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Informe TSM del Mediterrani
Primavera 2020
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 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-v2.0).
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 mitjana del mar Mediterrani s’ha mantingut per dalt dels valors mitjans climàtics
pràcticament durant tota la primavera, tret només d’alguns dies a final de Març i principi d’Abril
Es va registrar una anomalia positiva persistent, especialment durant el mes de maig.
A llarg termini, la tendència de la TSM manté una tendència positiva cap a l’escalfament des de
gener de 1982 fins al maig de 2020. Aquesta tendència ha provocat un increment acumulat de la
TSM mitjana de 1.1˚C com a valor mitjà de tota la conca mediterrània.

La tendència a llarg termini de la TSM s'avalua
des de gener de 1982 fins a maig de 2020. Es calcula una sèrie temporal de TSM mitjana a partir
de les dades de tota la conca mediterrània.
Aquesta sèrie diària es descompon en els seus
components estacionals i de tendència i es calcula una regressió lineal per a la sèrie desestacionalizada. La variació global de la TSM es calcula
a partir de la tendència lineal, donant un canvi
acumulat d'aproximadament 1.1˚C per al període
d'estudi (figura 1).
Figura 1. Evolució temporal de la TSM mitjana desestacionalitzada

La Figura 2 mostra sèries anuals de TSM, calculades a partir de dades diàries. La línia negra mostra la mitjana anual de 1982-2020 per a la TSM
mediterrània, la línia roja correspon a l'any
2018, mentre que les línies verda i blava representen 2019 i 2020. Durant la primavera, la TSM
mitjana s'ha mantingut per damunt dels valors
climàtics, a excepció d'alguns dies a la fi de març
i principis d'abril. Especialment significatives van
ser les anomalies positives al maig.
Resumen de la tendència de TSM (1982-2020)

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-v2.0
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Anomalia global de TSM

La tendència al calfament de gener de 1982 a maig de 2020 es veu clarament en l'anomalia diària de
TSM (figura 3). La majoria d’anomalies positives de TSM (en relació amb 1982 -2011) ocorren després
de 2000 amb un pic en 2016. En el cas de les anomalies mensuals de TSM (figura 4), també es troba
una tendència positiva a llarg termini per al mateix
període. Quant als valors diaris, la majoria de les
anomalies positives s'han registrat després de 2000
per a la TSM global i desestacionalizada. Les anomalies fredes són escasses des de 2000.

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

Anàlisi mensual de TSM Març 2020
La TSM mensual mitjana de març de 2020 (figura 5) encara mostra el gradient de nord a sud que s'observa típicament durant l'hivern però amb valors més alts que en els mesos anteriors. Els valors de
TSM més freds es troben en la meitat nord de la mar Adriàtica. Es van trobar els valors de TSM més
alts en les costes mediterrànies africanes i asiàtiques.
No es van trobar anomalies significatives de TSM (figura 5) en la conca mediterrània, només es va registrar un punt relativament calent en el nord -est de les Illes Balears i valors lleugerament negatius en
la conca Est. Segons els valors globals d'anomalia de TSM, març ocupa el nové lloc en la sèrie històrica
(1982-2020) mentre que el component de tendència de TSM representa el quart valor més alt.

Figura 5. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Març de 2020
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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 Abril 2020

No es va observar un gradient clar de TSM a l'abril al Mediterrani, encara que es van trobar valors
lleugerament més alts en la part més oriental de la conca llevantina. De nou els valors més freds es
van trobar al nord de la mar Adriàtica. Una important anomalia positiva, al voltant de 2°C i localment
més alta, es va localitzar des de la costa francesa fins a les Illes Balears i Còrsega -Sardenya. No es van
trobar valors significatius en la resta de la conca mediterrània. L'anomalia mensual de la TSM d'abril
de 2020 es troba en la sisena posició de la sèrie temporal (1982 -2020), mentre que la TSM desestacionalizada va ser el tercer valor més càlid, junt amb 2016.

