
Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
exactament?

1.- Què és SePoc.cat?

2.- Per què  fer un seguiment  de pol·linitzadors?

SePoC és un protocol estandaritzat per seguir amb ciència ciutadana les
poblacions de pol·linitzadors de Catalunya.

3.- D'on ve SePoC.cat?
SePoC.cat adopta les metodologies de mostreig existents 
per pol·linitzadors de diferents   països  d'Europa POMS-UK
POMS-Ie i  POMS-Ky, i   l'adapta al nostre territori.

Regularment fem jornades per explicar com fer-ho.

Apunta-t'hi! contacta’ns, t’explicarem com va !

Què és el 
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Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes 

Mosques presumides

Altres mosques

Papallones

Arnes

Escarabats>3mm

Insectes petits<3mm

Altres insectes

Comptem només grans 
grups senzills 
d'identificar:

Qui hi pot participar?

1.-Naturalistes, Biòlegs, Investigadors 
2.- Entitats de conservació 

3.- Mestres i Escoles 
4.- Empreses amb responsabilitat 

5.- Agricultors preocupats amb 
el medi ambient 

6.- Amants de la natura

i tu també!

és interessan
t!

Els pol·linitzadors són un pilar ecològic fonamental. El  78-94% de les 
plantes silvestres són pol·linitzades per animals. A més els grups 
d’insectes que conformen els pol·linitzadors són la base alimentària de 
molts nivells superiors de la cadena tròfica.

Els cultius  pol·linitzats per insectes proporcionen una diversitat dietètica 
i de nutrients  crucial. Així doncs els pol·linitzadors són una peça clau tan 
pel correcte funcionament dels ecosistemes com pel benestar humà.

Els seus cicles de vida relativament curts, la seva alta exposició a 
productes tòxics presents en el medi natural, la seva talla petita,i la gran 
sensibilitat que tenen a factors ambientals, els fa molt bons bioindicadors 
per avaluar l’estat de conservació dels nostres ecosistemes.

Degut a un seguit de factors els pol·linitzadors, com la resta d’insectes, 
estan experimentant una forta davallada en les seves poblacions, tal i 
com s’ha observat en diversos estudis científics a nivell europeu, 
quantificant-la entre un 25 i el 80% .

4.- Com funciona SePoC.cat? 
SePoC.cat funciona mitjançant tres tipus de mostreigs: 
             Recomptes FIT (Flors - Insectes - Temps), 
             Trampes PAN (Panera)
             Transectes de recompte. 

         Les estacions i les parcel·les de seguiment es fan amb 
         voluntaris i amb tècnics del projecte.

5.- Com hi puc participar?

és fàcil!



Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
... i no saps per on començar....?

1.- Fes un  recompte FIT (Flors – Insecte- Temps)
Es tracta de contar els pol·linitzadors en un 
espai de 50x50 cm durant només 10 minuts

T’agrada la idea?....En vols més?

2.- Intenta fer un recompte FIT  regularment
Un cop cada 2 mesos, 1 cop al mes, un cop a la setmana.... 
busca unes flors dins d'una parcel·la de 1 km2 

(sempre la mateixa) i fes un recompte FIT de 10 minuts.

3.- Estableix una estació PAN dins del teu Km2

Una estació PAN són quatre plats  de colors amb aigua que 
atrapen pol·linitzadors. Les col·loquem un dia i les recollim
el dia següent. Fem el seguiment un cop al mes.

4.- Estableix una parcel·la de seguiment SePoC
Establim i seguim un cop al mes 5 estacions PAN i fem 5 
recomptes FIT dins del nostre km2. 
(en llocs de difícil accés es pot fer un cop cada 2 mesos)

5.- Fes un transecte de seguiment 
       a la teva parcel·la

Entre estació PAN i estació PAN, un cop al mes,
contem totes les papallones i tots els borinots
que ens trobem en una amplada de 5 m.

Regularment fem jornades per explicar com fer-ho.  Apunta-t'hi!

T’agrada la idea?....En vols més?

T’agrada la idea?....En vols més?

T’agrada la idea?....En vols més?

Vols participar en el

Contacta’ns, t’explicarem com va i definirem el teu Km2 !

contacta’ns i t’explicarem com va !

contacta’ns, t’explicarem com va i  tramitarem els permisos !

contacta’ns, t’explicarem com va i  t'ajudaremamb la parcel.la !

contacta’ns, t’explicarem com va !
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Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes 

Mosques presumides

Altres mosques

Papallones

Arnes

Escarabats>3mm

Insectes petits<3mm

Altres insectes

Comptem només grans 
grups senzills 
d' identificar:

Qui hi pot participar?

