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Registre parcel.la seguiment 1Km2Registre parcel.la seguiment 1Km2

Nom Data 
Lloc Hora 
Referència Parcel·la

Trampes PAN

Temps instal·lació 24h 8h 

Estació PAN 1 Estació PAN 2 Estació PAN 3 Estació PAN 4 Estació PAN 5

Hora instal·lació : : : : :

Temperatura inicial

Vent inicial

Cobertura núvols

Hàbitat general

X UTM

Y UTM

Estació PAN 1 Estació PAN 2 Estació PAN 3 Estació PAN 4 Estació PAN 5

Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes

Sírfids

Altres dípters

Papallones

Arnes

Escarabats >3mm

Insectes petits <3mm

Altres insectes

Hora retirada : : : : :

ha patit cap pertorbació? (Sí / No) Sí       /       No Sí       /       No Sí       /       No Sí       /       No Sí       /       No

Temperatura final

Vent final

Cobertura núvols

Instal·lació (%del temps)

Projecció ombra (% Temps)

Abundància flors locals (número de unitats florals per espècie en un ràdi de 2 m al voltant de la estació de mostreig PAN)

Espècies florals Unitats* Estació PAN 1 Estació PAN 2 Estació PAN 3 Estació PAN 4 Estació PAN 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

* Abreviacions de les unitats florals I = flors individuals; C = caps de flors; U = umbel·less; E = Espigues.

Alçada de la vegetació (alçada mitjana de la vegetació en el 2 m de ràdi al voltant de l’estació PAN)

alçada mitjana (cm)

Hàbitat (tipus d’hàbitat en els dos metres al voltant de l’estació

Hàbitat primari

Hàbitat secundari
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Registre parcel.la seguiment 1Km2Registre parcel.la seguiment 1Km2

Nom Data 
Lloc Hora 
Referència Parcel·la

Recomptes FIT

Estació FIT 1 Estació FIT 2 Estació FIT 3 Estació FIT 4 Estació FIT 5

Hora : : : : :

Temperatura 

Vent 

Cobertura núvols

Hàbitat general

X UTM

Y UTM

Estació FIT 1 Estació FIT 2 Estació FIT 3 Estació FIT 4 Estació FIT 5

Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes

Sírfids

Altres dípters

Papallones

Arnes

Escarabats >3mm

Insectes petits <3mm

Altres insectes

Abundància flors locals (número de unitats florals per espècie en un ràdi de 2 m al voltant de la estació de mostreig PAN)

Espècies florals Unitats* Estació FIT 1 Estació FIT 2 Estació FIT 3 Estació FIT 4 Estació FIT 5

1

2

3

4

5

* Abreviacions de les unitats florals I = flors individuals; C = caps de flors; U = umbel·less; E = Espigues.

Alçada de la vegetació (alçada mitjana de la vegetació en el 2 m de ràdi al voltant de l’estació PAN)

alçada mitjana (cm)

Hàbitat (tipus d’hàbitat en els dos metres al voltant de l’estació

Hàbitat primari

Hàbitat secundari
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Registre parcel.la seguiment 1Km2Registre parcel.la seguiment 1Km2

Nom Data 
Lloc Hora 
Referència Parcel·la

Transectes de recompte

Tipus de transecte 1m ample 5 m ample 

Hora : Temperatura 

Vent Cobertura núvols

Hàbitat general

Secció 1 Secció 2 Secció 3 Secció 4 Secció 5 Secció 6 Secció 7 Secció 8 Secció 9 Secció 10 Secció 11

Borinots

Abelles de la mel

Abelles solitàries

Vespes

Sírfids

Altres dípters

Papallones

Arnes

Escarabats >3mm

Insectes petits <3mm

Altres insectes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Secció 1 Secció 2 Secció 3 Secció 4 Secció 5 Secció 6 Secció 7 Secció 8 Secció 9 Secció 10 Secció 11

Alçada de la vegetació (alçada mitjana de la vegetació en el 2 m de ràdi al voltant de l’estació PAN)
alçada mitjana (cm)

Hàbitat (tipus d’hàbitat en els dos metres al voltant de l’estació
Hàbitat primari

Hàbitat secundari
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Llista de verificació de seguiment parcel·la 1 Km 2 consulteu les indicacions detallades d’orientació

1. Poseu-vos en contacte amb el propietari de la terra per avisar la visita com a mínim un dia abans de l'enquesta.

2. El dia de l'enquesta recolliu el kit de seguiment, ompliu  l'ampolla de 2 L amb aigua i afegiu-hi una gota de líquid rentat Flascó 300ml amb 70% d’etanol.

