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1 Informació de fons
Els pol.linitazadors són un pilar ecològic fonamental. El 78-94% de les plantes silvestres són pol·linitzades per animals (Ollerton
et al. 2011)., a més els grups d’insectes que conformen els pol.linitzadors són la base alimentària de molts nivells superiors de la
cadena tròfica.
Els serveis de pol·linització de cultius que ofereixen aquest insectes arriba fins a un 90% del global dels tipus de cultius (Klein
et al. 2007). S’han estimat mundialment el valor econòmic dels serveis de pol·linització en més de 215 milions de dòlars (dòlars
americans 2005) (Gallaiet al 2009). Els cultius contaminats pol·linitzats per insectes proporcionen una diversitat dietètica i de i
nutrients dietètics crucial. (Chaplin-Kramer et al. 2014).
Així doncs els pol·linitzadors són una peça clau tan per el correcte funcionament dels ecosistemes com pel benestar humà.
Els seus cicles de vida relativament curts, la seva alta exposicó a productes tòxics presents en el medi natural, el seu tamany petit,
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 devallada en les seves
pobl.lacions, tal i com s’ha observat en diversos estudis cientifics a nivell europeu, quantificant-la entre un 25 i el 80% .
SePoC.cat és una metodologia de control sistemàtic de d’insectes pol·linitzadors de Catalunya mitjançant ciencia ciutadana.
Té com a objectiu proporcionar dades estadísticament robustes que, juntament amb anàlisis millorades dels registres a llarg
termini de l’ocurrència d’espècies, permetin estudiar com canvien les poblacions de pol·linitzadors en tot tipus de entorn (natural
o no).
SePoC.cat es basa en tota l'experiència prèvia del sistema de seguiment de pol·linitzadors establert al Regne Unit i a Irlanda
POMS-UK POMS-Ir POMS-Ky
1.1 Com funciona SePoC.cat?
SePoC.cat estableix un mètode per controlar l'abundància d'insectes pol·linitzadors a través d'una xarxa de quadrats d'1
km per cobrir tot tipus de paisatges naturals, agrícoles, semi naturals i urbans.
El protocol descrit aquí inclou la trampa de paella o panera, anomenades trampes PAN, combinada amb avaluacions
senzilles d’hàbitat i recomptes cronometrats d’insectes florals anomenats recomptes FIT (aquest últim recompte FIT
s’està implementant més àmpliament com a activitat autònoma en virtut del mètodes de monitorització de
pol·linitzadors per POMS-UK POMS-Ir POMS-KY i SePoC.cat),
S’ha de realitzar idealment en una visita mensual al punt de mostreig cada any (amb parcel·les de baix esforç (degut a la
dificultat d’accés) és pot centrar l'època de mostreig de maig a setembre ).
La metodologia SePoC.cat ha estat dissenyada per ser realitzada per una persona en un sol dia i ha estat testasa durant
un estudi pilot en el regne unit per assegurar-se que les dades que recopilin seran adequades per detectar canvis a llarg
termini en insectes pol·linitzadors.
El protocol també ha estat dissenyat per ser implementat per voluntaris no experts i, per tant, no requereix un alt grau
d'expertesa en tècniques d'identificació o monitoratge de pol·linitzadors.
Les mostres obtingudes s’han de classificar a nivell de grans grups i és recullen per part del projecte per classificar-les i
identificar-les al nivell d’espècies, però us demanem que introduïu les altres dades de l’enquesta en línia .
L’objectiu és crear, establir i monitoritzar una xarxa de parcel·les escampades per tot Catalunya.
SePoC.cat utilitza tres metodes de mostreig que poden ser utilitzats de forma individual o de forma convinada
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▪

Trampes de panera o Trampes PAN

▪

Recomptes Flor – Instecte -Temps o Recomptes FIT

▪

Transectes de recompte

1.2 Quan he de fer els seguiments?
l’ideal per tenir unes bones dades de seguiment és realitzar un mostreig al mes. Tot hi així es poden establir parcel·les de
seguiment de baix esforç degut a la dificultat d’accés o que per raons climàtiques ja que hi ha indrets amb molt mesos
de l’any on les condicions no són bones per la presència de pol·linitzadors. Si es realitza una parcel·la de baix esforç el
numero mínim de mostreigs per tenir dades adequades són sis:
◦ la primera entre febrer- març
◦ la segona entre abril -maig
◦ la tercera entre juny-juliol
◦ la quarta entre agost- setembre
◦ la cinquena entre octubre – novembre.
◦ la sisena entre desembre - gener
Sempre s’ha de mantenir un període mínim de dues setmanes entre les visites d’enquestes a qualsevol plaça.
1.3 Què es necessita per fer el seguiment?
1.3.1 Capacitar-se amb el projecte amb qualsevol de les xerrades i jornades que organitza SePoC.cat.
1.3.1. Establir un quadrat d'1 km: cada observador farà una proposta de quadrant per fer el seguiment
SePoC.cat i aquesta es validarà per part dels responsables del projecte.
1.3.2. Documentació:
a. Un mapa del quadrat de la vostra enquesta mostra les ubicacions de les estacions de mostreig de
trampa (vegeu un exemple)
b. El dossier de permisos i autoritzacions d’accés a la parcel·la de mostreig. El document acreditatiu
que es forma part del projecte SePoC.cat i l’autorització de captura que ha gestionat SePoC.cat , amb
detalls de com contactar amb cadascun propietari de terres abans de mostrejar.
Recordeu que no es pot recollir cap especimen sense el permís de la generalitat que se us
tramitarà vinculat al projecte SePoC.cat
La informació d’accés, els permisos i els contactes dels propietaris dels terrenys de les percel·les
són informació que no ha de ser divulgada.
1.3.3. Material de seguiment:L’equip de seguiment és molt senzill. Per començar, SePoC.cat subministra la
major part dels equips i dels consumibles que necessiteu per a realitzar el seguiment.
1.3.4. Formulari d’enregistrament: Per a cada visita d’enquesta, haureu d’omplir
formularis
d’enregistrament: un Pan per trampes PAN i recomptes FIT i un per transectes (només en cas de fer-ne)
1.3.5. Una guia de flors: Una guia per a les espècies florals o tipus comuns que es poden trobar
durant els seguiments i són flors objectiu per al recompte de FIT.
A l’annex 3 trobareu informació de les flors objectiu.
1.3.6. Una guia d’insectes: A l’annex 2 trobareu informació dels grups d’insectes que contem
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2 Drets i responsabilitats d’accés a les parcel·les de seguiment
Els drets d’accés i les responsabilitats són diferents en funció del tipus de finca (publica o privada) abans de començar una
seguiment PoMs sempre s’ha d’obtenir autorització del titular de la finca i cada cop que es mostrgi s’enviarà un avís.
Si teniu cap dificultat per accedir a una part de la parcel·la de seguiment, poseu-vos en contacte amb l'equip de SePoC.cat per
obtenir més informació. També proporcionarem un "flyer" del projecte SePoC.cat que ofereix informació sobre l'enquesta, si
algú us demana més informació.
Recordeu que no es pot recollir cap especimen sense el permís de la Generalitat que se us tramitarà vinculat al projecte
SePoC.cat
3 Salut i seguretat
Com a voluntari, no teniu cap obligació de participar ni continuar amb aquesta seguiment. Els voluntaris són responsables de la
seva pròpia salut i seguretat i no haurien de posar-se en una posició que pugui posar-los en perill o d'altres. Mai no heu de
realitzar cap activitat si teniu dubtes sobre la salut i la seguretat de la vostra persona o d’altres persones. Volem que gaudiu de la
participació al programa SePoC.cat i que cada mostreig no tingui problemes, per la qual cosa us demanem que no poseu riscos
innecessaris.
Quan sigui possible, treballa amb un "amic" que et pugui acompanyar en la teva enquesta. Si treballem sols, i especialment en
zones més allunyades, són necessaris els passos següents:
• Deixa una nota del seu parador amb una persona responsable. Això ha d’incloure: data i hora de la visita per fer el
mostreig, ubicació exacta del lloc, hora prevista per deixar el lloc i tornar a casa i dades d’identificació del vehicle.
• S’ha de dir a la persona a qui es donen aquestes dades amb qui s’ha de contactar si no torna i a quina hora aixecarà
l’alarma.
• Carregueu un telèfon mòbil totalment carregat en cas d’emergència, però recordeu que pot no funcionar en regions
remotes.
• Abans de realitzar qualsevol activitat de sondeig, cada agrimensor hauria de tenir en compte els riscos particulars per a
la salut i la seguretat associats als seus llocs d’enquesta individual i si les seves circumstàncies i condicions mèdiques
individuals els exposen a riscos particulars.
• Porteu calçat i protecció adequats del sol i porteu amb vosaltres un equip de primers auxilis.
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4 Realització dels mostreigs a l’estació de seguiment
Pas 1: Configuració de les trampes PAN
Les trampes de panera PAN s’establiran en dues modalitats:
a)

