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mediterranis de característiques tropicals
Un equip d'investigadors del Departament de Física de la Universitat de les Illes 
Balears  avisen  que  aquests  esdeveniments  meteorològics  violents  podrien  ser 
menys freqüents però més intensos si es manté el ritme d'escalfament global. La 
recerca conjunta amb l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) servirà per aclarir 
la  fenomenologia  dels  ciclons  mediterranis  de  característiques  tropicals, 
caracteritzar-ne els ambients precursors i millorar-ne la predictibilitat numèrica

Palma. Desembre de 2011
El grup de recerca en Meteorologia de la Universitat de les Illes Balears lidera una recerca integral 
sobre  els  ciclons  mediterranis  de  característiques  tropicals  en  col·laboració  amb  el  Centre 
Territorial de les Illes Balears de l'Agència Estatal de Meteorologia i el Grup de Modelatge Numèric 
d'aquest  organisme.  L'objectiu  del  projecte  és  aclarir  la  vertadera  fenomenologia  d'aquests 
esdeveniments  meteorològics  poc  freqüents  però  perillosos,  caracteritzar-ne  els  ambients 
precursors, millorar la seva predictibilitat numèrica i avaluar-ne el risc actual i futur davant el canvi 
climàtic. 

La  conca  mediterrània  és  una 
de les àrees on es generen més 
pertorbacions  ciclòniques  del 
món.  Ocasionalment,  aquestes 
tempestes  ciclòniques 
adquireixen característiques que 
les fan semblants als huracans 
que  es  produeixen  en  àrees 
tropicals,  però  de  menor 
intensitat  i  de  dimensions  més 
reduïdes.  Aquests  ciclons 
mediterranis  –també  coneguts 
com  a  medicanes,  de  l'anglès 
mediterranean  hurricane–, 
malgrat  ser  poc  habituals  i 
menys  intensos  que  els 
huracans,  poden arribar a tenir 
un impacte important per l'efecte 
dels forts vents i les pluges que 
els acompanyen. Diferents estudis ja han alertat dels efectes que pot tenir l'escalfament global 
sobre els huracans, i ara els investigadors del grup de Meteorologia de la UIB treballen en el marc 
del projecte de recerca Medicanes: meteorological environments, numerical predictability and risk  
assessment in the present and future climate, per determinar quins poden ser els escenaris futurs 
que es derivin dels efectes que el canvi climàtic global generi sobre la freqüència i la intensitat dels 
ciclons mediterranis de característiques tropicals. 

Els investigadors del grup de recerca en Meteorologia de la UIB.
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La primera fase del projecte de recerca que lidera el doctor Romualdo Romero, professor del 
Departament  de Física  de la  UIB,  ha  consistit  en  la  construcció  d'una  base de  dades sobre 
l'aparició  de  ciclons  mediterranis  de  característiques  tropicals  que  s'hagin  esdevingut  a  la 
Mediterrània en les darreres tres dècades, per tal d'obtenir dades estadístiques sobre els atributs 
d'aquestes tempestes (freqüència, intensitat, impacte). Com que gairebé sempre aquests ciclons 
mediterranis evolucionen a mar oberta, on la densitat de les observacions meteorològics és molt 
baixa, no hi ha registres sistemàtics d'aquest tipus de fenòmens. Per això, els investigadors de la 
UIB han hagut de recórrer a les imatges facilitades pels satèl·lits meteorològics les tres darreres 
dècades per identificar-los. 

S'han detectat fins a 15 ciclons de característiques tropicals dominants sobre la Mediterrània en 
els  darrers  trenta  anys,  amb  diàmetres  de  diverses  desenes  de  quilòmetres,  una  estructura 
axisimètrica i bandes de núvols de gran desenvolupament vertical enroscant-se al voltant de l'ull 
central. El darrer d'aquests ciclons fou la depressió que afectà la Mediterrània occidental els dies 
6, 7 i 8 de novembre de 2011, amb vents sostinguts de fins a 70 quilòmetres per hora i pluges 
intenses que deixaren inundacions importants a les Illes Balears, el litoral oriental de la península 
Ibèrica, el sud de França, l'illa de Sardenya i el nord d'Itàlia. La causa d'aquest episodi va ser una 
depressió d'origen atlàntic que evolucionà a cicló mediterrani i que compartia elements comuns 
amb les tempestes tropicals,  com ara un nucli  càlid  i  en forma d'ull  d'huracà.  El  cicló  va ser 
catalogat  com  a  tempesta  tropical  mediterrània  per  la  National  Oceanic  and  Atmospheric 
Administration (NOAA) dels Estats Units. 