1.-Naturalistes, Biòlegs, Investigadors 
2.- Entitats de conservació 

3.- Mestres i Escoles 
4.- Empreses amb responsabilitat 

5.- Agricultors preocupats amb 
el medi ambient 

6.- Amants de la natura

i tu també!

és fàcil!



Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
Recomptes FIT

1.- Què és un   recompte FIT (Flors – Insecte- Temps)
Es tracta de comptar els pol·linitzadors en un 
espai de 50x50 cm durant només 10 minuts

2.- Com es prepara un a parcel·la FIT?

3.- Mètode recompte FIT
3.1.- Busca unes flors que atreguin pol·linitzadors i estableix la parcel·la FIT sobre 
        les flors.

3.2.- Deixa reposar les flors 3~5 minuts perquè els pol·linitzadors tornin a les
        seves tasques amb normalitat. Mentre esperes, pots fer fotos de les flors 
        que hi ha a la zona. Si no les coneixes utilitza l'aplicació del telèfon 
         "PlantNet" per mirar d'identificar-les.

            3.3.- Omple la fitxa amb la posició les condicions ambientals i l'hàbitat        
                     general de la zona. (fes servir la guia d'hàbitats SePoC.cat)  

4.-  Introdueix les dades del recompte FIT 
         en el formulari online

3.4.- Compta tots els insectes que aterren a les flors 
        de la parcel.la FIT durant 10 minuts exactes, i  
        anota-ho a la fitxa.

5.- Realitza tants recomptes FIT
        com puguis!

Regularment fem jornades per explicar com fer-ho.  Apunta-t'hi!

Mètodes del

Contacta’ns, t’explicarem com va !

www.bufalvent.net        www.sepoc.cat             info@bufalvent.net    

Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes 

Mosques presumides

Altres mosques

Papallones

Arnes

Escarabats>3mm

Insectes petits<3mm

Altres insectes

Comptem només grans 
grups senzills 
d'identificar:

Qui hi pot participar?

1.-Naturalistes, Biòlegs, Investigadors 
2.- Entitats de conservació 

3.- Mestres i Escoles 
4.- Empreses amb responsabilitat 

5.- Agricultors preocupats amb 
el medi ambient 

6.- Amants de la natura

i tu també!

és fàcil!

Una forma molt senzilla de preparar un parcel·la FIT és 
unir 4 filferros amb cinta adhesiva resistent. A més si 
n'utilitzes de 2 colors podràs tenir una referència de la 
mida quan facis fotografies. 

3.5.- Identifica i compta totes les unitats florals que hi ha dins la parcel·la 
        FIT, i anota l'hàbitat de la parcel·la i l'alçada mitjana de les flors.

Tan important és recollir les dades, com introduir-les a la 
base de dades correctament!

Per tenir unes dades fermes és molt important ser
constant en els recomptes FIT

Parcel·la FIT sobre Oxalis sp.



Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
Estacions de Trampes PAN

1.- Què és un a estació de trampes PAN?
Una trampa PAN, o trampes panera, és un plat de colors que atrau insectes 
voladors. Una estació PAN és un punt on instal·lem 4 plats de colors amb 
regularitat, per poder estudiar els insectes pol·linitzadors d'una forma sistemàtica.

2.- Amb quina regularitat instal·lem estacions PAN?

4.- Mètode trampes PAN
4.1.- Localitza el punt on instal·laràs l'estació PAN.
  4.2.- Fixa les quatre paneres i omple-les amb aigua sabonosa.
    4.3.- Recull les mostres 24 h després (o 8 en estacions de baix esforç).
       4.4.- Compta els grups de cada panera. Etiqueta les  mostres i conserva-les en 
               alcohol 70%.

5.-  Introdueix les dades de les 
         estacions PAN en el formulari online

Les trampes PAN romanen instal.lades 24 h. 

En les estacions de baix esforç les trampes PAN romanen instal·lades un mínim de
8h, entre les 10h i les 18h.

Regularment fem jornades per explicar com fer-ho.  Apunta-t'hi!

Mètodes del

Contacta’ns, t’explicarem com va !
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Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes 

Mosques presumides

Altres mosques

Papallones

Arnes

Escarabats>3mm

Insectes petits<3mm

Altres insectes

Comptem només grans 
grups senzills 
d'identificar:

Qui hi pot participar?

1.-Naturalistes, Biòlegs, Investigadors 
2.- Entitats de conservació 

3.- Mestres i Escoles 
4.- Empreses amb responsabilitat 

5.- Agricultors preocupats amb 
el medi ambient 

6.- Amants de la natura

i tu també!

és fàcil!

Normalent instal·lem estacions PAN un 
cop al mes. En estacions de difícil 
accés o de baix esforç les instal·lem 
un cop cada 2 mesos.  

