobretot en espais oberts amb abundant 
vegetació herbàcia i arbustiva. C: 69-91 mm / c: 60-77 mm 
es Ratón moruna  en Algerian Mouse

★  ★  ★  ★

Rata comuna Rattus norvegicus  ▶
Més grossa que la rata traginera,
s’associa amb l’home i viu en
tota mena d’ambients 
antropitzats, des dels  
claveguerams de les grans
ciutats fins a conreus de regadiu  
amb abundant aigua, així com vora rius,  
séquies i canals. És oportunista i omnívora. En 
general nocturna. C: 172-262 mm / c: 149-222 m 
es Rata parda  en Brown Rat

★  ★  ★  ★

▲ Musaranya cuaquadrada  
Sorex araneus 

Semblant a la menuda,  
però més gran i amb cua en proporció més 
curta. La població del Montseny és la més 

meridional del país i està virtualment aïllada 
de la pirinenca, molt més abundant i contínua.  

C: 65-85 mm / c: 40-55 mm
es Musaraña bicolor  en Common Shrew

★  ★  ★ 

▲ Musaranya nana  Suncus etruscus 
Un dels mamífers més petits del món. Evita 

 el fred i sovinteja espais oberts a baixa altitud
(<1.000 m). Sobretot nocturna, s’alimenta d’insectes

i consumeix l’equivalent a dues vegades el seu pes 
corporal diàriament. A l’estiu pot entrar en torpor i 

alentir el metabolisme per tal d’estalviar energia.  
C: 35-53 mm / c: 21-30 mm  

es Musgaño enano  en Ptgmy white-toothed Shrew

★  ★

▲ Musaranya   comuna
Crocidura    russula 

Termòfila i generalista quant a l’hàbitat, més comuna 
en espais oberts. Dades recents indiquen una 

expansió altitudinal de l’espècie al Pirineu, per  
sobre dels 2.000 m. Activa dia i nit, menja 

invertebrats terrestres.  
C: 65-85 mm / c: 35-47 mm 

es Musaraña gris  en Greater white-toothed Shrew

★  ★  ★  ★

▲ Musaranya mediterrània d’aigua
Neomys milleri

Més petita que la pirinenca, també és
 present en entorns humits deslligats de 

rius i torrents. Anàlisis genètiques recents 
indiquen que a Catalunya —fins al moment— 

hi ha aquesta espècie, abans considerada 
subespècie de N. anomalus, present a la resta 

de la P. Ibèrica. C: 72-90 mm / c: 53-72 mm 
es Musgaño de Cabrera  en Miller’s Water Shrew

 ★ 

Musaranya  
dels jardins  ▶
Crocidura suaveolens
Molt semblant però una mica més  
petita que la comuna, solament present de forma 
testimonial en unes poques localitats de l’Alt 
Empordà, que sembla haver colonitzat des de la 
veïna població de la Catalunya del Nord (França).
C: 56-68 mm / c: 37-57 mm
es Musaraña de campo  en Greater white-toothed Shrew

★  

Musaranya 
pirinenca d’aigua  ▶ 
Neomys fodiens
D’hàbits semiaquàtics, es troba en bona part de les  
conques fluvials del Pirineu i del Prepirineu.  
Té algunes adaptacions per nedar i bucejar. S’alimenta 
d’invertebrats (ex. tricòpters) i petits vertebrats (larves 
d’amfibis, alevins) aquàtics. C: 68-97 mm / c: 53-69 mm 
es Musgaño patiblanco  en Water Shrew

★  ★

Musaranya de Millet  ▲    
Sorex coronatus
Es pot distingir per la coloració  
tricolor (tres tonalitats diferents en 
dors, flanc i ventre) i per la seva 
distribució geogràfica disjunta 
(solament present a la Vall d’Aràn i  
Alt Pallars). C: 62-76 mm / c: 40-50 mm
es Musaraña tricolor en Millet’s Shrew

★ ★

Musaranya menuda  ▶ 
Sorex minutus
Viu en sectors  
enlairats i humits del territori, 
i té una població aïllada a les  
muntanyes de Prades-Poblet.  
Pot arribar a consumir diàriament el 
125% del seu pes corporal en aliment.  
C: 49-72 mm / c: 38-48 mm 
es Musaraña enana  en Pygmy Shrew

★  ★

◀ Talp  Talpa europaea
Molt ben adaptat a la vida subterrània, viu en galeries 

que excava amb les grans urpes de les potes anteriors.  
Té cos cilíndric, ulls minúsculs i no té orelles. Li calen 

terrenys tous i poc pedregosos per fer els caus,  
que poden fer malbé conreus i pastures, malgrat 

 que no s’alimenta de vegetals (menja  
invertebrats edàfics, sobretot cucs).  

