
Seguiment de 
Pol·linitzadors

de Catalunya
Estacions de Trampes PAN

1.- Què és un a estació de trampes PAN?
Una trampa PAN, o trampes panera, és un plat de colors que atrau insectes 
voladors. Una estació PAN és un punt on instal·lem 4 plats de colors amb 
regularitat, per poder estudiar els insectes pol·linitzadors d'una forma sistemàtica.

2.- Amb quina regularitat instal·lem estacions PAN?

4.- Mètode trampes PAN
4.1.- Localitza el punt on instal·laràs l'estació PAN.
  4.2.- Fixa les quatre paneres i omple-les amb aigua sabonosa.
    4.3.- Recull les mostres 24 h després (o 8 en estacions de baix esforç).
       4.4.- Compta els grups de cada panera. Etiqueta les  mostres i conserva-les en 
               alcohol 70%.

5.-  Introdueix les dades de les 
         estacions PAN en el formulari online

Les trampes PAN romanen instal.lades 24 h. 

En les estacions de baix esforç les trampes PAN romanen instal·lades un mínim de
8h, entre les 10h i les 18h.

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!

Normalent instal·lem estacions PAN un 
cop al mes. En estacions de difícil 
accés o de baix esforç les instal·lem 
un cop cada 2 mesos.  

4.5.- Identifica i compta totes unitats florals que hi ha en un radi de 2 metres
        de l'estació PAN, si no les reconeixes utilitza l'aplicació 

Tan important és recollir les dades, com introduir-les a la base 
de dades correctament!

3.- Durant quant de temps  
       col·loquem les trampes 
       PAN?

4.6.- Assegura't d'omplir el formulari correctament.

ATENCIÓ: Per poder realitzar un mostreig amb trampes PAN,
                 cal estar inscrit al projecte i obtenir tots els 
                 permisos necessaris.

Estacions PAN en un prat de flors


