
Quins són els efectes del canvi climàtic sobre la flora de les nostres muntanyes? Phénoclim vol 
respondre a aquesta pregunta amb la vostra ajuda. Aquest programa científic i educatiu us convida a 
compartir les vostres observacions amb científics per tal d’avançar en la investigació d’aquestes qüestions.

Phénoclim en poques paraules

Localitzeu els individus que seguiu: trieu 3 arbres o plantes de la mateixa espècie a la vostra zona. Les 13 es-
pècies de Phénoclim es presenten en aquestes fotos. Si cal, podeu utilitzar les fitxes d’espècies disponibles 
a la pestanya Caixa d’eines.

Tens por de no trobar els teus arbres l’any següent? Podeu 
marcar-les amb una discreta taca de pintura.
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Les diferents etapes

Un cop per setmana, observeu els vostres indi-
vidus. Consulteu el calendari d’espècies per als 
períodes de visualització de cada espècie. Brotada

Foliació Floració

Els brots vegetatius (els que desenvolupent ful-
les) comencen a obrir-se? Són visibles les fulles 
noves a través de les escates del brot? Ara és el 
moment de prendre nota de la brotada!

No us perdeu el moment en què aproximada-
ment el 10% dels brots estan oberts perquè 
aquest pas és d’interès especial per als inves-
tigadors. De fet, la data del començament de la 
primavera es determina en funció de la data de 
trencament del brot.

Les fulles noves s’obren completament, el seu 
pecíol (la «cua») és visible i la seva forma es pot 
reconèixer encara que no siguin de la seva mida 
adulta.

A les coníferes, les agulles joves estan en-
ganxades a la base del brot, però separades a la 
part superior.

Els pètals estan prou oberts per mostrar 
l’interior de la flor.

La floració és diferent segons les espècies:
Per al lilà, la moixera de guilla i el freixe, observeu 
l’obertura de la primera flor de la inflorescència 
(flors agrupades).

Per a l’avellaner, el bedoll, l’avet i el làrix, fixeu-
vos en l’alliberament del pol·len de les flors 
masculines (aments).

La vostra àrea d’observació té un radi de 500 m i us 
permet enumerar tots els arbres i plantes que ob-
serveu. Aneu amb compte de triar una zona que si-
gui homogènia quant a altitud, naturalesa del sòl o 
orientació al sol.

Podeu crear diverses 
zones.

Primavera

Per participar a Phénoclim és necessari crear un 
compte al lloc web Phenoclim.org.

Creeu la vostra zona d’observació en línia (la pes-
tanya Les meves zones d’observació i després el botó 
Afegeix zona). A continuació, col·loqueu els vostres 
individus al mapa (Afegiu un botó individual). Tam-
bé podeu afegir una foto per reconèixer-la.
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Alguns anys no es produeix la floració. En aquest cas, recordeu d’escriure-ho quan introduïu les 
vostres observacions. No observar un fenomen ja és observar alguna cosa!!



Un consell d’observació

Les diferents etapes

Des de l’obertura dels primers brots fins que es 
considera que l’arbre ha arribat a la fase de brota-
da, poden trigar diversos dies.

Es considera que s’ha assolit una etapa fenològica 
el dia que el 10% de la planta arriba a aquesta fase.

Per exemple, si dimarts el 10% dels brots d’un 
arbre estan oberts, el dimarts és la data del canvi 
d’etapa.

Si creieu que el 25% dels borrons estan oberts du-
rant la vostra observació, podeu calcular la data en 
què només el 10% estaven oberts.

Advertència: per a això, heu d’haver visitat el vostre 
arbre la setmana anterior per comparar les 2 obser-
vacions.

Inici del canvi de color Meitat del canvi de color

Per a les dues etapes fenològiques de la tardor, 
s’han d’observar totes les fulles de l’arbre.

És a dir, les fulles que han caigut a terra en-
cara compten! Recordeu que heu d’observar 

tant el fullatge encara al seu lloc com les fulles 
mortes abans d’observar la data de l’etapa 

fenològica.

El 10% de les fulles han començat a tornar-se 
parcialment grogues o marrons? Ja arriba la 
tardor, és hora de anotar que l’arbre ha canviat 
d’etapa fenològica!

La senescència de fulles d’un mateix individu 
pot trigar molt de temps i el seu progrés no 
sempre és fàcil d’estimar, així que feu el que us 
sembli millor.

La meitat del fullatge, és a dir, el 50% de les 
fulles de l’arbre, ha canviat de color: aquesta és 
l’última etapa de l’any a indicar!

L’hivern s’acosta ràpidament, l’arbre està 
inactiu mentre espera el bon temps.

La regla del 10%

Tardor

Mentre no s’hagi assolit el 10%, podeu 
indicar que l’etapa encara no s’ha rea-
litzat.!

Voleu més detalls sobre les dates del canvi d’etapa i la fenologia de determinades espècies en 
particular? Consulteu les fitxes d’espècies a la pestanya Caixa d’eines.!



Debateu amb la comunitat 
d’observadors i els equips de 
Phénoclim al fòrum i les eines 
en desenvolupament.

Xateja en directe amb els 
equips de Phénoclim cada pri-
mer divendres de mes, d’11 a 12 
h.

Si algun dels individus mor o és tallat, no oblideu 
escriure-ho al full de descripció. Podreu crear un 
individu nou i similar a la vostra àrea d’estudi 
per substituir-los. Penseu en donar-li un nom 
diferent.

Un cop hàgiu fet les vostres observacions al camp, introduïu-les fent clic a la pestanya Afegeix les meves 
observacions.

Teniu alguna pregunta sobre el procediment a seguir per participar a Phénoclim? No 
ho dubtis, envia un correu electrònic al nostre equip!

phenoclim@creamontblanc.org
+33(0)4 50 53 45 16

1- Tindreu una indicació visual 
d’una visita a la següent.

2- L’equip de Phénoclim pot 
confirmar la vostra observació si 
té dubtes.

No espereu fins al final de la temporada per escriure-ho tot!

Consell 
: afegiu 
una foto

L’arbre o la planta ja no existeixen... 

Visualitzeu les vostres obser-
vacions mitjançant eines de 
visualització de dades desen-
volupades especialment per a 
Phénoclim.
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