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Resum

A la Mediterrània es generen, ocasionalment, depressions que tenen una estructura similar a
la dels ciclons tropicals i que fins i tot poden arribar a la intensitat dels huracans. Aquests
fenòmens, els anomenem “medicanes”. Malgrat que les dimensions geogràfiques dels oceans
tropicals i la mar Mediterrània són clarament diferents, els mecanismes precursors d’aquestes
pertorbacions, basats en el desequilibri termodinàmic mar-atmosfera, són similars. Aquests fets
ens fan pensar en l’existència d’un paral·lelisme fı́sic entre ambdós fenòmens. A partir d’imatges
històriques del perı́ode 1982-2005 del satèl·lit Meteosat, s’ha tractat d’identificar aquests casos.
S’han elaborat diferents llistes, cada una d’elles acotant més els criteris de selecció en base a
l’estructura del cicló en el canal infraroig. Alguns d’aquests criteris són, per exemple, la mida
del cicló, la claredat de l’existència d’un ull i el temps de vida del sistema. Aquesta identifi-
cació s’ha realitzat de manera subjectiva. En total, s’han identificat dotze casos de medicanes.
La caracterització dels ambients meteorològics precursors dels medicanes ens pot ajudar a en-
tendre els mecanismes de gènesi i millorar les prediccions. En aquest treball, es comparen els
valors de diverses variables meteorològiques d’interès en els casos de medicane amb els dels
ciclons catalogats a la base de dades del projecte MEDEX per tractar d’identificar quins són els
ambients que afavoreixen la gènesi i desenvolupament de medicanes envers la resta de ciclons
mediterranis. En aquest sentit, la temperatura superficial de la mar, la contribució diabàtica a
la tendència local de temperatura potencial equivalent superficial, i un ı́ndex empı́ric derivat a
partir de la gènesi de ciclons tropicals es presenten com a possibles paràmetres discriminatoris.

Paraules clau: medicanes, ciclons tropicals, Mar Mediterrània, ambients meteorològics

1 Introducció

Els Medicanes, o com també se’ls coneix Mediter-
ranean tropical-like cyclones, són ciclons de nucli càlid que
es desenvolupen sobre la mar Mediterrània (Ernest i Matson,
1983; Reale i Atlas, 2001; Jansà, 2003) amb unes unes carac-
terı́stiques similars a les dels ciclons tropicals.De la mateixa
manera que els huracans, els medicanes provoquen canvis
sobtats de pressió i vent a les àrees afectades, encara que nor-
malment no arriben a les seves intensitats. En ambdós casos,
les imatges de satèl·lit mostren un ull central al voltant del
qual hi ha una densa massa nuvolosa distribuı̈da amb simetria
axial. El fonament fı́sic d’aquests ciclons es basa en la sus-

tentació a causa del desequilibri termodinàmic entre la mar
i l’atmosfera. Les anàlisis sinòptiques dels casos estudiats
mostren que el paper precursor es troba en una depressió
profunda, freda i aı̈llada situada en els nivells mitjos i alts
de la troposfera. El fet que hi hagi pocs casos de medicane
identificats fa pensar que, per a la seva formació, calen altres
condicions meteorològiques molt especials en comparació a
les depressions ciclòniques ordinàries.

La mida reduı̈da dels medicanes i les caracterı́stiques
marı́times dels processos implicats en el desenvolupament
i intensificació d’aquestes pertorbacions fan que siguin
difı́cils o impossibles de detectar en la climatologia del
projecte MEDEX (Mediterranean Experiment on Cyclones
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Figura 1. Esquema-diagrama del procediment per a la creació de la base de dades de medicanes mitjançat imatges d’IR del satèl·lit Meteosat
durant el perı́ode 1982-2005.

that produce high impact weather in the Mediterranean,
http://medex.aemet.uib.es/); sols seria possible amb camps
d’anàlisi sobre malles de dades de molta resolució i una gran
densitat d’observacions sobre la mar Mediterrània, fet pel
qual, en l’actualitat i en la pràctica, esdevengui impossible.

