
Fauna de Montserrat 
Els rats-penats 
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Els rats-penats o rates-pinyades són els únics 
mamífers que han conquerit l'aire i estan do
tats per poder volar com els ocells . Pero la 
seva característica més in teressant i, alhora, 
font de nombroses llegendes i faules, és el 
fet de poder volar en plena foscor. L'adquisi
ció d'aquesta facultat els ha permes ser els 
amos de la nit i poder viure dins les més pro
fundes cavernes. A totes aquestes facultats 
hi hem d'afegir que poden passar mesos sen
cers sense menjar i gastant les reserves acu
mula des durant els períodes d'activitat per a 
satisfer les necessitats mínimes del seu orga
nisme. 

Rata-pinyada orelluda. Habita en construccions, 

No és estrany que els quiropters, denomi
nació del grup zoologic al qual pertanyen els 
rats-penats, estiguin lligats a practiques de 
bruixeria i a tota mena de cerimonies magi
queso Fins no fa gaire, en molts poblets eren 
clavats a les portes de les cases per allunyar 
el diableo Encarnació de potencies malefiques, 
avids de sang, i assassins, els rats-penats han 
estat animals odiosos i objectes de persecu
ció. Desmitificar que de vampirs o rats-penats 
hematofogs només n'hi ha unes poques espe
cies a l'America del Sud, i que quan mosse
guen una vaca o qualsevol altre animal aquest 
no es conváteix en dracula, no ha estat una 

es pot trobar facilm ent a Montserrat. 



tasca Htcil. De fet no és fins a l'any 1939 que 
la ciencia posa sobre la taula una obra rigo
rosa sobre aquest grup de mamífers voladors. 

La biologia deIs rats-penats ofereix aspectes 
molt interessants i que, abans de comentar les 
especies que s'han trobat a Montserrat, vol
dríem que coneguéssiu, El nínxol ecologic que 
ocupen les rates-pinyades no té competidors. 
Si l'espai aeri és el domini deIs ocells durant 
el dia, durant el crepuscle i la nit ho és de les 
rates-pinyades. La seva vida ve regulada per 
dues menes de ritmes: un de curt, quotidia o 
nictameral, i un de llarg o estacional. 

Durant - el dia reposen, i per aixo utilitzen 
una bona varietat d'allotjament. D'una manera 
senzilla es pot dir que les rates-pinyades, ja 
sigui segons l'epoca de l'any, ja segons l'es
pecie, tenen tres tipus de preferencies a l'hora 
de refugiar-se: boscanes, antropofiles i caver
nícoles. 

En el primer cas les rates-pinyades boscanes 
cerquen els forats i esquerdes en els troncs 
i branques de la vegetació, on troben les con
dicions de temperatura, llum i humitat que els 
agraden. Moltes especies utilitzen els nius 
abandonats que han constrult els picots. En 
general, en aquest tipus de refugi bosca s'allot
gen individus a'illats o colonies de molt pocs 
exemplars. Les rates-pinyades que viuen en el 
bosc són encara molt mal conegudes. 

Les rates-pinyades antropofiles o lligades a 
l'activitat de l'home, són aquelles que s'han 
adaptat a viure en una gran varietat de cons
truccions realitzades per l'home. L'acceptació 
d'aquest tipus de refugi en substitució de les 
coves i forats posa en evidencia el poder adap
tatiu d'aquestes bestioles. Recordem que un 
cas semblant comentarem pel ballester (Apus 
melba). Són moltes les especies que utilitzen 
les esquerdes de les parets, pous, mines, els 
sota-teulada, etc. En aquest sentit el conjunt 
arquitectonic de l'abadia de Montserrat ofereix 
refugi a nombrosos exemplars. 

Les rates-pinyades cavernícoles utilitzen les 
coves i avencs escampats per les muntanyes 
de tipus calcari. Les especies que es troben 
a les coves i avencs són les que millor es co
neixen en el nostre país. D'elles s'ha pogut 
saber nombroses curiositats del seu cicle vital. 

Tota aquesta mena de refugis són abando· 
nats quan es pon el sol. Llavors surten a cagar 
els insectes que capturen al vol. Tant per ali· 
mentar-se com per guiar-se en la foscor i evi
tar els obstacles, els rats-penats, han desenvo
lupat un interessant mecanisme anomenat eco-

locació, és a dir, la facultat de guiar-se pel 
resso deIs sons emesos previament per l'ani
mal. EIs sons que emeten s'anomenen ultra
sons i els produeixen gracies a la forta muscu
latura de la laringe i a unes cordes vocal s 
molt desenvolupades. Mentre en alguns grups 
l'emissió d'ultrasons es produeix per la com
plexa estructura nasal (rates-pinyades de fer
radura). la majoria els eme ten per la boca i 
són recollits per les orelles. L'abast d'aquests 
ultrasons, emesos en una freqüencia de més 
de 120 kc., no passa deIs dos o tres metres, 
pero els permet distingir entre una presa viva 
i un objecte inanimat, així com evitar fil
ferros de 0,5 mm. de gruix. 

