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Resum 

En aquest projecte s’ha estudiat la fenologia de floració nou 
poblacions de G.alypum, un arbust de fulla perenne típic dels ambients 
termòfils de l’oest de l’Àrea Mediterrània, situades en diferents localitats 
de Catalunya. Aquesta espècie té una fenologia de la floració molt 
variable entre poblacions, ja que poden florir des de l’estiu tardà - tardor 
primerenca fins a la primavera següent depenent de la població. Es 
distingeixen dos grups de població, el de floració primerenca i el floració 
tardana. Les poblacions primerenques creixen, majoritàriament, a les 
localitats costaneres i floreixen des de setembre fins a novembre. Les 
poblacions tardanes creixen a les localitats d’interior i floreixen des de 
febrer fins a abril. En aquest treball es pretén millorar la comprensió 
sobre les diferències geogràfiques dels patrons de la fenologia floral 
entre les poblacions de G. alypum. Unes diferències que ja es manifesten 
al juliol, quan el desenvolupament floral es troba en els seus estadis 
preliminars. Alhora, en els mesos posteriors, l’increment del 
desenvolupament floral de les poblacions de G. alypum s’ha correlacionat 
positivament amb la temperatura mínima del mes de desembre. En aquest 
projecte també es pretén aprofundir en el coneixement sobre el 
desenvolupament floral d’aquesta espècie, descriure’n els diferents 
estadis i trobar un indicador adient per realitzar anàlisis estadístics. Uns 
aspectes gens banals tenint en compte la importància ecològica de la 
floració, sobretot en la seva sincronització amb el cicle vital dels 
pol·linitzadors així com en la seva importància adaptativa. 

Resumen 

 En el presente proyecto se realiza un seguimiento del desarrollo 
floral de un arbusto de hoja perenne típico de los ambientes termófilos 
del oeste mediterraneo, Globularia alypum, en distintas localidades de 
Cataluña. Dicha especie tiene una fenología de la floración muy variable 
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entre poblaciones, pues su floración varía desde finales de verano-
principios de otoño hasta a la primavera siguiente en función de la 
población. A grandes rasgos se distingue entre el grupo de poblaciones 
de floración temprana y el grupo de floración tardana. Las poblaciones 
tempranas crecen, mayoritariamente, en las localidades de la costa y 
florecen desde septiembre hasta noviembre. Las poblaciones tardanas 
crecen en las localidades continentales y florecen desde febrero hasta 
abril. En este trabajo se pretende mejorar la comprensión sobre las 
diferencias geográficas de los patrones de la fenología floral entre las 
poblaciones de Globularia alypum. Unas diferencias que ya se 
manifiestan en julio, cuando el desarrollo aún se encuentra en sus 
estadios preliminares. En este trabajo también se ha encontrado una 
correlación positiva entre el incremento de fase del desarrollo floral y la 
temperatura mínima del mes de diciembre. Así mismo se pretende 
profundizar en el conocimiento sobre el desarrollo floral de la especie, 
describir sus distintos estadios y encontrar un indicador adecuado para 
realizar análisis estadísticos. Unos aspectos nada despreciables teniendo 
en cuenta la importancia ecológica de la floración, sobretodo en su 
sincronización con el ciclo vital de los polinizadores así como en su 
importancia adaptativa.    

Abstract 

 In this project nine populations of G.alypum, a perennial shrub 
typical of western Mediterranean thermophilous shrublands, located in 
different localities of Catalonia, were surveyed for flowering phenology. 
This specie has a variable flowering phenology and flowering time spans 
from the late summer-early fall to the next spring depending on the 
populations. There are two groups of populations, early and late 
flowering. Early populations grow mostly on coastal localities and 
flowered from September to November. Late flowering populations grow 
in inland localities and flowered from February to April. In this project we 
pretend to improve the understanding about the geographical differences 
for patterns of flowering phenology between populations of G.alypum. 
Differences which appear in july, when floral development is at a 
preliminary stage.  Also, in the following months, the floral development 
increasing of different populations of G. alypum correlated with minimal 
temperature of December. This project also aims to increase knowledge 
about floral development, describing the stages of development and find a 
suitable indicator to perform statistical analysis. Those aspects must not 
be underestimated considering the ecological importance of flowering, 
especially in its synchronization with pollinators as well as in its adaptive 
importance. 

