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Marc López-Roig, Jordi Serra-Cobo

Seguiment de les poblacions de muixirecs 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici

Resum
Les poblacions de muixirecs estan afectades per diverses pertorbacions ambientals com el 
canvi climàtic i la pèrdua i la fragmentació dels seus hàbitats. L’estudi de com aquests factors 
incideixen en les poblacions de muixirecs ens proporciona una informació valuosa per saber 
com es veuran afectades les diferents comunitats quiropterològiques. 
Aquest article dona a conèixer els resultats que s’han obtingut de les diferents comunitats 
de quiròpters en diferents hàbitats i altituds. S’ha observat més activitat quiropterològica a 
les localitats situades a més altitud, però menys diversitat d’espècies. Entre les localitats 
d’elevada altitud, la vall de Dellui era la que presentava més diversitat d’espècies. 
Cal tenir en compte que les característiques de les valls, la diversitat d’hàbitats i la presència 
d’aigua condiciona la diversitat d’espècies de muixirecs, però també les condicions 
meteorològiques de cada localitat, sovint molt canviants, en determinen  la seva activitat.

Paraules clau: Espècies indicadores, pertorbacions ambientals, muixirecs.

Summary
Bat populations are affected by many environmental disturbances such as climate change 
and the loss and fragmentation of their habitats. The study of how these factors affect 
bat populations provides us with valuable information in order to know how the different 
chiropterological communities will be affected. 
This article presents the results obtained from different chiroptera communities in different 
habitats and altitudes. Greater chiroptera activity has been observed in higher altitude areas 
but with less species diversity. Among the high-altitude localities, the Dellui Valley had the 
most diversity of species. 
It should be noted that the characteristics of the valleys, the diversity of habitats and the 
presence of water condition the bat diversity but the weather conditions of each locality, often 
very changing, also determine the bat activity.

Keywords: indicators species, environmental disturbances, bats.
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Introducció
Vivim un període de canvis molt important que 
estan transformant la nostra activitat i el nostre 
entorn, i que poden tenir repercussions en termes 
de salut ambiental i, més concretament, en ter-
mes de salut humana. El canvi climàtic, llarga-
ment pronosticat pels científics, e ntre e ls quals 
hi ha el mateix Margalef, les pandèmies, les alte-
racions ambientals dràstiques, l’esgotament dels 
recursos i la crisi energètica en són una bona 
mostra. Per aquesta raó, són més necessaris que 
mai els seguiments a llarg termini de les poblaci-
ons d’éssers vius, com les que es duen a terme 
al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici. Els seguiments a llarg termini també han 
evolucionat els darrers anys, gràcies a la posada 
a punt i a la utilització de noves metodologies de 
treball que permeten obtenir nous resultats qui-
ropterològics i també possibiliten el plantejament 
de nous objectius. 
Actualment, s’estan fent diferents seguiments de 
les poblacions de muixirecs del Parc Nacional. El 
seguiment altitudinal, el seguiment de l’ocupació 
de les caixes niu, el seguiment de les comunitats 
de quiròpters de les diferents valls i el seguiment 
ecoepidemiològic. El seguiment altitudinal es va 
iniciar el 2020 al sector occidental del Parc Naci-
onal, fruit de les observacions prèvies, que sem-
blaven indicar el desplaçament cap a llocs més 
elevats d’algunes espècies de quiròpters. D’altra 
banda, el seguiment de 10 anys de les caixes niu 
situades a l’embassada de Baserca ha permès ob-
tenir resultats molt interessants sobre l’etologia i la 
biologia de Nyctalus leisleri. 
El Parc Nacional té una orografia abrupta, una ca-
racterística pròpia de l’alta muntanya, que origina 
una gran varietat d’hàbitats. No totes les valls del 
Parc Nacional tenen la mateixa orientació ni la ma-
teixa geomorfologia. Per aquesta raó és important 
analitzar i fer un seguiment de les comunitats de 
quiròpters que hi ha a cada vall. Aquest ha estat 
un dels objectius dels estudis que s’han fet  darre-
rament al Parc Nacional.
La pandèmia de la Covid-19 ens mostra la impor-
tància que té la preservació de la biodiversitat per 
a la salut del planeta. Les alteracions ambientals i 
la pèrdua de diversitat biològica augmenta la pro-
babilitat que els patògens s’adaptin a noves es-
pècies, entre elles l’espècie humana; és el que es 
coneix com a salt d’espècie (Serra-Cobo, 2021). 
La salut ambiental dels espais naturals està relaci-
onada amb la qualitat dels recursos naturals, però 

