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La fenologia és la ciència 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

Fenologia

més petites variacions del clima i, per tant, la seva vàlua com a bioindicadors del canvi climàtic.

REFERENT A L’INDICADOR
En aquest edició del BAIC es presenten per primera vegada alguns resultats obtinguts amb les observacions
de la Xarxa Fenològica de Catalunya (FenoCat, creada l’any 2013 i gestionada pel Servei Meteorològic de
Catalunya. Encara que només es disposa de set anys, com a màxim, d’observacions de les diferents espècies
i estadis fenològics (fenofases) que se segueixen a la FenoCat, ja es pot començar a representar gràficament
i a analitzar (sense treure conclusions robustes, evidentment) l'evolució d’alguna parella espècie/fenofase
durant els darrers anys a Catalunya, i és el que es mostra en aquest capítol. Partint d’aquests primers
resultats, i continuant ampliant temporalment les sèries d’observacions fenològiques en el futur, es podrà
estudiar molt millor la relació entre les variables climàtiques i la fenologia dels éssers vius. És d’esperar que
en les properes edicions del BAIC es puguin anar presentant alguns d'aquests estudis.
Una vegada més, agraïm la feina que fan els observadors de la FenoCat, i som molt conscients que sense la
seva col·laboració seria impossible presentar els resultats que tot seguit es mostraran ni plantejar els estudis
futurs sobre la relació entre clima i fenologia.

DADES CLAU

A desembre de 2019, la FenoCat disposa de 43 punts
d’observació fenològica repartits per tot el país, aportant
informació des de 26 comarques diferents.

En els set anys d’existència de la FenoCat, es disposa de més de
810.000 observacions fenològiques, de les quals un 77.3 % són
d’espècies vegetals i un 22.7 % són d’espècies animals (ocells i
papallones).

A partir de les observacions de la FenoCat encara no es poden
donar resultats concloents sobre l’avanç o el retard en la data
d’observació d’un determinat estadi fenològic, però sí que es
pot fer una primera anàlisi de la relació clima - fenologia.
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La Xarxa Fenològica de Catalunya
(FenoCat), gestionada pel Servei

Punts d’observació de la FenoCat a desembre de 2019

Meteorològic de Catalunya, es va
crear el mes de març de 2013. Al
llarg dels set anys d’existència (fins
a desembre de 2019), hi ha hagut un
nombre variable de col·laboradors
fent observacions sistemàtiques de
la fenologia de diferents espècies,
però

s’ha

pogut

consolidar

un

nombre al voltant de 45 observadors
arreu del país, i s’està treballant en
diferents

àmbits

per

augmentar

aquesta xifra. Per exemple, durant
l’any 2019 s’ha signat un conveni de
col·laboració amb la Diputació de
Barcelona

per

fer

observacions

fenològiques a determinats punts de
la Xarxa de Parcs Naturals que
gestiona aquesta entitat, i durant el
període 2020-2021 es preveu iniciar
l’observació a nou parcs.
Essent conscients que amb set anys
de dades encara no es poden
obtenir

resultats

robustos

sobre

l’impacte del clima en l’alteració del
calendari fenològic dels éssers vius,

Distribució territorial dels quaranta-tres punts d’observació de la Xarxa Fenològica de
Catalunya (FenoCat) operatius a desembre de 2019.

per al període 2013-2019 es disposa
ja de quasi 811.400 observacions
fenològiques a la base de dades de
la FenoCat. Es creu oportú, per tant,
donar

a

conèixer

els

primers

Concepte

Informació

Nombre total d’observacions a la FenoCat

811.399

Espècie amb més observacions

Ametller

(període 2013-2019)

(94.287)

Espècie amb més punts d’observació

Oreneta vulgar

(desembre de 2019)

(29 punts d’obs.)

resultats derivats d’aquesta base de
dades,

mostrant

així,

a

més,

l’agraïment a tots els col·laboradors
que fan possible que la FenoCat
sigui una realitat ben viva. D’aquest
nombre d’observacions, el 77,3%
corresponen

a

les

diferents

fenofases de les 25 espècies vegetals
seguides a la FenoCat, mentre que el
22,7% corresponen a 20 espècies

Informació de la base de dades generada amb les observacions fenològiques de la FenoCat

animals (14 ocells i 6 papallones), de

durant el període 2013-2019.

