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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  http://

www.ceam.es/sst. 

Aquest butlletí està 

finançat pels projectes 

d’investigació VERSUS 

CGL2015 -67466-R 

(MICINN/FEDER), 

finançat pel plà Nacional d’I+D+i del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, amb 

cofinanciació de Fons FEDER, i pel projectr MAGINA-PROMETEO (PROMETEU/2019/110) finançat per 

la Generalitat Valenciana.  

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). 

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


Resumen de la tendència de TSM (1982-2020)  

desestacionalitzada 

Variació global 1.2  ̊C 

Tendència diària 8.664·10-5  ̊C/día  

Desembre 0.7  ̊C  

Anomalia mitjana mensual Gener          0.7  ̊C 

Febrer         0.8  ̊C 

RESUM 

L'hivern ha experimentat valors de TSM superiors als valors climàtics mitjans, igual que en 

mesos precedents. Els valors més alts per a les anomalies de TSM es van observar al voltant de 

mitjans de Desembre, romanent en valors més baixos al gener. Febrer va experimentar valors de 

TSM notablement alts. 

A llarg termini, la tendència al calfament observada anteriorment per a la temperatura de la 

superfície de la mar desestacionalitzada, durant el període 1982–2019, es manté amb un 

increment global acumulat de 1.2 ̊C des de Gener de 1982. 

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  

L'hivern de 2020 va mantindre la tendència de 

calfament a llarg termini prèviament trobada 

per a la TSM mitjana diària del Mediterrani des 

de Gener de 1982 fins al present. Després de 

dividir les sèries temporals de TSM en els seus 

components estacionals i de tendència, es va 

utilitzar una regressió lineal de la sèrie ajustada 

estacionalment (component de tendència) per a 

calcular la tendència a llarg termini. L'augment 

acumulat inferit d'aquesta tendència global és 

d'aproximadament 1.2 °C per al període 

d'estudi, com es mostra en la Figura 1.  

La Figura 2 mostra les sèries anuals de TSM. La 

línia negra mostra la mitjana climàtica SST, 

mentre que les línies de color mostren valors de 

2018 a 2020. Durant l'últim hivern, la TSM 

mitjana del Mediterrani ha estat clarament per 

damunt dels valors mitjans climàtics. La major 

anomalia positiva de TSM es va donar al voltant 

de mitjans de Desembre i durant la major part 

de Febrer.  

Figura 1. Evolució temporal de la TSM mitjana desestacionalitzada 

Figura 2. Sèries anuals de la TSM mitjana del Mediterrani 
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https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Anomalia global de TSM  

No es van registrar durant l'hivern canvis significatius en la tendència de calfament detectada 

anteriorment (figures 3 i 4). Les anomalies de TSM, tant diàries com mensuals, per a valors globals i 

desestacionalitzats van ser positives durant tot l'hivern. Cal assenyalar que l'anomalia global de la 

TSM ha augmentat progressivament durant l'hivern, aconseguint els valors  més alts des de gener de 

1982 fins a l'actualitat, en el cas de la TSM desestacionalitzada.  

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  

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

Anàlisi mensual de TSM Desembre 2019  
Els primers signes de la distribució hivernal de TSM es poden observar al desembre, encara que sense 

un gradient nord-sud tan clarament definit com en la distribució típica a l'hivern. S'observa una 

diferència notable en els valors de TSM entre les conques occidental i oriental, amb els valors més 

freds al Nord de la conca occidental i de l'Adriàtic. Els valors més alts s'observen al sud de Creta i cap 

a la costa egípcia. Una zona relativament freda, respecte a les seues aigües circumdants, es troba a 

l'est de Creta. Mentre que en la conca occidental no hi ha anomalies significatives o a penes 

lleugerament càlides, es troben anomalies notables al voltant de Grècia i Creta, la major part del mar 

Egeu i el sud-oest de Xipre. Els valors globals d'anomalia de TSM per a Desembre de 2019 ocupen la 

sisena posició en la sèrie històrica (1982 -2019) mentre que el component de tendència de TSM 

representa el segon valor, just després de 2015.  

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

Anomalia TSM 0.2 0.6 0.3 0.2 1.1 0.8 0.7 -0.2 0.3 0.5 0.2 

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

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Figura 5. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Desembre de 2019 
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https://podaac.jpl.nasa.gov/dataset/AVHRR_OI-NCEI-L4-GLOB-v2.0


Anàlisi mensual de TSM Gener 2020 
Es va observar un gradient de TSM Nord -Sud en la major part del Mediterrani, a excepció de l'àrea 

més oriental entre Turquia i Egipte. Els valors més freds es van mesurar en la conca occidental, mar 

Adriàtic i mar Jònic, en la seua majoria per davall de 18°C. En canvi, la major part de la conca oriental 

es va mantindre entre 18-20°C. Destaca la presència d'una zona d'aigua més freda a l'est de Creta, ja 

present al desembre. Quant a les anomalies, la major part de la conca presenta valors positius febles 

amb els més alts al nord de l'Egeu. L'anomalia mensual és la setena més càlida des de 1982, mentre la 

TSM desestacionalizada va marcar el valor més càlid de la sèrie històrica, junt amb 2016.  