6. Després de configurar les trampes PAN, espereu 24 h / 8 h  (des de la configuració de la primera trampa) abans de recollir les trampes.

7. Realitzeu els recomptes de flors a un radi de 2 m de cada estació de trampa, assigneu un  tipus d'hàbitat i registreu-ho al formulari de trampes PAN.

8. Realitzeu almenys dos recomptes de FIT amb flors adequades dins del quadrat de l'enquesta PoMS (vegeu més avall).

10. Dirigiu-vos a cada estació de trampa PAN amb el mateix ordre que els vau establir.

12. Poseu els tubs de mostreig a la bossa de plàstic amb cremallera etiquetada.

13. Mantingueu les mostres el més fredes possible i feu-les arribar a SePoC.cat tant aviat com sigui possible.

14. Envieu les dades del seguiment al formulari SePoC.cat.

Estació PAN 1 Estació PAN 2 Estació PAN 3 Estació PAN 4 Estació PAN 5
número parcel·la número parcel·la número parcel·la número parcel·la número parcel·la

número estació número estació número estació número estació número estació

data data data data data

observador observador observador observador observador

número parcel·la número parcel·la número parcel·la número parcel·la número parcel·la

número estació número estació número estació número estació número estació

data data data data data

observador observador observador observador observador

número parcel·la número parcel·la número parcel·la número parcel·la número parcel·la

número estació número estació número estació número estació número estació

data data data data data

observador observador observador observador observador

3. A l'arribada al lloc, feu una motxilla amb els següents articles: 
      5 estaques de fusta (amb rètol de permís adjunt), 5 suports de filferro, 15 trampes (3 grogues. 3 blanques, 3 blaves), 2 ampolles amb aigua, maça, mapa 
      Amb la ubicació de les estacions de trampa, mapa amb detalls d’accés del propietari, pan trap i FIT Compte formularis d’enregistrament, 1 km resum
      d’informació del 2017, llapis, Termòmetre, rellotge, GPS o telèfon intel·ligent.

4. Camineu fins a cada lloc de la trampa de la panera i configureu l'estació de trampa de la panera (martell en joc, poseu-hi filferro) suport, poseu les trampes al suport de filferro (1 groc, 1 
blanc i 1 trampa blava per estació), ompliu la cassola trampes amb aigua).

5. Empleneu com a mínim el temps, la temperatura, la velocitat del vent i la cobertura del núvol per a cada estació de trampa quan instal·lació al full de registre de trampa de pan, es pot omplir 
tot el que més endavant.

9. Després de les 24 h/8 h, agafeu els següents articles per recollir les trampes: 300 ml 70% d’etanol, tamís, 5 (15 cm) x 15cm) de peces de pell, 5 tubs de mostreig, bossa de plàstic amb 
cremallera, retolador permanent, mapa amb ubicació de les estacions de trampa, mapa amb detalls d’accés del propietari, formulari de registre, llapis, tisores, termòmetre, rellotge.

11. A cada estació de trampa PAN, conteu els insectes, escorreu els insectes de cada  trampa mitjançant el tamís, descartar l’aigua. Introduïu el filtre amb els insectes al tub de mostreig amb 
l'etiqueta plena (retallat del formulari  d’enregistrament de trampa PAN. Utilitzeu un llapis). Ompliu fins a la meitat del tub de mostreig amb 70% d’etanol. Completar la Formulari 
d’enregistrament de trampa PAN.

Etiquetes de mostres de trampes PAN  per tallar 
o esquinçar els dies de mostreig - un per tub

Etiquetes de mostres de trampes PAN  per tallar 
o esquinçar els dies de mostreig - un per tub

Etiquetes de mostres de trampes PAN  per tallar 
o esquinçar els dies de mostreig - un per tub
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