Gairebé mai surt a l’exterior. C: 125-165 mm / c: 25-36 mm 
es Topo europeo  en Common Mole

★  ★  ★ 

Almesquera  ▶ 
Galemys pyrenaicus
Exclusiva de la península ibèrica i el Pirineu. D’hàbits totalment semiaquàtics,
es troba a les principals conques fluvials pirinenques. S’alimenta de tota mena de 
fauna aquàtica i és essencialment nocturn. En perill, ha patit una forta regressió en 
les dues primeres dècades del segle XXI. C: 115-135 mm / c: 125-160 mm 
es Desmán Ibérico  en Iberian Desman

★  

Eriçó clar Atelerix algirus  ▶
Semblant a l’anterior, però  
lleugerament més petit, de  
requeriments més termòfils, 
sovinteja espais oberts  
(garrigars, conreus) a baixa 
altitud (< 600 m). La seva  
coloració més clara,  
amb orelles una mica  
més grosses i menys  
pues al front, el distingeixen. Ha desaparegut 
de Girona i bona part del sector litoral/
prelitoral de Barcelona probablement per la 
pèrdua d’hàbitat. També és nocturn i hiberna.  
C: 194-245 mm / c: 20-40 mm  
es Erizo moruno  en Algerian Hedgehog

★  ★

Eriçó fosc Erinaceus vulgaris  ▶ 
Inconfusible, amb el dors cobert de punxes que 
li serveixen com a defensa enfront
dels depredadors. És sobretot 
nocturn i sovinteja tota  
mena de boscos humits, on  
cerca petits invertebrats  
(ex. cucs de terra) dels quals  
s’alimenta. Es troba sovint  
atropellat a les carreteres, 
un gran problema per la  
seva conservació. Hiberna 
a la tardor i l’hivern.  
C: 230-290 mm / 
c: 20-40 mm 
es Erizo europeo  en Western Hedgehog

★  ★  ★  
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nÒctuLs i RAtPenAt de bOscRAtPenAts RAteRs PiPistReL·Les i RAtPenAt MuntAnyenc OReLLuts RAtPenAts diVeRsOs RAtPenAts RAteRsRAtPenAts de FeRRAduRA

◀  Ratpenat de ferradura gros Rhinolophus ferrumequinum
Com totes les ferradures es caracteritza pel seu nas carnós en forma de 

ferradura per on emet ultrasons. És cavernícola però també cria penjat de 
bigues de cases d’ambients agroforestals de climes càlids, fins i tot arrossars 

i llacunes. Gràcies a la seva mida captura escarabats. 
es Murciélago grande de herradura  en Greater Horseshoe Bat

★  ★        

◀  Ratpenat de ferradura petit
Rhinolophus hipposideros  

Molt petit, el trobem penjat en coves, 
cellers, golfes... Té un vol molt àgil, 

semblant al de les papallones. Viu al bosc, 
on se sent protegit. Com el de ferradura 

gros, la restauració o destrucció de masies 
són les seves majors amenaces.  

es Murciélago pequeño de herradura   
en Lesser Horseshoe Bat

★  ★     

     
▲  Ratpenat rater gros

Myotis myotis  
Animal corpulent i semblant al mitjà, 

del qual se’l pot diferenciar quan 
presenta puntes negres als tragus, 

ambdós cavernícoles. Requereix 
hàbitats forestals però caça en espais 
oberts. Captura insectes grossos com 

escarabats i grills directament de terra. 
es Murciélago ratonero grande   

en Mouse-eared Bat

  ★     

 

 

Ratpenat d’orelles dentades  ▶ 
Myotis emarginatus
Presenta una escotadura evident a  
les orelles que li dona nom. Comparteix  
refugi de cria amb el de ferradura gros  
en búnquers i masies però, a diferència  
d’aquests, forma pinyes compactes.  
Especialitzat en caçar aranyes i també 
mosques en repòs en ambients 
agroforestals i en granges ramaderes.
 es Murciélago ratonero pardo  en Geoffroy’s Bat

