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La zona del Mediterrani ha sigut definida com un punt calent del canvi climàtic. Des del punt de vista
climàtic, la Mar Mediterrània i les seues interaccions amb l'atmosfera juguen un paper fonamental
en les seues condicions ambientals. Per tant, és crucial estudiar el comportament de la Mar
Mediterrània en el passat i monitorar la seua situació actual per a entendre els possibles escenaris
futurs a la regió.
Aquest butlletí és una iniciativa del grup de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants del Centre
d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) per a revisar i actualitzar periòdicament la climatologia
i la tendència de la temperatura superficial
de la mar (TSM) en la conca mediterrània
com a indicador del canvi climàtic. Aquest
butlletí s'emetrà de manera estacional i
està destinat a difondre l'estat de l'art
sobre la TSM en el Mediterrani però també
pretén servir com a punt d'informació per
a mitjans de comunicació i grups
interessats en el canvi climàtic al
Mediterrani.
Informació actualitzada diàriament sobre
la temperatura de la mar al Mediterrani es pot trobar en el nostre portal web en
www.ceam.es/sst.

http://

Aquest butlletí està finançat pel projecte IMAGINA-PROMETEO (PROMETEU/2019/110) finançat per
la Generalitat Valenciana.
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 Information disponibles en la web de PODAAC (https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.1).
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.
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RESUM

Durant tot l'estiu, la TSM al Mediterrani va mostrar valors superiors als climàtics del període
1982-2021. Els valors més alts es van registrar des de la segona quinzena de juny fins a la primera quinzena de juliol i van baixar cap als valors climàtics cap a finals de juliol. A l'agost es va registrar un altre pic de valors molt alts. La tendència a llarg termini de la TSM (ajustada estacionalment) manté un augment persistent durant el període gener 1982-agost 2021. El calfament mitjà acumulat durant el període d'estudi va ser de 1.32˚C, fet una mitjana d'en tota la conca mediterrània.

La tendència de calfament a llarg termini de la
TSM al Mediterrani (1982-2021) continua mostrant un augment sostingut de la TSM mitjana
ajustada estacionalment. El calfament acumulat
estimat és de 1,32˚ C per al període d'estudi
(figura 1). Aquest augment s'observa també en
la sèrie de TSM no ajustada estacionalment per
al mateix període d'estudi.

Figura 1. Evolució temporal de la TSM mitjana desestacionalizada

La figura 2 mostra la sèrie anual de la TSM mitjana diària (línia negra per a la mitjana de 19822021). La TSM mitjana del Mediterrani es va
mantindre per damunt dels valors climàtics durant tot l'estiu. Els valors més alts es van trobar
des de mitjan juny fins a mitjan juliol, després la
TSM mitjana va caure prop de la climatologia
cap a finals de juliol. A continuació, els seus valors van augmentar fins a aconseguir valors molt
alts durant tot el mes d'agost, amb pics diaris
pròxims als valors màxims de la sèrie històrica.

Resumen tendencia TSM (1982-2021)

Figura 2. Sèries anuals de la TSM mitjana del Mediterrani
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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-v2.1
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Anomalía global de TSM

La sèrie d'anomalies de TSM al Mediterrani mostra una tendència positiva per al període 1982 -2021.
La tendència al calfament de la TSM continua aquest estiu, amb un valor lleugerament superior al de
l'informe de primavera. Tant els valors de les anomalies diàries (figura 3) com les mensuals (figura 4)
presenten una clara tendència cap a l'augment de
les anomalies positives. Les anomalies negatives de
la TSM han sigut molt rares en el segle XXI per a les
dades completes, mentre que no s'observen en la
TSM desestacionalizada.

Figura 3. Anomalia diària de la TSM mitjana
Figura 4. Anomalia mensual de la TSM mitjana

Anàlisi mensual de TSM Juny 2021
Els valors més alts de la TSM mensual es van trobar en la part més oriental de la conca mediterrània.
Així mateix, es van observar valors elevats en la major part de les conques central i oriental, al sud de
la conca del Tirré i a les illes Balears. Aquesta distribució espacial presenta les principals característiques de la TSM d'estiu del Mediterrani.
Quant a les anomalies mensuals, mostren una forta anomalia positiva en la conca occidental en la zona situada entre França, les illes Balears i Còrsega -Sardenya. La resta de la conca mostra valors lleugerament positius. L'anomalia de la TSM de juny presenta el cinqué valor més alt de la sèrie històrica
per a aquest mes. En el cas de l'anomalia de TSM desestacionalitzada, juny de 2021 ocupa la setena
posició en la sèrie històrica.

