Seguiment de quiròpters aquàtics com a
indicador de l’estat dels ecosistemes
fluvials de Catalunya. Projecte QuiroRius
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Introducció i Antecedents
Els quiròpters europeus són insectívors i per aquest motiu els hàbitats que
seleccionen amb més freqüència són aquells que presenten més quantitat i
diversitat d’insectes. Els hàbitats aquàtics presenten gran diversitat d’insectes i són
excel·lents zones de caça pels quiròpters (Vaughan et al., 1996). A més, els rius
exerceixen de corredor biològic per les espècies de quiròpters migratòries (SerraCobo et al., 2000).

A Catalunya hi ha dues espècies de quiròpters que són estrictament aquàtiques.
Gràcies a les seves grans potes i llargues ungles, els quiròpters aquàtics capturen
insectes tant a la superfície de l’aigua com a l’aire. Una d’aquestes espècies és la
ratapinyada d’aigua (Myotis daubentonii), la qual es troba ben distribuïda per tota
Europa i es refugia en arbres madurs de ribera (Kerth et al., 2000). Segons Flavin et
al., (2001) la dieta de M. daubentonii es basa en: 24% Chironomidae
/Ceratopogonidae, 21% altres nematocera Diptera, 10% altres Diptera i 26%
Trichoptera. En general el 25% de les preses són capturades en la superfície de
l’aigua (p. ex. insectes aquàtics, larves i pupes).

L’altra quiròpter aquàtic present a Catalunya és la ratapinyada de peus grans
(Myotis capaccinii) que, bàsicament, es distribueix per la mediterrània i és totalment
cavernícola. Respecte la seva dieta, igualment s’alimenta d’una gran varietat
d’insectes aquàtics però a més a més captura peixos de petita mida (Aihartza et al.,
2003).

Ambdues espècies aquàtiques es troben protegides per la legislació vigent (per ex.
incloses a la Directiva d’Hàbitats CEE92 relativa a la conservació dels hàbitats
naturals i de la fauna i flora silvestres), cal destacar, però, que M. capaccinii està
catalogada com a espècie en Perill d’Extinció tant a Espanya com a Catalunya.

El seguiment i/o monitoratge de quiròpters aquàtics va néixer al Regne Unit (Walsh
et al., 2001) i ha estat adaptat a Catalunya, on pren el nom de QuiroRius (Museu de
Ciències Natural de Granollers i Galanthus Associació, inèdit). Durant l’any 2007 es
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va dur a terme una prova pilot del projecte QuiroRius a diversos punts de Catalunya
i des del 2008 s’estan realitzant majoritàriament amb la col·laboració de voluntaris
en diverses conques (mapa a la pàgina web). Els resultats permeten ser optimistes
amb el desenvolupament d’aquest seguiment.

Objectius
•

establir un índex d’activitat de cacera de quiròpters aquàtics en diversos cursos
fluvials de Catalunya.

•

vincular les dades amb altres grups faunístics, amb la composició química de
l’aigua dels rius i amb altres factors que poden afectar les poblacions de
quiròpters aquàtics.

•

tenir un indicador biològic capaç d’avaluar actuacions realitzades en diferents
cursos d’aigua (p. ex. tallades de bosc de ribera, pol·lució de l’aigua, incorporació
de depuradores, etc.).

•

Involucrar a la població en l’estudi i conservació dels quiròpters.

Justificació pel seguiment de quiròpters
•

En tractar-se d’espècies que es desplacen als llocs més adequats per caçar
(busquen eficiència de cacera d’insectes), el mètode permetrà predir possibles
davallades de la qualitat dels ecosistemes aquàtics degudes a actuacions
puntuals (talla de bosc de ribera, abocaments, etc.) i en un termini molt curt de
temps.

•

Ambdues espècies monitoritzades estan protegides i en el cas de M. capaccinii
està en perill d’extinció.

•

S’aplica un mètode totalment natural que no afecta l’entorn ni als animals
salvatges.

•

El monitoratge té un clar factor d’implicació, divulgació i sensibilització de la gent
envers: els quiròpters, la necessitat de conservar els entorns riparis i mantenir la
qualitat de l’aigua.
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Material
Per aplicar el protocol només cal un termòmetre, un detector heterodí (Foto 1), un lot
i quelcom per anotar les dades (model de fitxa a l’Annex 1). Els col·laboradors
d’aquest seguiment poden obtenir el detector Bat Tune a baix cost.

Foto 1.- Detector heterodí Bat
Tune, versió 2.

Durant el 2010 les dades dels seguiments podran ser entrades directament pels
voluntaris a través de la pàgina web, mitjançant un aplicatiu.

Mètode
El mètode es basa en el NBMP (National Bat Monitoring Program) que s’aplica al
Regne Unit des de mitjans dels 90. Per aplicar el protocol cal:
a) Seleccionar un tram d’1Km de riu a l’atzar en el qual hi passi aigua durant tot
l’any (com a mínim als llocs fixes seleccionats com a estacions).
b) Dividir el tram en 4 estacions separades aproximadament uns 330m i amb curs
d’aigua laminar.
c) Prèviament o a posteriori s’ha de realitzar una campanya de captures que
s’haurà de repetir, com a mínim, cada 3 anys (només realitzable per
especialistes).
d) 60 minuts després de que es faci de nit caldrà anar al punt de partida del
transsecte i prendre la temperatura ambient i a poder ser la humitat relativa i el
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vent (Annexes). Si plou o si fa vent (amb codi superior a 4) es farà un altre dia.
La temperatura també ha de ser per sobre de 15ºC.
e) El primer seguiment es realitzarà entre el 1 i 15 d’agost. S’iniciarà a l’estació1
i a cadascuna de les 4 l’observador estarà 10 min. amb la llanterna encarada a
45º, en diagonal respecte l’eix del riu, i preferentment a favor de corrent,
simultàniament es situarà el detector de la mateixa manera i sintonitzat a 40kHz
(Foto 2). Es comptaran els ratpenats que creuin el camp de visió, procurant no
moure la llanterna més de 45º a banda i banda. El detector servirà com a
instrument de suport per a detectar ratpenats que hagin passat per alt en el
recompte visual.
f) Durant les estacions, cada cop que s’escolti un ratpenat d’aigua serà
comptabilitzat com una passada però caldrà diferenciar els que s’han pogut
confirmar mitjançant l’observació de l’individu en vol dels que no. D’aquesta
manera el recompte final es dividirà en passades segures i sospitoses (veure
fitxa annex).
g) El seguiment es donarà per acabat quan s’hagi finalitzat el recorregut fent les 4
estacions de 10 min. En total s’haurà estat fent recompte durant 40 minuts i a
l’analitzar les dades s’obtindrà un índex de passades/min.
h) El mateix protocol s’haurà de repetir entre el 16 i el 30 d’agost procurant que
hagin passat un mínim de 10 dies entre rèpliques i es començarà en sentit
oposat, és a dir, de l’estació 4 fins a la 1.

Foto 2.- Exemple de posició en que s’ha de realitzar
l’estació. Amb el detector en una mà i la llanterna en
l’altre.
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Seguiment de Ratpenats Aquàtics
Fitxa de camp

Cens
Curs fluvial
Rèplica*

Tram
2

1

Data

*Primera rèplica: entre 1 i 15 d’agost. Segona rèplica: entre 16 i 31 d’agost.

Condicions
Hum. Rel. inicial

ºC

Temp inicial

%
Nuvolositat*

Vent (condicions dominants)*

*segons codis adjunts, indicar la situació predominant al llarg del cens, sobretot en relació al vent.

Model detector:

Bat tune

Altres

Pettersson

Resultats
Hora*

Visu

Detector**

Observacions

Estació 1
Estació 2
Estació 3
Estació 4
* Cal iniciar el cens una hora després de la posta del sol
** El detectors ens marca la presència de ratpenats aquàtics. El recompte acústic sovint es fa difícil degut
al soroll ambiental i ha de prendre’s com a secundari en el mostreig.

Codis condicions ambientals
Els censos no s’han de realitzar si la intensitat del vent arriba a “Vent fort” o més, o si hi ha precipitació.
Vent

Velocitat

Descripció

Calma
Ventolina
Brisa molt dèbil
Brisa dèbil
Brisa moderada
Brisa fresca
Brisa forta
Vent fort

<1 km/h
1-5 km/h
6-11 km/h
12-19 km/h
20-28 km/h
29-38 km/h
39-49 km/h
50-61 km/h

El fum puja verticalment
El fum es desvia
Fa tremolar les fulles dels arbres
Les fulles es mouen contínuament
Mou branques
Mou arbres petits
Mou branques grosses
Mou arbres sencers

Nuvolositat
Sense núvols
Núvols dispersos (< 50 % cobertura)
Núvols dispersos (> 50 % cobertura)
Núvols continus (100 % cobertura)

QuiroRius és una iniciativa del Museu de Ciències Naturals de
Granollers i l’Associació Galanthus
www.quirorius.org

