ANY 2017

2018
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Fenologia

Fotografia: Sunyer
Autor: Emili Vilamala
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Fenologia

La fenologia és la branca de l’ecologia que descriu i estudia les relacions entre els factors climàtics i les
manifestacions estacionals o periòdiques de les espècies (floració de les plantes, migració dels ocells, etc.).
Són nombrosos els estudis a Catalunya sobre els canvis fenològics associats al canvi climàtic en diversos
grups d’organismes vegetals o animals, posant de manifest l’enorme sensibilitat d’alguns d’aquests
organismes fins i tot a les més petites variacions del clima i, per tant, la seva vàlua com a bioindicadors del
canvi climàtic.

REFERENT A L’INDICADOR
El seguiment fenològic que es presenta en aquest capítol es basa en la sèrie d’observacions fenològiques de
la Serra d’Almos (la Ribera d’Ebre). Gràcies a la gran dedicació del Sr. Josep Borrell, es disposa
d’observacions de diferents estadis fenològics de 19 espècies vegetals i 5 ocells fetes en aquest mateix
municipi des de l’any 1971 fins a l’actualitat. A més, la mateixa persona realitza observacions diàries de
variables meteorològiques (iniciades també l’any 1971), de manera que es pot realitzar una bona anàlisi de
la relació entre l’evolució de la fenologia de la zona i les dades meteorològiques durant els darrers gairebé
50 anys.
La valoració de la significació estadística de les tendències calculades en aquest capítol sempre s’ha fet amb
el test de Mann-Kendall i per a un nivell de confiança del 95%.

DADES CLAU

En els darrers 48 anys, s’ha avançat la data de la floració i de la
maduració del fruit de diferents espècies vegetals, mentre que s’ha
endarrerit la data de caiguda de les fulles.

L’oreneta vulgar ha avançat la seva arribada a la zona d’estudi uns 24
dies de mitjana en els darrers gairebé 50 anys, i també ha avançat la
seva migració uns 22 dies durant el mateix període.

L’avanç o el retard en la data d’observació d’un determinat estadi
fenològic a la Serra d’Almos (la Ribera d’Ebre) està molt més
correlacionat amb la temperatura que amb la precipitació.
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CLIMATOLOGIA DE LA SERRA D’ALMOS
Abans de començar a analitzar les
observacions

fenològiques

de

la

Evolució de la temperatura i la precipitació a la Serra d’Almos (1971-2018)

Serra d’Almos, es creu oportú fer
una breu explicació de l’evolució de
la temperatura i la precipitació en
aquesta localitat, des de l’any 1971.
Pel que fa a la temperatura aquesta
mostra un augment clar durant els
darrers gairebé 50 anys (+0,38 °C/dec,
és a dir, un augment de +1,8 °C), més

(a)

(b)

(c)

(d)

marcat a la temperatura màxima
(+0,47 °C/dec), que a la temperatura
mínima (+0,28 °C/dec). Els valors
anuals i estacionals de la tendència
de

les

temperatures

mitjana,

màxima i mínima tenen significació
estadística, excepte la temperatura
mitjana d’hivern i la mitjana de les
mínimes també de l’hivern. L’estació
de l’any amb un augment més
marcat de la temperatura és l’estiu.
D’altra banda, la precipitació a la no
mostra un comportament tan clar.
La

tendència

de

la

sèrie

de

Evolució de l’anomalia (comparació respecte al període 1981-2010) de variables climàtiques
a la Serra d’Almos (la Ribera d’Ebre) per al període 1971-2018: (a) mitjana anual de les
temperatures màximes diàries (en °C); (b) mitjana anual de les temperatures mínimes
diàries (en °C); (c) temperatura mitjana anual (en °C); (d) precipitació anual (en %). A totes
les gràfiques, la corba negra correspon a un filtre gaussià de 13 membres.

precipitació anual presenta un signe
positiu (augment), amb un valor de
+ 0 , 7 %/ d e c e n n i ,

però

no

és

estadísticament significatiu per a un
nivell

de

confiança

del

95%.