          
★  ★   

  

◀  Pipistrel·la de vores clares Pipistrellus kuhlii
Es caracteritza per tenir una vora blanca al patagi 

però cal mirar la dentició i l’ala per diferenciar-lo de la 
resta de pipistrel·les. Adaptat a climes càlids i a paisatges 

agrícoles i urbans. El canvi climàtic i l’acció humana 
semblen estar afavorint la seva expansió. 

es Murciélago de borde claro  en Kuhl’s Pipistrelle Bat

★  ★  ★  ★             

 ◀  Pipistrel·la dels Nathusius Pipistrellus nathusii
Migrador per excel·lència, malgrat ser petit recorre 

2.000 km des d’on cria fins a l’est d’Europa i les àrees 
d’aparellament i hivernada, com el Delta de l’Ebre. 
És forestal però depèn molt de zones humides, on 

s’alimenta de quironòmids, mosquits i arnes.  
es Murciélago de Nathusius  en Nathusius’ Pipistrelle Bat

  ★        

 ◀  Pipistrel·la comuna
Pipistrellus pipistrellus

Es diferencia de la 
pipistrel·la nana per detalls, sovint és 

més fosca de pell i pelatge. A Catalunya 
no és tan comuna com es pensava quan 

es confonia amb la pipistrel·la nana. 
Bàsicament es troba en paisatges montans 

i forestals, i tolerant bé la presència humana. 
es Murciélago enano  en Common Pipistrelle Bat

★  ★  ★  ★            

    ◀  Orellut alpí Plecotus macrobullaris
Es caracteritza pel seu pelatge ventral molt blanc 

i un llavi triangular a la barbeta inferior. El trobem per sobre dels 1.500 m 
d’altitud, al límit del bosc amb prat alpí. S’alimenta en prats alpins, on 

captura insectes de terra, i es refugia sota pedres de tarteres o en cavitats.  
es Murciélago orejudo alpino  en Alpine Long-eared Bat

★      

Ratpenat 
cuallarg  ▶
Tadarida teniotis
Amb les orelles 
cap endavant,  
és un animal veloç  
(70 km/h) i gran,  
amb mig metre  
d’envergadura,  
que captura esfíngids a gran altura.  
Té les ales tan primes que no  
pot aixecar-se de terra i volar.  
Es refugia en penya-segats i 
edificis i es pot desplaçar 
100 km cada nit. 
es Murciélago rabudo   
en European Free-tailed Bat

     

   ★  ★  ★
  

◀  Ratpenat argentat Vespertilio murinus 
D’origen nòrdic, destaca pel seu pelatge dens 
i platejat al dors. És el darrer ratpenat trobat 

a Catalunya (2011), només se’n coneix una 
població de mascles residents al Parc Natural 

del Cadí-Moixeró. Utilitza penya-segats i 
arbres per refugiar-se i caça en boscos i rius. 

es Murciélago bicolor  en Parti-coloured Bat

★       

Ratpenat de cova  ▶
Miniopterus schreibersii 
Fàcil de reconèixer per les seves orelles curtes i cara de 
gos pequinès. Té les ales tan llargues que quan descansa 
les replega per la punta. Forma grans pinyes en sostres 
de cavitats on cria, està de passada o hiberna. 
D’ambients càlids i mediterranis, caça principalment 
papallones nocturnes a les capçades dels arbres.  
es Murciélago de cueva  en Schreibers’ Bat

      ★  ★
  

Ratpenat dels graners  ▶
Eptesicus serotinus
És el ratpenat de grans dimensions més 
visible en ciutats i pobles. D’ala ampla i 
uns 40 cm d’envergadura, sovint es veu al 
capvespre. Es refugia en fissures d’edificis 
i ocupa tot tipus d’hàbitat, i ha aconseguit 
adaptar-se a les zones urbanes.
es Murciélago hortelano  en Serotine Bat

          ★  ★  ★  ★
  

  ◀  Pipistrel·la nana Pipistrellus pygmaeus 
Sense dubte el ratpenat més abundant de Catalunya. 

Molt vinculat a l’aigua, rius, torrents, aiguamolls... i 
també a zones urbanes. El 95% de les incidències entre 

humans i ratpenats són amb aquesta espècie. Ajuda 
a controlar plagues, com la del barrinador de l’arròs. 

es Murciélago de Cabrera  en Soprano Pipistrelle Bat

★  ★  ★  ★       

  

  

◀  Ratpenat
 muntanyenc
Hypsugo savii 

Es diferencia de les pipistrel·les per la seva pell  
extremadament negra i per ser una mica més gran.  