Modalitat 24 h on es col·locaran un dia i es recolliran al cap de 24h (aquesta modalitat no es
adequada per llocs d’accés difícil)

b) Modalitat periòde de vol del pol·linitzadors diürns les trampes s'instal·laran al matí entre les les
10:00 i es recolliran entre les 18:00.
Els recomptes P AN es poden realitzar a qualsevol hora del dia sempre que es compleixin les condicions
meteroolgique idònies. (Annex 5)
Localitzeu les trampes PAN en el transsecte aproximadament en la diagonal a través del lloc d'1 km,
mitjançant el mapa del punt se seguiment, les notes de destinació i els punts GPS especificats.
Marqueu be o recordeu el llocs de mostreig dins de cada parcel.la per futures visites.

Figura 1: Estacions de mostreig dins de
parcel·la heterogenia

Figura 2: Habitats , itinerari i estacions dins una parcel·la de
seguiment SePoC.cat

A cada estació de trampa:
1. En vegetació llarga (> 10cm), claveu una estaca de fusta a terra amn l’ajuda d’n martell o massa.
2. Fixeu el suports de les paneres a l'estaca a una alçada alineada la part superior de la vegetació,
aproximadament a nivell amb la posició de les flors o on estarien les flors. Els suports de la paneres
han d’estar plans i prou segura per que no es mourguin.
3. En vegetació curta, les trampes de PAN es poden col·locar directament a terra, però encara dins del
porta-filferro, i fixar-les amb una piqueta (com es mostra a la dreta de sota).
4. Eviteu trepitjar la vegetació que envolta l'estació de trampes, ja que caldrà fer estimacions
d'abundància de flors en un radi de 2 metres.
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Figura 5: Detall de les Trampes
PAN
Figura 3: Detall de trampes PAN instal.lades a la
copa d'un arbre

Figura 4: Estació de mostreig

5. Col·loqueu tres trampes de panera PAN: una blanc, una groga i

una blava dins del suport
6. Afegiu-hi unes gotes del líquid de rentat proporcionat a l’ampolla d’aigua gran, gireu-la breument i
suaument algunes vegades per assegurar-vos que es barregin i, a continuació, ompliu cada recipient de
trampa fins a la primera línia marcada a l’interior del bol. és aproximadament 100ml).
7. Adjunteu un rètol d’informació a cada estació de mostreig.
8. Anoteu el temps en què s'instal·la cada trampa juntament amb les condicions meteorològiques
d’inici al vostre full de registre.
Les estacions de mosteig PAN han d’estar col·locades sempre en els mateixos indrets. Qualsevol canvi en una
estació ha de ser notificat i referenciat de nou per el registre de dades del projecte
•

Les trampes haurien d’estar en zones relativament obertes i no estar fortament ombrejades (o que
tinguin molta ombra durant el període de vol).

S'han de disposar de trampes als llocs on els ramaders/agricultors o les persones no les molestin. . NO
col·loqueu estacions dins de camps de bestiar tancats, utilitzeu el límit adequat més proper.
Com que només estaran fora de fora durant poques hores, les zones obertes amb ramaderia de baixa intensitat
(per exemple, prats o pastures muntanyoses) solen ser segures igualment. No us acosteu mai als ramats.
• Als camps cultivables cultivats, utilitzeu els marges per accedir a les estacions de mostreig i evitar
danys en el cultiu Si la ubicació suggerida es troba massa en el cultiu, aneu al punt accessible més
proper al llarg del marge.
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•
•
•
•

Intenta evitar el mostreig els dies en què es planifiquen operacions conegudes (per exemple, ruixat o
recol·lecció); si es troben, aleshores, moveu-vos al marge de camp més proper i enregistreu la
ubicació del GPS.
Les voreres de la carretera es poden utilitzar si són> 2 m si és segur per accedir des de carreteres
menors. Comproveu si cal el permís dels ajuntaments locals.
Si s’estableixen parcel·les en zones humanitzades hem de garantir que les persones no interfereixin els
mostreigs.
Intenteu mantenir una distància mínima de 100 metres entre qualsevol parell d’estacions de trampes
dins de cada parcel·la.

Pas 2: Recollida de la captura de la trampa (després de 24 o 8 hores)
Recolliu les paneres en el mateix ordre que les heu establert i enregistreu les hores que han estat instal·lades.
Si observeu alguna cosa inusual en agafar la trampa, p.e. si la panera ha estat molestada o buidada, o si veieu
evidències que els ocells han menjat la captura (per exemple, excrements d'ocells a la paella o suport), anoteuho al formulari de registre.
Per a cada estació de trampes PAN, necessitareu un tub de mostra amb la informació següent a l’etiqueta que
s’inclou:
Referència de quadricula de 1 Km: ref. XXXXXXX
Número d’estació trampa: 1-5 (omplert a les etiquetes)
Data: (jj / mm / any)
Registrador: (el cognom o les inicials si no hi ha espai)
Completa amb la informació anterior a llapis que es col·locarà dins de cada tub.
Les etiquetes han d’estar impreses amb impressora de laser i/o escrites a mà mb LLAPIS
Per a cada estació de trampa PAN:
1. Feu el recompte a vista dels principals grups capturats i ompliu la fitxa de registre2. Col·loqueu un quadrat de tela al colador de te i aboqueu-ne detingudament el contingut de les una
panera per tal que l’aigua caigui i quedi els insectes. Una segona panera PAN es pot utilitzar per
recollir l’aigua per esbandir. Si es deixa algun insecte enganxat a l'interior de qualsevol bol, esbandiu
o utilitzeu un dit per transferir-los suaument a la tela.
Doblegueu la tela en un quadrat solt mentre encara està en el colador, embolicant els exemplars.
3. Introduïu el quadrat de musselina al tub de la mostra juntament amb la seva etiqueta. Afegiu prou
etanol per cobrir els exemplars (50-100 ml) i, a continuació, segelleu-ho de forma segura.
4. Col·loqueu el tub de la mostra a la bossa de cremallera etiquetada amb ref del lloc Grid, número
quadrat únic i data de mostreig. Els tubs s’han de situar a la mateixa bossa etiquetada de cada visita.
5. Recolliu-les a les paneres, poseu-hi suports i poseu-les en joc. Tingueu cura quan apileu els bols de
trampa i poseu-los a la motxilla (no apileu-los els mantingueu al costat de les estaques de fusta) per
evitar que es trenqui la pintura quan sigui possible.
6. Afegiu les condicions meteorològiques al final del període de captura al formulari de registre.
7. Un cop recollides totes les mostres, poseu els tubs mostrals en una caixa fresca per al seu transport.
Pas 3: Abundància de flors locals i tipus d’hàbitat que envolten les trampes de PAN
Cal registrar les flors presents en un àmbit de radi de 2 metres centrat en cada estació de trampa (veure
diagrama).
S'han de registrar totes les espècies herbàcies en flor i totes les "unitats florals" (Annex 4) dins el radi de 2
metres (és a dir, no compten les herbes però inclouen totes les flors independentment del seu valor per als
pol·linitzadors).
En prats de pastura o cultius amb flors diversos o homogenis, es poden comptabilitzar flors dins de la meitat o
la quarta part de la superfície del cercle i es multipliquen aquests nombres per obtenir el recompte total.
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Només s’han de comptar només les flors que siguin raonablement fresques i que siguin susceptibles d’atraure
insectes: les flors i les llavors seques no s’han de tenir en compte. Uns exemples d'unitats florals inclouen una
flor individual, una espiga de flors, umbel·la o cap de flor.
Vegeu més avall i consulteu la taula de l'annex 3 per obtenir una llista completa de les espècies vegetals que és
probable que trobeu juntament amb les unitats florals que utilitzeu. Si realment no coneixeu el nom d’una
planta per la qual heu comptat flors, podeu seleccionar "Dicotiledònies" de la llista desplegable quan introduïu
les vostres dades, però en aquest cas, feu una foto sempre per permetre'ns verificar la espècies.
Compteu totes les unitats florals a un radi de 2 metres de l’estació de la trampa PAN.
Anota l’alçada mitjana de la vegetació dins el radi de 2 m.