Gràcies a les dades recollides en el  marc d'aquest  projecte de recerca,  els investigadors han 
pogut  caracteritzar  els  ambients  meteorològics  que  condueixen  al  desenvolupament  i  al 
manteniment dels medicanes i han determinat els factors físics clau que intervenen en la gestació 
d'aquests fenòmens.  Mitjançant simulacions numèriques de casos reals els investigadors de la 
UIB han confirmat que l'origen d'aquests fenòmens meteorològics s'ha de cercar en el desequilibri 
termodinàmic entre la  mar  i  l'atmosfera,  afavorit  per  la  irrupció  de masses d'aire fred  des de 
latituds superiors sobre les aigües relativament càlides de la Mediterrània. És a dir, que la font 
d'energia d'aquest tipus de ciclons mediterranis es troba en l'alliberament de grans quantitats de 

Imatge de satèl·lit 
del cicló mediterrani 
de característiques 
tropicals que afectà 
l'àrea occidental 
de la Mediterrània 
del 6 al 8 de 
novembre de 2011. 
S'hi observa la 
forma en espiral i 
l'ull central, 
característics dels 
huracans tropicals. 
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calor  latent  a  l'atmosfera quan el  vapor  d'aigua procedent  de la  Mediterrània  es veu forçat  a 
ascendir i condensar-se de manera vigorosa per la inestabilitat existent. Aquest mecanisme físic, 
juntament amb l'aspecte característic que adopten els medicanes en les imatges de satèl·lit, són 
els aspectes que els fan semblants als ciclons tropicals o huracans, molt més destructius. 

El projecte de recerca també s'ha marcat l'objectiu de millorar les eines de predicció meteorològica 
dels ciclons mediterranis de característiques tropicals, una fita essencial per a la prevenció del risc 
si es té en consideració la perillositat potencial d'aquestes tempestes per a la societat i el territori a 
causa del caràcter destructiu que pot assolir la força del vent. Així doncs, els investigadors s'han 
proposat també examinar i millorar la predictibilitat numèrica dels medicanes per mitjà de sistemes 
de predicció  de mesoescala  per  conjunts  i  desenvolupar  tècniques de postprocessament  que 
permetin una descripció acurada de les prediccions meteorològiques de fenòmens extrems. En 
aquest sentit, els investigadors de la UIB consideren que els instruments que s'han dissenyat per 
avaluar  el  risc  d'huracans sobre  els  oceans  tropicals  també es  poden aplicar  per  als  ciclons 
mediterranis de característiques anàlogues. Així,  tindrien validesa tant les prediccions sobre la 
velocitat màxima del vent dels ciclons que es deriven de la teoria d'interacció aire-mar com la 
predicció de probabilitats de gènesi  de ciclons a partir  d'un índex empíric  que es basa en la 
temperatura de la mar i en altres ingredients necessaris per a la formació d'huracans, com són 
l'existència d'una pertorbació prèvia, elevats nivells d'humitat en la columna atmosfèrica i un canvi 
dèbil del vent en la vertical. 

L'escalfament superficial de les masses oceàniques registrat durant les darreres dècades i la més 
que probable amplificació al llarg d'aquest segle han posat sobre la taula els possibles efectes del 
canvi climàtic sobre la freqüència i intensitat dels ciclons tropicals i, per extensió, d'altres sistemes 
amb un comportament físic que s'assembla al dels medicanes. En aquest sentit, els investigadors 
del grup de recerca en Meteorologia s'han plantejat com a objectiu d'aquest projecte de recerca 
avaluar  quantitativament  el  risc  de ciclons  mediterranis  de  característiques  tropicals  i  la  seva 
incertesa en els escenaris climàtics presents i futurs. De fet, els investigadors de la UIB treballen 
ara en aquesta darrera fase del projecte de recerca, i els resultats preliminars de què disposen 
assenyalen que, a causa del canvi climàtic, els ciclons mediterranis de característiques tropicals 
podrien ser en un futur menys freqüents però més intensos si es manté el ritme d'escalfament 
global actual. 
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