Ajuntament d’Alcoi
Medi Ambient

MOLÈSTIES CAUSADES PER RATPENATS URBANS. PROTOCOL D’ACTUACIÓ
1.- LOCALITZAR EL REFUGI: Localitzeu el buit per on accedeixen al refugi. Habitualment els refugis que
provoquen problemes són els situats en calaixos de persianes o altres refugis accessibles des d'algun
punt de l'habitatge (finestral, terrassa, etc.)
2.- COMPTAR I IDENTIFICAR ELS RATPENATS: Cap al tard (normalment a partir de les 21.00h a l'estiu)
observeu la sortida dels ratpenats durant una hora des de la posta del sol. Cal comptar i identificar-los.
En resum es poden distingir de la manera següent, si són petits correspondrien a Pipistrellus i si són
grans a Eptesicus o Tadarida. Eptesicus són de color marró i Tadarida normalment gris molt fosc, gairebé
negre.
3.- RESPECTAR L'ÈPOCA DE CRIA: Si hi ha més de 10 exemplars, o se sospita que hi puguen haver cries,
cal esperar que acabe el període de cria (veure taula de períodes de cria). En aquest cas convé que
telefoneu al Centre de Recuperació de Fauna de la Granja del Saler (Tel. 961610847).
4.- TANCAR EL REFUGI: Si hi ha menys de 10, quan ja no es veja activitat (ja ha sortit l'últim), tanqueu el
buit d'accés amb qualsevol material disponible com paper de diari o bosses de plàstic i pressioneu
aquest material en el buit. Aquest obstacle és suficient perquè els ratpenats abandonen el refugi i
busquen un de nou ja que no són capaços de rosegar o esquinçar aquest material.
5.- EVITAR QUE QUEDEN RATPENATS ATRAPATS AL REFUGI: Si hi ha més de 10, hi ha certa probabilitat
que algun es quede dins i el deixem atrapat. Per evitar-ho hauríeu de comptar en dies successius els
ratpenats que surten per afinar en la quantitat que hi ha. El tercer o quart dia, quan haja sortit l’últim
ratpenat, procediu a tancar el buit.
6.- SI ES TRACTA D'UN REFUGI AMB DIVERSES ENTRADES: En el cas que el refugi tinga molts accessos
(per exemple ratpenats sota teules, en juntes de dilatació, etc.) haureu d’anar tancant, un a un, els
diferents accessos. Quan arribeu a l'últim haureu de procedir com si fos un refugi amb un únic accés.
Telèfons de contacte a disposició del públic, per atendre qualsevol consulta al respecte:
València: Centre de Recuperació de Fauna La Granja del Saler (Tel.: 963868025)
Alacant: Centre de Recuperació de Fauna de Santa Faç (Tel. 965152104)
Més informació en:
http://cuadernomurcielagos.blogspot.com.es/2011/02/molestias-causadas-por-murcielagos.html
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