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Canvi climàtic a la nostra 
comarca

La  Terra  s'escalfa:  l'increment  de  les 
emissons  provoca  l'acumulació  de  gasos 
d'efecte hivernacle a l'atmosfera, fet que 
desestabilitza  el  clima.  Com  a 
conseqüència  les  temperatures  són  més 
altes,  es  desglaça  l'Àrtic  i  també  els 
glaciars de muntanya. A més llarg termini, 
cap  a  finals  de  segle  s'augura  que  la 
temperatura aumegtarà entre 1º i 6º, amb 
les consegüents pujades del nivell del mar. 
També es produiran més onades de calor, 
sequeres,  inundacions  i  ciclons  tropicals 
més intensos.

Els  efectes  del  canvi  climàtic  i  les  altes 
temperatures es noten cada vegada més a 
la  nostra  comarca.  S’han  enregistrat  per 
primer  cop,  temperatures  superiors  a  20 
graus durant el mes de gener (estacions de 
Caldes  de  Montbui  i  de  Mollet).  Però 
aquests canvis, no es noten tant sols en les 
temperatures, sinó que també afecten la 
flora i la fauna d’arreu.

Papallona de la col

Algunes espècies d’ocells de Catalunya han 
canviat  els  seus  hàbits,  per  exemple  la 
cuereta  blanca  i  el  pinsà,  han  reduït  la 
seva arribada aquest hivern. Normalment, 
són  espècies  que  ja  habiten  en  el 
Montseny i comarca durant tot l’any, però 
augmenten molt el seu nombre en arribar 
l’hivern,  ja  que  emigren  des  del  centre 
d’Europa. 

Cuereta blanca

Aquests  efectes  són  deguts  a  les  altes 
temperatures  que  hem  experimentat 
aquest  hivern  com  a  conseqüència  del 
canvi climàtic que es produeix en el nostre 
planeta. 

A Catalunya, el poc fred ha provocat que 
hi hagi més insectes del que és normal, o 
que  alguns  arbres  caducifolis  no  hagin 
perdut les fulles i, fins i tot, n’hi ha que 
les mantenen verdes. 

Aquests  fenòmens,  també  han  alterat  el 
cicle d’hivernació de les papallones de la 
col, una espècie molt corrent en aquesta 
zona. Habitualment la hivernació comença 
l’octubre, quan les erugues ja han fet la 
crisàlide.  En  canvi,  aquest  any,  per 
primera  vegada,  les  papallones  de  la col 
no han aturat el procés a l’octubre i, en 
plena  tardor,  s’han  pogut  observar 
exemplars adults. 

       Ànecs del coll verd al Congost en ple hivern.