Figura 5. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Juny de 2021
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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-v2.1
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Anàlisi mensual de TSM Juliol 2021

Al juliol es van registrar valors de TSM elevats, especialment en les conques central i oriental. En la
meitat occidental del Mediterrani es van registrar valors una mica més baixos però encara elevats. Les
costes del sud de França i la mar d'Alborán van presentar els valors més baixos amb anomalies fredes,
mentre que la resta de la conca va mostrar anomalies positives amb els valors més alts en el centre de
la conca occidental i la mar Egea. Les anomalies de juliol van ocupar el 6é i 9é lloc en la sèrie històrica, 1982-2021, per a la TSM mitjana i la TSM mitjana desestacionalitzada.

Figura 6. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Juliol de 2021
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Anàlisi mensual de TSM Agost 2021
A l’agost es va observar una estructura espacial similar a la de juliol per a la TSM, amb els valors més
alts de l'any en tota la conca. Els valors més frescos es van donar en el Golf de Lleó, Mar d'Alborán i
Egeu oriental, mentre que els més alts van ser en la conca central i en les costes orientals. Les anomalies positives es van donar sobretot en la conca oriental, especialment a l'Egeu, mentre que la conca
occidental va registrar valors normals. En la sèrie històrica, agost de 2021 ocupa el cinqué lloc, mentre que la TSM desestacionalitzada va mostrar el desé valor més alt del període 1982 -2021.

Figura 7. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) a l’Agost de 2021
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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-v2.1
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Balearic Islands Coastal Observing and Forecasting System
The “Sub-regional Mediterranean Sea indicators ” tool: from event detection to climate change estimations. Mélanie Juza, Joaquín Tintoré
Les necessitats de vigilància dels oceans i de transferència de coneixement per a respondre a l'emergència del
canvi climàtic i per a donar suport a la gestió sostenible dels oceans estan ara ben establides i molt presents
en l'agenda política. D'acord amb les iniciatives internacionals (per exemple, el Decenni de les Nacions Unides
de les Ciències Oceàniques per al Desenvolupament Sostenible), el Sistema d'Observació i Predicció Costanera
de les Illes Balears (SOCIB), com a infraestructura d'investigació marina establida, proporciona dades oceanogràfiques fiables i productes de valor afegit. En particular, SOCIB ha desenvolupat un ampli conjunt d'indicadors oceànics subregionals en la Mar Mediterrània amb un enfocament a les Illes Balears (Juza i Tintoré, 2021).
Aquests indicadors proporcionen estimacions de l'estat i l'evolució de les Variables Oceàniques Essencials
(definides pel GOOS i IOC-UNESCO; Tanhua et al., 2019) i de les quantitats regionals clau derivades (Taula 1) utilitzant productes de satèl·lit distribuïts pel CMEMS i observacions in situ de SOCIB i Met-Office.
S'ha implementat un portal interactiu ( https://apps.socib.es/subregmed-indicators) per a proporcionar informació contínua sobre l'estat i la variabilitat de l'oceà en les subregions del Mediterrani a diverses escales temporals: (i) el monitoratge diari permet la detecció d'esdeveniments subregionals i locals en temps real (com
onades de calor marines (MHW), descàrrega dels rius, activitats de mesoescala, convecció profunda); (ii) el
monitoratge mensual permet seguir les condicions i variacions oceàniques mensuals i estacionals; (iii) el monitoratge anual permet abordar la variabilitat interanual/decennal i estimar les variacions subregionals a llarg
termini en resposta al canvi climàtic (calfament de l'oceà, augment del nivell de la mar). Aquests indicadors
oceànics permeten caracteritzar l'estat i la variabilitat subregional -en particular de la temperatura oceànica,
la producció primària, el nivell de la mar, la circulació oceànica i les propietats hidrogràfiques - en la Mar Mediterrània, les fortes variacions de la qual espacials requereixen una consideració específica. Els resultats recents de la temperatura superficial de la mar (TSM) i de l'anomalia de la TSM (TSMA) es presenten en la Figura
1 i en la Taula 2, mostrant temperatures càlides en un dia recent (31 d'agost -2021), en l'últim mes (agost 2021)
i en l'últim any (2020), i tendències positives en les últimes quatre dècades (1982 -2020). Les anomalies positives i els augments de la TSM són alarmants en tot el Mediterrani, amb valors més alts en el Mediterrani oriental que en l'occidental (amb anomalies subregionals mitjanes de fins a 1,68 i 0,8 °C, respectivament, a l'agost
de 2021 i un calfament de 1,73 i 1,26 °C al llarg de 1982 -2020) i amb valors màxims locals molt elevats (amb
anomalies que superen els 3,5 °C de mitjana a l'agost de 2021 i els 5 °C el 31 d'agost de 2021, i tendències de
fins a 2,34°C al llarg de 1982-2020). Com a conseqüències del canvi climàtic amb impactes nocius per a l'ecosistema, els MHW (segons la definició de Hobday et al., 2016) estan augmentant substancialment en freqüència,
duració i intensitat. Es poden trobar més detalls en la pàgina web esmentada .
Figura 1. Mapes diaris de TSM (A) i TSMA
(B) el 31/08/2021 i sèries temporals de la
TSM diària des de 2018(C) (°C). Mapes
mensuals de TSM (D) i TSMA (E) a l'agost2021 i sèries temporals de TSM mensual
des de 2018 (F) (°C). Mapes anuals de la
mitjana de TSM (°C) en 2020 (G) i tendència (°C/any) 1982-2020 (H) i sèries temporals de la TSMA anual (°C) des de 1982 (I).
Les sèries temporals corresponen a les
dades fetes una mitjana espacialment a la

