
Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
exactament?

1.- Què és SePoc.cat?

2.- Per què  fer un seguiment  de pol·linitzadors?

SePoC és un protocol estandaritzat per seguir amb ciència ciutadana les
poblacions de pol·linitzadors de Catalunya.

3.- D'on ve SePoC.cat?
SePoC.cat adopta les metodologies de mostreig existents 
per pol·linitzadors de diferents   països  d'Europa POMS-UK
POMS-Ie i  POMS-Ky, i   l'adapta al nostre territori.

Regularment fem jornades per explicar com fer-ho.

Apunta-t'hi! contacta’ns, t’explicarem com va !

Què és el 

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 interessan
t!

Els pol·linitzadors són un pilar ecològic fonamental. El  78-94% de les 
plantes silvestres són pol·linitzades per animals. A més els grups 
d’insectes que conformen els pol·linitzadors són la base alimentària de 
molts nivells superiors de la cadena tròfica.

Els cultius  pol·linitzats per insectes proporcionen una diversitat dietètica 
i de nutrients  crucial. Així doncs els pol·linitzadors són una peça clau tan 
pel correcte funcionament dels ecosistemes com pel benestar humà.

Els seus cicles de vida relativament curts, la seva alta exposició a 
productes tòxics presents en el medi natural, la seva talla petita,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 davallada en les seves poblacions, tal i 
com s’ha observat en diversos estudis científics a nivell europeu, 
quantificant-la entre un 25 i el 80% .

4.- Com funciona SePoC.cat? 
SePoC.cat funciona mitjançant tres tipus de mostreigs: 
             Recomptes FIT (Flors - Insectes - Temps), 
             Trampes PAN (Panera)
             Transectes de recompte. 

         Les estacions i les parcel·les de seguiment es fan amb 
         voluntaris i amb tècnics del projecte.

5.- Com hi puc participar?

és fàcil!