Figura 7: Definiu un cercle de 2 m
de radi a cada estació

Figura 6: Conteu totes les unitats florars de cada estació

Anoteu el tipus d’hàbitat de l’àrea al radi de 2 metres de l’estació de trampa panoràmica, mitjançant
les classificacions del codi H que figuren a l’annex 4.
Si l’àrea inclou més d’un tipus d’hàbitat (per exemple, l’estació està situada al costat d’una tanca, de
manera que hi ha vegetació herbàcia herbàcia (H32) i barrera vegetal (H25) dins el radi de 2 m),
podeu introduir un tipus d'hàbitat "primari" i "secundari" en aquest formulari.
Aquestes categories es basen en les diferents classificacions europees (EUNIS i CORINE), i s'utilitzen
en varis programes de seguiment.
Per establir trampes i altres activitats de mostreig, el material necessari és:
5 estaques de fusta o metal·liues per posar el bols de mostreig (fins a 90 cm d'altura, amb forats cada
10cm)
5 suports per subjectar els bos de mosteig
15 trampes de cassola (bol de plàstic de 12ozos), 5 x blau UV, 5 x groc i 5 x blancs
Petit envàs amb líquid de rentat sense perfumar (p. Ex. Fairy)
5 signes d’informació de trampes PAN SePoC.cat
Mapes del lloc (dos per quadrat)
Enquesta d’1 km
Notes d’orientació
Notes d’orientació del recompte de FIT
Guia d'insectes de FIT i guia de flors
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Formulari de registre "formulari de recollida de dades PAN SePoC.cat", "formulari de recollida de
dades PAN SePoC.cat", "formulari de recollida de dades Transectes SePoC.cat" (només per aquelles
parcel·les que en realitzin
Còpies del flyier informació SePoC.cat
Per recollir i retornar les mostres de trampa de la panera PAN, cal:
Colador de te (tamís petit)
15 tubs de mostreig (100ml de plàstic, utilitzeu-ne 5 per visita)
15 quadrats de vell tallats per adaptar-se al colador de te (aprox. 15x15 cm, utilitzar 5 per visita)
3 bosses de plàstic amb tancament de cremallera per a tubs mostrals
1 x ampolla de 300 ml amb etanol 70%
A més també cal
Mall (de goma o de fusta, per assegurar estaques)
Un paquet de clavilles de tenda (per fixar els suports de filferro a terra en poca vegetació)
Xinxetes,brides, cinta adhesiva (per enganxar rètols ales estaques)
Ampolla amb 1,5 - 2 litres d'aigua
Un "quadrat" de 50 x 50 cm (realitzat amb cordó o cinta plegada plegada, vegeu la Guia de recompte
de FIT)
Llapis (es recomana llapis suaus o més foscos que siguin més fàcils de fotocopiar o escanejar si cal)
Motxilla robusta per portar material al lloc (segons accés)
GPS de mà si en teniu un (o un telèfon intel·ligent amb GPS, consulteu les notes de l’annex 1)
Kit de primers auxilis, ampolla d’aigua, telèfon mòbil, dades de contacte d’amics, xarxa d’insectes si
voleu utilitzar-ne un
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Pas 4: Recomptes cronometrats Flor – Insecte – Temps . Recomptes FIT
A la proximitat de cada estació PAN es farà un recompte cronometrat Flor – Insecte – Temps FIT de 10
minuts .
En condicions ideals de floració, doncs obtindrem 5
recomptes FIT per cada parcel·la de mostreig. En
èpoques de molt poca floració es poden saltar alguns
recomptes FIT (per manca total de flors), tot hi així
hi hauria d’haver un mínim de 2 recomptes FIT per
parcel·la de seguiment.

Figura 8: Recompte FIT sobre Lavanda sp.

Cal buscar en les proximitats de cada estació de
mostreig flors de que atraguin insectes (millor si són
de la llista de flors objectiu Annex 3), cal registrar el
punt i procedir a fer el recompte FIT. Si trobeu més
d'una flor objectiu, utilitzeu-ne una de diferent per a
cadascun dels vostres recomptes cronometrats FIT.
Si no podeu trobar una de les espècies objectiu,
seleccioneu una espècie en flor abundant a la zona i
que tingui visites d’insectes, proporcionant-ne una

descripció (amb foto) o idealment un nom d’espècie.
La ubicació i l’espècie de la flor objectiu poden canviar d’una visita d’enquesta a l’altra. Anoteu la ubicació de
referència de la graella GPS de cada recompte FIT de 50 x 50 cm i la informació informació sol·licitada al
formulari de gravació del compte FIT.
Col·loqueu la vostra parcel·la sobre un conjunt de flors que sigui prediminant a la zona i que atraguin als
pol·linitzadors
Per a les plantes que creixen a un nivell del sòl o a prop, el quadrat es pot situar sobre la zona que es compta,
tal com es mostra a la foto superior. Per a plantes / arbusts alts, el quadrat es pot situar verticalment o en un
angle convenient en l’arbust, sempre que marqui clarament la zona de flors que utilitzeu per al vostre recompte.
Separeu-vos de la parcel.la 3 minuts per deixar temps
als pol·linitzadors, recobrar el seu ritme habitual.
Conteu tots els pol.linitzadors que aterrissen sobre les
flors durant 10 minuts i enregistreu-ho a la fitxa de
registre FIT.
Es molt imprtant ser precisos en en temps! Utilitza el
telefon o el rellotge com a cronometre!
•

•

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
www.sepoc.cat

Recorda:
Només contar insectes que aterren
en flors de les vostres espècies
vegetals objectiu, dins del quadrat
50x50 cm
Els insectes diminuts (fins a 3 mm
de llarg, inclosos els escarabats del
pol·len) s’han de comptar com a
"Petits insectes menors de 3 mm de
llargada"; no cal distingir a quin
grup d'insectes pertanyen aquests
diminuts insectes.
Figura 9: Recompte FIT sobre Oxalis sp.
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•
•
•
•

Si un insecte té més de 3 mm de llarg, però no esteu segurs de quin grup pertany, encara s'ha
de comptar a la categoria "Altres insectes".
Ignora els insectes que no aterren, o que aterren en flors d’espècies vegetals no objectiu, o
que aterren en fulles
Ignora les aranyes, els caragols o altres animals
que no puguin aparèixer ocasionalment a les flors
De vegades es poden trobar insectes que
s’amaguen a les bases de les flors, però no s’han
de comptabilitzar a menys que els vegis
activament o que es desplacin sobre la flor durant
els seus deu minuts.

