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Introducció

Les ratapinyades forestals són el grup faunístic verte-
brat més desconegut a Catalunya i al conjunt ibèric. La 
fageda d’en Jordà pel seu valor patrimonial i estatus 
de protecció és un marc ideal per emprendre estudis 
de biologia i conservació dels quiròpters. Existeixen 
precedents en el coneixement del poblament de 
quiròpters de la fageda, encarregats des del mateix 
parc natural (J. SERRA-COBO et al. 2008). Posteriorment 
a aquest estudi preliminar s’ha anat efectuant un se-
guiment de caixes refugi que es va iniciar el 1999 amb 
l’emplaçament de 5 caixes per quiròpter i 60 caixes 
per ocell, model pàrid. Arrel de l’ocupació d’aquestes 
cinc primeres caixes (i ocasionalment alguna d’ocell), 
el 2005 es va ampliar l’oferta instal·lant fi ns 39 noves 
caixes de quiròpter, de les quals s’han enregistrat ja 
les primeres ocupacions. 

L’any 2006 es va seleccionar la fageda d’en Jordà dins 
un anàlisi del poblament de quiròpters en relació amb 
l’estructura forestal, prenent simultàniament diferents 
localitats de fageda de Catalunya. Aquest mostreig 
va permetre comparar el poblament de quiròpters de 
Jordà amb altres estructures de fageda, més o menys 
madures o heterogènies en composició vegetal. 
Aquest estudi va combinar la realització d’estacions 
d’ecolocalització amb la revisió de caixes refugi i es 
van relacionar els resultats amb la caracterització de 
l’estructura forestal.

Els boscos són hàbitats importants per a les ratapin-
yades, especialment per a les espècies estrictament 
forestals que depenen de la riquesa i abundància 
de recursos tròfi cs i de la presència de refugis que 
proporcionen aquests ecosistemes. La diversitat de 
quiròpters forestals pot estar infl uïda per la disponibi-
litat de cavitats naturals i l’heterogeneïtat estructural 
de l’hàbitat (KUNZ, 1982). Malgrat que la fageda d’en 
Jordà no es tracta d’un bosc estructuralment madur, 
la gestió orientada a la conservació dels seus valors 
naturals permet emprendre mesures de protecció i 
testar la seva validesa de cara a adaptar la gestió als 
requeriments d’aquest grup de mamífers.  

Material i mètodes

L’activitat de quiròpters es va determinar mitjançant 
l’anàlisi dels enregistraments realitzats amb detectors 

d’ultrasons PETTERSSON (D890 i 240X) el juny i octu-
bre de 2006. Al juny es van realitzar 30 estacions 
d’escolta de 10 minuts: 15 en l’interior del bosc i 15 
en la vora del bosc amb pastures i conreus adja-
cents. A l’octubre del mateix any es va repetir el mos-
treig, en aquest cas seleccionant a l’atzar 9 estacions 
a l’interior de bosc i 6 al llindar (Camprodon i Guixé, 
2007). 

A fi  d’evitar disponibilitats baixes d’insectes i per tant 
d’activitat quiropterològica (RUSSO & JONES, 2003), 
totes les estacions es van realitzar en condicions 
meteorològiques favorables (sense pluja, fort vent 
o temperatures per sota de 10ºC). Els sons van ser 
analitzats amb el programa Batsound Real-estafi  
1.3.1 (PETTERSSON, 1999). Les identifi cacions es van 
basar en el tipus de pols de ecolocació (FM, FM-CF o 
CF), en la freqüència de màxima energia, la durada 
dels polsos i la durada dels intervals entre polsos; i 
en alguns casos en la identifi cació de cants socials 
(AHLÉN, 1990, RUSS, 1999). 

La metodologia utilitzada per a la correcta identifi ca-
ció d’espècies es va basar en la comparativa amb 
diverses referències bibliogràfi ques (DONALD & WEST, 
1989, RUSS et al., 1997, VAUGHAN et al., 1997, AHLÉN 
& BAAGOE, 1999, PARSONS & JONES, 2000, PFALZER & 
KHUSCH, 2003, OBRIST et al. 2004, PREATONI et al., 2005, 
SIEMERS & SWIFT, 2006). També es van comparar els 
senyals acústics amb els registres de la fonoteca del 
Museu de Granollers (FLAQUER et al., 2004). En cas 
de dubte només es van considerar grups o parelles 
acústiques.

