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A l’interior de les coves i dels avencs, en la més 
completa foscor, hi viu una àmplia representació de 
petits animalons, com els ratpenats, que tots 
coneixem, però també n’hi ha altres molt més 
petits, com ara les aranyes, els centpeus o els 
escarabats, que s’han adaptat a les especials 
característiques del medi subterrani.

La fauna subterrània de les cavitats del Solsonès 
es va començar a estudiar al 1910 pel francès Dr. 
René Jeannel, quan feia expedicions per 
Catalunya. Deu anys després el Dr. Ricardo 
Zariquiey va continuar aquests estudis sobre la 
fauna cavernícola del nostre país.

Però no va ser fins als anys 60, amb l’organització 
de l’Operació Solsonès, que es va dedicar especial 
atenció a estudiar i divulgar aquesta fauna. La gran 
relació dels grups espeleològics que hi van 
participar amb el Museu de Ciències Naturals de 
Barcelona i el seu director, el Dr. Francesc 
Español, va donar grans fruits i es van descobrir 
per a la ciència noves espècies d’insectes: el 
Troglocharinus subilsi i el Geotrechus ubachi que 
va significar la primera troballa del gènere 
Geotrechus a la península ibèrica, en el vessant 
meridional dels Pirineus. També es va trobar a la 
zona el coleòpter cavernícola Speonomites 
mengeli.

Classificació dels cavernícoles segons el seu grau 
d’adaptació al medi subterrani.

Trogloxens: els  accidentals, que estan a l’interior 
d’una cavitat perquè hi cauen, són arrossegats per 
l’aigua, introduïts per un altre animal, etc., i els  
regulars, que els trobem principalment a les zones 
de penombra de les coves. Tot i que no estan  
adaptats al medi, poden sobreviure llarg temps.

Troglòfils: Són els que posseeixen un cert grau 
d’adaptació, que els permet viure tant a l’exterior 
com a dins d’una cavitat. Tenen capacitat 
d’alimentació i de reproducció sota terra.

Troglobis: Són els que s’han adaptat del tot al medi 
subterrani i que han sofert algunes importants 
modificacions, com la pèrdua de quitina, 
l’allargament dels apèndixs, la pèrdua dels ulls, 
etc., que els impossibilita un hipotètic retorn a 
l’exterior per viure-hi de nou. Aquests són els més 
interessants pels estudis entomològics i científics. 
Aquesta introducció sota terra es va produir fa 
alguns o molts milions d’anys.

Els habitants del món 
subterrani

Aportació: Lluís Auroux. Associació Catalana de 
Bioespeleologia.

Geotrechus ubachi

4,7 mm

2,7 mm

Troglocharinus subilsi

Actualment s’està desenvolupant el Projecte 
Francesc Español. Recerca bioespeleològica a 
l’Alt Solsonès.

Cova de les Encantades (Cambrils). Foto. J. Lloret.
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Els ratpenats de les coves

Els ratpenats són els únics mamífers capaços 
de volar. Són animals fascinants que s’orienten 
a la foscor i que els podem veure descansant 
cap per avall.

La Roca de Canalda, per on passa aquesta 
ruta geològica, amb les seves balmes, fissures 
inaccessibles i antigues cases abandonades, 
com la de ca l’Andreu o la de la Rita, és un 
hàbitat bo per aquestes precioses criatures. 
Per suposat encara ho són més les coves i 
avencs, com el Montserrat Ubach donat que 
moltes espècies de ratpenats poden buscar 
refugi en algun moment de la seva vida en 
cavitats subterrànies, ja siguin naturals, o 
artificials.

Existeixen més de 900 espècies de ratpenats 
al món: molts són frugívors, altres s’alimenten 
de nèctar i la majoria insectívors. Fins i tot 
alguns grans són carnívors arribant a caçar 
ocells. A Catalunya es troben tres famílies amb 
31 espècies: els Rinolòfids, els Molòsids i els 
Vespertiliònids. 

Són grans aliats de l’home ja que controlen les 
plagues forestals i agrícoles, per tant són molt 
beneficiosos. Són mamífers voladors que fan vida 
nocturna, degut en part perquè tenen una fina i 
delicada membrana que recobreix els dits i així 
eviten la deshidratació, però també, per tenir 
menys competidors. 

Un dels aspectes més sorprenents dels ratpenats 
és la seva capacitat d’ecolocalitzar, és a dir, 
d’orientar-se mitjanant els sons que emeten. Això 
els hi permet saber en precisió on són els 
obstacles i també on són les preses. Tenen uns 
ulls petits amb els quals hi veuen una mica en 
blanc i negre quan hi ha llum suficient. La majoria 
emeten ultrasons, uns crits a una freqüència tan 
alta que l’oïda de l’home no és capaç de captar, 
amb exempció del ratpenat cuallarg. 

Ratpenat d’orella dentada (Myotis emarginatus). Foto: D. Guixé.

Controlen les plagues 
forestals i agrícoles i, per tant, 
són molt beneficiosos
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Hivernen una llarga temporada i ben iniciada la 
primavera les femelles busquen refugis càlids i 
formen colònies de cria. Tenen màxim un o dos 
petits que s’aferren al pel de la panxa de la mare on 
romandran unes poques setmanes.

Un equip d’investigadors del Centre Tecnològic 
Forestal de Catalunya i del Grup de Natura del 
Solonès del Centre d’Estudis Lacetans, estan 
estudiant els ratpenats de les cavitats subterrànies 
del Solsonès. Aquest estudi s’emmarca dins el  
Projecte Francesc Español. Recerca 
Bioespeleològica a l’Alt Solsonès. 

L’objectiu és conèixer les comunitats de ratpenat 
que utilitzen les coves per a criar-hi o com a refugi 
temporal. S’han mostrejat unes quantes cavitats i 
està previst anar ampliant aquest mostreig amb 
noves localitzacions. 

L’estudi es fa amb una gravadora automàtica que 
enregistra els sons que emeten els ratpenats a les 
nits, ja sigui per orientar-se o comunicar-se entre 
ells.

Els aparells es colꞏloquen a l’entrada de les cavitats 
i es deixen gravant un mínim de tres dies. 
Posteriorment, amb un programa específic d’anàlisi  
d’ultrasons s’intenta determinar el màxim nombre 
d’espècies. Els ratpenats que es detecten sortint a 
primera hora són els que, potencialment, crien a 
dins, i els que es detecten puntualment al llarg de la 
mitja nit són els que utilitzen la cova com a zona de 
repòs, refugi en cas de mal  temps o per caçar els 
insectes que hi ha dins. 

Els ratpenats que més s’han  trobat a les cavitats del 
Solsonès objecte d’aquest estudi són el de ferradura 
gran, el ferradura petit, l’orellut gris, el ratpenat comú 
i el ratpenat gris ibèric. No s’han localitzat grans 
colònies, però sí la presència d’espècies 
amenaçades, com els ratpenat de ferradura gran. 

Aquest estudi permetrà conèixer molt millor aquests 
petits animals tan beneficiosos i saber amb més 
detall les espècies que habiten les nostre contrades.

Ratpenat de cova (Miniopterus schreibersii). 
Foto: D. Guixé.

Biòlegs del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya i del 
Grup de Natura del Solsonès del Centre d’Estudis 
Lacetans, enregistrant els sons dels ratpenats a les 
coves de l’Alt Solsonès. Fotos: M. Camps.