Se us demana que identifiqueu els insectes en diferents
grups (per exemple, borinots, sírfids) i no cal que digueu
quines espècies reals heu vist. Identificar insectes en grups
no sempre és senzill: alguns són força evidents (per
exemple, moltes persones coneixen el que sembla un
borinot), però d'altres poden resultar complicats (com els
sírfids més petites i les abelles solitàries). Consulteu la
nostra guia d’identificació d’insectes per obtenir més
informació sobre què cal buscar.
Volem que expliqueu tots els insectes que veieu en les flors Figura 10: Recompte FIT sobre un arbre
objectiu, però és molt probable que en veieu alguns que no
podreu confiar en un grup o un altre. Això està molt bé, i hi
ha dues categories per a “altres insectes”, on es poden
comptar insectes que no podeu identificar. Hi ha una
categoria per a "Petits insectes menors de 3 mm de llarg",
on podeu afegir estimacions d'algunes de les petites criatures que visiten les flors objectiu. Poden
incloure els escarabats del pol·len, per exemple, que són escarabats negres i brillants, però es poden
comptabilitzar en aquesta categoria qualsevol insecte realment petit. I hi ha una categoria "Altres
insectes", que és per a qualsevol insecte de més de 3 mm de llarg que no s'adapti a un dels grups
principals o que no pugueu identificar o que no estigueu segurs.
Per obtenir un total coherent, és important que comptis TOTS els insectes que visiten
les flors objectiu, encara que això signifiqui posar-ne molt a la categoria “Altres”.
Proveu de comptar cada insecte individual una sola vegada. Per exemple, si un
borinot vola a la vostra zona quadrat i aterra amb una flor objectiu, aquest compte és
com un borinot. Si es trasllada a una altra flor dins del quadrat que no compta com a
segon borinot. Però si un altre borinot entra des de fora del quadrat , es compta com
a segon borinot.
Si teniu molts insectes que volen i surten del quadrat, pot ser molt difícil fer un
seguiment de si veieu o no el mateix insecte una i altra vegada, i sabem que els
recomptes no sempre seran perfectes. Tot el que demanem és que facis el possible per
comptar tots els insectes que visiten les flors objectiu i comptar cada insecte
individual una sola vegada, durant els deu minuts.
Per a cada recompte de FIT que feu, afegiu una o dues fotos de la vostra flor objectiu.
Això ens permetrà revisar dues espècies florals utilitzades per als recomptes. Per a
espècies distintives, una foto de flor serà suficient, però per a espècies menys
distintives o espècies de les quals no en sabeu, proporcioneu una foto de la flor i una
segona foto de la tija i de les fulles.

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
www.sepoc.cat
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Conteu les flors de la vostra zona de mostreig 50x50cm.
Hem de saber dues coses sobre les flors objectiu:
Percentatge
Quina part del vostre pegat de 50 × 50cm està ocupat per les flors objectiu? - menys de la meitat del
pegat, la meitat o més de la meitat
Numero de unitats florals:
Per saber el numero de unitats florals haureu de comptar les flors, però cal comptar-les de
diferents maneres.
Mireu Annex 4 per reconeixer unitats florals
En alguns casos, és possible que tinguis moltes unitats floralsa comptar (per exemple, en una
densa parcel·la de lavanda). En cas afirmatiu, és bo fer una estimació, p. comptant les
"unitats" florals en un quart del quadrat i multiplicant per quatre per obtenir un total per al
quadrat sencer.
Només s’han de comptar només les unitats florals raonablement fresques i que siguin
susceptibles d’atraure insectes.
Quines condicions meteorològiques són adequades?
Els recomptes FIT es poden realitzar a qualsevol hora del dia sempre que es compleixin les condicions
meteroolgique idònies. (Annex 5)
Quina ubicació puc utilitzar?
La vostra ubicació pot estar en qualsevol lloc on hi ha flors per atraure insectes pol·linitzadors.
Les flors objectiu
Primerament cal tenir clar que ens interessen les flors que atreuen pol.linitzadors, busqueu en la vostra
zona quina és la flor que atrau pol.linitzadors en aquell moment i ntenta identificar-la.
Mira l’Annex 3 per veure la llista de flors objectiu
Com es revisen les identificacions?
Tothom comet errors puntuals a l’hora d’identificar
insectes, i això es tindrà en compte a l’hora
d’analitzar les dades. Per ajudar-nos a permetre
possibles identificacions errònies, us demanem que
proporcioneu algunes fotos si podeu:
• Un cop acabat el recompte, si és possible,
dediqueu uns quants minuts a fer fotografies
d’exemples dels diferents grups d’insectes
que heu vist.
• No cal fer cap foto de cada espècie diferent
que veieu, però si podeu proporcionar una o
dues fotos per mostrar exemples per a cada
grup d’insectes que enregistreu us serà de
gran ajuda.
Figura 11: Recompte FIT sobre una
ranunculàcia
Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
www.sepoc.cat
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•

No cal fer fotos de les espècies cada vegada que realitzeu un recompte de FIT, però si feu
molts recomptes seria bo tenir algunes fotos com a mínim per a alguns.

Com puc fer un quadrat 50x50cm?
Se li demana que compti els insectes que visiten les flors objectiu dins d’un espai quadrat de 50cm per
50cm. La manera més fàcil de fer-ho és configurar un quadrat per definir la zona de mostreig. Es pot
fer un quadrat mitjançant cartró, filferro, Cinta adhesiva, tubs de plastic, pals de fusta.

Quants recomptes he de fer?
En la Parcel·la de Seguiment aniria bé obtenir un recompte FIT
per cada estació de mostreig, a vegades no hi ha prou floració per
obtenir els 5 recomptes, cal però obtenir un mínim de 2
recomptes FIT per cada parcel.la de 1Km2
Puc fer més recomptes FIT?
Tots els comptes, fins i tot només un, són útils per al projecte i es
poden incloure en el nostre anàlisi, així que no oblideu afegir els
vostres resultats al nostre formulari
Si podeu dur a terme diversos recomptes durant l'any que serien
fantàstics i aportareu valor afegit a les vostres dades quan
Figura 12: Parcel·la FIT feta amb cinta
arribem a analitzar-les.
L’ideal seria fer recomptes que es repeteixen amb el pas del adhesiva i filferro
temps a la mateixa ubicació (o molt a prop) Podeu utilitzar
diferents flors en diferents èpoques de l'any (i està bé desplaçar el
quadrat per una petita zona per orientar-vos a diferents flors).
Si és capaç de realitzar recomptes a diverses ubicacions, també és molt útil, però, quan sigui possible,
preferiríem més recomptes en menys ubicacions, en lloc de comptes únics en moltes ubicacions.
Si sou capaços de fer un numero molt elevat de recomptes, (no cal que sigui de la parcel.la de seguiment)
durant la temporada d’abril a setembre, us proporcionaria un conjunt de dades realment bo a afegir al projecte.

Planificació del vostre recompte de FIT
Què necessitaré per dur a terme una enquesta?
▪ Necessiteu uns 15 minuts de temps: el recompte en sí té una durada de 10 minuts.
▪ Cronometre
▪ full de registre i llàpis
▪ Càmera
▪ Quadrat 50x50cm
▪ GPS (o mapa per saber localització)
▪ Els recomptes han de tenir lloc en temps secs i força càlids, que hi hagi vol de po·linitzadors,
vegeu les condicions meteorològiques a continuació.
▪ Haureu de trobar una ubicació que conté una espècie de flor objectiu per observar durant el
recompte de FIT. Es pot trobar en un jardí o parc, al camp o a una reserva natural. En
qualsevol lloc que tingui flors adequades es pot utilitzar. Vegeu a continuació la llista de flors
objectiu.
▪ Cal mirar insectes en un pegat quadrat de 50cm per 50cm. La manera més fàcil de definir-ho
és utilitzar un quadrat (vegeu més avall).
▪ Se us demana que feu una foto digital de les vostres espècies florals objectiu i, com a mínim,
alguns dels vostres recomptes per fer fotografies d’exemples dels diferents tipus d’insectes
que heu vist.
Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
www.sepoc.cat
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▪
▪
▪

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
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Imprimiu el formulari de gravació i assegureu-vos que teniu un llapis o un bolígraf per gravar
els vostres recomptes.
Si cal, imprimiu les guies d’identificació de plantes i insectes.
Després del compte, afegiu els resultats al formulari SePoC.cat.
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Pas 5: Transectes de recompte
Els Transsectes de Recompte es basen en la metodologia que utilitzen altres programes de seguiment d’altres
organismes com poden ser papallones i borinots.
Es basa en realitzar un recorregut de 1 km aprox, dividit en seccions (on cada secció es un tipus d’habitat) on
es conten i s’identifiquen tots els pol·linitzadors en una àrea definida per l’itinerari de l’observador.
Si el transsecte es basa només en borinots i papallones l’area de recompte serà de 5m x distancia del transecte
(2,5 metres a cada costat de l’observador)
Si el transsecte vol quantificar tots els insectes florals / pol·linitzadors es recomana que l‘area de mostreig
només tingui 1 m d’amplada.
Aquest tipus de mostreig està pensat per totes aquelles persones que ja registren altres organismes per poder
tenir dades complementàries.
Parcel·les d’alt esforç on es realitzen els tres tipus de mostreig serveixen per generar punts de referència entre
les 3 diferents metodologies.

