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QuiroRius té portal web nou 
En què consisteix el QuiroRius 

QuiroRius és un programa per al Seguiment dels Ratpenats 
Aquàtics de Catalunya. Es tracta d'un senzill protocol de 
seguiment, adaptat del Waterway Survey anglès promogut pel Bat 
Conservation Trust, i que compta amb una llarga experiència des 
del seus inicis a mitjans dels anys 90. 
 
Es realitzen únicament dos mostrejos a l'any, durant la primera i 
segona quinzena del mes d'agost, i el temps mig per dur-lo a 
terme és de unes dues hores aproximadament, iniciant-se sempre 
60 minuts després de la posta del sol. 
 
Després de 6 anys tenim consolidades una dotzena d’estacions a 
diferents conques de Catalunya, i els resultats ja mostren que 
aquests animals prefereixen els rius menys contaminats.  
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Ja tenim portal nou! Ens trobaràs a www.quirorius.org, des d’on 
podràs consultar les estacions existents, els resultats obtinguts, 
accedir als materials dissenyats per a aprendre a identificar 
ratpenats aquàtics mitjançant detectors i descarregar-te el 
protocol i les fitxes de camp.  
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Acompanya’ns  a veure ratpenats! 

Al llarg de tot el mes d’agost pots participar en el seguiment, ja 
sigui per aprendre a fer-lo pel teu compte, per veure els ratpenats 
o per simple curiositat. Es farà una rèplica del seguiment a cada 
quinzena d’agost en cadascun dels trams. A continuació tens una 
llista de QuiroRiuers experimentats que estaran contents de que 
els acompanyis al camp: 
 
 Riera d’Arbúcies i la Tordera. Dies a convenir 
     Contacte: Sergi Travessa - sergitd@hotmail.com  
 

 Riu Algars. Dies a convenir 
     Contacte: Cesca  Solà - francesca.sola@gencat.net  
 

 Noguera Pallaresa (Guingueta d’Àneu). Dies a convenir 
     Contacte: Pau Pañella - paupvilamu@gmail.com (649752916) 
 

 Riu Ter (Salt). Dies a convenir 
     Contacte: Ivan Bustamante- IBUSTAMANTE@salt.cat  (649717319) 
 

 El lobregat (Guardiola de Berguedà). 9 i 23 d’agost. 
     Contacte: Carles Flaquer- carlesflaquer@yahoo.com (609726981) 
 

 Estany de Banyoles. Dies a convenir 
     Contacte: Carles Feo - carlesfeo@gmail.com 
 

 El Fluvià (Bàscara). 12 i 26 d’agost. 
     Contacte: Xavier Puig- xavierpuigm@gmail.com (649798748) 
 
 
 

Qui pot participar-hi? 

Qualsevol persona, coneixedora o no dels ratpenats, pot fer el 
seu propi seguiment en el riu que vulgui. Només cal assistir a 
alguna de les jornades de capacitació que s'organitzen, 
simplement participant en algun dels transsectes en companyia 
d'observadors experimentats.  

Què cal per dur a terme el seguiment? 

 Haver participat prèviament en un cens amb un observador 
experimentat 
 

 Seleccionar un tram de riu de 1 km on puguem accedir en 
quatre punts a la vora del riu 

 

 Descarregar-se i llegir-se el protocol i la fitxa de camp.  
 

 Disposar d’una llanterna o un frontal un xic potents 
 

 Disposar d’un detector heterodí. A la web pots trobar on i 
com comprar-ne un. Si no vols comprar-lo però estàs 
interessat a fer el seguiment ens pots contactar per buscar 
una solució.  

QuiroRius és una iniciativa del Museu de Granollers i l’Associació Galanthus 
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