L’estudi que aquı́ es presenta pretén assolir unes bases
sobre les quals poder arribar a caracteritzar els ambients me-
teorològics que propicien el desenvolupament i sustentació
dels medicanes mitjançant climatologies dinàmicament
orientades, construint per a aquest propòsit una base de dades
de casos a partir d’imatges de satèl·lit.

En aquest article es troba el procediment de creació de
la base de dades de medicanes sobre la qual es treballarà.
Posteriorment, la descripció dels paràmetres meteorològics
que tendrem en compte i, finalment, es presenten els resul-
tats més significatius d’aquest estudi, identificant quines són
les variables meteorològiques que millor discriminen els ca-
sos de medicane envers la resta de ciclons mediterranis.

2 Criteris de catalogació de Medicanes

En estudis preliminars s’ha determinat que la grandària
(diàmetre) d’un medicane sol ser inferior als 300 km (el
que equival a 3 punts de malla de l’ERA-40, que és la font
d’anàlisi utilitzada en aquest treball), cosa que no ens permet
arribar als llindars mı́nims necessaris per aplicar el procedi-
ment MEDEX (Picornell et al., 2001) ni cap altre procedi-
ment de detecció objectiva de ciclons adequat a les carac-
terı́stiques que precisam.

Taula 1. Data d’un moment madur dels medicanes detectats. En
negreta, els casos que compleixen tots els criteris establerts.

Dates
1983-09-28
1984-04-07
1984-12-29
1985-12-14
1991-12-05
1995-01-15
1996-09-12
1996-10-07
1999-12-10
1998-01-26
1999-03-19
2003-05-27

La visualització de les imatges proporcionades pel
satèl·lit Meteosat es presenta com la millor alternativa pos-
sible per a detectar els medicanes. S’han fixat els lı́mits del
perı́ode d’estudi entre febrer de 1982 i desembre de 2005.
Després d’avaluar el volum d’imatges que es pretén visua-
litzar, es considera que per a la creació de la base de dades
inicial és suficient fixar-se amb les imatges IR, a causa de la
seva continuı̈tat temporal i la facilitat d’interpretació.

La visualització de totes les imatges de satèl·lit
disponibles per a la creació d’una base de dades de casos de
medicanes ha estat duta a terme mitjançant el muntatge de
pel·lı́cules mensuals (on cada fotograma és una imatge IR, és
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Figura 2. Secció vertical d’un cicló tropical, mostrant els camps
de temperatura potencial equivalent (ombrejat, augmentant de valor
cap a dins) i de moment angular absolut especı́fic en torn a l’eix del
cicló (lı́nies, augmentant cap a fora) (Romero i Emanuel, 2006).

a dir, cada 30 minuts) focalitzades sobre la Mediterrània. En
elles s’han cercat estructures similars a les dels ciclons tro-
picals (amb existència d’un ull clar envoltat d’una paret de
núvols amb simetria pràcticament axial (Mayengon, 1984)),
prestant especial atenció a no confondre-les amb petits ci-
clons baroclins o topogràfics.

Després d’analitzar aquesta informació (Figura 1),
s’han identificat 410 estructures similars a les descrites an-
teriorment. D’aquests casos, observant el desenvolupament
també mitjançant el mateix canal, alguns d’ells mostren una
naturalesa baroclina, fet pel qual es conclou que cal im-
posar criteris més estrictes per poder identificar medicanes
mitjançant imatges de satèl·lit.

Tenint en compte estudis previs en els quals s’han es-
tudiat alguns casos particulars de medicane, s’ha considerat
que els criteris que necessàriament han de complir els medi-
canes són: 1) Existència d’un ull ben definit; 2) Simetria de la
massa de núvols al voltant de l’ull; 3) Continuı̈tat de la massa
de núvols; 4) Diàmetre inferior a 300 km; 5) Durada supe-
rior a les 6 hores. Aplicant aquests criteris (Figura 1), s’han
identificat 6 casos de medicanes (“medicanes acadèmics”).

Essent conscients de les grans restriccions que aquests
criteris suposen, i a causa de l’existència de casos d’estudi
documentats bibliogràficament (p.e. Homar et al., 2003),
també s’ha considerat que altres situacions que no com-
pleixen estrictament tots els criteris (però gairebé) formin
també part de la base de dades sobre la qual treballarem
(Figura 1). D’aquesta manera, el llistat de casos identifi-
cats s’eleva a dotze (Taula 1). La durada d’aquests dotze
ciclons és d’entre 6 i 72 hores, depenent del cas. En les
situacions de major durada, el cicló presenta diferents estats
d’intensificació. En aquests casos, la data s’ha determinat
com el primer moment madur.