també amb els agents infecciosos que circulen en 
els seus recursos biòtics. El Parc Nacional ha es-
tat pioner en estudis ecoepidemiològics sobre els 
muixirecs, alguns dels quals sobre coronavirus, 
uns estudis que lidera l’equip de la Universitat de 
Barcelona i on també hi han participat prestigio-
sos equips internacionals (Ar Gouilh et al., 2018; 
Serra-Cobo et al., 2018). En els dos treballs hi ha 
participat el Parc Nacional, fet que consta en la pu-
blicació. Aquest article aporta els darrers resultats 
ecoepidemiològics.

Material i mètodes
Seguiment de l’ocupació de les caixes niu
El seguiment dels refugis per a muixirecs s’ha fet 
a l’embassada de Baserca. Les caixes niu estan 
situades a la riba esquerra del pantà. En aquest 
indret es varen instal·lar 25 caixes niu per a qui-
ròpters l’octubre del 2010. Les caixes es van col-
locar seguint el camí que discorre paral·lel per la 
vora de l’embassada. Les prospeccions s’han fet 
a l’estiu i a principis de tardor. Quan un muixirec 
ha ocupat una caixa s’ha procedit a determinar-ne 
l’espècie, el sexe i, en cas que portés una anella, a 
identificar el número de referència del quiròpter. Si 
el muixirec no portava cap anella, se n’hi ha posat 
una de nova per conèixer la fidelitat al refugi, els 
seus desplaçaments i la seva supervivència.

Seguiments ultrasònics de muixirecs
Les deteccions ultrasòniques s’han dut a terme en 
diferents valls amb característiques diferents se-
gons la seva altitud, el tipus de vegetació i la pre-
sència o absència d’estanys. Les valls escollides 
com a localitats d’altitud han estat la vall del Bar-
ranc de Llacs, la vall de Dellui i la vall de Besiber-
ri. Aquestes dues últimes tenen característiques 
semblants, ja que són valls amb sol granític, cosa 
que fa possible la presència d’estanys. Al contrari, 
la vall del Barranc de Llacs té la peculiaritat de ser 
una de les poques valls del Parc Nacional amb sòl 
de roca calcària, que fa que l’aigua circuli subterrà-
niament i no hi hagi estanys. També s’han obtingut 
deteccions ultrasòniques a la vall de Sant Nicolau 
en dues àrees ben diferenciades: la zona de Sant 
Esperit i la zona baixa, des de l’estany de Llebreta 
fins al pàrquing de la Molina. 
Les emissions ultrasòniques de cada espècie s’han 
captat fent servir aparells Audiomoth. Aquests 
aparells permeten enregistrar ultrasons de mane-
ra continua durant l’interval de temps que escollim. 
Els Audiomoth s’han configurat per enregistrar ul-
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trasons durant el període de màxima activitat qui-
ropterològica. En totes les valls prospectades els 
aparells s’han programat per enregistrar des de 
les 22:00 h fins les 04:00 h. Els arxius de so dels 
Audiomoth s’han configurat amb una durada de 30 
minuts, cosa que implica que cada aparell ha ge-
nerat cada nit 720 fitxers. Tots els arxius s’han bui-
dat en un ordinador i s’han analitzat utilitzant diver-
sos programes informàtics. El rang de freqüències 
que registra l’aparell, de 9 a 120 Kilohertzs, permet 
detectar qualsevol espècie de quiròpter present a 
Europa. Cadascuna de les localitats on s’ha col-
locat un Audiomoth s’ha georeferenciat (coorde-
nades UTM) i s’ha situat en una imatge. Els crits 
d’ecolocalització dels muixirecs s’han enregistrat 
en l’espectre total utilitzant una taxa de mostra de 
384 kilohertzs, una freqüència mínima de 9 kilo-
hertzs, una freqüència màxima de 120 kilohertzs. 
Un cop els arxius són a l’ordinador, el primer pas 
ha estat determinar la presència de crits de muixi-
recs en cada arxiu. Per a cada crit ultrasònic, s’han 
mesurat 26 paràmetres diferents mitjançant el pro-
grama R (2017). El paràmetre més important per 
discernir entre les diferents espècies de quiròpters 
és tenir informació sobre les freqüències mitjana, 
de començament i de final. Com que en aquesta 
fase, el nombre de crits obtinguts pot arribar a ser 
de milers, la identificació de l’espècie es fa a partir 
d’una selecció dels millors crits. La identificació es-
pecífica o el gènere/grup fònic s’ha fet comparant 
els diferents paràmetres amb els que descriuen 
Barataud (2020) i Russo i Jones (2002 i 2003). Els 
enregistraments s’han iniciat el mes de juliol i han 
finalitzat el mes de setembre.