Figura 13: Transecte de borinots. 5 m d'amplada

Figura 14: Transecte de tots els grups. 1 m
d'amplada

Pas 6: Processat i enviament de mostres d’insectes al SePoC.cat
Per les mostres obtingudes en les Trampes PAN.
Tan aviat com sigui possible després de la visita a la parcel·la, poseu les mostres recollides dins la bossa de
plàstic amb tancament de cremallera segellat amb les seves etiquetes corresponents clarament marcades, i
aquestes dins la caixa de cartró SePoC.cat.

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
www.sepoc.cat
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Afegiu una nota que expliqui si falten alguns tubs de mostra (per exemple, a causa de que s’hagin perdut
mostreigs).
Protegiu les mostres de cops i vibracions amb paper de diari arrugat i segelleu la caixa amb cinta adhesiva.
Contacteu al vostre contacte SePoC.cat. Per gestionar l’enviament de les mostres.
L’equip de SePoC.cat rebrà les vostres mostres i les emmagatzemarà congelades abans d’ordenar-les i
comptar-les al laboratori; no us preocupeu si no ens escolteu immediatament sobre la recepció de la caixa.

Pas 7: Enviament de les dades de seguiment
Per enviar les vostres dades, us heu de registrar al sistema d’enregistrament en línia del SePoC.cat
https://www.bufalvent.net/SePoC.cat-registre-de-dades . Recordeu que cal tenir la clau d’accés que se us
proporciona al inscriure's al projecte i el vostre correu electrònic registrat.
Seguiu els passos i les preguntes del formulari per registrar les vostres dades.
Si no podeu registrar les vostres dades en línia podeu enviar el vostre formulari de registre fotografiat o
escanejat a
info@bufalevent.net o whatsapp 672614849
5 FAQS
Puc enregistrar alguna espècie individual que reconegui?
No necessitem que registreu espècies específiques per al recompte de FIT ni per a les trampes de PAN.
Si heu identificat algun insecte a nivell d’espècie en algun moment del seguiment, podeu anotar-los a comentaris, si així
ho creieu rellevant.
Per els Transsectes de Recompte, si que interessa registrar algunes especies fàcils e reconèixer (especialment els de
borinots).
Els registres d'espècies transmesos a aquests seguiment es podran analitzar en altres llocs de sistemes de control de
pol·linitzadors.
Per tal d’utilitzar registres per a la conservació i la investigació, els sistemes de monitoreig han de comprovar si s’han
identificat correctament els registres d’espècies i un bon punt de partida és obtenir una foto de l’espècie que esteu
registrant, sempre que sigui possible.
No totes les espècies es poden identificar a partir de fotografies, però sovint poden ajudar a confirmar la vostra
identificació.
No proporcioneu referències espacials detallades dels vostres albiraments.

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
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Figura 15: formulari de registre SePoC.cat
Es pot fer un seguiment fora d’una parcela?
Sí ! Els anomenem Seguiments Puntuals. Per això són especialement interessants els recomptes FIT tot i que fins hi tot
es pot feruna estació de trampes PAN, o es poden vincular dades de transectes.
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Annex 1 llistat d’habitats
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.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Sense vegetació
Pedreres / penya-segats interiors i paviments i afloraments
Penya-segats costaners
Platges i dunes, sense vegetació
Dunes vegetades i prats de duna litoral
Prats mediterranis
Prats montans
Prats alpins
Prats amb pastura
Espais d’herbes altes
Clars i vessants dominades per Falguera (Pteridium sp)
Barreres vegetals
Matollars alts
Matollars baixos
Bosc esclerofil·le
Bosc coníferes mediterrani
Bosc coníferes montà
Bosc de ribera
Bosc caducifoli
Bosc mixt
Boscos artificials i deveses
Zones recentment tallades / bosc en fase inicial
Línies d'arbres o arbredes disperses
Zones humides
Zones empantanades sense aigua oberta (per exemple, canyissos)
Zones inundables i humides temporals
Zones humides salines
Conreus herbacis
Cultius intensius
Cultius hortícoles
Cultius ecològics
Fruiterars
Ruderal
Parcs, Jardins
Mosaics d’herbes / herbes / terra nua de passeigs de fusta, tanques i carrils verds
Zones extenses de gespa, herba curta, zones re-vegetades

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
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Annex 2 Llistat de grups de po·lininitzadors que cal contar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Borinots
Abelles de la mel
Abelles solitàries
Vespes
Sírfids
Altres mosques
Papallones
Arnes
Escarabats més grans de 3 mm
Insectes petits de menys de 3 mm (inclosos els escarabats del pol·len)
Altres insectes

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
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Annex 3 Llistat de flors objectiu
Família
Adoxàcies

Nom comú
Saüc

Gènere
Sambucus

Informació

Imatge

https://ca.wikipedia.org/wiki/Saüc

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sa%C3%BCc#/media/
Fitxer:Sambucus_nigra_-_K%C3%B6hler
%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-127.jpg

Adoxàcies

Viburnum

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viburn https://ca.wikipedia.org/wiki/Viburn#/media/
Fitxer:Viburnum_tinus_C.jpg

Angelica

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Herba_de_l%27Esperit_Sant

https://ca.wikipedia.org/wiki/Herba_de_l
%27Esperit_Sant#/media/Fitxer:Koehler1887GardenAngelica.jpg

Apiàcies

Marfull, Llorer bord,
Lloreret o Mollfull
Angelica, Herba de
l’esperit sant
Anthriscus

Cerfull

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Anthriscus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cerfull_bord#/media/
Fitxer:Anthriscus_sylvestris_-_K%C3%B6hler
%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-162.jpg

Apiàcies

Daucus

Daucus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Daucus https://ca.wikipedia.org/wiki/Pastanaga#/media/
Fitxer:Daucus_Carota.jpg

Apiàcies

Fonoll

Foeniculum

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fonoll

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fonoll#/media/
Fitxer:Foeniculum_vulgare.JPG

Apiàcies

Bellerenca

Heracleum

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Bellerenca

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bellerenca#/media/
Fitxer:Heracleum_sphondylium_Berenklauw.jpg

Apocinàcies

Vinca, vincapervinca,
herba donzella
Heura

Vinca

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vinca

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vinca#/media/
Fitxer:Vinca_major1.jpg

Hedera

https://ca.wikipedia.org/wiki/Heura

https://ca.wikipedia.org/wiki/Heura#/media/
Fitxer:Illustration_Hedera_helix0.jpg

Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes

Achillea

Achillea

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aquil
%C2%B7lea

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aquil%C2%B7lea#/media/
Fitxer:Achillea_ageratum_corimbo.jpg

Repalassa

Arctium

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Arctium

https://ca.wikipedia.org/wiki/Repalassa#/media/
Fitxer:ArctiumLappa1.jpg

Artemisia

Artemisia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Artem
%C3%ADsia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Artem%C3%ADsia#/media/
Fitxer:Wormwood.jpg

Àster

Aster (Symphyotrichum)

https://ca.wikipedia.org/wiki/
%C3%80ster

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%80ster#/media/
Fitxer:Aster-alpinus.JPG

Margaridoia perenne

Bellis perennis

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Margaridoia_perenne

https://ca.wikipedia.org/wiki/Margaridoia_perenne#/media/
Fitxer:Illustration_Bellis_perennis.jpg

Cards

Carduus , Silybum ,
Onopordum

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Carduus
https://ca.wikipedia.org/wiki/Silybu
m
https://ca.wikipedia.org/wiki/Onopor
dum

https://ca.wikipedia.org/wiki/Carduus#/media/
Fitxer:Musk_thistle.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Silybum#/media/Fitxer:Silybu
m_marianum.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Onopordum#/media/Fitxer:On
opordum_bracteatum0.jpg

Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o

Centaurea

Centaurea

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cent
%C3%A0urea

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%A0urea#/media/
Fitxer:Centaurea_pullata_b.JPG

Calcida, calcida vera

Cirsium

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Cirsium

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cirsium#/media/
Fitxer:Cirsium_vulgare_2008-06-16.jpg

Conyza

Conyza

https://ca.wikipedia.org/wiki/Conyza https://ca.wikipedia.org/wiki/Coniza_canadenca#/media/
Fitxer:Conyza-canadensis-plant.jpg

Crepis

Crepis

https://ca.wikipedia.org/wiki/Crepis https://ca.wikipedia.org/wiki/Crepis#/media/
Fitxer:Crepis.paludosa.-.lindsey.jpg

Echinops

Echinops

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Echinops

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/
Echinops_ritro_0010.JPG

Eupatorium

Eupatorium

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Eupatorium

https://ca.wikipedia.org/wiki/Eupatorium#/media/
Fitxer:Eupatorium_cannabinum_ziedai,_2006-07-22.JPG

Hypochaeris radicata

Hypochaeris

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Hypochaeris

https://ca.wikipedia.org/wiki/Hypochaeris#/media/
Fitxer:Illustration_Hypochoeris_radicata0.jpg

Leontodon

Leontodon

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Leontodon

https://ca.wikipedia.org/wiki/Leontodon#/media/
Fitxer:Nordschitz-Leontodon_hispidus.tif

Margarida de prat

Leucanthemum

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Margarida_de_prat

https://ca.wikipedia.org/wiki/Margarida_de_prat#/media/
Fitxer:Leucanthemum_vulgare15.06.07.JPG

Camamilla

Matricaria I

https://ca.wikipedia.org/wiki/Matric https://ca.wikipedia.org/wiki/Matric%C3%A0ria#/media/
%C3%A0ria
Fitxer:Chamomile@original_size.jpg

Apiàcies

Araliàcies

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
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Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Asteràcies, o
Compostes
Balsaminàcies

Parraca

Tripleurospermum
Picris

Pulicaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Picris

https://ca.wikipedia.org/wiki/Picris#/media/
Fitxer:Picris_echioides_inflorescence.jpg

Pulicaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Pulicaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pulicaria#/media/
Fitxer:Pulicaria_dysenterica0.jpg

Pulicaria

Pulicaria dysenterica

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Pulicaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pulicaria#/media/
Fitxer:Pulicaria_dysenterica0.jpg

Seneci,xenixell, herba
dels pecats, matafocs,
lletsó bord o morrut
Sonchus

Senecio

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Seneci_(g%C3%A8nere)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Seneci_(g%C3%A8nere)#/
media/Fitxer:Illustration_Senecio_vulgaris0.jpg

Sonchus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llets
%C3%B3

https://ca.wikipedia.org/wiki/Llets%C3%B3#/media/
Fitxer:Sow-thistle_1.jpg

Dent de Lleó

Taraxacum

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Taraxacum

https://ca.wikipedia.org/wiki/Taraxacum#/media/
Fitxer:Taraxacumlaevigatum.jpg

Impatiens, Balsàmina

Impatiens

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Impatiens

https://ca.wikipedia.org/wiki/Impatiens#/media/
Fitxer:Impatiens_Glandulifera.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/Borago https://ca.wikipedia.org/wiki/Borago#/media/
Fitxer:Borage-flower-hr.jpg

Boraginàcies

borratja, borraina, o pa i Borago
peixet
Llengua de bou,
Echium vulgare
Èquium
Myosotis
Myosotis

Boraginàcies

Pentaglottis

Boraginàcies

Boraginàcies

https://ca.wikipedia.org/wiki/
%C3%88quium

https://ca.wikipedia.org/wiki/%C3%88quium#/media/
Fitxer:Echium_sp_5_juny.JPG

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Myosotis

https://ca.wikipedia.org/wiki/Myosotis#/media/
Fitxer:Myosotis_arvensis_ois.JPG

Pentaglottis

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Boragin%C3%A0cies

https://ca.wikipedia.org/wiki/Boragin%C3%A0cies#/
media/Fitxer:Changing_Forget-me-not_600.jpg

Pulmonaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pulmon https://ca.wikipedia.org/wiki/Llet_de_Santa_Maria#/media/
%C3%A0ria
Fitxer:Lungenkraut_Pulmonaria_2008-3-7.JPG

Symphytum

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Consolda

https://ca.wikipedia.org/wiki/Consolda#/media/
Fitxer:Russian_comfrey_800.jpg

Brassica

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Brassica

https://ca.wikipedia.org/wiki/Brassica#/media/
Fitxer:Brassica_rapa_plant.jpg

Brassicàcies

Pulmonaria, Freixurera,
Llet de Santa Maria, llet
de Maria, fulles de la
Mare de Déu, herba de
la freixa, herba
freixurera o pulmonària
de fulla estreta
consolda, nualós o
símfit
Brassica, Col, Mostassa,
Nap, Colza
Sarronets de pastor

Capsella bursa-pastoris

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Sarronets_de_pastor

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sarronets_de_pastor#/media/
Fitxer:Capsella_bursa-pastoris.JPG

Brassicàcies

Ravenissa

Diplotaxis

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Diplotaxis

https://ca.wikipedia.org/wiki/Diplotaxis#/media/
Fitxer:Kleine_zandkool_R0013711.JPG

Brassicàcies

Rave bord

Raphanus

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Raphanus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rave_bord#/media/
Fitxer:Wild_Radish.jpg

Brassicàcies

Mostassa

Sinapis

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sinapis https://ca.wikipedia.org/wiki/Sinapis#/media/
Fitxer:Herik_17-10-2005_13.59.40.JPG

Campanulaceae

Campanula, Campaneta Campanula

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Campanula

https://ca.wikipedia.org/wiki/Campanula#/media/
Fitxer:Campanula_persicifolia_002.JPG

Campanulàcies

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Campanula

https://ca.wikipedia.org/wiki/Campanula#/media/
Fitxer:Campanule_FR_2012.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/Silene

https://ca.wikipedia.org/wiki/Silene#/media/
Fitxer:White_campion_close_700.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Salsufragi#/media/Fitxer:Silen
e_saxifraga2.jpg

Cariophyllaceae

Repunxó, rapuncle,
Campanula
Campaneta
Silene, colitxos, herba Silene
pedrera, Salsufragi,
esclafidor rosat, ull de
perdiu, alfàbrega de ca,
melandri blanc
Stellaria, Rèvola
Stellaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Stellaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Stellaria#/media/
Fitxer:Stellaria_holostea003.jpg

Cistàcies

Estepa

Cistus

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Estepa_(bot%C3%A0nica)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Estepa_(bot%C3%A0nica)#/
media/Fitxer:Cistus_incanus.jpg

Dipsacàcies

Vídua

Scabiosa

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Escabiosa

https://ca.wikipedia.org/wiki/Escabiosa#/media/
Fitxer:Scabiosa_columbaria_Pink_Mist.jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdua_(planta)#/me
dia/Fitxer:Scabiosa_atropurpurea_Flower_Closeup_Dehesa
BoyalPuertollano.jpg

Boraginàcies

Boraginàcies
Brassicàcies

Cariophyllaceae
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Dipsacàcies

Cardó

Dipsacus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Card
%C3%B3

https://ca.wikipedia.org/wiki/Card%C3%B3#/media/
Fitxer:Dipsacus_fullonum1.jpg

Dipsacàcies

Vídua borda

Knautia

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Knautia

https://ca.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdua_borda#/
media/Fitxer:Acker-Witwenblume_Knautia_arvensis.jpg

Dipsacàcies

Mossegada del diable

Succisa

https://ca.wikipedia.org/wiki/Succisa https://ca.wikipedia.org/wiki/Succisa#/media/
Fitxer:Succisa_pratensis_-_Niitv%C3%A4lja_bog__Keila.jpg

Ericàcies

Bruc i Brugerola

Calluna i Erica

Ericàcies

Arbutus

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Arbutus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Arbutus#/media/
Fitxer:Arbouse.jpg