Figura 3. Histograma de la circulació geostròfica (en gcu) dels ci-
clons mediterranis MEDEX a partir de les dades de reanàlisi ERA-
40, durant el perı́ode 1957-2002 (Campins et al., 2010).

En tractar-se d’un nombre reduı̈t de casos de medicane,
en els estudis posteriors també s’inclouran el conjunt de ci-
clons que s’han mantingut com a dubtosos, elevant el nombre
de casos estudiats fins els 410 anomenats anteriorment (“ca-
sos possibles”) per intentar detectar tendències i comporta-
ments generalitzats en casos amb alguna similitud amb els
medicanes, encara que no els considerem exactament com a
tals.

3 Paràmetres meteorològics

Diverses anàlisis sinòptiques realitzades sobre casos
coneguts de medicanes (p.e., Pytharoulis et al., 2000; Homar
et al., 2003) ens mostren com les seves estructures no es
troben deslligades de la circulació atmosfèrica general, sinó
que parteixen d’una pertorbació baroclina de gran escala que
afecta la Mediterrània, i és sols en la fase madura que es
deslliga per a crear el seu propi desenvolupament i vida. Ge-
neralment, els medicanes s’originen en condicions de ciclons
profunds, amb cut-off (circulació tancada a nivells alts, que
s’estén cap a la superfı́cie) i de cold-core (amb nucli fred, on
les isotermes interiors són més fredes que les exteriors) en la
troposfera mitja i alta, provinents de la “ruptura” de les ones
de Rossby.

Quan una baixa s’aproxima cap a la Mediterrània (o es
forma a sobre), l’aire de les capes inferiors ascendeix, ge-
neralment a través de grans desplaçaments verticals, en què
l’aire es refreda i augmenta la seva humitat relativa fins as-
solir la saturació i alliberació (potser massiva) de calor la-
tent de condensació, fet pel qual es converteix en un sistema

Tethys 2011, 8, 55–63 57



M. Tous i R. Romero: Medicanes: catalogació i exploració

Figura 4. Freqüència estacional (hivern) de centres ciclònics. Els contorns corresponen a 2,5 (ombrejat), 5, 10, 20 ciclons en hivern per
àrea de 2,25 × 2,25◦ (Tous et al., 2009).

susceptible de desencadenar l’evolució d’un medicane. Su-
posant que el cisallament vertical de vent no sia gran, la in-
tensitat potencial local (que representa la velocitat màxima
del vent superficial que pot arribar a assolir) augmenta,
i s’intensifica el desequilibri termodinàmic mar-atmosfera.
Aquest aire humit pot inhibir la formació de corrents con-
vectius descendents, que són un dels factors que impedeixen
la ciclogènesi tropical. Experiments numèrics realitzats per
Emanuel (2005), utilitzant un model no hidrostàtic, mostren
que aquestes baixes profundes amb cut-off són l’escenari
ideal per incubar els ciclons amb warm-core (cor càlid) de
petita escala, com són els medicanes.

Malgrat el que s’acaba d’argumentar, l’existència
d’aquestes baixes fredes i profundes sobre la Mediterrània
és més freqüent que no pas els casos reals de medicanes.
Per aquest motiu és de suposar que, a més, es necessiten
unes condicions meteorològiques molt especials perquè es
puguin arribar a desenvolupar. Aquestes condicions encara
no són conegudes del tot i són difı́cils de determinar a causa
dels pocs casos d’estudi que es tenen. Per aquest motiu,
en aquest treball es proposen un conjunt de variables me-
teorològiques que, per comparació amb les climatologies de
ciclons mediterranis del projecte MEDEX, tractaran de dis-
crimininar els factors precursors i no precursors dels ciclons
de gran escala associats als medicanes.