Anàlisi de comunitats de muixirecs
De les 26 variables diferents que s’han mesurat per 
cada crit ultrasònic obtingut en els enregistraments, 
s’han seleccionat 7 variables que caracteritzen 
cada crit i que són característiques de cada 
espècie. Les 7 variables seleccionades són: 
Duration: Durada del crit (en mil·lisegons).
Bandwidth: Diferència entre les freqüències de co-
mençament i de final (freqüència màxima i freqüència 
mínima) en kilohertzs.
Freq_start: freqüència de començament en kilo-
hertzs.
Freq_center: freqüència a la meitat del crit en kilo-
hertzs.

Freq_end: freqüència final en kilohertzs.
Freq_c: freqüència en la qual el pendent és més 
suau (freqüència característica) en kilohertzs.
Slope: pendent estimat.

S’ha utilitzat una anàlisi de components principals 
(PCA) per visualitzar els diferents grups fònics i, 
per tant, les espècies de muixirecs presents en 
cada localitat. En aquesta mena d’anàlisi primer 
s’ha testat si l’activitat quiropterològica variava se-
gons l’altitud. En aquest cas, s’han comparat les 
valls del Barranc de Llacs com a localitat d’altitud 
alta; la vall de Sant Nicolau, a Sant Esperit, com a 
localitat d’altitud mitjana, i la vall de Sant Nicolau, a 
la part inferior, com a localitat d’altitud baixa. 
Una segona anàlisi s’ha fet comparant entre les 
valls de més altitud, és a dir, les valls del Barranc 
de Llacs, de Dellui i de Besiberri. Posteriorment, 
per testar si hi havia diferències significatives entre 
les localitats s’ha dut a terme una anàlisi multivari-
ant amb permutacions (Permanova). Per calcular 
la matriu de distàncies necessària per a l’anàlisi 
s’ha fet servir la distància euclidiana. La Permano-
va només explica si hi ha diferències significatives 
entre localitats, però no compara quines localitats 
són diferents entre elles. Per trobar si hi havia dife-
rències entre les localitats s’han fet comparacions 
dues a dues a partir de la fórmula de Pedro Mar-
tínez Arbizu. Les anàlisis estadístiques s’han fet 
amb el programa R (R Core Team, 2017).

Obtenció i anàlisi de mostres biològiques 
S’han obtingut mostres biològiques d’excrements 
de Nyctalus leisleri per poder-les analitzar i saber 
si hi ha presència de coronavirus. La tècnica que 
utilitzem per detectar coronavirus és la nRT-PCR. 
El primer pas és l’extracció dels ARN totals de cada 
mostra i tot seguit s’obté l’ADN complementari 
(ADNc) d’aquests ARN utilitzant la transcriptasa 
inversa (RT). A continuació, es fan dues PCR 
(Polymerase Chain Reaction) niuades en les quals 
s’utilitzen encebadors genèrics per a coronavirus. 
En cas d’obtenir mostres positives per nRT-PCR, 
aquestes són seqüenciades i comparades amb les 
seqüències del GenBank. Un cop seqüenciades 
les mostres, s’elaboren arbres filogenètics per 
determinar la relació que hi ha entre les soques 
trobades al Parc Nacional i les que hi ha al 
GenBank.
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Resultats
Seguiment de les caixes niu a l’embassada de 
Baserca
La revisió de les caixes durant 2020 s’ha fet a 
principis d’agost i a principis de setembre. L’agost 
del 2020 hi havia sis caixes ocupades per un 
individu mascle de Nyctalus leisleri a cada una, i 
per primera vegada hi havia dues caixes ocupades 
per Glis glis (liró gris). A principis de setembre hi 
havia 6 caixes ocupades per Nyctalus leisleri. 
En 4 d’elles hi havia un mascle i una femella. En 
aquesta ocasió el nombre de caixes ocupades per 
Glis glis havia augmentat i era de 5.

