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Meteorologia

Novembre 2012 - Abril 2013
No direu que hem tingut un hivern llarg i cru! Dins aquest 
període només tretze dies amb la temperatura mínima per 
sota de zero graus, i el dia 24 de febrer vàrem tocar fons, 
però amb -2,8ºC..., a veure, com a mitjanes sí que, en 
conjunt, aquest hivern ha estat al voltant d’un grau més 
fred que altres anys, però n’heu tingut la percepció? Com a 
curiositat, tenim una màxima de 25,9ºC el dia 17 d’abril, 
totalment fora de lloc.

Ventat, sí, realment el «tocats per la tramuntana» s’ha fet 
sentir de valent aquets darrers mesos, amb molts dies amb 
ratxes superiors a 50 km/h i un sostre de 93,3 km/h el dia 
3 de febrer. No tan generosa ha estat la pluja: el novembre 
amb 55 litres, entre el desembre i el febrer, amb prou fei-
nes 30, però el març, espectacular, amb un total de gairebé 
163 litres per metre quadrat, i aquest abril no s’ha quedat 
curt amb els pràcticament 77 litres acumulats, tendència 
que ha continuat al maig; una bona primavera. 

Fenocat
El passat mes d’abril, el Servei Meteorològic de Cata-

lunya va engegar la xarxa Fenocat; a Verges ens hi hem 
adherit, i consisteix que els observadors meteorològics ara 
també farem observacions fenològiques, 

Què és la fenologia?
La fenologia és la branca de l’ecologia que descriu i estu-

dia les relacions entre els factors climàtics i les manifesta-
cions estacionals o periòdiques de les espècies (floració de 
les plantes, migració dels ocells, etc.).

L’evolució dels registres fenològics mostra la resposta 
dels éssers vius a les variacions del clima. A Catalunya cada 
cop hi ha més dades sobre els canvis fenològics associats al 
canvi climàtic en diversos grups d’organismes. Els ocells, 
per exemple, han modificat les seves pautes de migració 
amb un avançament de l’arribada primaveral a les àrees 
de cria d’Europa. Les plantes, amb cicles fenològics de fa-
ses molt marcades, mostren un avançament de diversos 
esdeveniments fenològics clau, com ara la brostada o la 
floració.

Per a què serveix?
El clima de la Terra ha canviat des de sempre, i no po-

dem entendre l’actual biodiversitat del nostre planeta sen-
se aquests canvis. Durant el darrer segle, el clima ha patit 
alteracions sense precedents pel que fa a la magnitud i ve-
locitat dels canvis observats. 

MARTÍ BRUGUÉS
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Les plantes, els ocells i les papallones són exemples d’or-
ganismes sensibles al canvi climàtic, ja que no romanen 
indiferents davant els canvis que està patint el seu entorn. 
De fet, s’han detectat respostes atribuïbles al canvi climà-
tic en tota mena d’organismes arreu del planeta i a casa 
nostra.

La fenologia permet estudiar l’evolució d’aquests canvis 
al llarg del temps; però cal recollir més dades per a estudiar 
millor aquests canvis i determinar si els desacoblaments 
fenològics de diverses espècies ecològicament relacionades 
posen en risc el correcte funcionament dels nous ecosiste-
mes derivats del canvi climàtic.

Per què el Servei Meteorològic de Catalunya impulsa 
aquest tipus d’observacions?

Actualment l’observació fenològica està experimentant 
un important desenvolupament en diferents països d’ar-
reu del món, a causa de la problemàtica específica del 
canvi climàtic, motiu pel qual l’Àrea de Climatologia del 
Servei Meteorològic de Catalunya, a través de l’Equip de 
Canvi Climàtic, ha plantejat la necessitat de reprendre les 
observacions d’aquest tipus.

Per això l’any 2013 el Servei Meteorològic de Catalunya 
reprèn l’activitat d’observació, instaurant de nou la Xar-
xa Fenològica de Catalunya i adaptant-la als nous temps. 
Les observacions fenològiques es faran seguint els criteris 
internacionals perquè es duguin a terme d’una manera 
estandarditzada i tinguin correspondència dins de cada 
espècie, amb l’objectiu de posar-les a la disposició de la 
comunitat científica. Les dades fenològiques referents a 
plantes, per exemple, formaran part de la Pan European 
Phenological Database, la base de dades europea de refe-
rència en aquest àmbit de la fenologia. 

Amb la represa de l’observació fenològica, el Servei Me-
teorològic de Catalunya recupera una activitat que li és 
pròpia per a preservar el patrimoni fenològic del país. No 
deixar perdre el coneixement dels «ritmes de la natura» 
en aquest punt concret de la conca mediterrània és una 
necessitat bàsica per a poder preveure els canvis que poden 
venir.
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