Espècie rupícola típica de zones montanes i forestals d’entorns 
calcaris, on els penya-segats li ofereixen refugi. És 

característic d’aquesta espècie caçar formigues voladores.
 es Murciélago montañero  en Savi’s Pipistrelle Bat

★  ★  ★       

◀  Nòctul gegant Nyctalus lasiopterus
Amb 60 grams de pes, és el ratpenat més 

gros d’Europa i l’únic que captura ocells 
com a complement als insectes. 

Es troba en forats d’arbres a 
gran alçada i, gràcies a la seva 

capacitat de vol, pot anar 
a caçar lluny del refugi i a 

centenars de metres d’altura. 
es Nóctulo grande  en Greater Noctule

★       

 ◀  Ratpenat gris ibèric Myotis escalerai
Malgrat que té un pelatge més llanós i espars que l’itàlic 

l’única manera de diferenciar-los és per detalls de 
l’uropatagi. Només present a la península Ibèrica i 
nord Àfrica. És cavernícola i d’ambients més aviat 

càlids. El seu ambient preferit és l’agroforestal. 
es Murciélago ratonero gris ibérico  

en Iberian Natterer’s Bat

★  ★    

  

  

◀  Ratpenat de bigotis petit  Myotis alcathoe
Presenta uns pèls llargs característics al musell

que li donen nom. Viu en boscos madurs 
i estratificats on es refugia en forats 

 d’arbres i arbusts de gran port,  
com per exemple grèvols. Els 

arbres morts en peu són clau per a 
l’establiment de colònies de cria. 

es murciélago ratonero bigotudo pequeño
 en Alcathoe´s Bat

★          

◀  Ratpenat  
de bigotis 

Myotis mystacinus
Una mica més gros però semblant 

al petit, amb la pell més fosca i el tragus 
més llarg. També forestal i vinculat a 

cursos d’aigua neta d’alta muntanya, on 
captura insectes petits com mosquits i 

quironòmids.  
es Murciélago ratonero bigotudo   

en Whiskered Bat

★           

▲  Ratpenat de peus grans 
Myotis capaccinii

Cavernícola, aquàtic i només present 
a la Mediterrània, és un dels ratpenats 

més amenaçats d’Europa. Captura 
insectes sobre aigües tranquil·les, 

utilitzant les seves grans 
potes per pentinar l’aigua i 
caçar en superfície. També 

captura petits peixos 
com gambúsies. 

es Murciélago ratonero patudo   
en Long-fingered bat 

★      

▲  Ratpenat de ferradura mitjà
Rhinolophus mehelyi

Fa desenes d’anys que no ha estat trobat a 
Catalunya i se’l considera extingit. És la 

ferradura més dependent de cavitats naturals, 
 el tancament o ocupació de les quals és  

un greu problema de conservació. Com la  
resta de ferradures, hiberna en  

cavitats amb temperatures estables. 
es Murciélago mediano de herradura   

en Mehely’s Horseshoe Bat

★         

Ratpenat  
de ferradura  
mediterrani  ▶
Rhinolophus euryale  
De mida mitjana, cal 
fixar-se en les el perfil 
de la cresta nasal per 
diferenciar-lo del mitjà. 
Característic de boscos  
caducifolis i deveses, el  
trobem en cavitats o  
fortificacions de cotes baixes  
i càlides on pot formar colònies 
de centenars d’individus. 
es Murciélago mediterráneo de herradura  
en Mediterranean Horseshoe Bat

       ★ 

Ratpenat 
de Bechstein  ▲
Myotis bechsteinii  
Dels ratpenats amb cara de ratolí 
(raters), és el que presenta les orelles 
més grossos en comparació amb el 
seu cos. És forestal i viu en boscos ben 
preservats, on utilitza el seu vol àgil per 
caçar insectes. La seva gran amenaça 
és la pèrdua de boscos madurs. 
es Murciélago ratonero forestal   
en Bechstein’s Bat

      ★   

Ratpenat gris itàlic Myotis crypticus  ▶
Molt semblant a l’ibèric però d’hàbitats més 
montans i per tant més adaptat al fred, amb 
pelatge més dens i curt. És forestal estricte i el 
podem trobar en prats alpins amb molta productivitat.
es Murciélago ratonero gris itálico  en Cryptic Myotis