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  

Gener TSM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 

Anomalia TSM 0.3 0.2 0.2 0.6 0.5 0.9 0.3 0.0 0.1 0.3 0.3 

Anomalia TSMd 0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6 0.4 0.4 0.7 0.2 

Figura 6. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Gener de 2020 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 

Anàlisi mensual de TSM Febrer 2020 
La TSM mostra un gradient Nord-Sud amb els valors més freds al Nord del Mar Adriàtic, seguit del Golf 

del Lleó. Els valors més alts es van mesurar en el Golf de Sidra i el Mediterrani oriental. Encara que 

amb els valors de TSM més freds, l'anomalia de TSM positiva més alta es va donar en la mar Adriàtica. 

Les conques occidental i central van presentar anomalies lleugerament positives, mentre que en 

zones des de Creta i l'Est de Líbia fins a la costa de Líban i Israel, van ser lleugerament negatives. 

L'anomalia global de la TSM de Febrer ocupa la tercera posició més càlida en el registre històric 

mentre que la TSM desestacionalizada va registrar el valor més càlid a la sèrie històrica, des de 1982.  

Febrer TSM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2010 

Anomalia TSM 0.3 -0.1 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 0.1 0.3 0.5 0.1 

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

Figura 7. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Febrer de 2020 

Valors mínims en blau/Valors màxims en roig 
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TSM Mediterrani - Ciència 

Xarxa d'observació costanera del canvi climàtic T -MEDNet: 

seguiment i avaluació dels canvis en els règims tèrmics i els 

seus efectes en els ecosistemes costaners mediterranis  

Joaquim Garrabou, Nathaniel Bensoussan, and the T-MEDNet network 

T-MEDNet és una iniciativa de col·laboració a llarg 

termini per a la construcció d'una xarxa d'observació 

panmediterránea sobre els efectes del canvi climàtic 

en ecosistemes costaners marins (www.t-

mednet.org). T-MEDNet ha fomentat la cooperació 

internacional entre científics marins i gerents d'àrees  

marines protegides. En les últimes dues dècades, ha 

donat suport a la implementació de protocols de 

monitoratge econòmics de temperatura de l'aigua de 

mar (TSM) en àrees costaneres (estratificació, 

calfament, anomalies). Recentment, la xarxa va 

començar a mesurar indicadors biològics (impactes 

de mortalitat massiva).  

La xarxa reuneix 23 àrees marines protegides i 16 institucions d'investigació de 7 països. Es generen 

sèries temporals de TSM a més de 70 punts en diferents eco -regions mediterrànies, des de Gibraltar 

fins a Turquia. A T-MEDNet, la TSM es mostreja contínuament a alta freqüència (cada hora) utilitzant 

registradors de dades desplegats per bussos a nivells de profunditat estàndard, generalment cada 5 m 

des de la superfície fins a 40 m de profunditat o més. Les observacions, des de 1997 les més antigues, 

es gestionen de forma centralitzada i s'actualitzen contínuament, la qual cosa dona com a resultat una 

base de dades harmonitzada i de qualitat comprovada de més de 18 milions de mostres de TSM in 

situ. Per a il·lustrar els règims termals costaners, aquestes dades han demostrat ser clau per a molts 

estudis en la zona costanera altament dinàmica, inclòs l'anàlisi de processos costaners de curta 

duració que influeixen en les xarxes alimentàries marines (surgències) o anàlisi de tendències a 

escales de temps climàtiques (calfament i onades de calor marines). Aquestes dades són clau per a 

analitzar les respostes biològiques al calfament, considerant esdeveniments episòdics, en particular 

l'inici d'esdeveniments de mortalitat massiva que afecten la biota bentònica, però també canvis en la 

distribució i fenologia de les espècies. També es valoren 

per a la validació de superfície i models en la zona 

costanera, contribuint a una informació més realista per a 

l'avaluació de vulnerabilitat en suport d'estratègies de 

gestió adaptativa d'escala local a regional. En aqueix 

sentit, T-MEDNet cerca recolzament i col·laboració per a 

millorar la representativitat de la xarxa i facilitar 

informació actualitzada.  

Contacte:  Joaquim Garrabou. Institut de Ciències del Mar – Conse-

jo Superior de Investigaciones Cientificas (ICM-CSIC), Barcelona, 

Spain.  e-mail : garrabou@icm.csic.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 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 (Hivern 2020). Departament de 
Meteorologia i Dinàmica de Contaminants. Fundació CEAM. 2020.  

Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Winter 2020). 
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2020.  
 http://doi.org/10.13140/RG.2.2.28970.16328  

Dades: National Centers for Environmental Information. 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 2020 -03-04 at http://dx.doi.org/10.5067/GHAAO -4BC02.  

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 -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 
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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