El 2005 es van instal·lar 39 caixes refugi distribuïdes 
també entre l’interior (22) i les vores del bosc (17), 
en grups de 3 caixes separats uns 50 m. Les caixes 
eren de fusta de pi sense tractar amb ranura inferior 
d’uns 2 cm i obertura lateral de control. La càmera 
interior era d’uns 25 cm d’alt per 14 cm d’ample. Es 
penjaven adossades al tronc mitjançant un ganxo 
d’acer i s’inspeccionaven baixant-les mitjançant 
un ganxo (CAMPRODON et al. 2008). Prèviament a la 
realització d’aquest estudi, al 1999 es van instal·lar 
cinc caixes de quiròpter de dimensions una mica 
més reduïdes, així com 60 caixes especials per pàrid 
model GACO 2000 (BAUCELLS et al., 2003). Les caixes 
de pàrid tenen un forat de 3 cm de diàmetre i es 
penjaven amb ganxo d’acer d’una branca. 
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Les variables d’estructura forestal de cada fageda 
(densitat i distribució diametral de l’arbrat, estratifi ca-
ció de la vegetació, barreja d’espècies arbòries, fusta 
morta, densitat de cavitats, etc.) es van seleccionar 
a partir dels inventaris realitzats en els anys previs a 
l’estudi (CAMPRODON, 2003). Els resultats obtinguts a 
Jordà es comparen amb altres fagedes catalanes, al-
gunes amb estructura similar o fi ns i tot menys madura 
(serres de Bellmunt, Curull i Llancers, muntanya de les 
Agudes del Montseny) i altres clarament d’arbrat més 
gran (baga de Milany, petita fageda regular de coll 
de Té al Montseny, fageda de Gresolet i fageda de la 
Grevolosa).

Resultats principals

Mitjançant la seva captura en caixes o anàlisis 
d’ultrasons es van determinar un total de 7 espècies 
(taula 1) i un grup acústic. Del total d’espècies, només 
dues, la ratapinyada pipistrel·la comuna (Pipistrellus 
pipistrellus) i la ratapinyada pipistrel·la nana (Pipistre-
llus pygmaeus) es van detectar a l’interior del bosc a 
l’estiu. A la tardor s’hi va afegir el ratpenat de vores 
clares (Pipistrellus kuhlii), amb 4 contactes. La rata-
pinyada pipistrel·la comuna va ser més abundant a 
l’interior (60,5 % dels contactes de l’espècie), mentre 
que la nana es va detectar més sovint als llindars (88,5 
% dels contactes de l’espècie). L’espècie amb més 
registres, comptant llindar i interior de bosc, va ser la 
ratapinyada pipistrel·la comuna, seguida de la ratapin-
yada pipistrel·la nana i, amb un nombre molt menor 
de registres, el ratpenat de vores clares. De la resta 
d’espècies, el ratpenat de bosc (Barbastella barbaste-
lla), el ratpenat dels graners (Eptesicus serotinus), els 
nòctuls (Nyctalus sp.) i un grup acústic de Myotis, se’n 
van obtenir escassos contactes, de manera que en 
total només sumaven el 10,1 % dels registres (taula 1). 

L’ecolocalització no permet la distinció de la majoria 
de registres de nòctuls ni tampoc de la majoria de 
Myotis. 

Del conjunt de fagedes mostrejades entre el Montseny 
i els Prepirineus orientals, la fageda d’en Jordà va 
ser la localitat amb una freqüència d’activitat menor 
(equiparable a les fagedes d’arbrat menys madur em-
plaçades al Montseny), amb tant sols 2,6 contactes/10 
minuts a l’interior del bosc (29,2 % del total de contac-
tes) i 4,1 contactes/10 minuts (70,8 % del total de con-
tactes) als llindars del bosc amb els espais oberts de 
pastura i conreu. En canvi, les fagedes madures o es-
tructuralment més heterogènies (en mescla d’arbrat i 
sotabosc) obtenien una mitjana de registres d’activitat 
majors (taula 2). Les mitjanes d’activitat entre l’estiu i 
la tardor van ser similars, a diferència d’altres localitats 
de fageda més madura i heterogènia, on les mitjanes 
estivals van ser superiors en conjunt.