        ★ 

Nòctul gros Nyctalus noctula  ▶
De pelatge dens i aspecte lleonat, 
com la resta de nòctuls. És un bon 
migrador (fins a 1.500 km) que 
cria al centre d’Europa i s’aparella i 
hiberna a Catalunya, tal com també 
fa el petit. Caça a gran velocitat (50 
km/h) insectes, com escarbats i 
papallones nocturnes. 
es Nóctulo mediano  en Noctule Bat

     ★  

◀  Ratpenat de bosc 
Barbastella barbastellus

Molt característic pel 
seu musell aplanat i unit 

a les orelles formant una única 
excrescència carnosa. Cria sota escorces 

d’arbres morts o molt vells i caça 
insectes petits, sobretot papallones 

nocturnes. És un animal sedentari que 
no acostuma migrar més de 100 km. 

es Barbastella  en Western Barbastelle Bat

★     

Orellut daurat  ▶  
Plecotus auritus
Com la resta d’orelluts, es 
caracteritza per capturar insectes 
a partir de captar, amb les 
seves grans orelles, els sons 
que generen les preses. Forestal 
estricte que només cria en boscos 
ben conservats on hi ha molta 
disponibilitat de forats i fissures 
als arbres. 
es Murciélago orejudo dorado   
en Brown Long-eared Bat

      ★   

Orellut gris  ▶ 
Plecotus austriacus
Més gris i amb un  
antifaç de pèl fosc 
més marcat que  
la resta d’orelluts.  
Vinculat als arbres però  
adaptable, cria en fissures 
de masies, grans 
fortificacions, etc. 
Al monestir de Sant Pere 
de Rodes hi ha una gran  
colònia de cria que es 
desplaça fins a 12 km cada nit. 
es Murciélago orejudo gris 
en Grey Long-eared Bat

        

     ★  ★  ★ 

Nòctul petit Nyctalus leisleri  ▶
És el nòctul més abundant a Catalunya. ocupa 
amb facilitat les caixes refugi i fins i tot fissures 
d’edificis. També forestal però força adaptable, 
fins al punt de trobar-se en arbres de parcs 
urbans de Barcelona ciutat.  
es Nóctulo pequeño  en Leisler’s Bat

       ★  ★  ★ 

 

Ratpenat d’aigua  ▶
Myotis daubentonii
També presenta peus grans, 
però un xic més petits que 
M. capaccinii i és molt més
abundant. Ratpenat aquàtic 
considerat bioindicador de  
l’estat de conservació del bosc  
de ribera. Tant es refugia en arbres  
com en fissures d’edificis, sobretot ponts. 
es Murciélago ratonero ribereño  en Daubenton’s Bat

         ★  ★  ★ 

Ratpenat 
rater mitjà  ▶
Myotis blythii
Bàsicament es troba 
en zones costaneres
i càlides. El seu hàbitat  
preferit és l’agrícola, on captura insectes 
grossos en vol o directament de terra. Es troba 
amenaçat per l’ús d’insecticides i l’ocupació  
de cavitats pels humans.
es Murciélago ratonero mediano   
en Lesser Mouse-eared Bat

            ★  

els ratpenats 
rater gros i mitjà 

formen colònies de 
cria en coves marines 
conjuntament amb el 
ratpenat de cova; les 
agrupacions  poden  

ser de centenars 
 d’individus

surt d’hora 
dels seus refugis

les golfes, cellers i cambres 
tranquil·les o abandonades són 

utilitzades, sobretot per ferradures 
petites i grans; aquestes últimes 

sovint formen colònies mixtes amb 
el ratpenat d’orelles dentades.

el ratpenat d’aigua,
el de peus grans

i el de bigotis
sobrevolen

rius i aiguamolls i
capturen insectes

arran d’aigua, i fins
i tot peixos!

