Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Nom comú: Ratapinyada de peus grans
Classe: Mammalia

Ordre: Chiroptera

Família: Vespertilionidae

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ
Ratapinyada de talla mitjana, de coloració dorsal gris fosca i ventral més clara. El seu
tret més característic són els seus peus grans, amb pèls llargs i rígids en els dits. És
una espècie gregària i termòfila, escassa i present als voltants de la Mediterrània i
fins al Pròxim Orient, principalment a zones de baixa altitud i properes a la mar.
És sedentària, encara que fa petits desplaçaments, i típicament cavernícola. Viu molt
lligada a les zones humides, ja que s’alimenta preferentment d’artròpodes que
captura amb les seves grans potes sobre la superfície de l’aigua, a zones d’aigües
somes sense vegetació palustre.
En els refugis té un comportament gregari i presenta una característica tendència a
associar-se amb la ratapinyada de cova, Miniopterus schreibersii, i també amb altres
espècies del gènere Myotis. És sensible a les alteracions dels refugis i de les zones
humides on s’alimenta, que a la zona mediterrània han patit una forta regressió. Han
estat designades a Balears quinze localitats dins la Xarxa Natura 2000 per a
l’espècie.
S’estima que a Espanya hi ha uns 10.000 exemplars i que ha patit una forta
regressió. A les Balears és present a les Gimnèsies, on és relativament freqüent. A
Mallorca la trobam a 5-6 coves, dues d’elles de cria, amb uns 300 exemplars
detectats, i a Menorca s’ha trobat només a 6 localitats, amb uns 130 exemplars. En
el 2003, la inundació de la cova d’hivernada va ocasionar la pèrdua de gran part de la
població d’aquesta illa.
A nivell estatal, està catalogada En perill d’extinció, però a les Balears, amb una
situació més favorable, el Llibre Vermell de Vertebrats l’ha considerada Quasi
Amenaçada.
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