La taxa d’ocupació a Jordà de caixes refugi el 2007, 
al cap de dos anys de la seva col·locació, va ser del 
31,4%, una mitjana clarament superior a les altres 
fagedes amb refugis. Només les fagedes de la mun-
tanya de les Agudes (Montseny) tenien una ocupació 
considerable (20,4 %), mentre que a les fagedes ma-
dures era únicament d’un 1,9%. L’ocupació a Jordà va 
augmentar considerablement el 2007 (11 caixes ocu-
pades) per una sola caixa ocupada el 2006. La major 
part d’ocupacions (90%) comptant el total de caixes, 
tant de quiròpter com d’ocell, pertanyien a mascles de 
nòctul petit (Nyctalus leisleri), mentre la resta corres-
ponien a un o dos mascles de nòctul gran (Nyctalus 
lasiopterus) (fi gures 1 i 2). En el cas del nòctul petit 
l’ocupació de caixes es va registrar des de la segona 
quinzena d’abril a fi nals de juny per part de mascles, 
i durant l’època d’aparellament (setembre i octubre), 
tant per mascles com femelles, formant harem en 
alguna ocasió (taula 3). Pel que fa al nòctul gran, es va 
comprovar la hivernada regular de com a mínim dos 
individus mascles. A més, almenys un mascle va ocu-
par alguna caixa durant la primavera (taula 4). Oca-
sionalment, ambdues espècies van ocupar caixes de 
pàrid. En el cas del nòctul gran només se’n coneix un 
cas i en una caixa amb un diàmetre d’entrada de 4 cm, 
superior a la grandària habitual. La resta d’ocupacions 
de nòctul gran es van efectuar sempre en dues de les 
cinc primeres caixes emplaçades el 1999. 

Discussió

L’activitat relativament discreta de la fageda d’en 
Jordà en comparació a altres fagedes del nord-est de 
Catalunya es pot atribuir a l’estructura forestal, poc 
heterogènia i madura en el cas de Jordà. Arrel dels 
estudis realitzats en diferents localitats i estructures 
de fageda, s’observa un augment de l’activitat i de la 
riquesa en espècies de quiròpters d’acord amb el grau 

Nombre de contactes i freqüència de cada espècie i/o grup acústic (d’un 
total de 89) detectat a la fageda de Jordà (estiu de 2006).
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de maduresa del bosc i de la mescla d’espècies llen-
yoses i sotsarbòries que acompanyen el faig (roures, 
aurons, cirerer, avellaner, etc.). A les fagedes madures 
el nombre mitjà de contactes per estació i la riquesa 
en espècies és signifi cativament més elevat (interior i 
llindar del bosc) que les fagedes mes joves, gestiona-
des per tallades de selecció, tant d’aspecte de bosc alt 
no regular, com en forma de bosc menut (CAMPRODON 
et al. 2008). 

La major abundància de quiròpters en estructures mes 
madures i/o heterogènies es pot atribuir a dues varia-
bles bàsiques: en primer lloc, a la densitat de cavitats 
en arbre, es a dir, la disponibilitat de refugis diürns 
adequats, associada als arbres grans i vells i als ar-
bres secs en peu, on solen haver-hi nius vells excavats 
per picot; en segon lloc, a la major disponibilitat tròfi ca 
a les fagedes madures o amb major heterogeneïtat 
vegetal, que permet una major disponibilitat de preses 
(KUSCH & IDELBERGER, 2005, KUSCH et al., 2005). 

La major activitat i riquesa dels llindars respecte a 
l’interior del bosc no es exclusiu de la fageda d’en 
Jordà, sinó que es tracta de patró general de les fa-
gedes analitzades. Probablement té a veure amb una 
major disponibilitat d’insectes en ambients ecotònics 
entre bosc i pastura (RUSSO et al. 2004) i a la major 
mobilitat dels espais oberts, que poden ser utilitzats 
com rutes de pas més efectives que l’interior del bosc. 
No obstant, cal senyalar que la riquesa absoluta a 
Jordà, amb 8 especies, no està tant allunyada de la 
riquesa del conjunt de fagedes estudiades, amb 11 
espècies determinades amb seguretat (grups acústics 

a part), com ho està l’abundància 
o l’activitat entre elles. El registre 
obtingut d’un exemplar de ratpe-
nat clar d’aigua (Myotis dauben-
tonii) / ratpenat de peus grans 
(Myotis capaccinii) pot associar-se 
a l’estanyol de Can Jordà, ja que 
tant un com altre són quiròpters 
associats als ambients aquàtics. 
Per dissort, no són diferenciables 
mitjançant l’anàlisi acústica. 