les quals s’informa si s’observen o
no.
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PLANTES SILVESTRES
Evolució d’algunes fenofases de plantes silvestres a Catalunya

L’evolució d’una fenofase de l’alzina
(Quercus ilex) és el primer resultat
amb les observacions de la FenoCat
que es comenta. En concret, s’ha
considerat la data d’inici de la
“floració plena” (aproximadament
el 50 % de les flors de l’alzina que
l’observador segueix mostren els
estams) a 16 punts d’observació
durant el període 2013-2019, i amb
aquestes dades s’ha calculat el valor
mitjà anual i la seva desviació típica
a tot Catalunya. Aquests valors
anuals es representen gràficament,
de manera que es pot analitzar
l’evolució anual d’aquesta fenofase.
Observant la figura es comprova que
la floració plena de l’alzina s’inicia,

Evolució anual de la floració plena (codi BBCH 65) de l’alzina a Catalunya per al període
2013-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents al valor de la mitjana

en valor mitjà per a Catalunya, entre
els dies 115 i 126 de l’any, amb una

anual de la data d’inici d’aquesta fenofase calculat a partir de 16 punts d’observació,
mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi

dispersió mitjana als diferents punts

representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

mitjà de les desviacions típiques de

d’observació de ±13 dies (és el valor
cada

any).

És

molt

interessant

relacionar la variabilitat interanual
d’una

fenofase

amb

meteorològiques

les

d’un

dades
període

anterior a la data d’inici de la
fenofase, i aquest és l’estudi que
s’ha de fer properament.
Un segon exemple és l’evolució de la
data

d’inici

(valor

mitjà

per

a

Catalunya) de dues fenofases de la
floració de l’olivarda (Inula viscosa),
com són “s’han obert les primeres
flors” (codi BBCH 60) i “floració
plena (aprox. el 50 % de les flors
estan obertes, i algun pètal ja ha
caigut)” (codi BBCH 65). En aquest
cas, s’han considerat les dades de 5
punts

d’observació

durant

el

Evolució anual de dues fenofases de la floració de l’olivarda a Catalunya per al període
2013-2019: en color verd fluix, l’inici de la floració (codi BBCH 60); en color ver fosc, la

període 2013-2019, i s’ha calculat la

floració plena (codi BBCH 65). Les línies contínues uneixen els punts corresponents al valor
de la mitjana anual de la data d’inici de les dues fenofases calculat a partir de 5 punts

per a tot el conjunt. Així, les

d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen, per a cada
fenofase, la variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la

a Catalunya, en valor mitjà, entre els

desviació típica de les dades).

mitjana i la desviació típica anuals
primeres flors de l’olivarda apareixen
dies 242 i 255 de l’any, mentre que
la floració plena s’observa dues o
tres setmanes després, entre els dies
267 i 272 de l’any.
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El tercer exemple d’anàlisi de la
fenologia de plantes silvestres que

Evolució d’algunes fenofases de plantes silvestres a Catalunya

es mostra en aquesta edició del
BAIC correspon a la data d’inici de
la floració de la farigola o timó
(Thymus vulgaris). Es parteix de la
informació

proporcionada

a

20

punts d’observació respecte a la
data d’inici de la fenofase “s’han
obert les primeres flors” de la
farigola i, com en els casos anteriors
ja explicats, es calcula la mitjana i la
desviació típica anuals d’aquesta
fenofase per a cada any del període
2014-2019 (hi ha un nombre petit
d’observacions de l’any 2013, i s’ha
decidit no tenir-les en compte en
aquesta anàlisi). L’inici de la floració
de la farigola s’observa, en valor
mitjà per a Catalunya en conjunt,
entre els dies 86 i 104 de l’any,

Evolució anual de l’inici de la floració (codi BBCH 60) de la farigola a Catalunya per al
període 2014-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents al valor de la

però la variabilitat dins d’un mateix

mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase calculat a partir de 20 punts d’observació,
mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi

any és gran (±20 dies).

representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

Atès que es compta amb un elevat
nombre

de

punts

d’observació

d’aquesta fenofase de la farigola i
que estan força repartits per tot el
territori, es pot estudiar el diferent
comportament

d’aquesta

planta

silvestre segons la zona del país.
Així, s’han agrupat les dades dels
punts d’observació més propers al
litoral i les dels punts més a l’interior
de Catalunya, i s’han repetit els
càlculs però per a les dues zones
per separat: “litoral i prelitoral” i
“Catalunya interior”. Es comprova
que l’inici de la floració de la farigola
s’observa força dies abans a la zona
litoral-prelitoral

que

a

la

zona

interior del país, amb una diferència
una mica superior a un mes: entre
els dies 65 i 84 de l’any al litoralprelitoral i entre els dies 100 i 118 de
l’any a l’interior.