Figura 6. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) a l’Abril de 2020
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Anàlisi mensual de TSM Maig 2020
Els valors de TSM mitjans mensuals al mes de maig mostren valors més alts que en el mes anterior,
amb la majoria de la conca mediterrània per damunt de 20°C. L'anomalia positiva de TSM present en
el Mediterrani occidental a l'abril va persistir i es va estendre a la major part de la conca occidental,
excepte la mar Tirrena. També es van trobar anomalies positives en les costes de Tunísia i Líbia. L'anomalia mensual de TSM per a maig de 2020 ocupa el segon lloc en la sèrie històrica (1982 -2020) molt
prop del valor més alt en 2018; en el cas de la TSM desestacionalizada, maig de 2020 també es troba
en la segona posició, després de 2015.

Figura 7. TSM mitjana mensual (esquerra) i anomalia mitjana mensual de TSM (dreta) al Maig de 2020
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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
Simulations Réalistes de l’OCéan COtier
University of Tolouse—CNRS

SIROCCO és un grup d'investigació de la Universitat de Toulouse i el CNRS
(França) que desenvolupa, distribueix i aplica models numèrics hidrodinàmics i
biogeoquímics. El Mediterrani és una mar privilegiada per a aquest tipus d ’estudis, que també es refereixen a
diferents àrees a Àfrica Occidental i la Mar de la Xina. Els diferents processos estan dirigits a diferents escales, des de la costa i la zona costanera fins a la circulació i els ecosistemes planctònics de tota la conca mediterrània. La versió no hidroestàtica recentment desenvolupada del model hidrodinàmic SYMPHONIE s'usa per
a modelar la transformació de les ones prop de la costa, mentre que la versió hidroestàtica s'usa en l'escala
de la plataforma continental per a estudiar l'impacte d'esdeveniments extrems com tempestes, inundacions i
cascades d'aigua densa costanera. A nivell de la conca mediterrània en el seu conjunt, l'atenció se centra en
les formacions d'aigües profundes i intermèdies, els intercanvis resultants entre les subconques i l'impacte en
els equilibris biogeoquímics i l'estructura dels ecosistemes planctònics. L'estratègia de calibratge i avaluació
del model es basa en comparacions amb observacions in situ de creuers científics i plataformes autònomes
(en alta mar: perfils d’Argo, planadors, amarraments; en la zona costanera del Golf de Lleó: boies i planadors
instrumentats), així com observacions de satèl·lits, TSM, altimetria espacial, color de l'aigua. La Figura 1 mostra una comparació del model i la TSM satel·litària i la Figura 2 mostra la desviació mitjana i estàndard de
7000 perfils de temperatura i salinitat observats pels perfiladors Argo i modelatges entre 2013 i 2017 a la
Conca Llevantina.
Pulicacions relacionades amb el model SYMPHONIE
Marsaleix P., Auclair F., Floor J. W., Herrmann M. J., Estournel C., Pairaud I., Ulses C., 2008. Energy conservation issues in sigma-coordinate free-surface ocean models. Ocean Modelling. 20, 61 -89.
Marsaleix, P., H. Michaud and C. Estournel, 2019. 3D phase-resolved wave modelling with a non -hydrostatic
ocean circulation model. Ocean Modelling, doi : 10.1016/j.ocemod.2019.02.002
Sobre la formació d’aigua dense a la Mediterrània
occidental: Estournel C., Testor P., Damien P.,
D’Ortenzio F., Marsaleix P., Conan P., Kessouri F.,
Durrieu de Madron X., Coppola L., Lellouche J.M.,
Belamari S., Mortier L., Ulses C., Bouin M.N., Prieur
L. (2016) High resolution modeling of dense water
formation in the north-western Mediterranean during winter 2012–2013: Processes and budget.
Journal of Geophysical Research - Oceans. DOI:
10.1002/2016JC011935

Figura 2: Perfils de temperatura i salinitat observats i modelitzats

Figure 1: TSM observada i modelitzada
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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 (Primavera 2020). Departament
de Meteorologia i Dinàmica de Contaminants. Fundació CEAM. 2020.
Cita (versión en inglés): Mediterranean Sea Surface Temperature report (Spring 2020).
Meteorology and Pollutant Dynamics Area. Fundación CEAM. 2020. http://
dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.13851.08488

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. 2.0.
PO.DAAC, CA, USA. Accés a dades 2020 -03-06 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 -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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