
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 Què fan les rates penades a favor de 
l’agricultura? 

 

 

 
BIODIVERSITAT A 

L’HORTA 
LES RATES PENADES 

 

3 de Juny del 2010 El celler ecològic Albet i Noya recupera la població de 
ratpanats per controlar el corc del raïm. 
 

Albet i Noya amb l’assessorament de Xavier Bayer, biòleg i especialista penedesenc en aquests 
mamífers, ha penjat les primeres caixes niu per tal d’afavorir les poblacions d’algunes de les 15 
espècies de ratpanats que viuen a Subirats. 
A la finca de Can Simón(municipi de Canaletes) es rehabilitarà properament una casa en runes per 
hostatjar una gran colònia, tant a l’estiu (pis superior ) com al hivern (soterranis), un verdader hotel 
de luxe per aquests animalons que estan estrictament protegits i que en les vinyes ecològiques d’Albet 
i Noya i les que afortunadament proliferen cada cop més al Penedès, no son enverinats pel insectes 
contaminats amb insecticides. 
Les caixes niu que es pengen en arbres, substitueixen els desapareguts arbres madurs, que seria el 
seu habitat natural a la primavera/estiu i es poden fer reciclant les caixes de fusta de les ampolles de 
vi o cava, un cop utilitzades, així com amb palets vells, donant un segon ús molt ecològic a aquests 
materials d’embalatge. 
A la caixa se li i practiquen unes obertures d’accès pels ratpanats i se li afegeixen uns llistons 
interiors on es fixaran aquests mamífers voladors per dormir durant el dia. A entrada de fosc els 
ratpanats, surten a caçar durant bona part de la nit, que és quan volen les papallones del corc del 
raïm, que seràn depredades pels ratpanats, minvant la seva població i facilitant el control per altres 
mitjans, el que redueix els danys al raïm de l’esmenta’t corc, principal porta d’entrada al raïm del 
fong de la botritis o podrit. 

Segons Carles Flaquer (investigador del Museu Natural de Granollers) el “ratpanat soprano” 
(Pipistrellus Pygmaeus) una de les espècies més abundants a Subirats pot menjar fins a 132 
papallones en una nit i algunes altres més voraçes, poden arribar fins 1.000 insectes en una hora. 
 
 
 
 
 2 de Maig de 2009. Ratpenats contra la plaga del barrinador de l'arròs del 

Delta de l’Ebre 

Un estudi elaborat per científics del Museu de Granollers i l'ADV de l'arròs ha demostrat que la 
presència de colònies de ratpenats al Delta de l'Ebre ajuden a controlar de forma efectiva i ecològica 
la proliferació de la plaga del barrinador de l'arròs. Els investigadors han constatat que els ratpenats 

són els depredadors naturals de les papallones del barrinador fins al punt d'arribar a fer 
innecessaris els tractaments dels arrossars allí on les cacen. 
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 Què pot fer l’agricultura ecològica 
a favor de les rates penades? 

 

1. Posa una caixa-refugi per rates penades (per a cria 

i/o hivernació) a la teua parcel·la 
 

 

 

 

2. Reforesta les hortes: molts depredadors necessiten 

arbres madurs per sentir-se a casa. Pots plantar salzes, 
oms, àlbers, xops... a les vores dels camins i al voltant de 
les alqueries i les parcel·les. I també et donaran ombra!  

 

 Pots posar la caixa a 
un arbre de grans 
dimensions que 
tingues a l’hort, una 
paret d’una alqueria 
o un post ben alt.  

  

 Col·loca-la més alta 
de 3 metres 

 
 Assegura’t que 

l’entrada a la caixa 
es troba lliure 
d’obstacles... 

 
 Orientació Sud-est 
 
 ...després de l’estiu 
 
 I tingues paciència! 
 