Hi ha un conjunt de paràmetres meteorològics de gran
escala que sabem que estan relacionats amb la gènesi i de-
senvolupament dels ciclons tropicals, i per extensió suposam
que també dels medicanes. Aixı́ doncs, l’existència de vor-
ticitat a nivells baixos, alts nivells d’humitat a nivells tro-
posfèrics mitjos o poc cisallament vertical en els vents en

el conjunt de la troposfera, són factors que afavoririen la for-
mació dels medicanes, com també és bàsic que hi hagi un de-
sequilibri tèrmic entre la mar i l’atmosfera (Emanuel, 2003).

Per tant, els paràmetres meteorològics en què ens
fixarem són:

• AVOR850: vorticitat absoluta al nivell de 850 hPa (en
10−5 s−1).

• RH600: humitat relativa al nivell de 600 hPa (en %).
• VSHEAR8525: mòdul de la diferència del vent entre

els nivells de 850 i 250 hPa (en m s−1).
• SST: temperatura superficial de la mar (en ◦C).
• DIAB1000: contribució diabàtica a la tendència lo-

cal de temperatura potencial equivalent superficial (en
◦C 12 h−1).

El valor d’aquests paràmetres s’ha mitjanat en un
quadrat de 600 × 600 km2 centrat al centre ciclònic detec-
tat a les imatges de satèl·lit. Es vol remarcar que la posició
d’aquest centre és la del punt de malla més pròxim dels
camps de l’ERA-40.

A causa de la discretització temporal dels camps pels
quals podem calcular el valor dels diferents paràmetres
(reanàlisi de l’ERA-40, cada 6 hores), la DIAB1000 que po-
dem calcular ve donada per:

DIAB1000 =

»
θe(t+ 6h)− θe(t− 6h)

12h
−Advθe(t)

–
12h (1)

on el terme d’advecció, Advθe(t), es formula a través de
diferències finites centrades a l’instant t, i el factor de la dreta
(multiplicar per 12 h) té el propòsit de reescalar a ◦C 12 h−1.

Per altra part, també s’ha cercat un altre paràmetre,
relacionat amb els explicats anteriorment, per caracteritzar
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Figura 5. Distribució temporal de ciclons: ciclons intensos
MEDEX (blau), llistat dubtós de medicanes (taronja), medicanes
(estrelles).

la probabilitat de genesi dels medicanes. En la teoria
d’interacció aire-mar que explica la mecànica i energètica
dels ciclons tropicals (Emanuel, 2003), i que en el nostre
cas assimilarem per als medicanes, es mostra que l’estat
estacionari d’aquestes depressions pot idealitzar-se com una
màquina de Carnot. Amb aquesta similitud, el cicle energètic
d’un cicló tropical madur segueix un procés d’expansió
isotèrmica (amb addició d’entalpia), expansió adiabàtica,
compressió isotèrmica i compressió adiabàtica.

Prenent com a referència la Figura 2, l’aire del cicló
tropical es comença a moure seguint una trajectòria en es-
piral des de l’exterior (punt a en la Figura 2) cap al centre
de la depressió. Aleshores, experimenta una disminució de
pressió i la seva entropia incrementa obeint la transferència
d’entalpia des de la superfı́cie de la mar (majoritàriament
en forma d’evaporació) i la dissipació d’energia cinètica
en la capa lı́mit planetària. Al mateix temps, el seu mo-
ment angular disminueix a causa de la fricció amb la su-
perfı́cie de la mar. La temperatura en aquest tram a − b
gairebé no canvia. A les parets de l’ull de l’huracà (punt
b), el flux es torna ascendent seguint aproximadament su-
perfı́cies d’entropia i moment angular constants, mentre
que la pressió òbviament decreix. Aquest tram és aproxi-
madament adiabàtic i lliure de fricció. Posteriorment, en
la perifèria del sistema, l’aire descendeix (tram o − o′) i
l’entropia adquirida en el tram convergent inicial es perd
cap a l’espai per radiació tèrmica mentre que s’adquireix
moment angular per mescla amb l’ambient. Aquest tram
és pràcticament isoterm. Finalment, el cicle es tanca entre
els punts o′ i a, conservant-se el moment angular i sense
gaire entropia disponible per a la producció d’energia cinèti-
ca.