Les ratapinyades forestals, prin-
cipalment el ratpenat de bosc i 

els nòctuls, s’han descrit com a bons indicadors de 
la qualitat dels boscos (RUSSO et al. 2004). En aquest 
sentit s’ha pogut observar que aquestes ratapinyades 
es troben més associades a boscos madurs (CAMPRO-
DON et al. 2008). La major utilització de caixes refugi 
a la fageda d’en Jordà i altres fagedes aclarides per 
tallades de selecció indicaria una difi cultat per a les 
ratapinyades a trobar refugis naturals. 

Als ratpenats els costa refi ar-se dels refugis artifi cials 
(BENZAL, 1990, CIECHANOWSKI, 2005, LÓPEZ et al. 2007). 
Per aquesta raó, la taxa d’ocupació de les caixes és 
baixa el primer any i s’incrementa a partir del segon 
any. Precisament les caixes més ocupades han estat 
les més velles (emplaçades com proves pilot abans 
de l’estudi), les quals han repetit ocupació un any 
després d’un altre, tant per part del nòctul petit com 
del gran. La baixa acceptació de les caixes de pàrid 
pot explicar-se pel seu emplaçament penjat de branca 
i exposat al vaivé pel vent i la seva entrada frontal poc 
apta per a quiròpters. 

Val la pena destacar la presència del nòctul gran 
(Nyctalus lasiopterus) a Jordà. Tot i ser el ratpenat més 
gran d’Europa, encara no es coneix prou bé la seva 
distribució a escala ibèrica i europea (MITCHELL-JONES 
et al. 1999, JUSTE in PALOMO & GISBERT, 2002). La fageda 
d’en Jordà es l’única localitat on s’ha comprovat la 
presència de l’espècie a Catalunya, amb hivernada 
regular (a diferència del nòctul petit, que abandona les 
caixes al hivern) i presència durant l’època de cria d’un 
o dos mascles. En general, tot i el seu desconeixe-
ment, sembla que l’espècie està associada íntimament 
a boscos caducifolis madurs i a arbredes i parcs amb 
arbres grans i vells on troba cavitats on amagar-se i 
criar (RUSSO et al. 2004).

La riquesa considerable en espècies (malgrat el 
nombre discret de registres de la majoria) i la presèn-
cia assídua de nòctuls a les caixes refugi, permeten 
imaginar el gran potencial de la fageda d’en Jordà 
de cara al futur. La fageda no disposa actualment de 
gaires arbres amb cavitats prou pregones i fosques 

Taula 2. Mitjana de contactes, de caceres i de la riquesa màxima de quiròpters detectada a la 
fageda d’en Jordà i al conjunt de fagedes madures i aclarides mostrejades l’estiu de 2006.

Taula 3. Fenologia de Nyctalus leisleri en caixa a la fageda 
d’en Jordà (2001-2007).

Taula 4. Fenologia de Nyctalus lasiopterus en caixa a la fage-
da d’en Jordà (2003-2007).
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que serveixin com a refugi per ratpenats. Les poques 
cavitats adequades es localitzen en els troncs més 
gruixuts i que han sofert alguna ferida per trencament 
d’una branca. Aquesta ferida s’ha descompost origi-
nant una cavitat natural (fi gura 3). L’altre tipologia de 
cavitat apte per ratpenats son els nius vells de picot, 
la majoria dels quals es localitzen en troncs secs 
en peu. Un increment dels valors de maduresa de 
l’arbrat i de l’heterogeneïtat estructural (per exemple, 
una major mescla del roure pènol a l’interior i altres 
planifolis en els ecotons) poden, ben segur, afavorir 
la diversitat de quiròpters en un horitzó de 10-20 
anys, relativament proper a escala forestal. 
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