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3. Climatologia 
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Group C: Temperate/mesothermal climates:
• Dry-summer or Mediterranean climates        

        (Csa -hot sm-, Csb -warm sm-,
Cfa -without dry season, hot-,
Cfb -without dry season, warm)

     

Group B: Dry (arid and semiarid) climates:
• Desert climate BW: Hot desert (BWh), Cold desert (BWk)       
• Steppe climate (Semi-arid) BS: Hot steppe (BSh), Cold steppe (BSk)       

https://en.wikipedia.org/wiki/Mediterranean_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Desert_climate
https://en.wikipedia.org/wiki/Semi-arid_climate
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Prec. mitjana anual

Gener Abril OctubreJuliol
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Tendència de l’escalfament recent (Jansa et al, 2016)



Tendència recent de la precipitació (Homar et al, 2010)



Tendència de les temperatures fredes (Cuxart i Guijarro, 2011)



Projeccions futures IPCC5



Projeccions futures IPCC5



Projeccions futures IPCC5: regionalització AEMET



Projeccions futures IPCC5: regionalització AEMET







Pluja àcida

Aigua:  destil·lada, pH=7; natural; pH=5,6 (àcida per la dissolució natural en ella de CO2, NO i SO2); contaminada: 
pH< 3, sovint inferior en boires urbanes, per la presència de NOx i SOx, que passen a àcids nítric i sulfúric.

L’aigua àcida es pot tractar fàcilment prèvi al procés de distribució per la xarxa. El problema és quan aigua de pluja 
massa àcida cau sobre el sòl, els vegetals o les aigües, amb impactes diversos sobre els ecosistemes.

Els àcids de la pluja disolen els nutrients i minerals i se’ls endu evitant que la vegetació els pugui utilitzar. Els camps 
fertilitzats per l’home eviten la major part d’aquest impacte (afegint nutrients o be material calcari). Els sòls tenen 
una certa capacitat de neutralització depenent de la seva composició i profunditat, especialment si són alcalins. 
L’alumini que es retira del sòl arriba pels corrents d’aigua als llacs que, àcids (inferior a ph de 6) i amb alta càrrega 
d’alumini, poden eliminar la població animal, que triga dècades a recuperar-se.

La pluja àcida pot corroure metalls i deteriorar la pintura, la pedra i altres materials urbans.

Des des del punt de vista de la salut humana, el major potencial de risc es troba en forma seca o de microgotes en 
suspensió que són inhalades i els ions danyen els teixits dels alveols pulmonars, causen afeccions que poden ser 
cròniques.



Resum:

1. Cicle hidrològic: la precipitació la mesurem bé, 
l’evapotranspiració només l’estimem grollerament.

2. Tendències registrades: clares en T i acidificació del 
mar, menys evident la precipitació.

3. L’atribució a l’acció humana sembla clara. Rectificació, 
adaptació són les vies a seguir.

4. La contaminació pot alterar la qualitat de l’aigua de 
pluja, perjudicant ecosistemes naturals.


