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L’abans i l’avui de la ciència ciutadana
Catalunya té una llarga tradició d’implicació
ciutadana en la recerca naturalista
naturalista.

La pràctica científica amateur contribueix al progrés
de la recerca
recerca.

REPORTS DE LA RECERCA A CATALUNYA
BIOLOGIA D’ORGANISMES I SISTEMES
Període 1990‐1995
IEC
• Investigadors independents a Catalunya: 400/500.
• Investigadors professionals: 688.
• Un 25 % de les publicacions porten la signatura
d’almenys un investigador independent.
http://www.iec.cat/reports/1edicio/492_3673_1097659368546_biolo
giaorganismessistemes.pdf

• La història natural té una tradició pròpia i
veterana d
d’estudis
estudis i contribucions de persones no
vinculades professionalment a cap organització
acadèmica.

• Existeix un nexe profund entre l’actual
desenvolupament de la ciència ciutadana i la
proliferació
de
dispositius
portàtils
de
comunicació.
comunicació

• Hi ha un ampli rang d’opcions de participació,
des de q
qui aporta
p
una simple
p dada a q
qui dissenya
y
els seus propis projectes i els executa arribant a
publicar‐ne els resultats científics.
L comunitat
i científica
i ífi professional
f i
l no disposa
di
• La
dels equips de camp necessaris per obtenir la
informació de biodiversitat que necessita.

• Les propostes de col∙laboració ciutadana en
recerca naturalista se centren habitualment en la
realització d’inventaris biològics i censos i en
programes de seguiment.

Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural
Número 78, 2014.
http://ichn.iec.cat/pdf/Butlleti_78/05_2014_JGermain_et_al.pdf

• La història natural té una tradició pròpia i

• La formació de les persones implicades permet

veterana d
d’estudis
estudis i contribucions de persones no
vinculades professionalment a cap organització
acadèmica.

aconseguir resultats de millor qualitat i també
abordar projectes amb metodologies més
complexes i, per tant, més potents i significatives.

• Existeix un nexe profund entre l’actual

• Les anàlisis de qualitat comparen els resultats

desenvolupament de la ciència ciutadana i la
proliferació
de
dispositius
portàtils
de
comunicació
comunicació.

obtinguts pels voluntaris amb els recol∙lectats per
professionals i, en general, aproven la contribució
ciutadana
ciutadana.

• Hi ha un ampli rang d’opcions de participació,
des de q
qui aporta
p
una simple
p dada a q
qui dissenya
y
els seus propis projectes i els executa arribant a
publicar‐ne els resultats científics.

• Manca la connexió de les dades obtingudes en
el desenvolupament
p
de p
projectes
j
participatius
p
p
en
plataformes d'agregació o bancs de dades de
biodiversitat.

• La
L comunitat
i científica
i ífi professional
f i
l no disposa
di
dels equips de camp necessaris per obtenir la
informació de biodiversitat que necessita.
• Les propostes de col∙laboració ciutadana en
recerca naturalista se centren habitualment en la
realització d’inventaris biològics i censos i en
programes de seguiment.

Hi ha un elevat nombre de ciutadans interessats en el coneixement de la natura,
però no sempre
p
p troben la manera de q
que les seves observacions tinguin
g
una
utilitat més enllà del profit personal.

Als centres de recerca que
treballen en l’estudi de la
biodiversitat
els
falten
mitjans per tenir una
presència
p
esè c a més
és ààmplia
p a i
continuada sobre el territori.

Banc de
d dades
d d de
d la
l Biodiversitat
d
d Catalunya
de
l
Citacions per quadrat UTM
http://biodiver.bio.ub.es/biocat/

Establiment d’un projecte de ciència ciutadana

http://ichn.iec.cat/RecercaParticipativa/RecercaParticipativa_index.htm

El valor dels projectes de voluntariat en el coneixement i la gestió de la biodiversitat
Jornada organitzada pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona
i lla Institució
I i ió Catalana
C l
d’Hi ò i Natural
d’Història
N
l (ICHN) ell maig
i del
d l 2010

http://ichn.iec.cat/RecercaParticipativa/PropostaRecercaParticipativa.pdf

Els projectes de recerca se centren en els grups
d’organismes més atractius i fàcils de reconèixer

L’ús
L ús de dispositius mòbils i la fotografia digital té
una important funció en tot el procés
d’
d’aprenentatge,
d’aprenentatge
t t , formació
fformació,
ió, consulta
lt i validació
lid ió de
d
dades

La realització de projectes de recerca d’àmbit local
facilita la participació
participació,, ja que permet treballar en
llocs propers i coneguts

S’hi pot participar amb independència del temps
disponible (potser només se surt dos dies l’any
l’any)) i
potser només es reconeixen unes
de la formació (p
poques espècies)
espècies)..

Es p
preveuen activitats de formació p
per p
participar
p
en el projecte (identificació d’espècies
d’espècies,, bases de
dades tècniques de mostreig,
dades,
mostreig georeferenciació
georeferenciació,,
etc..) i activitats col.
etc
col.lectives

Es compta amb la participació d
d’especialistes
d’
especialistes que
puguin validar tot el projecte així com les dades
obtingudes (al menys les més problemàtiques
problemàtiques)) i
detectar possibles biaixos

La majoria de grups funcionen via Internet

La publicació d’una monografia recollint els
resultats
l
del
d l projecte
j
d recerca és
de
é un element
l
d
de
recompensa molt satisfactori per als participants.
participants.

Les dades obtingudes es trameten a una base de
dades científica sobre biodiversitat: Banc de dades
de la Biodiversitat de Catalunya i GBIF

Eines i projectes

http://www.bioexplora.cat/biodiversitat/cataleg.php

http://biodiver.bio.ub.es/zamiaDroid/

Biodiversidad Virtual
Base de dades de fotografies
g
ggeoreferenciades en la q
que diàriament es p
pugen
g unes 1.000
fotografies, de les quals es determinen com a gènere o espècie, amb la supervisió d’experts,
entre un 71 i un 99 %.
http://www.biodiversidadvirtual.org/

ornitho.cat

és el portal web dedicat a l'intercanvi d'informació sobre les observacions
d'ocells, mamífers, amfibis, rèptils, libèl∙lules i papallones diürnes de Catalunya.
http://www.ornitho.cat/index.php?m_id=1

iNaturalist

permet registrar localitzacions d
d’espècies
espècies, compartir
compartir‐les
les amb altres usuaris i
portals científics sobre biodiversitat i també et permet crear projectes específics.
http://www.inaturalist.org/

http://www.ornitologia.org/ca/quefem/monitoratge/seguiment/socc/

http://www.catalanbms.org/ca/

http://www.projecterius.org/projecte_rius

http://www20.gencat.cat/portal/site/meteocat/menuitem.e69beb057
e68ee6c5c121577b0c0e1a0/?vgnextoid=c546b61379c7d310VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c546b61379c7d310VgnVCM100
0008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Tots p
podem participar
p
p
en un projecte
de
d recerca naturalista!
t li t !