4.5.- Identifica i compta totes unitats florals que hi ha en un radi de 2 metres
        de l'estació PAN, si no les reconeixes utilitza l'aplicació 

Tan important és recollir les dades, com introduir-les a la base 
de dades correctament!

3.- Durant quant de temps  
       col·loquem les trampes 
       PAN?

4.6.- Assegura't d'omplir el formulari correctament.

ATENCIÓ: Per poder realitzar un mostreig amb trampes PAN,
                 cal estar inscrit al projecte i obtenir tots els 
                 permisos necessaris.

Estacions PAN en un prat de flors



Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
Transectes seguiment

1.- Què és un transecte de seguiment?
Un transecte de seguiment és un recorregut de fins a 1 km de llarg dividit en
seccions, on es compten un seguit de pol·linitzadors. Cada secció correspon a una
tipologia d'hàbitat diferent. 

2.- Quina amplada té aquest recorregut? I què comptem?

4.-  Introdueix les dades del transecte  
         de seguiment en el formulari 
         online

Els transectes de seguiment normalment només els realitzem en parcel·les
 de seguiment SePoC.cat on ja fem un seguiment amb 5 estacions PAN i 5
 recomptes FIT de forma regular.

        S'aprofita el recorregut entre les estacions PAN per definir l'itinerari 
        on es relitzarà el transecte de seguiment.

Regularment fem jornades per explicar com fer-ho.  Apunta-t'hi!

Mètodes del

Contacta’ns, t’explicarem com va !
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Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes 

Mosques presumides

Altres mosques

Papallones

Arnes

Escarabats>3mm

Insectes petits<3mm

Altres insectes

Comptem només grans 
grups senzills 
d'identificar:

Qui hi pot participar?

1.-Naturalistes, Biòlegs, Investigadors 
2.- Entitats de conservació 

3.- Mestres i Escoles 
4.- Empreses amb responsabilitat 

5.- Agricultors preocupats amb 
el medi ambient 

6.- Amants de la natura

i tu també!

és fàcil!

Pels transectes normals, els recorreguts tenen un amplada de 5 metres, 
en aquests casos només es compta el número total de papallones i els borinots.

En certs casos, en estacions molt concretes, l'amplada del transecte és de 1 metre,
i es compten tots els grups que comptem en els altres mostreigs. 

Tan important és recollir les dades, com introduir-les a la
base de dades correctament!

3.- Mètode transectes de seguiment.
Transecte de 5 m d'ampladaTransecte de 1 m d'amplada



Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
Parcel·la de seguiment SePoC.cat

1.- Què és una parcel·la de seguiment SePoC.cat?
És una parcel·la de 1 Km2 on de forma regular instal·lem 
5 estacions PAN i  fem 5 recomptes FIT, en els hàbitats 
més representatius, per estudiar les poblacions de pol·li-
nitzadors.

A més, en algunes parcel·les SePoC.cat hi fem transectes 
de seguiment per tenir encara més informació.

2.- Cada quan es realitzen els seguiments?

3.- Puc fer un mostreig encara més intens? 

4.-  Puc parcticipar sense realitzar una 
        parcel·la de seguiment?

5.- Puc realitzar mostreigs fora de 
les parcel·les SePoC.cat?

Regularment fem jornades per explicar com fer-ho.  Apunta-t'hi!

Mètodes del

Contacta’ns,            t’explicarem com va !
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i tu també!

és fàcil!

SÍ, molta de la gent que participa només ho fa fent recomptes FIT
o només amb una sola estació de trampes PAN. 

Totes les dades són benvingudes, especialment aquelles que es 
prenen amb regularitat.

SÍ, especialment els recomptes FIT, el valor 
       d'aquest mostreig recau en obtenir un 
           gran nombre d'observacions!

En una parcel·la de seguiment SePoC.cat, es realitzen els mostreigs de 
forma mensual. Les estacions de trampes PAN s'instal·len durant 24h.

Hi ha parcel·les de seguiment  de "baix esforç", degut a la seva dificultat d'accés 
  on es poden fer mostreigs de forma bimensual i les estacions de trampes PAN 
     s'instal·len durant el dia entre les 10h i les 18h coincidint amb el període de 
        vol dels pol·linitzadors diürns. 

SÍ, en moltes parcel·les de SePoC.cat els recomptes FIT i els 
transectes de seguiment es fan de forma setmanal. 
De fet ho recomanem!

       Referent a les trampes PAN, NO. Malgrat ser el mostreig més 
       estandaritzat de tota la Metodologia SePoC.cat, al capturar-se
       espècimens, desaconsellem fer més d'un mostreig al mes.

Parcel·la SePoC