Keywords: Flowering, phenology, Mediterranean ecosystems, shrubs, 
Globularia alypum
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1-  INTRODUCCIÓ 

Els cicles biològics dels organismes estan íntimament relacionats amb les 
condicions ambientals en què es desenvolupen. La dinàmica de les activitats 
vegetatives i reproductives dels éssers vius, és a dir, la fenologia, inclou 
aspectes com l’aparició i la caiguda de les fulles, l’aparició de flors i fruits en 
vegetals, l’emergència d’insectes o la migració d’ocells i papallones. Aquesta 
dinàmica depèn, en gran mesura, del clima i és, per tant, ben evident que es 
pot veure afectada pel canvi climàtic.  

D’altra banda, en els climes amb una temporalitat contrastada les plantes 
han adaptat l’aparició de les diferents fases del seu cicle vital per tal d’aprofitar 
els períodes més favorables de l’any. Les condicions del clima mediterrani es 
caracteritzen per combinar uns estius càlids i secs amb uns hiverns amb 
temperatures moderadament baixes. Les baixes temperatures i els baixos 
nivells de llum són els factors que limiten l’activitat de les plantes durant l’hivern 
mentre que durant l’estiu és la sequera qui s’encarrega d’imposar-ne límits. La 
sequera dels mesos d’estiu divideix la temporada càlida en dues parts 
(Mitrakos 1980). La majoria de plantes Mediterrànies concentren el creixement i 
la floració durant els mesos de la primavera i moltes espècies reserven la 
formació del fruit a la tardor (Floret et al. 1989). Malgrat que la floració es 
concentra generalment al maig, un petit nombre d’espècies floreixen des de 
setembre fins a novembre i d’altre, fins i tot, al desembre i al gener (Floret et al. 
1989). 

La floració és la fase més visible del cicle reproductiu. El cicle reproductiu 
s’inicia amb la transició floral dels meristems, i continua amb la formació dels 
borrons florals, la floració, la formació del fruit i, finalment, la dispersió del fruit. 
La transició floral està regulada per senyals del desenvolupament i ambientals 
que asseguren que la planta iniciï la floració quan s’hagin acumulat recursos 
interns i quan les condicions ambientals siguin favorables (Reeves i Coupland 
2000). Les principals condicions ambientals que sincronitzen la floració amb les 
estacions canviants són la temperatura i les hores de llum del dia (Simpson et 
al. 1999). 

Globularia alypum L. (Plantaginaceae) és un nanofaneròfit que comprèn 
entre els 0,3 i 1 m d’alçada. Presenta fulles esclerofil·les, viu en ambients 
calcaris i és típica de matollars termòfils. La seva principal àrea de distribució 
és l’Oest mediterrani, des de La Provença  fins al sud del Marroc i també ocupa 
determinades àrees de la part Est i Central de la regió Mediterrània (de Bolòs i 
Vigo 1995). A Catalunya ha estat descrita des del nivell del mar fins als 1000 m 
amb poblacions a les àrees fredes dels càlids vessants sud. 
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La floració de G. Alypum té lloc, principalment, als meristems apicals dels 
dolicoblasts. Una població estudiada durant diversos anys propera a la costa 
catalana floreix a finals de l’estiu – principis de la tardor (Prieto et al. 2008) 
mentre que en gran part de la seva àrea de distribució la floració està descrita 
des de febrer fins a maig (de Bolòs i Vigo 1995). El període comprès entre la 
primera i la última població que floreix en aquesta regió arriba, doncs, als 8 
mesos. Un període molt llarg tenint en compte que el moment de floració 
influeix en l’èxit de la polinització, l’èxit de la maduració del fruit i d’una progènie 
de qualitat així com dels nivells de llavor i herbivoria del fruit (Chuine 2010). 

La fenologia ha estat considerada com una característica que contribueix a 
l’adaptació local de les espècies. Aquesta consideració s’ha deduït com a 
conseqüència de l’existència de patrons en la fenologia de les plantes 
correlacionats amb variables ambientals. Alhora, també s’ha deduït arran del fet 
que s’han trobat similituds en la fenologia de les espècies que viuen en eco-
regions semblants (Chuine et al. 2010). Les diferències en la fenologia de la 
floració que sembla que existeixen en les poblacions de G.alypum representen 
un gran canvi en la distribució de les fases del cicle vital i, probablement, 
influencien en el rendiment de la planta i tenen implicacions ecològiques 
significatives. 