T mitjana

T màxima

T mínima

Precipitació

(°C/decenni)

(°C/decenni)

(°C/decenni)

(%/decenni)

Anual

+0,38*

+0,47*

+0,28*

+0,7

Hivern

+0,13

+0,31*

-0,04

-4,6

Primavera

+0,42*

+0,51*

+0,33*

+3,1

Estiu

+0,51*

+0,54*

+0,49*

-15,5*

Tardor

+0,42*

+0,51*

+0,33*

+5,3

1971-2018

Considerant els valors estacionals de
la precipitació, l’única tendència
amb

significació

estadística

és

l’important descens registrat a l’estiu
(-15,5%/dec).
L’evolució del clima de la Serra
d’Almos des de l’any 1971 és similar
a l’evolució del clima a Catalunya,
especialment per a la temperatura.
Atès

que

les

observacions

fenològiques en aquest punt i per al
mateix període, també presenten un
comportament

similar

a

les

analitzades en estudis realitzats en
altres

punts

de

Catalunya,

Tendència anual i estacional de les temperatures mitjana, màxima i mínima (en °C/decenni)
i de la precipitació (en %/decenni) per al període 1971-2018 a la Serra d’Almos (la Ribera
d’Ebre). L’asterisc al costat del valor numèric indica que l’increment és estadísticament
significatiu per a un nivell de confiança del 95% (segons el test de Mann-Kendall).

els

resultats sobre la fenologia que es
presentaran són representatius del
que ha passat al nostre país en els
darrers 50 anys.
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LES OBSERVACIONS FENOLÒGIQUES A LA SERRA D’ALMOS
Avanç / retard de la data d’una fenofase segons espècie, la Serra d’Almos (1971-2018)
Tendència (avanç)
Espècie

Fenofase

# anys

Al

Butlletí

Anual

d’Indicadors

Climàtics de l’any anterior (BAIC
2017) es va explicar amb detall la
sèrie d’observacions fenològiques de

dies/dec.

dies

la Serra d’Almos. Només recordar

Arribada

47

-5,2

-24,4

que es disposa d’informació de 24

Migració

48

-4,5

-21,8

estadis fenològics o fenofases (data

Floració

47

-2,2

-10,2

Maduració del fruit

47

-6,0

-28,0

Perera

Maduració del fruit

48

-7,8

-37,4

Pomera

Maduració del fruit

47

-4,0

-19,0

Floració

47

-1,8

-8,4

Maduració del fruit

48

-4,4

-21,1

Floració

45

-4,3

-19,4

pràcticament

Oreneta vulgar

Albercoquer

Presseguer

Olivera

d’arribada i de migració per als
ocells, i data de floració, foliació,
maduració del fruit, caiguda de les
fulles, sembra o recol·lecció per als
vegetals) per al període 1971-2018. A
partir

d’aquestes

observacions

s’estudia l’evolució temporal de 48
parelles espècie/fenofase de les quals
es

disp osa

d’i nf ormaci ó
tots

els

anys

de
del

Recol·lecció

48

-3,5

-17,0

període esmentat, així com la relació

Floració

48

-2,2

-10,6

amb l’evolució de les variables

Maduració del fruit

48

-2,9

-14,0

climàtiques.

Recol·lecció

48

-2,8

-13,3

Com s’observa a les taules d’aquesta

Vinya
Patates

espècies (19 vegetals i 5 ocells) i de 8

d’aquesta evolució de la fenologia

mateixa pàgina, s’ha apreciat un

Tendència (retard)
Espècie

Fenofase

# anys

Albercoquer

Caiguda de fulles

Cirerer

avanç (tendència negativa, i amb
significació estadística) de la data

dies/dec.

dies

48

+3,5

+16,8

Caiguda de fulles

46

+2,5

+11,5

Perera

Caiguda de fulles

48

+4,2

+20,1

s’ha registrat un retard (tendència

Pomera

Caiguda de fulles

48

+4,8

+22,8

positiva, amb significació estadística)

Presseguer

Caiguda de fulles

47

+2,8

+13,2

de sembra d’espècies vegetals. Dels

Figuera

Caiguda de fulles

46

+2,8

+13,0

Noguera

Caiguda de fulles

46

+3,5

+16,3

Ametller “Llargueta”

Caiguda de fulles

45

+4,3

+19,1

Avellaner

Caiguda de fulles

44

+2,5

+10,8

Vinya

Caiguda de fulles

46

+2,7

+12,4

Faves

Sembra

48

+1,5

+7,2

Patates

Sembra

47

+1,9

+9,2

A la taula superior es mostren les 13 parelles espècie/fenofase amb una tendència negativa
(avançament) estadísticament significativa (segons el criteri seguit en tot aquest estudi) a la
sèrie fenològica de la Serra d’Almos per al període 1971-2018. La columna “# anys” indica el
nombre d’anys amb informació dins del període 1971-2018, mentre que la tendència es
dona en dies/decenni i en dies d’avançament (tenint en compte els anys amb informació). A
la taula inferior, el mateix però per a les 12 parelles espècie/fenofase amb una tendència
positiva (retard) estadísticament significativa.
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d’arribada i migració de les orenetes,
així com de la data de la floració,
maduració del fruit o recol·lecció de
diferents espècies vegetals. En canvi,

de la data de caiguda de les fulles o
resultats

obtinguts,

es

destaca

l’avançament en la data de la
maduració del fruit d’alguns arbres
fruiters, que arriba a ser superior a
un mes per a la perera (s’ha avançat
uns 37 dies) o al voltant d’un mes
per a l’albercoquer (28 dies), mentre
que la caiguda de fulles d’algunes
espècies vegetals s’ha endarrerit més
de 15 dies (gairebé 23 dies per a la
pomera o 20 dies per a la perera).

