
 
REVISIÓ DE CÀMERES 

El Grup de Naturalistes d’Osona, a través del Projecte Gat Fer, ha estat treballant des de l’any 2013 amb aparells de 

trampeig fotogràfic. En base a aquesta experiència, tot seguit es resumeixen alguns dels aspectes més importants a 

tenir en compte quan es revisa el funcionament de les càmeres:  

1. S’aconsella revisar les càmeres un cop al mes. 

2. Revisar estat de les bateries. 

3. Revisar dia i hora (UTC - APROXIMACIÓ HORA SOLAR: -2 hores a l’estiu -1 hora a l’hivern) gravats a la 

càmera, ja que es desajusten fàcilment. 

4. Formatejar la nova targeta de memòria que es posa a la càmera. 

5. És important notificar períodes durant els quals la càmera no ha estat operativa per falta de piles o altres 

motius. També els desajustos horaris significatius que s’hagin pogut produir. 

6. Si es canvien les piles, és possible que alguns dels ajustaments de la càmera es reiniciïn i per tant caldrà 

restablir-los de nou. 

7. Assegurar-se que la vegetació no interfereix en el funcionament de la càmera. 

8. Si es volen consultar les fotos a camp, millor portar el portàtil que una càmera compacta, ja que aquesta 

última no acostuma a llegir bé les targetes. 

9. Quan s’extreuen les fotos de la targeta de memòria, agafar tota la carpeta. Assegurar-se que a la targeta 

només hi quedi, com a màxim, la carpeta “DCMI”. 

10. Cal tenir en compte que, després de cada canvi de targeta, la primera foto que disparen la majoria de 

càmeres rep el número 1 com a nom del fitxer i així successivament. Per tant, s’obtenen diverses fotos amb 

el mateix nom d’arxiu. Una opció per reduir el risc de perdre imatges per sobreescriptura és guardar les 

fotos de cada revisió a una carpeta diferent. 

A PARTIR D’AQUÍ, EL PROTOCOL VARIARIA EN FUNCIÓ DELS OBJECTIUS DEL PROJECTE 

11. A l’hora de classificar les imatges. Cal guardar totes les imatges on apareguin: 

a. Grans mamífers salvatges (mostela i més grans) 

12. A l’hora de classificar les imatges. Cal guardar una imatge de cada ràfega de: 

a. Bestiar 

b. Persones 

c. Mascotes 

d. Petits mamífers (més petits que la mostela) 

13. A l’hora de classificar les imatges. Es poden eliminar: 

a. Imatges que no continguin cap animal 

b. Imatges que continguin ocells 

14. En cas que en una mateixa imatge hi apareguin individus de dues o més espècies diferents, cal copiar la 

imatge a cadascuna de les carpetes corresponents. 


