
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 !

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!

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


