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PROGNOZA VARIA IILOR STERICE ALE NIVELULUI 
OCEANULUI PLANETAR ÎN SECOLUL AL XXI-LEA

FLAVIA L. M GU

ABSTRACT. Projections of the steric sea level change for the 21st century.
The following paper is based on the data offered by the Fourth Assessment Report 
of the International Panel on Climate Change (2007), as well as on more recent 
studies, which are used to develop the theme of the steric sea level changes and the 
way they are projected to evolve in the 21st century. Having the form of a 
bibliographical study, it describes the present and future characteristics of the 
steric component, its spatial and temporal distribution, and focuses on the 
limitations and sources of error associated to future predictions, which result into 
an estimated average rate of steric sea level change of  2.9 ± 1.4 mm/year. 

Key words: sea level, IPCC, steric, future projection, variable

1. Introducere 

Al 4-lea Raport al Comitetului Interguvernamental pentru Schimb ri
Climatice (IPCC, 2007) a furnizat numeroase date noi cu privire la cre terea 
nivelului Oceanului Planetar, în contextul schimb rilor climatice cu care se 
confrunt  comunitatea tiin ific  actual . Fa  de raportul anterior, cre terea de 
nivel a Oceanului Planetar  apare ca fiind provocat  în principal de expansiunea 
termic  a apei ca efect al cre terii temperaturii globale. În acest nou context, 
analiza proceselor asociate modific rilor de densitate ale apei i a procesului de 
previziune a evolu iei acestora se eviden iaz  ca un aspect important, cu atât mai 
mult cu cât valorile prognozate pentru secolul al XXI-lea ating cote alarmante. 

2. Aspecte teoretice 

2.1 Modific ri sterice ale nivelului m rii
Modific ri ale nivelului m rii determinate de varia iile densit ii apei sunt 

denumite în literatura anglo-saxon i german  cu termenul de „steric“ (IPCC, 
2007). În acest context mai larg sunt incluse atât varia iile de densitate datorate 
oscila iilor de temperatur , component  numit  termosteric  sau expansiune 
termal , cât i varia iile de densitate determinate de modific rile produse în cadrul 
salinit ii apei, denumite modific ri de nivel halosterice. Cele dintâi afecteaz
nivelul m rii la scara întregului ocean planetar, în timp ce acestea din urm ,
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Fig. 1. Rela ia dintre salinitate, 
temperatur i densitate exprimat  prin 

ecua ia de stare a apei de mare, cu 
valori reprezentate prin unit i de 
sigma-t (sigma-t = densitate-1000 
(kg/m³)) (Sursa: Wells, 1997, p.39) 

denumite cu termenul generic de „contrac ie halin “, influen eaz  cu preponderen
oscila iile de nivel regionale i locale i pot indica „schimb ri ale ciclurilor 
hidrologice “ (Atonov et al., 2002, p.1). 

Modific rile de densitate, respectiv de volum, ale apei m rii sunt descrise 
de Gill (1982) ca anomalii sterice, iar de Fofonoff i Millard (1983, p.15) ca 
„anomalie volumetric  specific  “, calculat  ca diferen  între volumul specific al 
unei mostre de ap  cu salinitate S, temperatur  T i presiune P i volumul specific 
al unei mostre de ap  cu salinitate de 35 psu, 0º C i presiunea P:

 = V (S, T, P) – V (35, 0, P) 

2.2 Propriet i ale apei de mare i ecua ia de stare 
Propriet ile fizice i chimice ale apei de mare depind în mare m sur  de 

salinitate, temperatur i presiune. Pentru a descrie rela ia dintre densitate i ace ti 
parametrii, s-a definit o rela ie numeric   numit  ecua ie de stare (Fofonoff i
Millard, 1983) valabil  pentru m sur torile disponibile la valori de temperatur

cuprinse între 0° i 40ºC i valori ale 
salinit ii între 0 psu i 42 psu. Densitatea 
(kg/m³) este exprimat  în func ie de 
presiune P (bari), temperatur  T (ºC) i
salinitate practic  S (psu) (Gill, 1982) i
variaz  direct propor ional cu presiunea i
salinitatea i invers propor ional cu 
temperatura, descriind în ansamblu o rela ie
nelinear  (Wells, 1997) (Fig.1).  

Pe baza acestei rela ii se observ  c
„la temperaturi de 25-30° C, tipice pentru 
oceanul ecuatorial, izopicnele (liniile de 
densitate constant ) sunt aproape drepte“ 
(Wells, 1997, p.40). În acela i timp, la 
temperaturi sc zute, o anumit  varia ie a 
salinit ii produce o varia ie mai mare a 
densit ii decât aceea i varia ie a salinit ii
la temperaturi ridicate ale apei. Aceast
nelinearitate a ecua iei de stare se reflect  în 
formarea apelor de adâncime i, în plus, 

sugereaz  c  modific rile salinit ii apei la latitudini mari produc varia ii mai mari 
de densitate, respectiv de nivel, decât la latitudini mici (Wells, 1997).  

O alt  proprietate important  este efectul asupra c ldurii specifice, mai 
mic  în cazul apei de mare, considerat  „cu 6% mai pu in eficient  în a înmagazina 
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c ldura decât o mas  echivalent  de ap  dulce” (Wells, 1997, p.41). Cu alte cuvinte 
un aport de ap  dulce în ocean ar însemna în acest caz o reducere a ratei de 
înc lzire i dilatare a acestuia, respectiv o întârziere a acestor procese. 