Evolució anual de l’inici de la floració (codi BBCH 60) de la farigola per al període 2014-2019
a dues zones de Catalunya: en color blau, zona litoral i prelitoral (8 punts d’observació); en
taronja fosc, zona interior (12 punts d’observació). Les línies contínues uneixen els punts
corresponents al valor de la mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase a cada zona
considerada, mentre que les línies discontínues superiors i inferiors indiquen la variabilitat
intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).
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ARBRES FRUITERS
Es mostra tot seguit tres exemples

Evolució d’algunes fenofases d’arbres fruiters a Catalunya

de seguiment fenològic d’arbres
fruiters: dues fenofases de l’ametller
i una fenofase del cirerer.
D’una banda, s’ha analitzat l’evolució
de dues fenofases de l’ametller
(Prunus dulcis): una corresponent a
la foliació i l’altra a la floració.
L’evolució

de

la

fenofase

dels

ametllers “Brot de les primeres
fulles, i ja estan ben obertes” s’ha
fet a partir de les dades de 24 punts
d’observació per al període 20142019, obtenint per a cada any el
valor mitjà de la data d’inici de la
fenofase i la seva desviació típica.
Així, el brot de les primeres fulles als
ametllers de Catalunya s’inicia, en
Evolució anual del brot de les primeres fulles (codi BBCH 11) de l’ametller a Catalunya per
al període 2014-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents al valor de la

valor mitjà, entre els dies 37 i 62 de

mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase calculat a partir de 24 punts
d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat

d’un any a l’altre. S’ha d'esmentar

intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

l’any,

mostrant

força

variabilitat

que en aquesta primera anàlisi no
s’han

diferenciat

les

diverses

varietats de l’ametller, i aquest fet
contribueix a aquesta variabilitat
interanual i intraanual.
La segona fenofase dels ametllers
que s’ha estudiat és “S’han obert
les

primeres

flors”, i la seva

evolució per al període 2014-2019
s’ha obtingut a partir de les dades
de 26 punts d’observació, obtenint
igual que en altres exemples els
valors de la mitjana i la desviació
típica anuals de la data d’inici de la
fenofase per a Catalunya en conjunt.
El resultat és que les primeres flors
als ametllers apareixen, en valor
mitjà, entre els dies 10 i 43 de l’any,
amb una variabilitat d’un any a
Evolució anual de l’inici de la floració (fenofase “s’han obert les primeres flors”, codi BBCH
60) de l’ametller a Catalunya per al període 2014-2019. La línia negra contínua uneix els
punts corresponents al valor de la mitjana anual de la data d’inici d’aquesta fenofase
calculat a partir de 26 punts d’observació, mentre que les línies discontínues superior i
inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la
desviació típica de les dades).

l’altre fins i tot una mica superior
que en la fenofase anterior (brot de
les primeres fulles). Destaca l’any
2016, amb un inici de la floració dels
ametllers durant els primers dies de
gener generalitzat a molts indrets de
Catalunya

(a

diversos

punts

d’observació de la Fenocat es va
registrar aquesta fenofase a finals de
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desembre). Com s’ha comentat en
altres moments d’aquest capítol, cal

Evolució d’algunes fenofases d’arbres fruiters a Catalunya

estudiar la influència de les dades
meteorològiques

en

el

període

anterior a la fenofase per poder
explicar millor aquesta variabilitat
interanual.