Ericàcies

Arboç, arbocer, cirerer
d'arboç
Rododendre, Neret

Rhododendron

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Rododendre

https://ca.wikipedia.org/wiki/Neret#/media/
Fitxer:Rhododendron_ferrugineum.JPG

Euphorbiaceae

Lleterassa , Euphorbia Euphorbia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Euf
%C3%B2rbia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Euf%C3%B2rbia#/media/
Fitxer:Euphorbia_characias.jpg

Geraniaceae

Geranium

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Geranium

https://ca.wikipedia.org/wiki/Geranium#/media/
Fitxer:Geranium_February_2008-1.jpg

Hypericaceae

Hipèric, Pericó o Herba Hypericum
de Sant Joan
Lavanda, Espígul, Cap Lavandula
d'Ase
Romaní
Rosmarinus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Hip
%C3%A8ric

https://ca.wikipedia.org/wiki/Peric%C3%B3_(planta)#/
media/Fitxer:Saint_John's_wort_flowers.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Lavandula

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lavandula#/media/
Fitxer:Single_lavendar_flower02.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Rosmarinus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosmarinus#/media/
Fitxer:Rosmarinus_officinalis_'Tuscan_Blue'1.jpg

Ajuga sp

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuga

https://ca.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAgula#/media/
Fitxer:Ajuga_reptans_a1.jpg

Lamiàcies

Ajuga, almescat,
agullots
Malrubí Negre

Ballota nigra

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ballota https://ca.wikipedia.org/wiki/Ballota#/media/
Fitxer:Ballota_nigra_IP.jpg

Lamiàcies

Genista anglica

Genista

https://ca.wikipedia.org/wiki/Genista https://ca.wikipedia.org/wiki/Genista#/media/
Fitxer:French_Broom2.jpg

Lamiàcies

Glechoma

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Glechoma

https://ca.wikipedia.org/wiki/Heura_de_terra#/media/
Fitxer:Illustration_Glechoma_hederacea0.jpg

Lamiàcies

Glechoma, heura de
terra
Ortiga morta

Lamium

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Lamium

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ortiga_morta#/media/
Fitxer:Ortie_blanche_05.jpg

Lamiàcies

Pèsol, guixera, guixa

Lathyrus

https://ca.wikipedia.org/wiki/P
%C3%A8sol_silvestre

https://ca.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8sol_bord#/media/
Fitxer:Lathyrus_latifolius_(p%C3%A8sol_bord).jpg

Lamiàcies

Lotus

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Lotus_(g%C3%A8nere)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lot_corniculat#/media/
Fitxer:Lotus_corniculatus10.JPG

Mentha

https://ca.wikipedia.org/wiki/Menta

https://ca.wikipedia.org/wiki/Menta#/media/
Fitxer:Mentha_longifolia_2005.08.02_09.53.56.jpg

Nepeta

https://ca.wikipedia.org/wiki/Nepeta https://ca.wikipedia.org/wiki/Herba_gatera#/media/
Fitxer:Catnip_flowers.jpg

Lamiàcies

Lotus corniculatus and
L. pedunculatus
Menta, Herba d’aigua,
Poliol
Herba gatera, nepta,
alfàbrega de gat, gatera,
herba de gat, herba de
l'epidèmia,
marrubiastre, menta de
gat, menta gatera o
catnip
Trepadella, Esparceta

Onobrychis

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Trepadella

https://ca.wikipedia.org/wiki/Trepadella#/media/
Fitxer:Sainfoin2.jpg

Lamiàcies

Orenga , Marduix

Origanum

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Origanum

https://ca.wikipedia.org/wiki/Origanum#/media/
Fitxer:Origanum-vulgare.JPG

Lamiàcies

Prunel·la

Prunella vulgaris

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Prunella_(planta)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Prunel%C2%B7la_vulgar#/
media/Fitxer:Common_self-heal_(Prunella_vulgaris)_-_flower_head_closeup.JPG

Lamiàcies

Betònica

Stachys

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bet
%C3%B2nica

https://ca.wikipedia.org/wiki/Bet%C3%B2nica_(planta)#/
media/Fitxer:Stachys_officinalis3.jpg

Lamiàcies

Thymus

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Thymus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Thymus#/media/
Fitxer:Thymus_vulgaris_-_K%C3%B6hler
%E2%80%93s_Medizinal-Pflanzen-271.jpg

Lamiàcies

Farigola, frígola, timó,
serpoll
Trèvol

Trifolium

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tr
%C3%A8vol

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A8vol#/media/
Fitxer:Trifolium_April_2010-2.jpg

Lamiàcies

Gatosa

Ulex

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ulex

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ulex#/media/
Fitxer:Ulex_parviflorus_a_Collserola.jpg

Lamiàcies

Vicia

Vicia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Vicia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ve%C3%A7a_villosa#/media/
Fitxer:Vicia_villosa.jpeg

Lamiàcies

Alòc

Vitex

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aloc

https://ca.wikipedia.org/wiki/Aloc#/media/
Fitxer:Vitex_agnus-castus_flowers.jpg

Litràcies

Salicària, estronca-

Lythrum

https://ca.wikipedia.org/wiki/

https://ca.wikipedia.org/wiki/Salic%C3%A0ria#/media/

Lamiàcies
Lamiàcies
Lamiàcies

Lamiàcies
Lamiàcies
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Geranium

https://ca.wikipedia.org/wiki/
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bruguerola#/media/
Bruguerola https://ca.wikipedia.org/ Fitxer:CallunaVulgaris.jpg
wiki/Bruc
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bruc#/media/Fitxer:Erica_arb
orea_(flowers).jpg
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Litràcies
Lleguminoses o
fabàcies
Lleguminoses o
fabàcies
Lleguminoses o
fabàcies

sangs, flares, flor de
draçal, trencadella o
litre
Magraner, Punica
granatum
Argelaga

Punica granatum
Calicotome

Lythrum

Fitxer:Lythrum_salicaria_Rhine.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Magraner

https://ca.wikipedia.org/wiki/Magraner#/media/
Fitxer:Pomegranate_fruit.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Calicotome_villosa

https://ca.wikipedia.org/wiki/Calicotome_villosa#/media/
Fitxer:Calicotome_villosa_(flowers).jpg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alfals#/media/
Fitxer:Medicago_sativa_-_harilik_lutsern_Keilas.jpg

Alfals, Userda

Medicago

https://ca.wikipedia.org/wiki/Melg
%C3%B3

Spartium

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ginesta https://www.wikidata.org/wiki/Q14566707#/media/
File:Spartium_junceum_(habitus).jpg

Malvàcies

Ginesta, ginesta vera,
herba de ballester
argelagó,
Òlbia, Lavatera

Lavatera

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Lavatera

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lavatera#/media/
Fitxer:Lavatera_mauritanica.JPG

Malvàcies

Malva, Malva

Malva

https://ca.wikipedia.org/wiki/Malva

https://ca.wikipedia.org/wiki/Malva_major#/media/
Fitxer:Malva_sylvestris_CloseupCampodeCalatrava.jpg

Onagagraceae

Circaea

Circaea

https://ca.wikipedia.org/wiki/Circaea https://ca.wikipedia.org/wiki/Circaea#/media/
Fitxer:Circaea_alpina_6758.JPG

Onagraceae

Epilobium

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Cameneri

https://ca.wikipedia.org/wiki/Cameneri#/media/
Fitxer:Epilobe_feuilles_etroites_01.jpg

Orobancàcies

cameneri o llorer de
Sant Antoni
Pedicularis

Pedicularis

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Pedicularis

https://en.wikipedia.org/wiki/Pedicularis#/media/
File:Pedicularis_bracteosa_7613.JPG

Orobanchaceae

Euphrasia

Euphrasia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Eufr
%C3%A0sia

https://ca.wikipedia.org/wiki/Eufr%C3%A0sia#/media/
Fitxer:Augentrost.jpg

Papaveraceae

Papaver

Papaver

https://en.wikipedia.org/wiki/
Papaver

https://en.wikipedia.org/wiki/Papaver#/media/
File:Papaver_rhoeas_LC0050.jpg

Plantaginaceae

Plantago

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Plantago

https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantago#/media/
Fitxer:Ribwort_600.jpg