Avui el registre deIs ultrasons ens permet 
identificar les diferents especies de rates-pinya
des. Sembla ser que l'ecolocació surgeix com 
una adaptació a la vida cavernícola perque 
alguns ocells del continent america adaptats 
a viure a les coves també se'n serveixen. La 
utilització com a metodes de caga sembla ser 
posterior. 

De totes maneres les rates-pinyades emeten 
una amplia gamma de sons segons les situacions. 
Així hi ha un crit d'advertencia d'una freqüen
cia d'uns 7 kc. i audible per l'home, també un 
petit ronc en situacions d'alarma, i un «clic» 
molt rapid i gairebé inolble. 

Quan arriba el mes de novembre, les rates
pinyades busquen un refugi tranquil i hiver
nen. En aquest estat letargic el ritme cardíac 
es fa molt lent .(3-4 batecs per minut). Durant 
la tardor han acumulat un 30 % del seu pes 
en greix subcutani. La temperatura del cos 
baixa moltíssim. Aquest tipus de son pot ser 
regulat per la propia rata-pinyada, la qual, si 
és molestada, mitjanc;ant un procés de reacti
vació metabolica es despertara i canviara de 
lloc. 

A Montserrat, dins de l'ambit cavernícola 
podem citar la rata-pinyada cavernícola (Mini
opterus schreibersi) les rates-pinyades de fer
radura (Rhinolephus sp) i la rata-pinyada gran 
(Myotis myotis). Lligades a les construccions 
humanes, especialment als voltants del mones
tir, s'hi troba la rata-pinyada de Natterer 
(Myotis nattereri) , la rata-pinyada petita (Pi
pistrelus pipistrellus) , la rata-pinyada orelluda 
(Plecotus austriacus) i la rata-pinyada deIs gra
ners (Eptesicus serotinus). 

Certament que aquest grup de mamífers és 
encara mal conegut, especialment pel que fa a 
les especies forestals que viuen al bosc. 
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Una de les especies de quiropters més inte
ressants de les que viuen al massís de Mont
serrat és la rata-pinyada cavernícola (Miniopte
rus sohreibersi). Aquesta rata-pinyada escull les 
coves i avenes de la muntanya per passar-hi 
l'hivern. 

Un deIs principals quarters d'hivernada a 
Catalunya és en un avenc del massís de Sto 
Llorene;: del Munt, on es concentren més de 
cinc mil exemplars. 

A comene;:aments de primavera abandonen 
els quarters d'hivern i migren cap a coves de 
més al nord. Mitjan<;ant l'anellament científic, 
s'ha pogut coneixer la ruta de migració. Així, 
cap a mitjan mare;: inicien el viatge cap als 
indrets de cria. Baixen per la Vall del Llo
bregat i s'enfilen per Barcelona i el Mares
me. En aquesta comarca ja s'hi queda una 
part de la població. Altres seguiran més amunt 
i s'instaHen a l'Alt Emporda i uns altres ar
ribaran fins a les boques del Rodan. Alguns 
d'eIls viatjaran més de 100 km. En aquestes 
coves s'ajunten les femelles o constitueixen 
les paridores on durant maig-juny neix un pe
tit totalment nu. Durant la cria les femelles 
surten a cae;:ar amb freqüencia i quan tornen 
aIleten indiscriminadament algun deIs petits. 
Als seixanta dies els joves ja volen i comen
cen a cae;:ar. Cap a finals d'estiu aprofitaran 

per a emmagatzemar greixos. Són sexualment 
madurs al segon any de vida. 

La vida de les rates-pinyades és fore;:a llarga. 
Nosaltres observarem un exemplar aneIlat feia 
quinze anys. El record l'ostenta la rata-pinyada 
de ferradura gran: no fa gaire en foren cap
turats dos exemplars a Frane;:a que feia 26 
anys havien estat aneIlats. 

L'home, pero, potser guiat pel seu ancestral 
i injustificat temor envers aquests éssers, els 
destrueix sempre que pot. És de tots cone
guda la crema de les colonies que hivernen, 
per part d'espeleolegs a tot al país. En canvi, 
una rata-pinyada pot cae;:ar en una nit fins 
a 500 insectes. Altrament, en les grans colo
nies de cria els amuntegaments d'excrements, 
que es dipositen a tones en el sol de les coves, 
permet la vida d'un interessant ecosistema 
format per fongs i invertebrats cavernícoles de 
gran interes biologic. 

Investigacions recents han aclarit que les 
rates-pinyades europees no porten el virus de 
la rabia. L'ús abusiu i indiscriminat de pesti
cides i insecticides esta fent molt de mal a les 
poblacions de rates-pinyades. Una vegada més 
ens trobem davant d'uns animals envers els 
quals tenim un comportament que cal que 
sigui revisa t. 

Rata-pinyada cavernícola. Aquest quirópter passa l'hivern a les coves 
Montserrat. 
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