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A través d’alguns mitjans de comunicació e
Coronavirus SARS CoV 2 trobat a Wuhan (Xina)
públic de manera clarament sensacionalista, 
que està rebent la societat del coronavirus
sobretot, alarmista. Considerant 
notícies mal presentades com aquestes desencadenen un rebuig generalitzat que mina dècades d’esforç 
de conservació1.  

Investigadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de
posar de manifest la seva visió de la situació actual.

El pas de coronavirus de fauna salvatge a humans

Els coronavirus representen una

però que són de soques diferents

per al consum humà. Per tant, la

el contacte amb aquests animals

que treballem per controlar i millorar els controls 

salvatge. 

Ratpenats i virus: antecedents mediàtics o del retorn de la crema de bruixes

Els ratpenats han sigut el focus d’atenció

brots s’ha constatat que provenien

ratpenats també han estat assenyalats com responsable

malgrat les evidències científiques r

virus estan lluny de confirmar-ho

els ratpenats podrien haver transmès

animals haurien aconseguit adaptar

llunyana relació la única suggerida amb rigor entre els ratpenats i aquestes malalties emergents. 

Transmissió de coronavirus del ratpenats a humans

Els ratpenats, com gran part de la fauna i els mateixos huma

els mamífers que, per les seves adaptacions particulars, presenten 

però, que fa més de 60 milions d’anys que estan a la Terra

des dels nostres orígens. De totes maneres, n

directament coronavirus a humans
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A través d’alguns mitjans de comunicació els ratpenats han estat vinculats en la transmissió
trobat a Wuhan (Xina), sense evidència científica validada

públic de manera clarament sensacionalista, pràctica que posa en risc la seva conservació
del coronavirus que provoca la malaltia anomenada COVID

Considerant la baixa acceptació de la que aquests animals ja compten entre el públic, 
aquestes desencadenen un rebuig generalitzat que mina dècades d’esforç 

Investigadors del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de la Sociedad Española de Virología
posar de manifest la seva visió de la situació actual. 

de fauna salvatge a humans 

Els coronavirus representen una àmplia família de virus que es troba tant en animals com en persones 

soques diferents. L’origen del brot actual s’associa a un mercat local de fauna salvatge 

la causa de la infecció i posterior contagi del virus és única i exclusivament 

s animals sense que hi hagi cap control sanitari ni regulació. Per això, és prioritari 

que treballem per controlar i millorar els controls sanitaris en aquests mercats i el consum de fauna 

Ratpenats i virus: antecedents mediàtics o del retorn de la crema de bruixes 

ls ratpenats han sigut el focus d’atenció en altres casos similars com el SARS2 o MERS

enien d’altres animals salvatges (civetes2 i dromedaris3, respectivament). 

assenyalats com responsables de la transmissió de l’EBOLA en els mitjans, 

malgrat les evidències científiques recollides fins al moment per a determinar el reservori natural d’aquest 

ho4, 5. Alguns estudis suggereixen que, en un passat més o menys proper, 

els ratpenats podrien haver transmès SARS i/o MERS a animals transmissors com les civetes. Aquests 

haurien aconseguit adaptar-se al virus i ser-ne transmissors als éssers humans, essent aquesta 

la única suggerida amb rigor entre els ratpenats i aquestes malalties emergents. 

del ratpenats a humans 

Els ratpenats, com gran part de la fauna i els mateixos humans, tenen coronavirus. De fet 

que, per les seves adaptacions particulars, presenten més diversitat de virus

que fa més de 60 milions d’anys que estan a la Terra, i han conviscut i co-evolucionat amb 

De totes maneres, no hi ha cap evidència científica que els ratpenats 

directament coronavirus a humans. Per aquest motiu, cal ser prudent alhora de difondre informació que 
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la transmissió directa del 
validada, i presentats al 

en risc la seva conservació. La informació 
anomenada COVID-19 és confusa i, 

compten entre el públic, 
aquestes desencadenen un rebuig generalitzat que mina dècades d’esforç 

Sociedad Española de Virología volen 

que es troba tant en animals com en persones 

L’origen del brot actual s’associa a un mercat local de fauna salvatge 

única i exclusivament 

Per això, és prioritari 

en aquests mercats i el consum de fauna 

o MERS3, tot i que el 

, respectivament). Els 

de la transmissió de l’EBOLA en els mitjans, 

ecollides fins al moment per a determinar el reservori natural d’aquest 

suggereixen que, en un passat més o menys proper, 

com les civetes. Aquests 

als éssers humans, essent aquesta 

la única suggerida amb rigor entre els ratpenats i aquestes malalties emergents.  

ns, tenen coronavirus. De fet sembla que són 

més diversitat de virus. Cal recordar, 

evolucionat amb nosaltres 

o hi ha cap evidència científica que els ratpenats transmetin 

Per aquest motiu, cal ser prudent alhora de difondre informació que 



actualment encara no està validada per estudis científics, en format de programes de radio, xerrades 

informatives o en programes de televisió. 

El el cas del del virus que ens ocupa, causant de la CoVID 19, els estudis de filogènia molecular més 

recents (que permeten conèixer la història evolutiva dels virus) malauradament no han aconseguit trobar 

cap coronavirus animal igual al que està ocasionant el brot del mercat de Wuhan, per tant el què va 

originar el focus segueix essent desconegut6, per bé que un altre candidat probable en el qual també s’ha 

trobat un coronavirus similar (que no igual) és el pangolí. La primera publicació suggerint un l’hipotètic 

vincle entre l’actual brot i els ratpenats ha tingut unes conseqüències nefastes per a la ja prou denostada 

imatge dels ratpenats1 i, de retruc, per a la seva conservació. En el cas del pangolí, amb fortuna similar 

als ratpenats, el judici mediàtic d’aquest amenaçat animal també va encetar-se tot just trobat el primer 

hipotètic indici, sense tenir en consideració que ni els resultats són concloents ni els animals analitzats 

provenien del mercat de Wuhan, sinó d’intervencions duaneres.  

En aquest moment es desconeix l’animal que pot haver transmès als humans la CoVID 19. En qualsevol 

cas es va tractar d’un esdeveniment únic a partir del qual la malaltia s’ha transmès als humans; la resta 

de transmissions han estat de persona a persona, sense participació de cap animal. Aquesta informació 

afecta directament la conservació dels ratpenats perquè, a falta d’informació precisa i d’eines per 

comprendre els avenços de coneixement que es van produint, la percepció que es té del conflicte és 

superficial i fa que es percebin els ratpenats com animal altament perillosos, quan en realitat són 

essencials pel planeta, i per tant, per nosaltres.  

 

La importància dels ratpenats per al ser humà 

Les colònies de ratpenats tenen un paper transcendental per mantenir l’equilibri dels ecosistemes de casa 

nostra a l’hora de depredar insectes com mosquits o plagues agrícoles8. De fet depreden tones d’insectes 

cada nit d’estiu de Catalunya9. I en altres països, ajuden a la regeneració dels boscos dels quals extraiem 

fruits i fusta, pol·linitzant plantes i dispersant llavors10.  

Si tens una colònia a casa pots resoldre dubtes i assessorar-te amb investigadors del Museu de Ciències 

Naturals de Granollers o agents rurals.  
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