
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.