La diferència entre la màquina teòrica i els ciclons tro-
picals és que en el cas dels segons, l’absorció de calor ocorre
majoritàriament en forma de calor latent de vaporització,
adquirida des de la superfı́cie de la mar pels corrents d’aire
convergents. L’altra diferència fonamental és que l’energia
disponible en el cicle de Carnot tradicional s’utilitza per a re-
alitzar treball sobre el seu ambient, mentre que en els ciclons
tropicals el treball es consumeix en la dissipació turbulenta
en la capa fronterera.

Tenint en compte aquests fets, es pot obtenir el valor
de la intensitat màxima que pot assolir el vent en superfı́cie
d’un cicló tropical (Vmax), si aquest es forma, a partir de les
condicions atmosfèriques i la temperatura de la mar:

|V 2
max| ≈

Ck

CD

TS − T0

T0
(k?

0 − k) (2)

on Ck i CD són els coeficients adimensionals de trans-
ferència de moment i entalpia entre la mar i l’atmosfera que
apareixen en la formulació tradicional dels fluxos turbulents
superficials; TS és la temperatura de la superfı́cie de la mar
(font calenta del cicle de Carnot), T0 és la temperatura mit-
jana de la zona superior del cicló (font freda del cicle de
Carnot), k és l’entalpia humida especı́fica de l’aire proper a
la superfı́cie, i k?

0 és el valor de l’entalpia per a l’aire en con-
tacte amb la mar, que es considera saturat de vapor d’aigua a
la temperatura de la mar.

En base a aquesta teoria, afegirem al llistat de
paràmetres una altra variable:

• MAXWS (= Vmax): intensitat potencial o velocitat
màxima teòrica que podria assolir un medicane madur
si s’arribàs a desenvolupar, d’acord amb la Teoria
d’Interacció Aire-Mar que assimila el funcionament
d’un cicló tropical com un cicle de Carnot (en m s−1).

Aquest valor també el mitjanarem en un quadrat de
600 × 600 km2 centrat al centre ciclònic detectat.

Malgrat que encara existeix un gran desconeixement
teòric pel que fa a la gènesi dels ciclons tropicals, el mateix
Emanuel ha formulat un ı́ndex empı́ric de gènesi (I) ajustat
als episodis de gènesi observats de manera rutinària durant
dècades sobre els oceans tropicals, on combina alguns fac-
tors que regulen aquest procés i que ja han estat citats ante-
riorment. Aquest ı́ndex (I , amb unitats de nombre de ciclons
per dècada i per àrea de 2,5 × 2,5◦) ve donat per:

I = |105η|3/2

(
H

50

)3 (
Vmax

70

)3

(1 + 0.1Vshear)−2 (3)

calculat en unitats del S.I., on η és la vorticitat absoluta en la
troposfera baixa (AVOR850), H és la humitat relativa (en
%) en la troposfera mitja (RH600), la Vmax és la calcu-
lada en l’Equació 2 (MAXWS), i Vshear és el mòdul de la
diferència dels vents a 850 i 250 hPa (VSHEAR8525). A
partir de la definició, es pot comprovar que η, H i Vmax

són ingredients afavoridors de la gènesi, mentre que valors
elevats del cisallament vertical Vshear actuen com a inhi-
bidors. L’ajust d’aquest ı́ndex s’ha dut a terme a través
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Figura 6. Distribució espacial de ciclons: ciclons intensos MEDEX (blau), llistat dubtós de medicanes (vermell), medicanes (groc).

de l’estudi d’un gran nombre de ciclons tropicals sobre
l’Atlàntic i el Pacı́fic. Aquest ı́ndex, que permet descriure
satisfactòriament la probabilitat de gènesis d’huracans obser-
vats (valors elevats d’aquest ı́ndex representen una alta pro-
babilitat de gènesi d’huracans), també serà utilitzat en el nos-
tre estudi de medicanes.

A partir d’aquest ı́ndex calcularem:

• GENPDF: el valor mitjanat de l’ı́ndex I dins un quadrat
de 600 × 600 km2 centrat sobre el cicló a estudiar.
• GENPDFmax: el valor màxim de l’ı́ndex I dins un

quadrat de les mateixes caracterı́stiques abans descrites.
• GENPDFmax24h: el valor màxim de GENPDFmax du-

rant les 24 hores prèvies.