L’ocupació total des de l’octubre del 2010 fins al 
setembre de 2020 ha estat del 80 % i s’han observat 
les 6 espècies següents: Myotis mystacinus, 
Nyctalus leisleri, Plecotus auritus, Pipistrellus 
kuhlii, Hypsugo savii i Glis glis. L’ocupació s’ha 
calculat tenint en compte les caixes ocupades pels 
muixirecs, és a dir, les caixes en què s’ha observat 
algun quiròpter i les que tenien guano.
L’anellatge de muixirecs capturats a les caixes 
niu de l’embassada de Baserca es va iniciar el 
2014 i des d’aleshores fins al setembre del 2020 
s’han anellat 36 Nyctalus leisleri (18 mascles i 18 
femelles). La taxa de recaptures dels individus 

Figura 1. Resultat de l’anàlisi de components principals segons l’altitud.

Espècies

Localitat Pp Ppy Hs Es Mmy Md Nl Tt

Vall del Barranc de Llacs         

Vall de Dellui      

Vall de Sant Nicolau (St. Esperit)      

Vall de Sant Nicolau (part inferior)  

Vall de Besiberri

Taula 1. Resum de les espècies detectades a les diferents valls i aparells.
Pp, Pipistrellus pipistrellus; Ppy, Pipistrellus pygmaeus; Hs, Hypsugo savii; Es, Eptesicus serotinus; Mmy, Myotis myotis; 
Md, Myotis daubentonii; Nl, Nyctalus leisleri; Tt, Tadarida teniotis.
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anellats és, en general, del 27,78 %, que correspon 
a 10 muixirecs. Si només tenim en compte la taxa 
de recaptura dels mascles el valor que s’obté és 
molt més elevat, un 55 %, fet que mostra la gran 
fidelitat dels mascles a les caixes niu. 
Dels 18 muixirecs, 8 individus s’han capturat 
una vegada, 6 s’han capturat 2 vegades, 1 s’ha 
capturat 3 vegades, 2 quatre vegades i 1 set 
vegades. Un dels mascles ha ocupat la mateixa 
caixa niu des del 2014 fins al 2020 i un altre ho ha 
fet des del 2016 fins al 2020. El Nyctalus leisleri 
mascle capturat set vegades havia estat anellat 
el 7 d’agost del 2014 i, per tant, com a mínim 
tenia 6 anys. Totes les vegades s’ha capturat en 
la mateixa caixa número 21. S’ha confirmat que 
les femelles ocupen les caixes i formen harems 
a principis de setembre. No obstant això, cap 
femella ha estat recapturada durant tots aquests 
anys, fet que indica una renovació constant en la 
formació dels harems.

Anàlisi de comunitats
S’ha enregistrat un total de 20.160 arxius, dels 
quals s’han obtingut 6.512 crits de muixirecs. La 
vall del Barranc de Llacs és la que ha presentat 
més activitat quiropterològica amb 4.256 crits, se-
guida per la vall de Sant Nicolau amb 1.142 crits a 
la zona de Sant Esperit i 680 a la zona baixa de la 
mateixa vall. No obstant això, cal tenir en compte 
que en aquesta última localitat el nombre d’apa-
rells era menor (5 Audiomoth). A la vall de Dellui el 
nombre de crits enregistrats ha estat de 434 (amb 
7 aparells instal·lats) i 491 a la vall de Besiberri (un 
sol Audiomoth).
S’ha trobat més diversitat d’espècies a la vall de 
Sant Nicolau (Sant Esperit), amb 7 espècies de 
muixirecs, seguida per la part baixa de la mateixa 
vall i la vall de Dellui, amb 4 espècies. Finalment, 
la vall del Barranc de Llacs (3 espècies) i la vall 
de Besiberri (2 espècies) són les que presentaven 
menys diversitat quiropterològica (taula 1). 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

Desviació estàndard 2,155 1,317 0,695 0,263 0,205 0,153 0,034

Proporció de la variància 0,664 0,248 0,069 0,009 0,006 0,033 0,000

Proporció acumulada 0,664 0,912 0,980 0,990 0,996 0,999 1,000

Taula 2. Percentatge de variància explicada per cada component de l’anàlisi de components principals.

Taula 3. Resultats de l’anàlisi Permanova.

 Df Suma de Sqs Mitjana Sqs Model F R2 Pr(>F)

Localitat 2 0,051 0,0256 11,33 0,0618 0,001

Residuals 344 0,777 0,0022 0,9382

Total 346 0,828   1,0000  

Taula 4. Resultats de la comparació dos a dos entre localitats segons l’altitud.