En aquest treball s’explora la fenologia de la floració en diferents poblacions 
situades en una regió amb un gradient latitudinal petit. Les poblacions 
descansen en un abast màxim de 1º 28’ de diferència de longitud i un abast 
màxim de 2º 11’ de diferència de latitud. Aquest fet garanteix que entre les 
localitats estudiades no hi van haver diferències pel que fa a les hores de llum 
del dia i, per tant, que les causes de les diferències de moment de floració van 
ser climàtiques, llevat que hi haguessin diferents ecotips amb fenologies de 
floració diferent. L’objectiu del treball és conèixer millor els patrons geogràfics 
de la floració i de tot el cicle reproductiu de la G.alypum per relacionar-lo amb 
els factors que els puguin causar, posant èmfasi en les variables climàtiques. 

2-  MATERIALS I MÈTODES  

2.1. Mostreig  

Per realitzar un seguiment del desenvolupament floral de Globularia 
alypum en diferents zones geogràfiques es va dur a terme un mostreig de 
borrons florals i capítols d’aquesta espècie entre l’estiu de 2008 i la primavera 
de 2009. Aquest mostreig es va repetir  

Les localitats van ser escollides amb l’objectiu d’estudiar les diferents 
variants fenològiques que es poden trobar en la floració de Globularia alypum a 
Catalunya. Concretament, es van escollir com a localitats Altafulla (al 
Tarragonès), el massís del Garraf (al Garraf), Manresa (al Bages), La Granja 
d’Escarp (al Segrià), Planes de Sant Jordi (al Baix Ebre) , Ginestar (a la Ribera 
d’Ebre), Camarasa (a La Noguera), Pont de Llierca (a La Garrotxa) i Estamariu 
(a l’Alt Urgell) (Fig. 1). 
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Aquest mostreig es va repetir en diferents èpoques de l’any per tal de 
copsar com evoluciona el desenvolupament floral a cada localitat. 
Concretament, els mesos escollits per repetir els mostrejos a cada localitat van 
ser els següents: juliol de 2008 (JUL_08), setembre d’aquell mateix any 
(SET_08), finals d’octubre-principis de novembre de 2008 (NOV_08), desembre 
de 2008 (DES_08) i març de 2009 (MAR_09). 

Els mostrejos de JUL_08 van ser realitzats en dates compreses entre el 
23-7-08 (a Pont de Llierca) i el 31-7-08 (a Manresa). Els mostrejos de SET_08 
van ser realitzats entre el 2-9-08 (a Mequinensa) i el 16-9-08 (a Altafulla). Per la 
seva banda, els mostrejos de NOV_08 van comprendre dates entre el 21-10-08 
(al massís del Garraf, Planes de Sant Jordi i Tivissa) i el 7-11-08 (a 
Mequinensa). Pel que fa als mostrejos de DES_08 aquests van ser realitzats 
entre els dies 12-12-08 (a Mequinensa) i 22-12-08 ( a Planes de Sant Jordi i 
Tivissa). Finalment, els mostrejos de MAR_09 van ser realitzats entre els dies 
2-3-09 (a Manresa) i 12-3-09 (a Mequinensa). No obstant, cal remarcar que hi 
ha localitats en les quals no ha fet falta realitzar les 5 campanyes de mostrejos 
perquè les seves poblacions han florit abans. 

 
A cada campanya de recollida de mostres es van agafar 5 borrons florals 

de 10 individus diferents de Globularia alypum a cadascuna de les localitats 
escollides. 

2.2. Dades climàtiques 

Per realitzar l’estudi s’han requerit algunes dades sobre el clima. Per 
obtenir-les s’han utilitzat mitjanes climàtiques dels últims 55 anys de les 
localitats esmentades i recollides a Ninyerola et al. (2005) (Taula 1).. Les 
dades es van obtenir a partir d’una interpolació de les dades proporcionades 
per les estacions meteorològiques, tenint en compte factors com ara 
l’alçada, la latitud, la distància respecte la costa, la radiació solar global així 
com la curvatura del terreny tal i com es descriu a Carnicer et al. (2011) . 

