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Hivern 2019
L'àrea mediterrània ha sigut definida com un punt calent pel canvi climàtic. Des d'un punt de vista
climàtic, el mar Mediterrani i les seues interaccions, intercanvis de calor-humitat, amb l'atmosfera
exerceixen un paper fonamental en les seues condicions ambientals. És, per tant, crucial estudiar el
seu comportament passat i vigilar la seua situació actual per a comprendre possibles escenaris futurs
a la regió.
Aquest butlletí és una iniciativa del departament 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 del mar (TSM) en la conca mediterrània.
Aquest butlletí s'emetrà de forma 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 sobre el
canvi climàtic al Mediterrani.
Aquest butlletí està parcialment finançat pel projecte d'investigació VERSUS (CGL2015-67466-R), del pla nacional espanyol d'I+D+i.
Més informació sobre la TSM es pot
trobar, actualitzada diàriament, en el
nostre portal web SST CEAMed a
http://www.ceam.es/SST .

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-v2.0).
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

La temperatura superficial mitjana del Mediterrani en les dues primeres setmanes de Desembre
es va situar per damunt dels valors mitjans climàtics. Durant la resta de Gener i el mes de Febrer,
els valors de TSM van superar de nou les mitjanes climàtiques, amb els valors màxims registrats
en la segona setmana de Febrer.
A més llarg termini, s'ha observat una tendència al calfament de la TSM en el període analitzat
(Gener 1982–Febrer 2019) per a la sèrie temporal de TSM diària mitjana desestacionalizada, la
qual cosa ha donat un increment acumulat de 1.2˚C de la TSM en aqueix període.

A partir de les dades diàries de TSM en tota la
conca mediterrània es calcula la sèrie temporal
de la TSM mitjana (Gener 1982-Febrer 2019), la
qual al seu torn es descompon en les seves components estacional i de fons. A partir de la component de fons (o de tendència) es troba la seua
regressió lineal per a calcular la variació total
durant el període d'estudi. Per al TSM desestacionalitzada, la variació global estimada en el
període 1982-2019 és de 1.2˚C (figura 1).

Figura 1. Evolució temporal de la sèrie de TSM Mitjana desestacionalitzada

La figura 2 mostra les sèries anuals de TSM
(dades diàries). La línia negra mostra la mitjana
anual 1982-2019, la línia roja correspon a l'any
2018 i la verda a 2019. Durant la primera meitat
de Desembre de 2018 els valors de TSM van ser
superiors a les mitjanes climàtiques per a descendir posteriorment cap a aquestes mitjanes.
La TSM va començar 2019 en valors prop dels
registres climàtics mitjans fins a mitjan Gener,
pujant des de llavors per damunt dels mateixos
fins a final de Febrer.
Resum de la tendència de TSM (1982-2019)

Figura 2. Sèries anuals de la TSM mitjana del Mediterrani

Variació global

1.2˚C
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8.9·10-5˚C/dia
Decembre 0.8 ˚C
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0.8 ˚C
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0.8 ˚C

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

Fulla
3/6

Informe TSM Mediterráneo - Invierno 2019
Anomalia global de TSM

La tendència al calfament de la TSM mediterrània en el període 1982 -2019 es pot observar clarament
en la figura 3 que mostra la seua anomalia diària. La major part de les anomalies positives (relatives al
període de referència 1982-2011) s'observen després de l'any 2000, amb el seu pic màxim en 2016. En
el cas de les anomalies mensuals de TSM (figura 4), s'observa també una tendència positiva a llarg termini. Igual que en les dades diàries, la major part de les anomalies positives mensuals es registren
després de l'any 2000.

Figura 4. Anomalia mensual de TSM mitjana global (superior) i desestacionalizada (inferior)

Figura 3. Anomalia diària de TSM

Anàlisi mensual de TSM - Decembre 2018
La TSM mitjana de Desembre de 2018 mostra el progressiu establiment d'un règim hivernal de temperatura; s'aprecia un gradient de temperatura creixent de nord a sud a en tota la conca mediterrània.
Els valors més freds de TSM es troben al mar Negre mentre que al Mediterrani la TSM més freda es va
registrar en el mar Adriàtic i la zona que comprén el Golf de Gènova fins a part del Golf de Lleó.
La figura 5 mostra una àrea amb anomalia mensual de TSM positiva des del Sud de França fins a la major part de la costa de la Península Ibèrica. L'anomalia mitjana de TSM al desembre de 2018 ocupa la
huitena posició de la sèrie històrica (1982 -2018) mentre que la de la TSM desestacionalizada (TSMd)
se situa en tercer lloc, després dels anys 2015 i 2014 (valors en la taula adjunta).