regió de les Illes Balears.
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Variables oceàniques essencials

Indicadors regionals

TSM

TSM – TSMA – MHW

Ocean color

Concentració de clorofil·la (CHL) - CHL anomalía

Corrents oceàniques

Velocitat geostròfica - Energia cinètica total

Altura de la superfície de la mar

Anomalia del nivell de la mar

Ocean surface stress

Intensitat i direcció del vent

Temperatura i salinitat

Contingut de calor i sal

Temperatura i salinitat

Profunditat de la capa de mescla, temperatura i salinitat

Temperatura i salinitat

Transport de masses d'aigua en els canals balears

Superfície

Superfície i subsuperficíe

Taula 1. Variables oceàniques essencials i indicadors oceànics integrats subregionalment
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Taula 2. Estimacions de la TSMA diària a 31 d'agost-2021, de la TSMA mensual a l'agost-2021, de la TSMA anual de 2020 i de la tendència lineal de la TSMA al llarg de 1982-2020, feta una mitjana espacial en el Mediterrani occidental i oriental i a la regió de les Illes Balears. També es
proporciona el màxim local.

La interfície, de fàcil maneig, ha sigut dissenyada per a supervisar, visualitzar i compartir la informació sobre
els oceans amb diverses parts interessades (per exemple, organismes mediambientals, comunitat científica,
educadors en ciències marines i responsables de la presa de decisions). La informació científica i oceànica
subregional alineada amb la societat pot servir de suport a la presa de decisions i a la posada en marxa d'accions específiques a escala regional, nacional i local, contribuint així a respondre als reptes mediambientals de
la societat i del món.
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Aquest butlletí, Informe TSM del Mediterrani, és una iniciativa del departament de
Meteorologia 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 pel projecte IMAGINA -PROMETEU (PROMETEU/2019/110) financiat per la
Generalitat Valenciana 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 2021). Departament de
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants. Fundació CEAM. 2021.
Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Summer 2021).
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2021. http://
dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.19236.81286

Dades: National Centers for Environmental Information. 2016. GHRSST Level 4 AVHRR_OI
Global Blended Sea Surface Temperature Analysis (GDS version 2.0) from NCEI. Ver. 2.1.
PO.DAAC, CA, USA. Accés a dades 2021 -06-06 https://doi.org/10.5067/GHAAO-4BC21.
Tots els mapes i gràfics en aquest butlletí han sigut elaborats pel departament de
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants a partir de les dades de TSM proporcionades
per NCEI. Aquest butlletí es difon baix llicencia Reconeixement -NoComercialSenseObraDerivada 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
autoria, però no es poden canviar de cap manera ni es poden utilitzar comercialment.
Informació de contacte
Pàgina web

www.ceam.es/SST

Twitter

@CEAM_Meteo

Correu

paco@ceam.es

La Fundació CEAM està patrocinada per la Generalitat Valenciana
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