Polygonaceae

Herba pucera,
Plantatge, Saragatona
Pebre d’aigua

Persicaria (Polygonum)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Persic
%C3%A0ria

https://www.wikidata.org/wiki/Q4118510#/media/
File:Polygonum_hydropiper1.jpg

Polygonaceae

Agrella, vinagrella

Rumex

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rumex https://ca.wikipedia.org/wiki/Rumex_acetosa#/media/
Fitxer:SauerampferPflanze_(Rumex_acetosa).jpg

Primulacea

Morró

Anagallis arvensis

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Anagallis

https://ca.wikipedia.org/wiki/Morr%C3%B3_(mirsin
%C3%A0cia)#/media/Fitxer:Anagallis_arvensis01_(xndr).jpg

Ranunculaceae

Ranuncle

Ranunculus

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Ranunculus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ranunculus#/media/
Fitxer:Creeping_butercup_close_800.jpg

Ranunculàcies

Acònit, Tora

Aconitum

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ac
%C3%B2nit

https://ca.wikipedia.org/wiki/Tora_blava#/media/
Fitxer:Aconitum_napellus_230705.jpg

Rosàcies

Arç, Crataegus

Crataegus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ar
%C3%A7_blanc

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A7_blanc#/media/
Fitxer:Common_hawthorn.jpg

Rosàcies

Reina dels prats, herba Filipendula ulmaria
foradada, filipèndula
comuna, herba del
pobre home, milfulles
Malus
Malus

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Filipendula

https://ca.wikipedia.org/wiki/Reina_dels_prats#/media/
Fitxer:Filipendula-ulmaria.JPG

Te de reina, te de
senyora, te de roqueta,
herba de cinc dits,
maduixera borda, flor
de la fam, herba roja,
gram negre, lloraga,
peucrist, roser terrer,
potentil·la primerenca,
potentil·la
Ametller, presseguer,
prunera, albercoquer,
cirerer, aranyoner
Piracant, espí, espinaler
o pometes del diable
Roser silvestre, roser

Potentilla

https://ca.wikipedia.org/wiki/Potentil https://ca.wikipedia.org/wiki/Fragassa_de_bosc#/media/
%C2%B7la
Fitxer:Illustration_Potentilla_sterilis0.jpg

Prunus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Prunus https://ca.wikipedia.org/wiki/Aranyoner#/media/
Fitxer:Closeup_of_blackthorn_aka_sloe_aka_prunus_spino
sa_sweden_20050924.jpg

Pyracantha

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Pyracantha

https://ca.wikipedia.org/wiki/Pyracantha#/media/
Fitxer:Red_pommes_of_Firethorn_(Pyracantha).jpg

Rosa

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosa

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rosa#/media/
Fitxer:Wild_rose_flower.jpg

Rosàcies
Rosàcies

Rosàcies

Rosàcies
Rosàcies
Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Pomera https://ca.wikipedia.org/wiki/Pomera_silvestre_europea#/
media/Fitxer:Malus_sylvestris_005.JPG
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Rosàcies

bord o gavarra
Esbarzers i Gerderes

Rubus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Rubus

Rosàcies

Moixera, Servera

Sorbus

https://ca.wikipedia.org/wiki/Sorbus https://ca.wikipedia.org/wiki/Sorbus#/media/
Fitxer:Sorbus_aucuparia_aka_rowan.jpg

Rubiaceae

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Espunyidella

https://ca.wikipedia.org/wiki/Espunyidella#/media/
Fitxer:Flowers_February_2008-4.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/Salze

https://ca.wikipedia.org/wiki/Gatsaule#/media/
Fitxer:Salix_caprea8.jpg

Scrophulariaceae

Apegalosa, apegalós,
Galium
amor d'hortolà, rèvola,
herba de gallina,
llepassa,espunyidera,
herba espunyidera.
Salze, sarga, salenca,
Salix
saule, vimetera,
vimenera, vimer, gatell,
vim, vime, vimen, vímet
Arbust de les papallones Buddleja

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Buddleja

https://ca.wikipedia.org/wiki/Budleia#/media/
Fitxer:BuddlejaDavidiiStrauch.jpg

Scrophulariaceae

Didalera, digital

Digitalis

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Digitalis

https://ca.wikipedia.org/wiki/Digitalis#/media/
Fitxer:Digitalis_purpurea2.jpg

Scrophulariaceae

Linària

Linaria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lin
%C3%A0ria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Lin%C3%A0ria#/media/
Fitxer:Linaria.alpina.web.jpg

Scrophulariaceae

Blat de vaca

Melampyrum

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Melampyrum

https://en.wikipedia.org/wiki/Melampyrum_arvense#/
media/
File:Melampyrum_arvense_brasles_02_19052002_6.JPG

Scrophulariaceae

Verònica, Morró, Herba Veronica
dels leprosos,
Ortiges, ortiga grossa o Urtica
ortiga verda, ortiga
petita o ortiga menor
Viola, Pensements,
Viola
Violeta

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ver
%C3%B2nica

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ver%C3%B2nica#/media/
Fitxer:Veronica_chamaedrys_Ehrenpreis.jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ortiga

https://ca.wikipedia.org/wiki/Ortiga#/media/
Fitxer:Urtica_dioica_(Bl%C3%BCten).jpg

https://ca.wikipedia.org/wiki/
Viola_(g%C3%A8nere)

https://ca.wikipedia.org/wiki/Viola_(g%C3%A8nere)#/
media/Fitxer:5p_pwy_pansies.jpg

Salicaceae

Urticàcies

Violàcies
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https://ca.wikipedia.org/wiki/Esbarzer#/media/
Fitxer:Esbarzer.jpg
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Annex 4 : Identificació d’unitats florals

Flors individuals (per exemple, aranyó): cada flor compta com una unitat

Umbel·les de flors (per a flors que tenen flors petites agrupades en "umbels", com els
paraigües dins de fora, per exemple, el viratge), cada umbel compta com una unitat

Caps de flors (on hi ha moltes flors minúscules dins d’un cap de flors més grans, per
exemple, dent de lleó): cada cap de flor compta com una unitat

Espigues de flors on es disposen diverses flors petites al llarg d'una tija (per exemple,
lavanda): cada espiga compta com a unitat

Bufalvent. Estudi de la Mediterrània
www.bufalvent.net info@bufalvent.net
www.sepoc.cat

25 de 26

Seguiment de pol·linitzadors de Catalunya
Metodologia i notes orientatives per les parcel·les de seguiment SePoC.cat

Annex 5 Quines condicions meteorològiques són adequades?
Les visites de mostreig s’han de planificar mitjançant previsions meteorològiques, seleccionant els dies en què el clima sigui sec i
càlid.
Les condicions ideals són:
• una temperatura mínima de 13 ° C si el cel està clar (menys del 50% de núvols)
• una temperatura mínima de 15 ° C si el cel està ennuvolat (coberta de núvols superior al 50%)
• velocitat del vent com a màxim 5 a l'escala de Beaufort (vegeu annex XX)
Per recomptes FIT, No realitzeu recomptes quan la temperatura estigui per sota dels llindars anteriors. Se us demana que
proporcioneu informació senzilla sobre la quantitat de sol i ombra durant el vostre recompte i les condicions del vent. Consulteu
el formulari de registre per obtenir més detalls.
En el cas de la trampes PAN , les condicions anteriors han de complir-se al principi del dia i almenys el 50% del temps total
d’exposició de 6 hores (per la qual cosa és acceptable una lleugera baixada de temperatura durant el dia).
No abandoneu les trampes PAN abans de les 6 hores tret que hi hagi pluja molt forta.
Si teniu accés a un termòmetre, utilitzeu-lo per supervisar i registrar la temperatura de l’aire al vostre lloc (a l’ombra, sense llum
del sol ni des de la motxilla). En cas contrari, utilitzeu la mesura de temperatura de l’aire del quadre de comandament del cotxe.
És possible que no s’aconsegueixin aquests requisits mínims de temperatura per a algunes localitats del Pirineu o visites
hivernals a qualsevol parcel·la de mostreig. En aquests casos, es pot utilitzar una temperatura mínima d'11 ° C en condicions de
cel clar i de 13 ° C si la cobertura del núvol és superior al 50%.
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