Resumint, les variables meteorològiques de gran es-
cala que nosaltres hem calculat per cada cas de medicane
són: AVOR850, RH600, DIAB1000, VSHEAR8525, SST,
MAXWS, GENPDF, GENPDFmax i GENPDFmax24h. Els
resultats que es mostren a continuació són els més signifi-
catius, provinents de la SST, DIAB1000 i GENPDFmax (el
qual inclou, per definició, els paràmetres AVOR850, RH600,
MAXWS i VSHEAR8525).

4 Resultats

En aquest estudi, s’ha realitzat una comparació
d’ambients meteorològics entre els ciclons intensos tı́pics
de la Mediterrània i els medicanes. Com que aquesta com-
paració s’ha realitzat amb els resultats de la base de dades
del projecte MEDEX (que treballa sobre camps de reanàlisi
de l’ERA-40, operatiu des de 1957 fins l’agost de 2002), les

dades dels ambients meteorològics dels casos de medicane
també es basaran en els camps de reanàlisi de l’ERA-40. Per
aquest motiu, només es tindran en compte els medicanes cor-
responents a aquest perı́ode.

Per altra part, del gran nombre de ciclons que es pro-
dueixen a la Mediterrània, prestarem especial atenció als ci-
clons intensos (ciclons amb circulació major o igual a 7 gcu,
on 1 gcu = 107 m2 s−1) ja que sabem que els medicanes tenen
valors de vorticitat elevats. Anualment, a la Mediterrània, es
generen una mitjana de 47 ciclons intensos a l’any, el que
representa el 6,2% de tots els ciclons que es generen a la
Mediterrània (Figura 3). Aquests ciclons es donen principal-
ment durant l’hivern, i es troben localitzats en quatre nuclis
ciclogenètics: Golf de Gènova, Mar Jònica, Mar Egea i Mar
de Creta (Figura 4).

Fixant-nos en la Figura 5 podem comprovar com els
medicanes són més freqüents en les estacions fredes (tardor
i hivern), de la mateixa manera que la resta de ciclons in-
tensos a la Mediterrània. Aquesta distribució representa un
canvi respecte dels ciclons tropicals, la temporada dels quals
està acotada entre uns pocs mesos de l’any (per exemple,
a la conca atlàntica, dura entre els mesos de juny i novem-
bre).

En la Figura 6 podem observar la localització d’almanco
un cicló intens MEDEX sobre gairebé cada punt de malla de
la reanàlisi ERA-40 (punts blaus). Si en lloc d’aquests ci-
clons intensos, els casos que localitzem són els de la llista
de “medicanes possibles” (410, punts vermells), observam
com en un estat madur la majoria dels casos es troben a la
Mediterrània central i occidental. Els punts grocs correspo-
nen a un instant de l’estat madur dels 11 medicanes detectats
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Figura 7. Valors de SST (en ◦C) al centre del cicló, durant la
seva vida (time step = 6 h), dels sis casos que compleixen tots els
requisits per a ser considerats medicanes (color) i la resta de casos
(negre) de la base de dades. La lı́nia grisa obscura respresenta el
valor mig de la distribució de ciclons intensos MEDEX i la zona
ombrejada, l’interquartil.

(11 dels 12 medicanes detectats, ja que un d’ells no corres-
pon al perı́ode de l’ERA-40 que arriba fins a agost de 2002)
i clarament es troben sobre la Mediterrània central i occiden-
tal.

Destaca que malgrat que el centre ciclogènic MEDEX
més intens es troba situat al golf de Gènova (Figura 6), no es
detecta cap medicane prop d’aquesta immediació, sinó que
es situen especialment al sud i sud-est d’Itàlia (mar Jònica)
o sobre la Mediterrània més occidental (mar Balear). També
crida l’atenció que no s’ha detectat cap cas en les proximitats
de Xipre, tot i que està considerada una de les zones ciclo-
genèticament més actives.

Seguint la trajectòria del centre del medicane durant tot
el seu perı́ode de vida, des que som capaços d’intuir les
primeres traces fins que el rastre desapareix completament,
calculam el valor dels paràmetres i ı́ndexs meteorològics.