 

2.3. Emmagatzematge de les mostres  

Un cop agafades del camp, les mostres es van agrupar per individus i es 
va deixar en tubs d’assaig, banyades en alcohol i conservades a temperatures 
al voltant de 5ºC. A cada tub d’assaig hi havia les rèpliques d’un mateix 
individu, que de mitjana en van ser 5, de manera que la mida mostral de l’estudi 
va ser de 1850. Cada tub d’assaig va ser etiquetat tot indicant-ne la localitat en 
la qual van ser recollides les rèpliques, el mes en què això va succeir i l’individu 
del qual es tracta (amb un número de l’1 al 10). 
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2.4. Descripció dels diferents estadis del 
desenvolupament floral de Globularia alypum 

Una de les primeres tasques que es va haver de dur a terme al laboratori 
va ser la d’identificar els principals estadis del desenvolupament floral de la 
Globularia alypum. La identificació d’estructures es va dur a terme a partir de 
l’observació de mostres de prova de moments de l’any diferents per tal de 
comprendre els principals canvis que experimenten aquestes estructures al 
llarg del procés de floració. 

A continuació es defineixen els estadis del desenvolupament floral de 
Globularia alypum descrits segons aquest procediment: 

- Estadi 1: El meristem apical amb fulles modificades. 
 

- Estadi 2: Meristematic Dome + primeres bràctees externes 
 

- Estadi 3: Receptacle floral + bràctees externes. 
 

- Estadi 4: Receptacle floral + bràctees externes + primeres 
protuberàncies de bràctees internes amb primordis florals. 

 
- Estadi 5: Receptacle + bràctees externes + bràctees internes amb 

primordis florals (on les primeres tenen una mesura més de 3 vegades 
més gran que els segons). 

 
 

- Estadi 6: Receptacle + bràctees externes + bràctees internes amb 
primordis florals (on els segons arriben a tenir una mesura de menys de 
3 vegades menor que les bràctees internes). 
 

- Estadi 7: Receptacle + bràctees externes + bràctees internes amb 
primordis florals (on els segons arriben a tenir verticils visibles i una 
mesura semblant a la de les bràctees internes). 

 
 

- Estadi 8: Receptacle + bràctees externes + bràctees internes amb 
primordis florals (on els segons arriben a tenir verticils visibles una 
mesura superior a la de les bràctees internes). 

2.5. Indicador quantitatiu de l’estadi de 
desenvolupament floral. Mesura de la bràctea 
interna. 

La bràctea interna és una fulla molt modificada que acompanya a cada 
unitat de primordi floral durant el seu desenvolupament. Així mateix, també 
acompanya a cada unitat floral del capítol desenvolupat durant la floració i 
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durant la pol·linització. Finalment, es perd quan es produeix la formació del 
fruit i es troba absent en les posteriors etapes (in lett.).  

Per mesurar la longitud de les bràctees internes s’ha aprofitat 
l’observació de les mostres per descriure’n la fase de desenvolupament. 
Aquesta mesura s’ha dut a terme a través d’una lupa mil·limetrada en la 
qual s’ha mesurat la longitud de la bràctea interna situada a la part més 
perifèrica del receptacle floral. 

Les bràctees internes només apareixen quan el desenvolupament floral 
està relativament avançat (a partir de l’Estadi 4). Per tant, aquesta mesura 
s’ha realitzat en aquelles mostres que s’han trobat en l’estadi 4 o superior. 

2.6. Indicador quantitatiu de la fase de 
desenvolupament floral. El pes sec. 

La manera més aproximada de mesurar la biomassa és mitjançant el 
pes sec. El pes humit es va descartar com a mesura ja que aquest depèn 
de la quantitat d’aigua retinguda per la biomassa i aquesta depèn de molts 
factors i és molt variable. 

La mesurar del pes sec es va realitzar després d’haver atorgat l’estadi 
del desenvolupament a la mostra i d’haver realitzat la mesura de la bràctea 
interna. Per realitzar aquesta mesura va ser necessari disposar d’una estufa 
per sotmetre les 1850 mostres a 70 ºC durant, almenys, 48 hores per tal que 
els borrons florals perdessin l’aigua i els líquids que retenien. Un cop passades 
aquestes 48 hores es van tornar a agafar les mostres per pesar-les en una 
balança especialitzada per a mostres fines. S’ha de tenir en compte que les 
magnituds de la mesura del pes sec d’aquestes mostes oscil·lava entre el µg i 
el mg. 

Les dades de pes sec es van recollir i, posteriorment, es van introduir en 
la base de dades per al seu futur tractament. 