RELACIÓ FENOLOGIA I CLIMA
L’anàlisi

de

la

relació

entre

Evolució de la data d’observació d’espècies/fenofases a la Serra d’Almos (1971-2018)

l’evolució de la fenologia i l’evolució
del clima a la Serra d’Almos s’ha
realitzat

amb

les

(a)

(b)

sèries

d’observacions de les 25 parelles
espècie/fenofase que presenten una
tendència

amb

significació

estadística per al període 1971-2018 i
les sèries anuals i estacionals de
temperatura

i

precipitació

del

mateix lloc i període.
(c)

Una primera conclusió: la fenologia

(d)

de la zona d’estudi està molt més
relacionada amb la temperatura que
amb la precipitació. Comparant les
25 sèries fenològiques amb la sèrie
de precipitació anual o estacional, no
hi ha cap valor del coeficient de
correlació (r) superior a 0,4 (en valor
absolut), mentre que els coeficients

(e)

de correlació de les mateixes sèries
fenològiques amb les sèries de
temperatura assoleixen, en alguns
casos, valors absoluts propers a 0,8.
Les sèries de temperatura anual són
les

que

presenten

una

millor

correlació amb la fenologia. Per
exemple, la floració de l’olivera s’ha
avançat gairebé 20 dies des de 1971
fins ara, i aquest fet està molt ben
correlacionat

(r=0,77)

amb

la

mitjana anual de les temperatures
màximes diàries: l’olivera floreix
abans els anys més càlids (valors
elevats de la mitjana anual de
màximes).

Evolució de la data d’observació de diferents parelles espècie/fenofase a la Serra d’Almos per
al període 1971-2018 (esquerra) i la seva relació amb la temperatura (dreta): (a) avanç de la
floració de l’olivera (gairebé 20 dies en mitjana durant el període d’estudi); (b) relació de la
floració de l’olivera amb la mitjana anual de les temperatures màximes diàries (TX Anual);
(c) avanç de la maduració del fruit de l’albercoquer (un 28 dies en mitjana des de 1971 fins
ara); (d) relació de la maduració del fruit de l’albercoquer amb la mitjana de màximes de
primavera (TX Primavera); (e) retard de la caiguda de les fulles de la pomera (uns 23 dies en
mitjana en els darrers 50 anys); (f) relació de la caiguda de les fulles de la pomera amb la
temperatura mitjana de tardor (TMIT Tardor).

Ara bé, considerant la sèrie de
temperatura d’una estació de l’any
anterior (tota o en gran part) a la
data d’observació de la fenofase de
l’espècie a estudiar, l’anàlisi permet
fer una estimació d’aquesta data (si
més no, es pot fer l’estimació de la
magnitud de l'avanç o del retard en
l’observació de la fenofase). Per
exemple, la maduració del fruit de
l'albercoquer s’ha avançat uns 28
dies en els darrers 50 anys, i aquest
avançament està molt correlacionat
amb la mitjana de màximes de

Als gràfics (b), (d) i (f) apareix la recta de regressió de la relació
espècie/fenofase amb la sèrie de temperatura. La recta de regressió
permet fer l’estimació de la data d’observació (variable “y”) a partir del
valor de la temperatura considerada (variable “x”). Per exemple, segons
els resultats mostrats a la gràfica (d), si un any a la Serra d’Almos la
mitjana de les temperatures màximes diàries de la primavera és igual a
21,3 °C (x=21,3), la maduració del fruit dels albercoquer (“y”) s’observarà
entre els dies 151 i 152 de l’any (31 de maig i 1 de juny, respectivament).
O bé prenent els resultats de la gràfica (f), un any amb una temperatura
mitjana de tardor igual a 18,1 °C a la Serra d’Almos, la caiguda de les
fulles de la pomera s’observarà, en aquesta zona, entre els dies 344 i 345
de l’any (10 i 11 de desembre, respectivament). Aquesta estimació serà
millor com més proper a 1 sigui el valor del coeficient de correlació r (o
r2, que apareix als gràfics).

primavera (r=0,80).
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(f)

Fotografia: Flor de cirerer (Serra d’Almos)
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Autor: Josep Borrell