En les Figures 7, 8 i 9 es pot observar com els valors
tı́pics dels medicanes es troben per damunt de la mitjana dels
casos de ciclons intensos MEDEX, i fins i tot, pràcticament
en tots els casos, per sobre del tercer quartil. A més, com
era d’esperar, també comprovam com els majors valors de
SST corresponen als tres medicanes de la tardor. En aques-
ta estació, l’aigua encara no ha tengut temps de refredar-
se massa, i per aquest motiu les temperatures es troben al
voltant dels 20◦C. En el cas oposat es troba el medicane
primaveral (1999/03) que és el que té una SST de les més
baixes, entenent que la mar encara no ha rebut suficient ra-
diació solar com per escalfar-la.

En els medicanes de l’hivern podem observar com les
SST són superiors als 15◦C, especialment en els instants ini-

Figura 8. Valors de DIAB1000 (◦C 12 h−1) al centre del cicló,
durant la seva vida (time step = 6 h), dels sis casos que compleixen
tots els requisits per a ser considerats medicanes (color) i la resta de
casos (negre) de la base de dades. La lı́nia grisa obscura respresenta
el valor mig de la distribució de ciclons intensos MEDEX i la zona
ombrejada, l’interquartil.

cials. A l’hivern, els 15◦C és la cota superior de la SST tı́pica
a la Mediterrània.

En el cas de DIAB100, observam que els valors màxims
es troben al voltant dels 7◦C 12 h−1. De fet, el mı́nim valor
dels màxims es troba en 5◦C 12 h−1, valor molt superior
a la resta de ciclons intensos mediterranis. Però el cas que
més destaca és el corresponent a 1995/01, amb valors que
superen els 12◦C 12 h−1, amb tres pics diferenciats fins va-
lors de 10◦C 12 h−1. Aquest cas és un dels més estudiats
i referenciats quant a estudis de tropical-like cyclones a la
Mediterrània (p.e. Pytharoulis et al., 2000; Emanuel, 2005;
etc.). Aquesta contribució diabàtica deguda a la transferència
de calor sensible i latent entre la mar i l’aire és la desenca-
denant dels huracans i, en aquest cas, dels medicanes, i serà
més alta quant major sia la diferència de temperatures entre
ambdós ambients.

També l’ı́ndex GENPDFmax mostra un comportament
singular durant els casos de medicane. A excepció del cas
1983/09, dins els quatre primers passos de temps, es produeix
una pujada i una baixada abruptes del valor d’aquest ı́ndex.
Si el cicló té una durada prou llarga, existeix una successió
de pics. Aquesta successió representaria la realimentació que
ha tingut el medicane per mantindre’s viu.

El cas 1983/09 presenta un comportament lleugerament
diferent, ja que comença amb una davallada del valor del
GENPDFmax i no és fins prop del desè pas de temps quan
trobem el pic caracterı́stic. Aquest fet es deu al fet que aquest
paràmetre s’ha calculat a partir de l’instant en què, segons les
imatges de satèl·lit, es pot intuir on es troba el que serà l’ull
del medicane. En aquest cas en qüestió, la creació del me-
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Figura 9. Valors de GENPDFmax al centre del cicló, durant la
seva vida (time step = 6 h), dels sis casos que compleixen tots els
requisits per a ser considerats medicanes (color) i la resta de casos
(negre) de la base de dades. La lı́nia grisa obscura respresenta el
valor mig de la distribució de ciclons intensos MEDEX i la zona
ombrejada, l’interquartil.

dicane és la revitalització d’una pertorbació provinent de la
desaparició d’un cicló baroclı́, és a dir, s’ha creat un cicló
baroclı́ i quan pareix que està a punt de desaparèixer, es re-
vitalitza com a medicane. Per aquest motiu, els valors provi-
nents dels primers passos de temps corresponen encara a la
fase de cicló baroclı́, mentre que a partir d’aproximadament
el desè pas, són els referents al medicane.

Un altre aspecte que ressalta és que els valors màxims
d’aquest ı́ndex els assoleixen el medicane de setembre de
1996 (en la Figura 9, en negre) i el medicane 1996/10. Fins
aquest moment, aquests ciclons havien passat desapercebuts,
amb valors tı́pics dels medicanes, mentre que aquı́ apareixen
amb un comportament destacable. En el cas de 1996/10, cada
un dels pics que es veuen representats com a augment del
GENPDFmax correspon a un moment d’intensificació del
medicane.