2.7. Anàlisi estadístic dels resultats. 

Les variables “estadi de desenvolupament”, “pes sec” del borró, i “longitud 
de la bràctea interna” s’han analitzat a cada data de mostreig per separat. Pels 
mostrejos de JUL_08 i SET_08 s’han considerat els factors “època de floració” i 
“localitat”. El factor “localitat” té com a nivells les 9 poblacions estudiades. El 
factor “època de floració” té dos nivells: PRIMERENCA (GAR, ALT, PLL, PSJ) i 
TARDANA (GIN, GRE, MAN, CAM, EST). L’efecte dels factors en cadascun 
dels dos mostrejos de JUL_08 i SET_08 s’ha analitzat mitjançant ANOVA 
aniuada amb les localitats aniuades en l’epoca de floració. Per tal de complir 
amb els requeriments de normalitat dels residus i d’homogeneitat de les 
variàncies les dades s’han transformat quan ha calgut utilitzant el logaritme per 
al pes sec i la inversa per a l’estadi de desenvolupament. 
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 Durant els mostrejos de NOV_08, DES_08 i MAR_09, en estar ja florides 
les poblacions primerenques i no haver-hi, per tant, borrons, només s’han 
estudiat les poblacions tardanes. S’ha estudiat l’efecte de la “localitat” en 
l’estadi de desenvolupament, el pes sec i la llargada de la bràctea interna 
mitjançant un ANOVA d’un factor. Aquesta anàlisi estadística també s’ha 
realitzat per a les poblacions tardanes en els mostrejos de JUL_08 i SET_08 
per tal de comparar l’evolució dels borrons en aquestes poblacions. En cas de 
necessitat les dades s’han transformat per ajustar-les als criteris de normalitat i 
homogeneïtat de les variances. 

Quan els resultats han estat positius, posteriorment s’ha realitzat un Anàlisi 
Post Hoc, en el qual s’ha realitzat el Test de Fisher LSD per comparar les 
variàncies entre poblacions. 

D’altra banda, les variables contínues “pes sec” i “temperatura mínima al mes 
de desembre” s’han analitzat mitjançant un model de regressió lineal.  

Les anàlisis han estat realitzades amb el paquet estadístic STATISTICA. 

3- RESULTATS 

3.1. Descripció dels resultats 

El desenvolupament floral de Globularia alypum té dos patrons de 
desenvolupament molt contrastats. Per una banda hi ha el grup de les 
poblacions amb floració primerenca (massís del Garraf, , Pont de Llierca i 
Planes de Sant Jordi) i per una altra hi ha el grup de les poblacions amb 
floració tardana (Ginestar, La Granja d’Escarp, Manresa, Camarasa i 
Estamariu). 

 
El primer grup avança el seu desenvolupament floral a un ritme molt més 

ràpid que el segon i als mostrejos de NOV_08 totes les seves poblacions ja han 
florit.  

 
En el grup de les poblacions de floració tardana el desenvolupament floral 

avança a un ritme molt més lent i els borrons florals no arriben a la floració fins 
al mostreig de MAR_09 o, fins i tot, floreixen entre MAR_09 i MAI_09 
(Camarasa, Manresa i Estamariu) (Fig 2). 

 
Al mostreig de JUL_08 els dos factors analitzats (època de floració i 

localització) han donat diferències significatives. Així, les poblacions 
primerenques es troben en una fase del desenvolupament més avançada que 
les tardanes, amb una probabilitat d’equivocar-nos menor de 0,0001. Per la 
seva banda, la localització de la població no ha donat resultats amb diferències 
significatives ni per al grup de població PRIMERENQUES ni per al grup de 
població TARDANES (Fig.5). 
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Per la seva banda, al mostreig de SET_08 les poblacions primerenques es 
troben en una fase del desenvolupament més avançada que les tardanes 
(p<0,0001). 

 
Al mostreig de NOV_08 les poblacions de floració primerenca ja han florit i 

per aquest motiu, només s’ha analitzat un factor (la localització) en les 
poblacions tardanes. S’ha comprovat que la localització és un factor que 
explica les diferències quant a l’estadi de desenvolupament floral de les 
poblacions i les poblacions de La Granja d’Escarp i Camarasa estan més 
avançades que la resta (p<0,0001) (Fig. 7).  

 
Al mostreig de DES_08 la localització ha continuat essent un factor que 

explica les diferències pel que fa a l’estadi de desenvolupament floral de les 
poblacions ja que la població d’Estamariu es troba en un estadi del 
desenvolupament més endarrerit que la resta (p<0,0001) (Fig. 8). 

L’evolució del pes sec en les diferents poblacions és semblant a la de 
l’estadi de desenvolupament, tot i que amb algunes variacions. En general es 
diferencien les poblacions primerenques de les tardanes, tot i que en 
determinats mostrejos hi ha algunes excepcions (Fig. 3). 