Parella de localitats Model F R2 Valor p p ajustada

Alta vs. baixa 15,81 0,045 0,001 0,003

Alta vs. mitjana 9,13 0,277 0,002 0,006

Baixa vs. mitjana 0,09 0,003 0,877 1,000
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El nombre d’espècies i l’activitat quiropterològica 
queda ben palesa en les anàlisis de les comuni-
tats de les localitats segons l’altitud (figura 1). Els 
resultats indiquen que hi ha molta més activitat a 
la localitat més alta (Barranc de Llacs) respecte 
de les localitats de mitjana (Sant Esperit) i baixa 
altitud (Sant Nicolau). No obstant això, no s’obser-
ven diferències significatives entre aquestes dues 
últimes localitats (taules 2-4).

El nombre d’espècies i l’activitat quiropterològica 
comparant les comunitats de les localitats d’una 
l’altitud elevada es mostra en la figura 2. Els resul-
tats indiquen diferències quant a la comunitat de 
muixirecs en totes tres localitats (taules 5-7).

Anàlisi de coronavirus en mostres biològiques 
de muixirecs
S’han obtingut 11 mostres de femtes de Nyctalus 
leisleri que es refugiaven a les caixes niu de l’em-
bassada de Baserca. Una d’elles ha estat positiva 
per alfacoronavirus.

Discussió
El projecte d’enguany ha incorporat a l’estudi del 
Parc Nacional una nova metodologia per analitzar 
la distribució altitudinal dels muixirecs i les comu-
nitats de quiròpters de les diferents valls. S’ha am-
pliat el nombre d’aparells d’enregistrament de crits 

ultrasònics i s’han utilitzat noves anàlisis informà-
tiques. L’any passat vàrem utilitzar 3 Audiomoth, 
mentre que ara n’hem utilitzat 8. Un cop vistos 
els resultats que ha aportat aquesta metodologia, 
creiem que seria convenient incorporar-la a partir 
d’ara en els seguiments anuals de les poblacions 
de muixirecs del Parc Nacional. 
El seguiment de les caixes niu ha aportat noves 
dades. Un cop més, hem constatat que les feme-
lles només arriben a finals d’estiu i que els mas-
cles són molt fidels al seu refugi. Aquesta fidelitat 
queda palesa en la recaptura durant set anys se-
guits d’un Nyctalus leisleri mascle al mateix refugi. 
El seguiment que s’ha fet aquests anys ha permès 
estimar la supervivència dels mascles que ocupen 
les caixes niu. El valor de supervivència obtingut 
és de 0,83 (95 % CI = 0,60–0,94), que és relativa-
ment elevat respecte al que s’ha obtingut en altres 
estudis d’altres espècies. També s’ha estimat el 
nombre de Nyctalus leisleri que han freqüentat la 
zona, des del 2014 fins al 2020, durant el període 
en què hi ha hagut les caixes niu. Han freqüentat 
les caixes uns 30 individus (95 % CI = 22,8 – 37,2) 
Però el seguiment de les caixes niu també ha 
aportat informació d’altres espècies de mamífers. 
Per primera vegada des de que es varen instal·lar, 
l’octubre del 2010, algunes d’elles les ha ocupat el 
liró gris (Glis glis). El mes d’agost el liró havia fet 
niu en dues caixes, mentre que el mes de setem-

Figura 2. Representació del resultat de la distribució dels crits dels muixirecs segons la vall.
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bre ja n’havia ocupat cinc. També a la cabana de 
Baserca s’han trobat cries  de liró gris. 
L’estudi altitudinal ha mostrat que hi ha més ac-
tivitat de muixirecs a les localitats del Barranc de 
Llacs respecte a les localitats situades a menys 
altitud (Sant Esperit i Sant Nicolau-la Molina, figura 
1). Fins i tot, dels 6 Audiomoth que es van col·locar 
a la vall del Barranc de Llacs, els tres que estaven 
a més altitud són els que varen enregistrar una ac-
tivitat més gran. No obstant això, que hi hagi més 
activitat no vol dir que hi hagi més diversitat d’es-
pècies. A la vall del Barranc de Llacs només es va-
ren detectar tres espècies de muixirecs: Hypsugo 
savii, quiròpter molt comú enregistrat en tots els 
Audiomoth; Pipistrellus pipistrellus, muixirec més 
comú a la part inferior de la vall; i Eptesicus sero-
tinus, espècie molt menys freqüent  que les ante-
riors. La figura 1 mostra clarament, en un cercle 
blau, la distribució diferent dels crits dels muixirecs 
enregistrats al Barranc de Llacs.
Els resultats obtinguts són interessants en la com-
paració de les comunitats de muixirecs de les valls 