Figura 5. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al desembre de 2018
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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
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Anàlisi mensual de TSM - Gener 2019

Durant Gener, la TSM mitjana mensual mostra un règim hivernal. Els valors més alts de TSM s'observen en el Sud-est de la conca mentre que els valors més baixos se situen en la part septentrional de
l'Adriàtic i al voltant d'Itàlia i en la meitat nord de la conca occidental. S'ha de fer un esment especial
als valors més freds observats en el Mar Negre. Persisteix una anomalia positiva entre les Illes Balears
i la costa Est d'Espanya. Les anomalies negatives s'observen al voltant del sud d'Itàlia. L'anomalia
mensual de Gener de 2019 es troba en la 14a posició de la sèrie temporal (1982 -2019), però l’anomalia de TSM desestacionalizada comparteix el segon valor més alt amb 2015.

Figura 6. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al gener de 2019
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Anàlisi mensual de TSM - Febrer 2019
Febrer mostra els valors de TSM anuals més freds de la conca mediterrània. Els valors més baixos de
TSM s'observen en la part nord de l'Adriàtic. El Mediterrani occidental mostra valors en general més
baixos que la conca oriental. Persisteix l'anomalia de TSM positiva entre les Illes Balears i la costa est
d'Espanya. La resta de la conca no mostra valors d'anomalia de TSM rellevants, amb un xicotet punt
"calent" a l'est de Creta. L'anomalia mensual de TSM de Febrer de 2019 ocupa la cinquena posició de
la sèrie temporal (1982-2019); en el cas de la TSM desestacionalizada, Febrer de 2019 comparteix el
valor més alt des de 1982 junt amb 2015 i 2016.

Figura 7. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al febrer 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
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TSM Mediterrani - Ciència

En aquest espai es pretén promoure l'intercanvi i la difusió de coneixement entre la comunitat científica dedicada a l'estudi de la TSM del Mediterrani. En cada número del butlletí, un grup d'investigació
proposarà una breu presentació del seu treball de recerca, investigadors, publicacions,…

Fundació CEAM
Departament de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants
El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM) és un centre públic d'investigació, desenvolupament i innovació tecnològica per a la millora del medi ambient
en l'àmbit mediterrani, especialment enfocat a la Comunitat Valenciana.
L'objectiu de l'àrea de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants és el de millorar
el nostre coneixement dels processos meteorològics que determinen el clima i la contaminació atmosfèrica a la regió mediterrània.
En aquest context, es considera que la temperatura superficial del mar juga un paper fonamental tant
en la meteorologia com en la climatologia de la conca mediterrània. Per tant, des del CEAM s'ha vingut investigant en els últims anys per a caracteritzar la climatologia de la TSM i la seua influència en
els esdeveniments de precipitacions fortes en la Comunitat Valenciana.
Publicacions científiques
•

Sea Surface Temperature in the Mediterranean: Trends and Spatial Patterns (1982 –2016). Pastor,
F., Valiente, J.A. & Palau, J.L. Pure Appl. Geophys. (2017). https://doi.org/10.1007/s00024 -0171739-z

•

Pastor, F., Valiente, J. A., and Estrela, M. J., 2015. Sea surface temperature and torrential rains in
the Valencia region: modelling the role of recharge areas . Natural Hazards and Earth System
Sciences, 15: 1677-1693.

•

Pastor, F., 2012. Ciclogénesis intensas en la cuenca occidental del Mediterráneo y temperatura
superficial del mar: Modelización y evaluación de las áreas de recarga . PhD thesis. Departament
d'Astronomia i Meteorologia. Facultad de Física. Universitat de Barcelona.

•

Pastor, F., Estrela, M. J., Peñarrocha, D., and Millán, M. M., 2001. Torrential rains on the Spanish
Mediterranean Coast: Modeling the effects of the sea surface temperature .
Journal of Applied Meteorology, 40: 1180-1195.

Francisco Pastor
paco@ceam.es
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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 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 (Hivern 2019). Departament de
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants. Fundació CEAM. 2019.
Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Winter 2019).
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2019. https://
doi.org/10.13140/RG.2.2.23660.00649
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/GHAAO4BC02.
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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