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Les espècies exòtiques invasores empobreixen la biodiversitat global 

Una APP per localitzar-les 

Una de les principals raons de la pèrdua de la biodiversitat en el món és la invasió 
d'animals i de plantes en zones fora de la seva distribució natural que afecta el 
desenvolupament dels ecosistemes ocupats. Però la seva distribució exacta és poc 
coneguda i, a voltes, és imprescindible per evitar la seva expansió. IASTracker és una 
aplicació mòbil per localitzar espècies invasores en cada regió definida i que permet 
consultar-ne la ubicació arreu del món en un geoportal.  

 

 

L'aplicació de mòbil IASTracker permet identificar espècies exòtiques invasores (IAS) en 
el territori a partir de la comparació de l'espècie a les imatges i continguts de 
l'aplicació. Així a Catalunya podem identificar l'atzavara en als marges, als camps i als 
jardins, la cotorra argentina en als jardins de les grans ciutats o el musclo zebra a les 
aigües de la nostra xarxa hidrogràfica, com a exemple de casos emblemàtics. 

Però l'aplicació ha estat pensada perquè qualsevol persona pugui introduir les IAS i les 
regions que calgui per cada zona a estudiar. Actualment es troben considerades com a 
zones pilot Europa, Bèlgica, Catalunya, el Montseny i el Delta de l'Ebre tot i que es 
poden anar afegint IAS i regions d'arreu del món. 

Els tècnics experts en la matèria, els investigadors, els estudiants i els ciutadans en 
general podran entrar les observacions d'IAS. L'increment d'observacions i la seva 
localització poden donar un servei a les autoritats i als grups de recerca que des de fa 
anys treballen per a la preservació de la biodiversitat i per detectar les zones afectades 
d'IAS. 

IASTracker és una aplicació mòbil dissenyada per Android i iOS i amb un geoportal per 
compartir les observacions de tots els usuaris. Conté la cartografia a diferents escales 
de visualització per obtenir les millors referències geogràfiques per realitzar 
l'observació. En el cas de Catalunya, la cartografia i les ortoimatges són de l'Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya. L'aplicació es troba en quatre llengües, l'anglès, el 
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francès, el castellà i el català. Tothom, de forma molt simple, recollirà la seva 
observació georeferenciada mitjançant fotografies i notes i, si ho desitja, podrà 
gestionar les seves pròpies observacions com a usuari registrat. 

El projecte IASTracker ha estat desenvolupat pel grup IC5team, format per cinc 
professionals experts en la matèria, na Blanca Botey, en Thomas Cernocky, n’Ariadna 
Just, en Martí Pizarro  i  n’Anna Tardà.  

Presentarem l'APP al públic interessat el dia 28 de gener a l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. El programa de l’acte es troba a http://ic5team.org. El correu de contacte 
és ic5@ic5team.org. Inscriviu-vos aquí.  

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Mapes-escolars-i-divulgacio/Esdeveniments/Inscripcions/Inscripcio�

