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Aquest butlletí és una iniciativa del grup 

de Meteorologia i Dinàmica de Conta-

minants del Centre d'Estudis Ambien-

tals del Mediterrani (CEAM) per a revi-

sar i actualitzar periòdicament la clima-

tologia i la tendència de la temperatura 

superficial del mar (TSM) com indica-

dors de canvi climàtic en la conca medi-

terrània. Aquest butlletí s'emetrà de 

forma estacional i està destinat a difon-

dre l'estat de l'art sobre la TSM en el 

Mediterrani però també pretén servir 

com a punt d'informació sobre el 

canvi climàtic al Mediterrani a 

mitjans de comunicació i grups 

interessats. 

Més informació sobre la TSM es 

pot trobar, actualitzada diària-

ment, en el nostre portal web SST 

CEAMed 

http://www.ceam.es/SST  

Aquest butlletí tindrà una periodicitat estacional (4 números anuals). Si  està interessat a rebre els següents 

butlletins, per favor, contacte amb Francisco Pastor en el correu paco@ceam.es .  Per favor, distribuïsquen 

aquest butlletí a totes aquelles persones que puguen estar interessades.  

Tots els gràfics i anàlisis es basen en les dades de TSM diàries de la base de dades GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global 

Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NOAA National Centers for Environmental Infor-

mation disponibles en la web de PODAAC (https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0). 

http://www.ceam.es/SST
https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Resum de la tendència de TSM (1982-2019) 

Variació global 1.2˚ C 

Tendència diària 9.05·10-5˚ C/day  

June       0.2 °C 

Anomalía mitjana mensual July         0.2 °C 

August   0.3 °C 

RESUM 

La TSM mitjana global del Mediterrani va començar el període estival per davall dels seus valors 

climàtics mitjans però va pujar ràpidament per damunt d'aquests, amb valors d'anomalia positi-

va al juliol i Agost que van ser màxims el mes de juliol. L'anomalia de TSM desestacionalizada 

presenta valors positius similars en tots dos mesos mentre que va ser lleugerament més alt a l'a-

gost. 

Quant a l'evolució global de TSM (1982–2019) es manté la tendència al calfament. A partir de la 

TSM desestacionalizada es calcula un increment global de 1.2˚ C. 
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La tendència global de la TSM mitjana del Medi-

terrani en el període Gener 1982 -Agost 2019 

s'ha calculat (per la seva component desestacio-

nalizada) en un increment de 1.2˚ C per a tot el 

període (figura 1).  

La figura 2 mostra les sèries anuals de TSM mit-

jana, calculades a partir de les dades diàries. La 

línia negra marca la mitjana anual per a la TSM 

mitjana del Mediterrani mentre que les línies 

roja i verda representen als anys 2018 i 2019 

respectivament.  

A inicis de Juny, els valors de TSM es van man-

tindre lleugerament per davall de les mitjanes 

climàtiques anuals però ja durant la segona mei-

tat del mes es va registrar un notable ascens de 

la TSM. Els màxims de TSM es van registrar a fi-

nal de Juny i inicis de Juliol. Durant la resta de 

Juliol i Agost els valors de TSM es van mantindre 

per damunt de la mitjana climàtica.  

Figura 1. Evolució temporal de la TSM mitjana desestacionalizada 

Figura 2. Sèries anuals de la TSM mitjana del Mediterrani 
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Tendències globals i anomalies de la TSM desestacionalizada 

Dades: GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NCEI available 

at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Anomalia global de TSM  

Igual que en els informes anteriors, es manté de manera consistent una tendència al calfament basa-

da en les dades d'anomalia de TSM per al període 1982 -2019 (figura 3). La majoria de valors positius 

de l'anomalia de TSM (relativa al període de re-

ferència 1982-2011) es registren a partir de l'any 

2000 amb valors màxims en 2003 i 2016. De la 

mateixa manera, s'observa una tendència positi-

va per a l'anomalia mensual de TSM (figura 4) 

tant per a la sèrie completa com per la seva 

component desestacionalizada, especialment du-

rant el present segle.  

Figura 3. Anomalia diària de la TSM mitjana 

Figura 4. Anomalia mensual de la TSM mitjana 

Anàlisi mensual de TSM Juny 2019  
La distribució especial de TSM al Juny mostra característiques de transició cap al patró estival. El gra-

dient de temperatura Nord-Sud és molt més feble que en els mesos anteriors però sí que s'observa un 

gradient positiu clar d'Oest a Est. Els valors més alts de TSM s'observen en l'extrem Est de la conca 

mediterrània, davant de les costes d'Israel, Líban, Síria i Turquia.  

Quant a l'anomalia mensual de TSM, s'observen valors positius febles en la major part de la conca me-

diterrània. Les anomalies positives més destacables se situen al nord de la conca, sobretot en la costa 

de França, nord de l'Adriàtic i de l'Egeu. Cal destacar la important anomalia positiva en el mar Negre. 

Juny de 2019 presenta l'octava major anomalia mitjana de la sèrie històrica (1982 -2019) mentre que 

la seua component desestacionalizada se situa en el catorzé lloc.  

Juny TSM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalia TSM 0 0.3 1.1 -0.1 0.5 0.7 0.5 1.5 1.4 0.6 0.8 

Anomalia TSMd 0.2 0.5 0.7 0.3 0.6 0.8 0.6 0.6 0.7 0.3 0.3 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Figura 5. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Juny de 2019 
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Dades: GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NCEI available 

at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Anàlisi mensual de TSM - Juliol 2019 
Durant el mes de Juliol ja es va establir un clar patró estival en la distribució especial de TSM. S'obser-

ven clarament (figura 6) una sèrie d'àrees diferenciades amb un lleuger gradient creixent d'Oest a Est 

de la conca, amb els valors més alts en l'extrem oriental. És destacable també la presència d'aigües 

relativament fredes a l'est del mar Egeu i en la rodalia de l'Estret de Gibraltar. Respecte a l'anomalia 

mensual de TSM, s'observen importants anomalies positives en l'àrea entre el Sud de França, Còrsega -

Sardenya i Balears. L'anomalia de TSM mitja ocupa el 5é lloc en la sèrie històrica (1982 -2019) mentre 

que la component desestacionalizada està en 16a posició.  

Juliol TSM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalia TSM 0.4 0.5 1.1 0.3 0 1.3 0.4 0.8 0.8 1.1 0.6 

Anomalia TSMd 0.3 0.5 0.7 0.4 0.6 0.9 0.6 0.6 0.8 0.2 0.3 

Figura 6. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) en Juliol de 2019 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Anàlisi mensual de TSM - Agost 2019 
Agost mostra també la distribució especial de TSM típica dels mesos d'estiu, amb un lleuger gradient 

creixent d'Oest a Est. Els valors de TSM més baixos s'observen en l'Est de l'Egeu i en dues xicotetes 

zones del Golf de Lleó i Estret de Gibraltar. Els valors més alts de TSM de nou apareixen en l'extrem 

oriental de la conca mediterrània. Quant a l'anomalia mensual, s'observen valors lleugerament posi-

tius en tota la conca, amb els valors més destacats en les costes de França. L'anomalia mensual de 

TSM global ocupa el sisé lloc en la sèrie històrica (1982 -2019) mentre que la seua component desesta-

cionalizada es troba en el vinté lloc.  

Agost TSM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2009 

Anomalía TSM 0.1 0.3 1.3 0.4 0.2 1.3 -0.1 0.6 1.2 0.6 0.5 

Anomalía TSMd 0.3 0.5 0.7 0.4 0.7 0.9 0.6 0.6 0.8 0.2 0.4 

Figura 7. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) en Agost de 2019 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 
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Dades: GHRSST Level 4 AVHRR_OI Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NCEI available 

at PODAAC site https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI -NCEI-L4-GLOB-v2.0  

https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


TSM Mediterrani - Ciència 

 

 

Pàgina  

5/6 

 Informe TSM Mediterrani - Estiu 2019 

 

                          Universidad de Lieja (Bélgica)  

                          GeoHydrodynamics and Environment Research group 

GHER (http://labos.ulg.ac.be/gher) és un grup d'investigació de la Universitat de Lieja (Bèlgica), dedi-

cat a estudis marins i ambientals a través de tècniques de modelatge, assimilació i anàlisi de dades. 

GHER ha desenvolupat DINEOF (Funcions ortogonals empíriques d'interpolació de dades), un mètode 

per a reconstruir la informació que manca en els conjunts de dades de satèl·lits, degut per exemple a 

la presència de núvols en l'atmosfera. S'utilitza una base EOF de forma iterativa, la qual cosa permet 

extraure els patrons principals de variabilitat de les dades i omplir els buits amb precisió. DINEOF s'ha 

aplicat amb èxit a variables com la temperatura superficial del mar (TSM), el color de l'oceà i la salini-

tat i en combinacions de diferents variables com la TSM i el vent. El desenvolupament de DINEOF al 

llarg dels anys ha sigut possible gràcies el 

finançament de Belgian Science Policy 

(http://www.belspo.be/) i  ESA (http://

www.esa.int/).  

Diàriament, es realitza una reconstrucció  

de la TSM del Mediterrani occidental en 

temps quasi real (http://www.dineof.net/

dineof/) que s'executa automàticament 

des de 2009. La reconstrucció es realitza a 

partir dels últims 6 mesos de dades i es 

mostren els últims 10 dies (figura 1). Si bé aquest producte té com a objectiu principal proporcionar 

un exemple sobre l'ús de DINEOF, també permet monitoritzar la dinàmica de mesoescala de la TSM 

del Mediterrani en temps quasi real. La figura 2 mostra sèries temporals de TSM durant les dues ona-

des de calor que van afectar a Europa l'estiu de 2019, la qual cosa va causar una TSM anòmala de qua-

si 2˚C respecte a la mitjana dels últims 9 anys  

 

• A. Alvera-Azcárate, A. Barth, G. Parard, JM. Beckers. Analysis of SMOS sea surface salinity data using 

DINEOF. Remote Sensing of Environment. 

180 (2016) 137-145. 2016  

• A. Alvera-Azcárate, A. Barth, JM Beckers, RH 

Weisberg. Multivariate reconstruction of 

missing data in sea surface temperature, 

chlorophyll and wind satellite fields. Journal 

of Geophysical Research. 112: C03008, 

2007. doi: 10.1029/2006JC003660  

• A. Alvera-Azcárate, A. Barth, M. Rixen, JM 

Beckers. Reconstruction of incomplete 

oceanographic datasets using Empirical Or-

thogonal Functions to the Adriatic Sea Sur-

face Temperature. Ocean Modelling, 9: 325 -

346, 2005  

Figura 1: TSM del sensor VIIRS en el Mediterrani occidental al setembre de 2019  

(esquerra) i la reconstrucció DINEOF (dreta).  

Figura 2: TSM de Sentinel 3 el 26/07/2019 (dalt esquerra), reconstrucció DINEOF ( dalt dreta) i sèries temporals de TSM mitjana en el Mediterrani occidental 

del 27 de Juny al 30 de Juliol de 2019 en comparació a la mitjana de 2010-2018 (baix). Veure:  http://www.dineof.net/DINEOF/dineof_July2019.html 



 

 
 

Aquest butlletí, Informe TSM del Mediterrani, és una iniciativa del departament de Me-
teorologia i Dinàmica de Contaminants del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani 
(CEAM), formant part del Projecte d'investigació VERSUS CGL2015 -67466-R (MICINN/
FEDER), finançat pel plà Nacional d'I+D+i del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats 
i pels fons FEDER.  

Més informació, actualitzada diàriament, sobre TSM disponible en la nostra pàgina web  

SST CEAMed www.ceam.es/SST  

Cita (versió en valencià): Informe TSM del Mediterrani (Estiu 2019). Departament de Meteorologia i 
Dinàmica de Contaminants. Fundació CEAM. 2019. 

Cita (versió en anglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Summer 2019). Meteorology 
and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2019. http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23375.23209 

Dades: National Centers for Environmental Information. 2016. GHRSST Level 4 AVHRR_OI 

Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2) from NCEI. Ver. 2.0. 

PO.DAAC, CA, USA. Dataset accessed 2019 -03-31 at http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO -

4BC02.  

Tots els mapes i gràfics en aquest butlletí han sigut elaborats pel departament de Meteo-
rologia i Dinàmica de Contaminants a partir de les dades de TSM proporcionades per 
NCEI. Aquest butlletí es difon baix llicencia Reconeixement -NoComercial-
SenseObraDerivada 4.0 International (CC BY -NC-ND 4.0) Creative Commons license 
(https://creativecommons.org/licenses/by -nc-nd/4.0/legalcode). Aquesta llicència permet 
compartir lliurement el butlletí i el seu contingut, sempre que es reconega la seua auto-
ria, però no es poden canviar de cap manera ni es poden utilitzar comercialment.  

La Fundació CEAM està patrocinada per la Generalitat Valenciana  
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Informació de contacte 

Pàgina web www.ceam.es/SST 

Twitter  @CEAM_Meteo 

Correu paco@ceam.es 

http://www.ceam.es/SST
http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.23375.23209
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02
http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO-4BC02

