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TESTING DE MALLORCA: FINCA PÚBLICA DE PLANÍCIA

QUÈ ÉS UN TESTING?
La paraula testing prové dels entorns de desenvolupament de software i s'aplica els
processos de prova d'un software. L'any 2007, la comunitat d'Insectarium Virtual,
ara Biodiversitat Virtual, adopta una nova accepció del terme aplicada als estudis
de biodiversitat i deriva la paraula del joc de paraules TEST – Testing, creant el
gerundi anglès de l'activitat de fer fotos per al IVTST (Insectarium Virtual Test),
comcurs fotogràfic de biodiversitat invertebrada. Per tant, solem parlar de testings
de biodiverisitat per diferenciar aquests dels realitzats en l'entorn informàtic.
Un testing és una activitat naturalista que consisteix en realitzar el màxim nombre
de fotografies a la biodiversitat d'una àrea, per posteriorment pujar-les al projecte
Biodiversitat Virtual amb el propòsit d'identificar les espècies fotografiades i
aportar dades al coneixement de la biodiversitat.
Té com a objectius: aportar dades per a la ciència, la divulgació i la conservació.
Aquesta activitat de realitzar testings de biodiversitat s'ha convertit en una de les
millors maneres d'acostar la població al coneixement del medi. És una forma
respectuosa d'apropar-se a la natura, des del respecte d'un codi ètic fotogràfic i té
moltes possibilitats didàctiques:
•
•
•
•

Projecció de les fotografies més significatives al final de la jornada per al
seu comentari.
Exposició fotogràfica amb les fotografies realitzades.
Tallers de fotografia de natura orientats a la fotoidentificació d'espècies.
Congressos, de fotografia i biodiversitat.

El testing de biodiversitat ha esdevingut una de les formes més interessants de
generar activitats de coneixement del medi i el seu autèntic potencial és que estan
recolzats per la plataforma Biodiversitat Virtual, la qual cosa els confereix
avantatges únics en aquest tipus d'activitats, aportant, no tan sols una gran
comunitat aficionada, sinó un equip de més de 100 biòlegs i experts en cada
matèria a fotografiar.
S'han fet testings de coneixement del medi a reserves naturals i testings
reivindicatius a zones amenaçades per l'activitat humana.
És important observar el CODI ÈTIC del projecte de Biodiversitat Virtual a tots els
testings.

