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La ratapinyada nana 
com a control del 

barrinador de l’arròs
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La ratapinyada nana com a control 
del barrinador de l’arròs
- Estudi subvencionat per l’A.D.V DE L’ARRÒS i el DAAAR (ssv) i 

desenvolupat pel Museu de Ciències Naturals de Granollers.

- La iniciativa sorgeix arran dels anàlisis de dieta realitzats pels investigadors 
del museu de Granollers quan estaven estaven col.laborant amb el Parc 

Natural del Delta de l’Ebre.

 

Beneficis del control biològic

►Reducció fitosanitaris (no residus, no T.S., 
no resistències)

►No elimina altres possibles enemics naturals 
de la plaga.

►El control es permanent. (sobretot quan la 

població de la plaga és elevada).

►Més econòmic.

Estudi ratapinyada nana

►Objectius:

 Conèixer l’activitat de cacera de la ratapinyada 
pipistrel·la nana i comparar-ho amb l’activitat de 
vol del Chilo (2007).

 Estudiar la dieta dels ratpenats per avaluar la 
capacitat depredadora.

 Col·locació de caixes niu.

 Radioseguiment amb implantació d’emissors per 
tal de conèixer el desplaçament. 

Pipistrellus pygmaeus
-Present al Delta de l’Ebre.(citat a ppis de 

segle per primer cop)

-Petit tamany, amb menys de 10 cm i de 3.5 

a 8.5 grs de pes.

-Viu de 4 a 5 anys de promig.

-Aparellament a finals d’estiu.

-1 ó 2 cries l’any.(Expansió costosa)

-Ràpida colonització al Delta (en 4 anys 

ocupació del 100% a Buda).

-S’alimenta de petits insectes, consumint 

fins a un 30% del seu pes. (fins a 3000 

insectes/nit o 400 mosquits/hora) 

-Necessita insectes per a la seva 

subsistència. No es comporta com a plaga.

Pipistrellus pygmaeus – cicle anual

Hivernació
(novembre-febrer)

Aparellament
(agost-octubre)

Lactància
(juny-juliol)

Embaràs
(març-maig)

Durant els mesos d’estiu es produeix el pic d’ocupació i activitat depredadora al Delta.

http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/06_09_murcielago-enano/img_1.jpg
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Pipistrellus pygmaeus - Dieta

-La dieta bàsica d’aquesta espècie al Delta de l’Ebre 

consta de petits insectes: quironòmids, mosquits i chilo. 

Antecedents.

Una investigació realitzada a Texas (USA) el 
2006 demostrava que les poblacions de 
ratapenades havien estalviat als agricultors 1,7 
milions de dòlars entre estalvi d’insecticides i 
increment de producció de gra i cotó.

Experiència prèvia - Buda
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* La població actual a Buda és d’uns 4300 individus.

Experiència prèvia
(danys 2ª generació= cat/m2)

Any Illa de Buda Quatre-cents

2003 0,13 0,4

2004 0,22 0,22

2005 0,09 0,36

2006 0,14 0,31

2007 0,1 0,1

Experiència prèvia
(danys 2ª generació)

Control biologic vs chilo
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* L’any 1999 (abans de la colonització a Buda) els danys de 2ª generació eren del 0.4

Estudi ratapinyada nana

►Fase inicial:

 Comparar la corba de vol de la papallona amb 
l’activitat dels quiròpters als arrossars.

►A llarg plaç:

 Possibilitat de considerar les poblacions de 
ratapinyada nana com a controladors naturals 
de la plaga del barrinador.
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Estudi ratapinyada nana

► 3 localitzacions per realitzar les deteccions d’ultrasons.

► Cada 15 dies durant el cicle del barrinador (juny-setembre)

► Mostrejos realitzats entre les 21:00 h. i les 2:00 h.

Illa de Cort les Olles Zona 400

Comparació de l’activitat de vol del barrinador amb la cacera dels ratpenats

Estudi ratapinyada nana
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Comparació de l’activitat de vol del barrinador amb la cacera dels ratpenats.

Estudi ratapinyada nana

14 caixes

Col.locació de caixes niu. Zona Quatrecents

Estudi ratapinyada nana

►Resultats del primer any:

 Demostrada una relació significativa entre 
l’abundància de Chilo adults i l’activitat de 
cacera dels ratpenats en arrossars.

 Els ratpenats es desplacen a caçar als arrossars 
durant l’increment de l’activitat de vol del 
barrinador.

Gràcies.
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Garcia, Antoni Arrizabalaga.