Si es compara l’evolució del pes sec amb la de la fase de desenvolupament 
s’observa que, si bé existeix una correlació general entre les mesures de la 
fase de desenvolupament i el pes sec, aquesta és més o menys estreta 
depenent de la població.  

No s’han pogut analitzar estadísticament els resultats de la longitud de la 
bràctea interna, però se n’ha pogut observar la seva tendència. En línies 
generals també es diferencien les poblacions de floració primerenca  de les 
poblacions de floració. No obstant això, determinats mostrejos han donat 
algunes excepcions, sobretot als mostrejos inicials. També s’han detectat 
increments de longitud de la bràctea interna diferents segons l’època de l’any 
entre les poblacions de floració tardana (Fig. 4).  

Si es compara l’evolució de la longitud de la bràctea interna amb la de la 
fase de desenvolupament s’observa que, si bé existeix una correlació general 
entre les dues variables, aquesta és més o menys estreta depenent de la 
població. Aquesta observació es corrobora quan es correlacionen aquestes 
dues variables per a cada població. 

D’altra banda, s’observa una diferenciació geogràfica entre poblacions 
primerenques i poblacions tardanes. Les poblacions de floració primerenca 
estan situades preferentment a la costa (massís del Garraf, Altafulla, Planes de 
Sant Jordi) amb l’excepció de la població de Pont de Llierca, que és una 
localitat d’interior. Les poblacions de floració tardana, per la seva banda, s’han 
trobat totes a localitats continentals (Ginestar, La Granja d’Escarp, Manresa, 
Camarasa, Estamariu). 
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Els resultats d’aquest estudi mostren com, després del mostreig de JUL_08, 
les poblacions tardanes experimenten increments de l’estadi de 
desenvolupament diferents entre poblacions. Aquesta diferència en l’increment 
de l’estadi de desenvolupament entre poblacions es veu reforçada quan 
s’analitza l’increment del pes sec entre les poblacions de floració tardana.  

S’ha volgut comparar aquest fenomen amb alguna dada climàtica i s’ha 
obtingut que, entre els mostrejos de NOV_08 i DES_08 existeix una correlació 
positiva entre l’increment de la fase de desenvolupament entre octubre i 
desembre i la mitjana de temperatures mínimes del mes de desembre, amb 
una R²= 0,5138 (Fig. 9). Una correlació que és més estreta (R²= 0,9739) si 
comparem l’increment de pes sec amb la mitjana de les temperatures mínimes 
del mes de desembre (Fig 10). 

3.2. Discussió dels resultats 

3.2.1. Floració de tardor vers la d’estiu 

Existeixen dos grups de poblacions, els de floració primerenca i els de 
floració tardana. Aquests dos grups floreixen en diferents períodes de l’any. El 
primer grup correspon a les poblacions que es localitzen a la costa i el segon 
grup a les que ho fan a localitats continentals. 

Independentment de quins siguin els factors que condicionen que la floració 
sigui primerenca o tardana, les dades suggereixen que aquests factors actuen 
abans del mes de juliol ja que en el mostreig d’aquest mes ja hi ha diferències 
en l’estadi de desenvolupament floral entre aquests dos grups. 

Alhora, cal remarcar que les poblacions tardanes experimenten increments 
de l’estadi de desenvolupament diferents entre elles de manera que el 
desenvolupament floral s’accelera o s’estabilitza de manera molt distinta en 
cada població. Per aquesta raó l’ordre poblacions segons l’estadi de 
desenvolupament al mes de juliol no té res a veure amb l’ordre de floració en 
aquest grup de poblacions. Aquesta informació suggereix que al mes de juliol ja 
està determinat si la població florirà abans (poblacions primerenques) o 
després de l’hivern (poblacions tardanes) però no pas l’ordre en què ho faran. 

Les dades del present estudi suggereixen que els factors que acceleren o 
estabilitzen el desenvolupament floral entre els mesos de juliol i març són 
ambientals. Tot i això, la capacitat d’accelerar o estabilitzar el desenvolupament 
floral d’aquests factors mai modifica el fet de florir abans o després de l’hivern, 
predeterminat abans de juliol. En les poblacions de floració tardana la 
temperatura mínima del mes de desembre té un paper important en aquesta 
funció de modular l’estadi de desenvolupament ja que s’hi correlaciona 
positivament. 
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3.2.2. Indicadors del desenvolupament floral de Globularia 
alypum 

De tots els indicadors el que s’estima més real és el de l’estadi de 
desenvolupament ja que es basa en la identificació d’estructures del capítol 
floral que van apareixent a mesura que avança el desenvolupament floral. És 
una mesura directa i qualitativa, amb l’avantatge que és fàcil reconèixer quan hi 
ha un canvi d’estadi de desenvolupament, però amb l’inconvenient de no ser 
una variable contínua.  

