ANY 2017

2018
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Mar

Fotografia: Illes Medes (l’Estartit)
Autor: Josep Pascual
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Els mars i els oceans tenen un paper molt important en l’evolució i variabilitat del clima. D’una banda, per
la seva interacció amb l’atmosfera i, de l’altra, perquè actualment absorbeixen al voltant del 25% del CO 2
que s’emet anualment a l’atmosfera com a conseqüència de les activitats humanes.

REFERENT A L’INDICADOR

Mar

Les observacions de les diferents variables marines que s’analitzen en aquest capítol provenen de
l’observatori de l’Estartit (el Baix Empordà). Són observacions de gran qualitat i precisió gràcies a la
dedicació del Sr. Josep Pascual.
La temperatura de l’aigua del mar es mesura a dues milles mar endins del port de l’Estartit i a poc més
d’una milla de les Illes Medes (42° 03’ N, 3° 15’ 15’’ E). En aquest punt de 90 metres de fondària es prenen
mesures de la temperatura de l’aigua en superfície i a 20, 50 i 80 m de profunditat. L’any d’inici de les
observacions varia segons la profunditat, però la sèrie més llarga és la mesura en superfície (des de 1969).
La mitjana climàtica de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit s’ha calculat prenent com a
referència el període 1981-2010.
D’altra banda, la mesura del nivell del mar es realitza amb un mareògraf ubicat al port de l’Estartit. La
sèrie d’observacions es va iniciar l’any 1990.
Les sèries de dades disposades cronològicament permeten també el càlcul de tendències, és a dir, quin és
el signe del canvi (positiu/augment, negatiu/disminució), a quina velocitat es dona, i si la tendència és
significativa o és producte de l’atzar. El càlcul de la significació estadística es basa en el test de MannKendall, considerant un nivell de confiança del 95%.

DADES CLAU

El 6 d’agost de 2018 es va enregistrar a l’Estartit la temperatura superficial
de l’aigua del mar més alta dels darrers 45 anys: 26,3 °C.

En el període 1974-2018, la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit
augmenta a un ritme de +0,3 °C/decenni en els primers 50 m de
profunditat, i amb un ritme de +0,2 °C/decenni a 80 m de fondària.

El nivell del mar en aquesta zona del Baix Empordà s’eleva a un ritme de
+3,3 cm/decenni en el període 1990-2018, valor força similar al registrat en
altres punts de la Mediterrània occidental.
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TEMPERATURA DE L’AIGUA DEL MAR - ANY 2018
La temperatura mitjana anual de la

Evolució de la temperatura de l’aigua del mar en superfície a l’Estartit durant l’any 2018

superfície del mar a l’Estartit durant
l’any 2018 va ser de 17,8 °C, essent el
3r valor més alt en aquesta zona des
de

l’any

1969

(inici

de

les

observacions). Els dos valors més alts
de la sèrie són els 17,9 °C de 2014 i
els 17,8 °C de 2017.
Al llarg de 2018, s’observa que
gairebé tot l’any va tenir un valor
superior a la mitjana climàtica, de
manera

que

l’anomalia

mitjana

anual d’aquesta variable (respecte
del període de referència 1981-2010)
és +0,9 °C. Només diverses entrades
de tramuntana i pluja abundant
entre els mesos de març i abril van
provocar valors inferiors a la mitjana
climàtica, assolint en aquest període
el valor mínim anual (lleugerament
per sota dels 12 °C).
Per contra, el dia 6 d’agost de 2018
es va mesurar una temperatura de
l’aigua en superfície igual a 26,3 °C,

Evolució de la temperatura de l’aigua del mar en superfície a l’Estartit durant l’any 2018.
La corba de referència és la mitjana climàtica de la sèrie, de manera que l'àrea vermella
indica anomalies positives (temperatura superior a la mitjana climàtica) i l’àrea blava
indica anomalies negatives (T inferior a la mitjana climàtica). A l’encapçalament de cada
columna es mostra la temperatura mitjana mensual de l’aigua del mar en superfície
registrada durant l’any 2018. Font: Josep Pascual.

la més alta observada en els darrers
gairebé 50 anys. Abans d’aquesta
data només s’havia mesurat una

Evolució de la temperatura de l’aigua del mar a l’Estartit segons la fondària (1974-2018)

temperatura de l’aigua superficial
superior o igual als 26 °C en dues
ocasions: el 29 d’agost de 1994
(26,0 °C) i el 21 d’agost de 2012
(26,1 °C).
De la mateixa manera, el 2 de
desembre de 2018 es va mesurar una
temperatura de la superfície del mar
igual a 17,2 °C, la més alta en un
mes de desembre des de 1969.
La temperatura mitjana anual a la
resta de fondàries on es prenen
mesures també va ser superior a la
mitjana climàtica, amb anomalies
entre +0,3 °C a 50 m de profunditat i
+0,7 °C a 80 m de profunditat.
Destacar que la temperatura mitjana
de l’aigua a 80 m de profunditat
durant 2018 ha estat la segona més
alta des de l’any 1974, inici de la
sèrie de mesures a aquesta fondària.

Evolució de la temperatura mitjana anual de l’aigua del mar a l’Estartit a diferents fondàries
per al període 1974-2018. La línia superior correspon a la temperatura en superfície, i per
sota d’aquesta apareixen, en ordre, les línies corresponents a la temperatura a les fondàries
de 20 m, 50 m i 80 m. A la dreta de la gràfica es proporciona la mitjana anual de la
temperatura de l’aigua a cada fondària durant l’any 2018 (i l’anomalia corresponent).

