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Medi

Els huracans

Un huracà és un vent de força extraordinària que

forma un remolí i gira en grans cercles. L'huracà sol

originar-se en les zones tropicals i, des del moment

del  seu  naixement,  comença  a  expandir  el  seu

diàmetre. Aleshores podem dir  que un huracà es

una espècie de remolí gegant que avança sempre

cap a l'oest captant energia de l'aire càlid i humit

del  mar  i  energia  de  l'aigua  absorbida.  Es

desenvolupa  en oceans sobre  latituds  compreses,

entre 8º i 12º nord i sud.

Actualment,  els  huracans  són  detectats  per

satèl·lits  des  del  moment  en  què  comencen  a

formar-se  i  per  això,  generalment,  hi  ha  un

decalatge de 3 o 4 dies entre la seva detecció i

l'inici de la tempesta.

Els huracans reben un nom de persona  (masculí

o  femení  alternativament,  seguint  una  llista

rotatòria establerta) abans de desencadenar-se.

Un cop es desencadenen, aquests fenòmens van

canviant  de  força  i  característiques  a  mesura

que avancen. Això vol dir que poden començar

éssent  només  una  depressió,  passar  a  ser  una

tempesta  tropical,  convertir-se  després  en  un

huracà i tornar a baixar als graus de tempesta.

Nova Escala de mesura dels huracans Saffir-Simpson 

La taula  informa de la intensitat i la velocitat 

dels vents huracanats  i substitueix una 

d'anterior:

Categoria Velocitat  del
vent

Exemples

1. Mínim 18-152
KM/h

Iván

2. Moderat 153-178 KM/h Jarl

3. Important 179-209 KM/h Bonnies

4. Greu 210-250 KM/h Georges

5. Catastròfic + 250 Mitch

Escala antiga de mesura de la intensitat dels  huracans 

Recentment  hem  conegut  el  balanç  de  morts

causats  pels efectes de l'huracà 'Matthew'  a Haití

que s'eleva a 339 i potser seran molts més, més 4

més a la República Dominicana. A més, milions han

hagut de ser evacuades a Florida. 

L'huracà  Matthew  ha  ocasionat  pluges  intenses  i

vents que bufaven a 100 km/h, a l'escala de Saffir-

Simpson,  que  mesura  els  huracans  de  0  a  5,  ha

estat qualificat de grau 4.s compreses entre 8º i 12º
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