En aquest sentit, el pes sec és un indicador que pot ser útil ja que es 
correlaciona positivament amb l’estadi de desenvolupament. El pes sec és una 
mesura quantitativa i pot ser utilitzada en anàlisis quantitatius, com ara els 
models de regressió, importants a l’hora de correlacionar dues variables 
quantitatives. No obstant, cal tenir en compte que el pes sec, tot i correlacionar-
se positivament amb l’estadi de desenvolupament floral de totes les poblacions, 
es correlaciona de manera diferent en cadascuna d’elles, ja que amb cada 
població la correlació hi té un pendent diferent. Aquesta diferent pendent entre 
poblacions suggereix que una mateix estadi de desenvolupament floral pot tenir 
pesos secs diferents depenent de la població. Una possible causa d’aquest 
fenomen és que hi ha poblacions en què el seu borró floral augmenta més de 
volum que en d’altres tot i assolir el mateix estadi de desenvolupament. 

La mesura de la bràctea interna també aporta els elements quantitatius 
necessaris per als anàlisis entre variables quantitatives. Alhora, és una variable 
que, tot i correlacionar-se positivament amb l’estadi de desenvolupament, 
aquesta correlació té diferent pendent segons la població. Això suggereix que 
un mateix estadi de desenvolupament floral pot tenir mesures de la bràctea 
interna diferents depenent de la població. A més, cal tenir en compte que la 
bràctea interna és una estructura de la flor de Globularia alypum que apareix a 
partir de l’estadi 4 de manera que la seva mesura només dóna informació a 
partir d’aquest estadi i fins a la formació del capítol floral. 

 

4-  CONCLUSIONS  

La fenologia és una característica adaptativa i en particular, la fenologia 
reproductiva és un determinant important de la fitness d’una població (Chuine, 
2010).  

En aquest treball s’ha mostrat com les diferents poblacions d’una espècie, 
que tenen un creixement dels borrons florals prolongat, poden experimentar 
acceleracions o alentiments del desenvolupament floral depenent de la localitat 
on hagin crescut. S’ha vist que per a la Globularia alypum tant la floració 
primerenca com la floració tardana permet la supervivència i la persistència de 
poblacions naturals.  
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Els resultats suggereixen que el fet florir abans o després de l’hivern ja està 
determinat en els moments inicials del desenvolupament floral i que, el clima 
accelera o alenteix el desenvolupament de les poblacions tardanes amb la 
determinació prèvia com a base. A més, cal tenir en compte que les poblacions 
de floració primerenca coincideixen amb localitats costaneres i les de floració 
tardana amb localitats continentals. 

També s’han valorat diferents mètodes per mesurar el desenvolupament 
floral i s’ha aconseguit descriure tot el procés dividint-lo en 8 estadis des del 
seu inici fins a la formació del capítol floral. 

Finalment, s’ha realitzat una discussió sobre les possibles      
conseqüències d’un l’escalfament en el clima. En aquest cas, un escalfament 
en el clima afectaria la floració de les poblacions tardanes que floreixen abans, 
però això dependria de si la determinació de les poblacions com a tardanes o 
primerenques és modulada fenotípicament o bé si aquestes diferències són 
estratègies adaptatives (genotípiques) a climes locals.   
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5-FIGURES I ANNEXOS 

