
Pla de seguiment del gat fer i altres mesocarnívors 

 

 

DIRECTRIUS A L’HORA D’INICIAR UNA PARCEL·LA DE SEGUIMENT 

PERMANENT DE CARNÍVORS 

 

(Per a més detalls, consultar el protocol complet) 

 

1. Demanar permís als propietaris forestals de les finques privades per a instal·lar les 

càmeres de fototrampeig. En cas de ser finques públiques, s’haurà de demanar permís 

a l’òrgan gestor de la finca.  

2. Si la parcel·la es troba dins un Espai Natural Protegit, es demanarà una autorització per 

part de l’òrgan gestor per a la realització d’estudis científics.  

3. Abans d’anar a camp, es recomana valorar la idoneïtat i accés de cada punt de mostreig 

dissenyat, gràcies al coneixement del territori o als mapes. 

4. Configurar les càmeres abans d’anar a camp: UTC, ràfegues d’imatges, sensibilitat del 

sensor, intensitat del flaix, etc. A l’hora de col·locar la càmera, tornar a revisar que la 

configuració és la correcta. 

5. Un cop a camp, buscar un emplaçament on s’observi certa activitat de la fauna 

(evitant el pitjor i el millor lloc: no es tracta de col·locar-la en un bardissar ni al costat d’una 

bassa) al voltant del punt marcat (uns 200 m com a màxim). 

6. Lligar la càmera a un arbre o a qualsevol altre suport de manera que quedi estable. És 

recomanable utilitzar algun tipus de cable tipus “phyton” o una caixa de seguretat per 

evitar robatoris. 

7. Intentar que la càmera passi desapercebuda tot buscant angles i col·locacions 

discretes fora del camp de visió de les persones. 

8. Guardar les coordenades exactes del punt on s’ha col·locat la càmera. 

9. Fer una foto de l’entorn de la càmera: pot ajudar tant a trobar l’aparell com a identificar 

les fotos fetes per aquella càmera. 

10. A cada càmera hi ha d’haver una etiqueta informativa on s’especifiqui el motiu pel qual 

hi ha aquella càmera instal·lada i un número de contacte (a poder ser el del coordinador 

de parcel·la). El grup FELIS té una plantilla que cada equip de treball pot personalitzar-

se. 

11. Mesurar la distància màxima de detecció en aquell lloc concret. 

12. Abans de marxar, assegurar-se que la càmera s’ha activat. 
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