els nòctuls aprofiten 
els forats dels 

picots als arbres 
vells dels 

boscos madurs

les pipistrel·les poden 
ser molt abundants en 

àmbits urbans,
al bell mig de les 
grans ciutats, on  
fan colònies de 

centenars d’individus en 
tot tipus d’edificis; no és 
rar veure-les caçar a la 
llum dels esdeveniments 

esportius

els orelluts es
refugien en 

esquerdes i cavitats 
dels arbres, 

generalment en 
grups d’uns pocs 

individus

l’orellut alpí
es refugia en 
forats sota 
els blocs de 
les tarteres, 

a l’alta 
muntanya 
pirinenca

en l’àmbit rural, 
les pipistrel·les 

contribueixen al control 
de plagues d’insectes 

d’horts i conreus 
extensius

pell menys 
fosca que la 

d’altres 
pipistrel·les

pelatge clar
molt singular
i contrastat

els ratpenats de cova
formen pinyes molt denses,

amb els individus molt atapeïts 
formant agregacions de fins a 

milers d’exemplars

Les caixes-refugi, ben ubicades, poden 
acollir bàsicament espècies fissurícoles 

comunes —pipistrel·les, sobretot—. 
Localment contribueixen a establir 

poblacions que ajuden a controlar les 
plagues —cas dels arrossars i altres 
conreus, o en ambients urbans—, i 

tenen un potencial educatiu important.

hibernació

inici 
migració a 

refugis 
de pas

comencen
a emergir
ratpenats; 

inici de 
gestació

dit polze

dits

colze

tragus
uropatagi

peu

cua

migració a 
refugis de

reproducció

parts
i agrupació en 
“guarderies”

lactància
i creixement

de cries 

aprenentatge 
de vol, primeres  

sortides

migració a 
refugis de pas
aparellament

aparellament

migració
a refugis

d’hivernada

a les parets altes 
de la Seu Vella 

de Lleida
hi ha una bona 

colònia
de ratpents 
cuallargs

el ratpenat de bosc es
refugia en fissures estretes,

sota l’escorça d’arbres
madurs

es refugia en forats 
creats per les branques 
que cauen de grèvols 

centenaris, com els de la 
serra de l’Albera

taca clara  
al front

tragus
amb punta

negra

perfil
de cresta 

 nasal
enlairat

però arrodonit

perfil
de cresta 

 nasal molt
en punta

perfil
de cresta 
 nasal poc

enlairat

dors negrós 
amb tons rogencs

eLs RAtPenAts: cicLe VitAL, ReFugis i seguiMent

Uns mamífers singulars, intrèpids i fràgils
Els ratpenats són els únics mamífers capaços de volar i ho fan 
exclusivament amb les mans que es van transformar en ales al Cretaci,  
fa uns seixanta milions d’anys, quan encara hi havia dinosaures a la Terra.

CICLE VITAL

Refugis segurs i protegits

Seguiment participatiu

Els ratpenats poden viure més de 
40 anys i tenen una cria, o màxim dues, 

els anys fèrtils. Quan hibernen i estan 
inactius, el seu batec pot passar de 

800 pulsacions per minut a només 8.

Els ratpenats “hi veuen” per les orelles  
gràcies a l’ecolocalització. Emeten 

sons molt aguts i l’eco que en retorna 
els informa amb precisió d’on 

hi ha obstacles i insectes.  
Els ratpenats no són cecs!!

La vida dels ratpenats transcorre al límit del delicat 
compromís entre la necessitat d’alimentar-se  
i la capacitat d’afrontar les condicions ambientals.

Podeu participar d’un seguiment de ratpenats 
a Catalunya mitjançant la plataforma  
www.ratpenats.org, que mostra quatre 
programes diferents de seguiment de 
ratpenats: QuiroRius, QuiroHàbitats, 
QuiroCaixes i QuiroRefugis. Cadascun 
s’ocupa de diferents espècies de ratpenat i 
la combinació aporta una visió completa del 
conjunt de les poblacions.

La preservació dels llocs de cria i recer és 
fonamental per conservar els quiròpters. 
Els hàbitats naturals, amb tota la seva 
complexitat estructural, els ofereixen 
aliment i refugi segur.  
Les coves, avencs i cambres d’edificis 
on s’apleguen grans colònies necessiten 
tranquil·litat. Els boscos madurs i els 
arbres vells, amb forats i escletxes, 
ofereixen refugis vitals i insubstituïbles 
per a moltes espècies escasses i la seva 
protecció és prioritària arreu.

gener

febrer

m
arç

ab
ri

l

maig

junyjuliol

agost

setem
bre

oc
tu

br
e

nove
mbre

desembre

Miniguia petits mamífers Oryx 5_5.indd   9-16 10/02/20   11:17