5.1. FIGURES 

Fig. 1. Mapa de localització de les nou poblacions mostrejades a 
l’àrea de Catalunya (sistema de referència ED50 UTM zona 31 N). Les 
localitats han estat el massís del Garraf (GAR), Altafulla (ALT), Pont de Llierca 
(PLL), Planes de Sant Jordi (PSJ), Ginestar (GIN), La Granja d’Escarp (GRE), 
Manresa (MAN), Camarasa (CAM) i Estamariu (EST). 
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Fig. 2. Evolució del desenvolupament floral de Globularia alypum en 
el temps a cada localitat estudiada. La gràfica resumeix els resultats de 
l’estadi de desenvolupament floral de les poblacions de Globularia alypum  de 
cada localitat en els diferents mostrejos realitzats. Les poblacions  del grup 
PRIMERENQUES, és a dir el massís del Garraf (GAR), Altafulla (ALT), Pont de 
Llierca (PLL) i Planes de Sant Jordi (PSJ) es representen en vermell. En blau 
es representen les poblacions del grup TARDANES, és a dir, Ginestar (GIN), 
La Granja d’Escarp (GRE), Manresa (MAN), Camarasa (CAM) i Estamariu 
(EST). Els símbols de cada població s’han mostrat a la part superior del gràfic 
quan en el mostreig s’ha evidenciat que aquestes poblacions ja han florit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Evolució del pes sec de Globularia alypum en el temps a 
cada localitat estudiada. Ídem Fig. 2, però la gràfica resumeix resultats del 
pes sec. 
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Fig. 4. Evolució de la longitud de la bràctea interna de Globularia 
alypum en el temps a cada localitat estudiada. Ídem Fig. 2, però la gràfica 
resumeix resultats de la longitud de la bràctea interna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Comparació entre poblacions de floració primerenca i 
poblacions de floració tardana pel que fa a l’estadi de desenvolupament 
en el mostreig de JUL_08. S’aprecia com les poblacions de floració 
primerenca, és a dir les del massís del Garraf (GAR), d’Altafulla (ALT), Pont de 
Llierca (PLL) i Planes de Sant Jordi (PSJ) es troben en un estadi de 
desenvolupament més avançat que les poblacions de floració tardana, és a dir 
les de Ginestar (GIN), La Granja d’Escarp (GRE), Manresa (MAN), Camarasa 
(CAM) i Estamariu (EST). Les lletres a i b expressen la significació estadística 
de les diferències entre poblacions, on a>b. 
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Fig. 6. Comparació entre poblacions de floració primerenca i 
poblacions de floració tardana pel que fa a l’estadi de desenvolupament 
en el mostreig de SET_08. S’aprecia com les poblacions de floració 
primerenca, és a dir les del massís del Garraf (GAR), d’Altafulla (ALT), Pont de 
Llierca (PLL) i Planes de Sant Jordi (PSJ) es troben en un estadi de 
desenvolupament més avançat que les poblacions de floració tardana, és a dir 
les de Ginestar (GIN), La Granja d’Escarp (GRE), Manresa (MAN), Camarasa 
(CAM) i Estamariu (EST). Les lletres a i b expressen la magnitud de l’estadi de 
desenvolupament de cada població, on a>b. En aquest cas totes les poblacions 
tenen la lletra “a”, per la qual cosa els estadis de desenvolupament no són 
estadísticament diferents entre poblacions. 
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Fig. 7. Estadi de desenvolupament al mes de novembre en les poblacions 
de floració tardana. Estudi de l’efecte de la “localitat” en l’estadi de 
desenvolupament, mitjançant un ANOVA d’un factor. Les localitats són les de 
Ginestar (GIN), La Granja d’Escarp (GRE), Manresa (MAN), Camarasa (CAM) i 
Estamariu (EST). Les lletres a i b expressen la magnitud de l’estadi de 
desenvolupament de cada població, on a>b. 
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Fig. 8. Estadi de desenvolupament al mes de desembre en les 
poblacions de floració tardana. Estudi de l’efecte de la “localitat” en l’estadi 
de desenvolupament, mitjançant un ANOVA d’un factor. Les localitats són les 
de Ginestar (GIN), La Granja d’Escarp (GRE), Manresa (MAN), Camarasa 
(CAM) i Estamariu (EST). Les lletres a i b expressen la magnitud de l’estadi de 
desenvolupament de cada població, on a>b. 
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Fig. 9. Relació entre increment de desenvolupament floral i mitjana de 
temperatures mínimes al mes de desembre. Aquesta relació s’ha realitzat 
segons el model de correlació per rangs de Spearman. En aquesta gràfica es 
relaciona l’increment d’estadi de desenvolupament entre els mesos d’octubre i 
desembre i la mitjana de les temperatures mínimes de desembre (en dècimes 
de grau centígrad). 
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Fig. 10. Relació entre increment de pes sec i mitjana de temperatures 
mínimes al mes de desembre. Aquesta relació s’ha realitzat segons el model 
de regressió introduint un terme quadràtic. En aquesta gràfica es relaciona 
l’increment de pes sec entre els mesos d’octubre i desembre i la mitjana de les 
temperatures mínimes de desembre (en dècimes de grau centígrad). 
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