
fitxa tècnica

Ratpenat argentat
(Vespertilio murinus)

Castellà: Murciélago bicolor  
Francès: Sérotine bicolore  
Anglès: Parti-coloured bat   
Alemany: Zweifarbfledermaus

Generalitat de Catalunya
Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural



fitxa tècnica

Descripció: quiròpter de mida mitjana, entre 270 i 310 mm 
d’envergadura, robust, amb el musell de color marró fosc i 
orelles curtes i amples. El seu pelatge és llarg i dens, amb una 
coloració dorsal platejada, molt característica. 

Longevitat: la màxima coneguda és de 12 anys.

Reproducció: l’època de zel té lloc a la tardor i comença-
ments d’hivern. Els mascles poden tenir una àrea de mo-
viment de 90 km², per on es mouen fent crits per atraure 
femelles. Les cries neixen a finals de juny o principis de juliol. 
Normalment tenen 2 cries. 

Alimentació: com la resta de ratpenats catalans, és insec-
tívor. Caça papallones nocturnes, mosquits i altres insectes 
petits. 

Hàbitat: boscos, espais oberts, ambients riparis, etc. A Cata-
lunya, només s’ha trobat a partir dels 1.500 m.

Comportament: té un vol ràpid i àgil. Presenta moviments 
migratoris. 
Els mascles i les femelles se separen a l’estiu. Les femelles 
es congreguen en colònies. En canvi, els mascles són solitaris 
o formen petits grups.
Hibernen en grups d’octubre a març, normalment en esquer-
des de roques i, més rarament, en coves i mines. També po-
den refugiar-se en arbres.
És d’hàbits nocturns.

Ecolocalització: entre 22 i 25 kHz; pot ser confós amb altres 
espècies com els nòctuls.

Distribució: es troba a zones de muntanya del centre i el nord 
d’Europa. A la península Ibèrica, es va trobar per primer cop, 
l’any 2009, al Pirineu aragonès. La segona població, i la pri-
mera de Catalunya, és la del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Amenaces: com la majoria de ratpenats, es troba amenaçat 
per l’ús de pesticides i la destrucció de refugis (arbres vells 
i cavitats). 

Conservació: molt important per controlar les poblacions 
d’insectes. Són indicadors naturals de la qualitat del nostre 
entorn. La baixada constant de les poblacions de ratpenats 
ha fet que la majoria d’espècies estiguin protegides per la 
Directiva Hàbitats de la Unió Europea. També està protegit per 
la normativa catalana.

Consells:   Les caixes refugi n’afavoreixen la presència.
 Eviteu molestar-los en els seus llocs de repòs.
                  Si trobeu algun refugi en perill, notifiqueu-ho per 
 salvar la colònia.               
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