
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 !

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!


