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I. Vols ser un ciutadà investigador?
Avui dia, la ciència intenta acostar-se a la ciutadania, ser-li més propera i atractiva, i estar
a l’abast de tothom. Així apareix la ciència ciutadana, projectes dissenyats per científics
on els ciutadans poden participar activament en la recollida i obtenció de dades, de forma
col·laborativa, fàcil i divertida. Aquests projectes permeten trencar les barreres que molts
cops han existit entre la societat i la ciència, per tal que tothom pugui treballar
conjuntament en la millora i la conservació del medi ambient.
Vols participar en aquest projecte? Aprendre a utilitzar alguna eina de ciència ciutadana
és molt simple, i a continuació t’ho expliquem!

II. Natusfera. Una aplicació per compartir les nostres
observacions de biodiversitat
En aquest projecte, treballarem amb l’app de ciència ciutadana Natusfera. És una
aplicació que es pot descarregar en el nostre telèfon mòbil, que ens permet registrar les
observacions que fem de la natura i compartir-les amb altra gent amb ganes de conèixer
la biodiversitat que ens envolta.

Natusfera és una adaptació d’una altra app (iNaturalist) desenvolupada pel Centre de
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Està finançada per la Fundació
Espanyola per la Ciència i la Tecnologia, l’Obra Social La Caixa, el Reial Jardí BotànicCSIC, GBIF.ES i l’Institut de Ciències del Mar. L’administració, coordinació, manteniment i
gestió dels continguts es fa a través del CREAF i GBIF.ES.
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III. Instruccions de com utilitzar l’app Natusfera
1. Descarrega’t l’app al mòbil
Descarregar l’aplicació al mòbil és molt senzill. L’únic que cal fer és entrar al Play Store
del telèfon mòbil i buscar l’app Natusfera al cercador.

Un cop fet això, ja la podràs instal·lar i t’apareixerà al mòbil juntament amb les altres
aplicacions.
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2. Registra’t a Natusfera
Abans de començar a utilitzar l’aplicació, cal registrar-se a la pàgina web de Natusfera:
https://natusfera.gbif.es/
Un cop a la pàgina web, selecciona l’opció Registra’t o Crea un compte.

A continuació, s’obrirà una pàgina on hauràs d’omplir tota la informació que et demanen.

Un cop fet, rebràs un correu de confirmació, ja seràs membre de Natusfera i podràs
començar a participar-hi amb les teves observacions.
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3. Uneix-te al projecte
Dins de Natusfera, es poden crear projectes concrets, per poder compartir les nostres
observacions dins d’un mateix projecte.
T’hi pots unir de dues maneres: des de l’aplicació mòbil o des de la web. Comencem
explicant com fer-ho des de la pàgina web de Natusfera:

Ara que ja hem creat un compte de Natusfera, cal que entrem a la pàgina web i iniciar la
sessió amb el nostre usuari. Un cop fet això, seleccionem l’apartat de projectes, que ens
portarà a una nova pàgina.
Aquí podrem cercar els diferents projectes que estan actius, i simplement haurem de
seleccionar el projecte que ens interessi per unir-nos-hi.
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L’altra forma d’unir-se a un projecte és a través del telèfon mòbil. Per fer-ho, obrim
l’aplicació de Natusfera i seleccionem la pestanya de projectes:
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4. Comença a participar-hi
Un cop arribem aquí, ja és hora de començar a participar en el projecte. El que hem de fer
ara és afegir les nostres observacions a Natufera. A l’app del mòbil hi ha l’apartat
d’observacions, on podrem afegir-hi les nostres.

A l’hora d’afegir les nostres observacions hi ha dues dades indispensables: la fotografia i
la localització del lloc on hem vist l’espècie en qüestió. El primer que farem és la foto.
Seguirem els passos següents:
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Un cop feta la foto, només ens falta localitzar-la. Per fer-ho cal que tinguem el GPS del
mòbil activat. A continuació, seguim els passos següents:
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Un cop introduïdes les dades que ens interessen, cal que especifiquem a quin projecte
correspon aquesta observació.

Ara l’observació ja està completa i ja la podem guardar. Un cop tinguem unes quantes
observacions, les podem sincronitzar amb la web de Natusfera per així compartir-les amb
tothom i poder-les visualitzar a la pàgina del projecte.
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5. Al final, com puc fer un seguiment del projecte?
Un cop pujades les nostres observacions, podem observar quines han estat les
aportacions de la resta de participants del projecte entrant a la pàgina web de Natusfera i
buscant, per exemple, el projecte “Coneix la biodiversitat del Parc de Vallparadís”. Allà
trobareu totes les observacions localitzades en un mapa virtual.

IV. Altres apps que ens poden ser útils
· iNaturalist: És un projecte de ciència ciutadana i una xarxa
social de naturalistes, científics i ciutadans que es basa en
l’activitat de compartir observacions de biodiversitat de tot el
món.
· Plant Net: Aplicació molt útil per identificar plantes.
Reconeix moltes plantes a partir de les fotografies que
puguis fer.

· Riu Net: S’utilitza per determinar l’estat del riu a través dels
passos que et va marcant l’aplicació. Es van afegint les
observacions i s’envia la informació directament des de
l’aplicació. Aplicació fàcil i intuïtiva. Està vinculada a la
Universitat de Barcelona.

·

Biodiversidad

Virtual:

Aplicació

vinculada

al

web

Fotografiaybiodiversidad.org. Permet pujar les imatges i dades
a la plataforma, on es classifiquen en dotze grups (geologia,
plantes, fongs, etc.) .
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