 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7

Desviació estàndard 2,193 1,248 0,698 0,362 0,091 0,065 0,024

Proporció de la variància 0,687 0,223 0,069 0,019 0,001 0,000 0,000

Proporció acumulada 0,687 0,909 0,979 0,998 0,999 0,999 1,000

 Df Suma de Sqs Mitjana Sqs Model F R2 Pr(>F)

Localitat 2 1,62 0,8096 208,28 0,4102 0,001

Residuals 599 2,328 0,0039 0,5898

Total 601 2,947 1,0000

Parella de localitats Model F R2 Valor p p ajustada

Barranc de Llacs vs. Dellui 509,25 0,514 0,001 0,003

Barranc de Llacs vs. Besiberri 140,26 0,219 0,001 0,003

Dellui vs. Besiberri 20,816 0,087 0,001 0,003

Taula 5. Percentatge de variància explicada per cada component de l’anàlisi de components principals.

Taula 6. Resultats de l’anàlisi Permanova.

Taula 7. Resultats de la comparació dos a dos entre localitats segons la vall.

del Barranc de Llacs, Dellui i Besiberri, ja que ens 
mostren diferències significatives entre les tres 
valls (taula 7, figura 2). És la primera vegada que 
s’ha prospectat la vall de Dellui i és on, de les tres 
valls comparades, s’ha observat més diversitat 
d’espècies. S’ha detectat la presència de Myotis 
daubentonii i de Myotis mystacinus, muixirecs que 
solen freqüentar els ambients aquàtics (estanys i 
rius), especialment la primera espècie. A la vall de 
Dellui hi ha estanys i la circulació hídrica superfi-
cial és important. També cal tenir en compte que 
els darrers anys s’han tret truites de riu de la vall 
de Dellui, fet que probablement ha tingut incidèn-
cia en una presència més important d’insectes i 
de muixirecs. Els resultats que s’han obtinguts a 
Dellui concorden amb l’activitat quiropterològica 
detectada l’any 2019 al coll situat a la cresta que 
separa les valls de Coticelles i de Dellui. En aque-
lla ocasió es varen detectar Pipistrellus pipistre-
llus, Hypsugo savii i Myotis mystacinus, muixirecs 
tots ells presents a la vall de Dellui. A diferència de 
les  valls de Besiberri i Dellui, el sòl del Barranc de 
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Llacs és calcari, característica que comporta que 
no hi hagin estanys i que gran part de la circula-
ció hídrica sigui subterrània. Aquest tret sembla 
que condiciona la composició de la comunitat de 
muixirecs de la vall del Barranc de Llacs. Pel que 
fa a Besiberri, l’esforç prospectiu ha estat menys 
acusat que en les altres valls perquè només s’hi va 
poder col·locar un aparell d’enregistrament; proba-
blement per això tan sols s’hi varen detectar dues 
espècies.
Amb les observacions fetes a la vall de Dellui 
s’amplia el nombre d’estanys en els quals s’han 
observat quiròpters i es constata, un cop més, la 
importància que tenen els estanys i les zones hu-
mides pels muixirecs del Parc Nacional. 
La vall de Sant Nicolau té la comunitat de muixi-
recs amb més diversitat d’espècies. Així ho mos-

tren de nou les 6 espècies detectades enguany. 
La diversitat d’ambients, molts d’ells aquàtics, i 
l’orientació est-oest, que la protegeixen dels vents 
del nord, en propicien la diversitat.
Un altre dels seguiments que es du a terme és 
l’ecoepidemiològic. Fins ara totes les mostres de 
guano de Nyctalus leisleri havien estat negatives 
per coronavirus. Aquest any se n’han obtingut de 
noves i una d’elles ha estat positiva per alfacoro-
navirus no zoonòtic. Els alfacoronavirus, un dels 
quatre gèneres de coronavirus, són freqüents en 
els muixirecs.

Agraïments
Volen agrair al Parc Nacional, a la Mercè Aniz i 
a l’Alba Jordana, les facilitats logístiques que han 
proporcionat per dur a terme aquest estudi.
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