A

més,

també

cal

recordar que en una primera anàlisi
no s’han diferenciat les distintes
varietats de l’ametller.
Finalment, el tercer exemple amb
arbres fruiters correspon al cirerer
(Prunus avium) i és l’evolució de la
seva fenofase “Cireres mig madures
(aproximadament el 50 % ja tenen
color)”. L’anàlisi s’ha fet a partir de
les dades registrades a 21 punts
d’observació

durant

el

període

2013-2019, destacant que no s’han
tingut en compte les observacions
de dos punts de l’extrem nord-oest
del país [Viu de Llevata (l’Alta
Ribagorça) i Vielha (era Val d’Aran)]
perquè tenen un comportament
força

diferent

al

de

la

Evolució anual de l’inici de la fenofase “Cireres mig madures (aproximadament el 50 % ja
tenen color” (codi BBCH 85) de cirerer a Catalunya per al període 2013-2019. La línia negra
contínua uneix els punts corresponents al valor de la mitjana anual de la data d’inici
d’aquesta fenofase calculat a partir de 21 punts d’observació, mentre que les línies
discontínues superior i inferior indiquen la variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada
any, el valor mitjà ± la desviació típica de les dades).

resta

d’observacions. Els valors mitjans
anuals de l’inici d’aquesta fenofase
dels cirerers a Catalunya varia entre
els dies 126 i 142 de l’any (només

Espècie
Col·lectiu

com a dada: als dos punts del nordoest del país no considerats, l’inici
d’aquesta fenofase s’observa força
dies més tard, entre els dies 168 i
189 de l’any). També es detecta
força variabilitat d’un any a un altre,
i caldrà estudiar la influència del

Nom comú

Nom científic

Ametller

Prunus dulcis

Cirerer

Prunus avium

Pomera

Malus communis

Oliver

Olea europaea

Cap

Vitis vinífera

Taronger

Citrus sinensis

Arbres fruiters

clima en aquesta variabilitat.

Llistat de les sis espècies que s’observen a la FenoCat del col·lectiu “ arbres fruiters”. De cada
espècie se segueixen algunes fenofases relacionades amb la foliació (brot i caiguda de
fulles), la floració (primeres flors i floració plena) i la fructificació (maduració dels fruits).
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OCELLS DE PRIMAVERA-ESTIU
Evolució de l’arribada d’alguns ocells de primavera-estiu a Catalunya

Els darrers dos exemples que es
presenten en aquesta edició del
BAIC corresponen a l’arribada de
dos ocells de primavera-estiu a
Catalunya: l’oreneta vulgar i el falciot
negre.
L’evolució de l’arribada de l’oreneta
vulgar (Hirundo rustica) al nostre
país s’analitza a partir de la data de
la primera visualització d’aquest
ocell per a cada any a 31 punts
d’observació amb registres durant
el període 2013-2019. Com als altres
exemples, es calcula la mitjana i la
desviació

típica

anuals

i

es

representen gràficament. El resultat
és que l’oreneta vulgar arriba a
Catalunya, en valor mitjà, entre els
Evolució anual de la data d’arribada (primera observació de l’any) de l’oreneta vulgar a
Catalunya per al període 2013-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents

dies 79 i 90 de l’any. Un dels

al valor de la mitjana anual de la data de la primera visualització de l’ocell calculat a partir
de 31 punts d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la

dades de la Fenocat és verificar la

variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de
les dades).

estudis

pendents

amb

aquestes

pauta concreta en l’arribada de
l’oreneta vulgar als diferents indrets
de Catalunya (és a dir, si la seva
arribada es detecta generalment
primer a una determinada zona del
territori).
També es

mostra l’evolució

de

l’arribada del falciot negre (Apus
apus) a Catalunya. S’ha tingut en
compte la data de la seva primera
visualització per a cada any a 19
punts d’observació amb dades en
el període 2013-2019. Després de
calcular

els

diferents

valors

estadístics anuals, el resultat mostra
un comportament força regular de la
data d’arribada del falciot negre al
nostre país durant els darrers set
anys, variant entre els dies 100 i 107
de l’any. Per les característiques
Evolució anual de la data d’arribada (primera observació de l’any) del falciot negre a
Catalunya per al període 2013-2019. La línia negra contínua uneix els punts corresponents
al valor de la mitjana anual de la data de la primera visualització de l’ocell calculat a partir
de 19 punts d’observació, mentre que les línies discontínues superior i inferior indiquen la
variabilitat intraanual (s’hi representa, per a cada any, el valor mitjà ± la desviació típica de

pròpies d’aquest ocell (especialment
dotat per al vol, pot fer desenes de
quilòmetres per buscar aliment),
probablement és normal que hi hagi
aquesta poca variabilitat tant d’un
any a l’altre com en un mateix any,

les dades).

però

caldrà

propers anys.
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verificar-ho

en

els