En general, els paràmetres AVOR850, VSHEAR8525,
MAXWS (no mostrats en aquest article), SST, DIAB1000,
i les diferents aplicacions del GENPDF, mostren compor-
taments distintius dels casos de medicane durant la seva
evolució temporal.

Després d’observar els paràmetres meteorològics que
s’han tingut en compte en aquest estudi (en tractar-se, a prio-
ri, d’elements importants durant la gènesi i desenvolupament
dels ciclons tropicals i, per extensió, dels medicanes), no se
n’ha trobat cap que mostri diferències suficientment clares
com per poder-lo considerar element completament discri-
minant envers la resta de ciclons intensos mediterranis. En
aquests moments, DIAB1000 i l’ı́ndex empı́ric GENPDF (i
les seves variants) són els que mostren més diferències en-

tre uns i altres. En vuit dels onze casos estudiats en aquest
treball, l’ı́ndex GENPDF és molt superior als valors habi-
tuals. Per tant, el que podrı́em dir és que si en calcular el
valor d’aquest ı́ndex en un ambient meteorològic determinat
obtenim un valor elevat, la gènesi d’un medicane és possible.

5 Conclusions

A partir d’imatges de satèl·lit s’han establert cinc
criteris necessaris per a poder catalogar un cicló mediterrani
com a medicane. D’aquesta manera, s’han pogut trobar
dotze casos en el perı́ode d’estudi, a partir dels quals s’ha
estudiat quins ambients meteorològics de gran escala afavo-
reixen la seva gènesi, comparant valors amb els associats de
ciclons intensos MEDEX.

Basant-nos en les semblances entre els medicanes i els
ciclons tropicals i en el coneixement d’aquests darrers ens
fixarem en certes variables enfront d’altres. Per exemple,
sabem que perquè un cicló tropical es formi, cal que la
humitat relativa a nivells mitjos sia elevada, que existeixi
alta vorticitat a nivells baixos, una gran diferència de tem-
peratures entre la mar i l’aire a nivells alts, i poc cisallament
vertical del vent entre nivells baixos i alts. A més de
verificar que aquestes condicions també es compleixen pels
medicanes, hem pogut comprovar certes diferències. La
més notòria és la relativa a quina és la SST mı́nima perquè
la diferència de temperatures sia suficient per crear un
medicane/huracà. En el cas dels huracans, la SST mı́nima
a partir de la qual es poden formar està considerada en els
26◦C (recordem que la temporada d’huracans a l’Atlàntic és
entre juny i novembre). En els medicanes s’han trobat SST
molt menors, fins a 15◦C (la majoria dels casos es generen
durant la tardor i l’hivern).

S’ha pogut constatar el comportament singular
d’algunes variables meteorològiques, com la de DIAB1000
i GENPDF durant les hores anteriors a l’aparició del
medicane: aproximadament un dia i mig abans en el cas de
DIAB1000, i mig dia abans en el GENPDF. A més, si el
medicane té una llarga durada, es pot observar com tant la
transferència de calor entre la mar i l’aire (DIAB1000) com
el valor de l’ı́ndex GENPDF augmenten durant la vida del
medicane, indicant la continuı̈tat dels processos necessaris
per a la seva sustentació i evitant que desaparegui abans
d’arribar a la costa.

Aquest ı́ndex GENPDF, desenvolupat a partir de com-
parar el mecanisme de manteniment dels ciclons tropicals
amb el cicle de Carnot i estudiar el comportament de
nombrosos ciclons tropicals, comparteix també significat en
el cas dels medicanes: alts valors de l’ı́ndex indiquen una
major probabilitat de gènesi de medicane.
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cia la beca predoctoral BES-2009-022616 associada al projecte
d’investigació MEDICANES (CGL2008-01271) gràcies a la qual
es pot dur a terme aquesta lı́nia d’investigació. Al mateix temps
també es vol agrair a EUMETSAT l’haver-nos facilitat les imatges
del satèl·lit.
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