74

TENDÈNCIA DE LA TEMPERATURA DE L’AIGUA DEL MAR A L’ESTARTIT
L’anàlisi

(a)

de

tendències

de

la

temperatura de l’aigua del mar a

+0,32 °C/decenni

diferents

profunditats

al

punt

d’observació de l’Estartit s’ha fet per
al període 1974-2018, en el qual es
disposa de mesures a totes les
fondàries.

El

primer

resultat

a

destacar és que tots els valors de
tendència obtinguts per als darrers
45 anys amb les sèries de l’Estartit
són

estadísticament

significatius

segons el criteri seguit en el BAIC,
de manera que aquest fet ja no

(b)

s’esmentarà en comentar cada valor.

+0,30 °C/decenni

La temperatura de l’aigua del mar
en aquesta zona de la Costa Brava ha
augmentat des de 1974 fins a
l’actualitat en les quatre fondàries
amb observacions. En els primers 50
metres de profunditat, el ritme
d’aquest augment ha estat similar i
igual a +0,3 °C/decenni, mentre que
les aigües més profundes s’han
escalfat a un ritme una mica més

(c)

lent (+0,2 °C/decenni a 80 m de
+0,26 °C/decenni

profunditat).
Aquest augment de temperatura es
detecta a totes les estacions de l’any.
L’estiu és l’època de l’any amb un
augment més marcat en els primers
20 metres de profunditat (valors
propers a +0,4 °C/dec), mentre que a
la

tardor s’obté

l’augment més

marcat en aigües més profundes (al
voltant de +0,3 °C/dec a 50 m i a 80
m de fondària). Els augments de

(d)

temperatura durant l’hivern i la

+0,20 °C/decenni

primavera

són

inferiors

als

esmentats per a les altres dues
estacions de l’any.
Els mesos de juny i maig presenten
els augments més marcats de la
temperatura de la superfície del mar
(al voltant de +0,45 °C/dec), mentre
que les aigües més profundes han
augmentat especialment

la seva

temperatura el mes de novembre
Evolució de l’anomalia de la temperatura de l’aigua del mar (en °C) a l’Estartit per al període
1974-2018 a diferents profunditats: (a) en superfície; (b) a -20 m; (c) a -50 m; (d) a -80 m.
L’anomalia es calcula respecte del període de referència 1981-2010, i a cada gràfic es mostra
també la tendència (en °C/decenni) de la variable corresponent.
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(prop de +0,4 °C/dec).

EL NIVELL DEL MAR A L’ESTARTIT
L’anàlisi de les dades del mareògraf

Evolució del nivell del mar a l’Estartit (1990-2018)

ubicat al port de l’Estartit dona com
a resultat que el 2018 va ser el 3r
any amb un nivell del mar més
elevat des de 1990, amb una mitjana
anual de +11,1 cm respecte del zero
del mareògraf. Els valors mitjans
anuals més elevats del nivell del
mar són +12,0 cm (2014) i +11,8 cm
(2010).
El nivell mitjà del mar durant el
març de 2018 va ser el més elevat
dels mesos de març dels darrers 29

+3,27 cm/decenni

anys, amb un valor de +21,0 cm.
Aquest fet s’explica, en gran part,
perquè

la

pressió

atmosfèrica

mitjana d’aquest mes va ser la més
baixa en un mes de març dels
darrers 50 anys.
Considerant el període 1990-2018, la
tendència del nivell mitjà anual del

En el gràfic es mostra l’evolució del nivell del mar mitjà mensual a l’Estartit (expressat en cm)
per al període 1990-2018. El pendent de la línia discontínua indica la tendència lineal d’aquesta
variable per al període analitzat (el valor apareix al quadre gris), mentre la corba en blau fosc
mostra la mitjana mòbil de 12 mesos.

mar a l’Estartit és positiva (augment)
i estadísticament significativa, amb
un valor igual a +3,27 cm/decenni.
Aquest valor és força similar a
l’obtingut amb altres mareògrafs
ubicats a punts del nord-oest de la
Mediterrània, tal com es pot veure al
portal web del Permanent Service

for Mean Sea Level (www.psmsl.org).
Segons aquest portal, la tendència
del nivell mitjà anual del mar per al
període 1987-2016 a Marsella és
igual a +3,43 cm/dec, +4,32 cm/dec a
València, +4,39 cm/dec a Tarifa o
+3,72 cm/dec a Trieste.
Estacionalment, el nivell mitjà del
mar a l’Estartit és més elevat a la
tardor que en altres èpoques de l’any
(fet força relacionat amb el valor de
la pressió atmosfèrica), però el ritme
d’augment del nivell del mar és

En aquest mapa hi apareix el valor de la tendència de la variació del nivell del mar per al
període 1987-2016 obtingut a diferents mareògrafs del sud-oest d’Europa. El color i la mida
de les fletxes indiquen el valor de la tendència (en mm/any o cm/decenni). (Font: Permanent
Service for Mean Sea Level, www.psmsl.org/products/trends/).

màxim a la primavera, amb una
tendència igual a +4,23 cm/dec.

A conseqüència de la situació meteorològica, el dia 16 de
juliol de 2018, a l’Estartit es van generar seixes o rissagues
amb una amplitud màxima de 60 cm.
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Fotografia: L’Escala
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Autor: Jesús Puigmartí