În strâns  leg tur  este situat i conceptul de „eficien a de expansiune a 
c ldurii” (m3 /kW an), definit  ca „raportul dintre cre terea global  a nivelului 
m rii datorat  expansiunii termale (mm/an) i cantitatea de c ldur  ce p trunde în 
ocean (W/m2)” (Russell et al., 2000, p.793). Aceasta este direct propor ional  cu 
temperatura, presiunea i salinitatea apei i explic  de ce modific rile globale de 
nivel ale Oceanului Planetar nu pot fi corelate în totalitate cu cantitatea global  de 
c ldur  stocat  în acesta (IPCC, 2007), întrucât apa cald  se dilat  mai mult decât 
cea rece la acela i aport de c ldur .

Nu în ultimul rând, o alt  proprietate precizeaz  c  „dou  volume de ap  cu 
aceea i densitate, dar cu temperaturi i salinit i diferite, vor produce prin amestec 
un volum de ap  mai dens decât cele dou  volume ini iale“ (Wells, 1997, p.40). 
Acest fenomen, vizibil la nivel regional, poate produce valori eronate ale nivelului 
m rii în cadrul  previziunilor varia iilor de nivel sterice (Gille Sarah, 2004). 

3. Varia ii sterice ale nivelului Oceanului Planetar  
în secolul al  XX-lea 

3.1 Modific ri de nivel sterice globale 
Al 4-lea Raport al IPCC (2007) prezint  contribu ia steric  la modific rile

de nivel ale Oceanului Planetar prin intermediul expansiunii termale, întrucât 
componenta halosteric  este luat  în considerare doar la nivel regional. Rata de 
expansiune termal  s-a modificat de la 0.42 ±0.12 mm/an, în intervalul 1961-2003, 
pân  la 1.6 ± 0.5 mm/an, în intervalul 1993-2003, astfel componenta steric
eviden iindu-se în ultima perioad  ca principalul factor în cre terea total  a 
nivelului m rii, caracterizat  printr-o rat  de 2.8 ± 0.7 mm/an. 

Al turi de modific rile de temperatur , datele privind salinitatea arat  de 
asemenea modific ri semnificative. Astfel, IPCC (2007) noteaz  c  apele de la 
latitudini mari au o salinitate mai sc zut  în stratul de pân  la 500 m adâncime, în 
timp ce la acela i nivel se înregistreaz  o cre tere a salinit ii în ambele emisfere la 
latitudini subtropicale.  

Acest  caracteristic  latitudinal  a salinit ii sugereaz  o intensificare a 
ciclului hidrologic al P mântului în ultimii 50 de ani, iar tendin ele sunt corelate cu 
modific ri ale precipita iilor i ale evapora iei i cu un „transport atmosferic 
accentuat al apei de la latitudini mici spre latitudini mari i din Oceanul Atlantic 
spre Oceanul Pacific” (IPCC, 2007, p. 387). 
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3.2 Diferen ieri temporale i spa iale ale modific rilor
termosterice i halosterice de nivel 
Comparând seriile temporale ale componentei termosterice cu cele ale 

componetei halosterice, Ishii et al. (2006)  ilustreaz  o dominan  a celei dintâi în 
cadrul oscila iilor de nivel global mediu, cu tendin a linear  de 0.31 ± 0.07 mm/an 
pentru perioada 1954-2003. Pentru aceea i perioad  analizat , componenta 
halosteric , influen at  de aportul suplimentar de ap  dulce în Oceanul Planetar, 
prezint  o tendin  similar  celei raportat  de Atonov et al. (2002): 0.04 ± 0.01 
mm/an, respectiv o rat  de cre tere de zece ori mai mic  decât cea a componentei 
termosterice. 

În ceea ce prive te variabilitatea spa ial  a modific rilor sterice de nivel, la 
scar  regional  componentele termosterice i halosterice tind s  se compenseze 
reciproc (Atonov et al., 2002). Datorit  acestui fapt i lipsei datelor de salinitate 
pentru cea mai mare parte a Oceanului Planetar, Ishii et al. (2006) apreciaz  c
tendin a termosteric  de cre tere a nivelului m rii între latitudinile de 60°S i 60°N 
este în cea mai mare parte subestimat . La aceasta se adaug  erori de cartare ale 
stratelor superioare oceanice (Gille, 2004) motivate de concentrarea în plan vertical 
a cre terii de nivel termosterice în straturile superioare, 86% manifestându-se în 
primii 1000 m de la suprafa , iar 66% în primii 500 m (Atonov et al., 2002). 

Fig. 2. Raportul dintre componenta halosteric i cea termosteric  reprezentat prin izolinii 
cu valori de 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5. (Sursa: Ishii et al., 2006, p. 166). 

În figura 2 sunt ilustrate câteva dintre caracteristicile distribu iei spa iale 
ale componentelor termosterice i halosterice în cadrul modific rilor de nivel 
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marine: pe latitudine, expansiunea termal  domin  regiunile tropicale i sub-
tropicale ale Oceanelor Pacific i Indian, în timp ce componenta halosteric  este 
specific  latitudinilor mari, de-a lungul marginilor ghe ii marine i în m rile
închise. În plus, rolul salinit ii în cadrul modific rilor sterice de nivel pare s  aib
o pondere mai mare în Oceanul Atlantic decât în oricare alt ocean. Datorit  acestei 
influen e extinse exercitate de salinitate asupra modific rilor nivelului m rii, Ishii 
et al. (2006) atrag aten ia asupra componentei halosterice ca factor ce nu ar trebui 
neglijat când se discut  despre distribu ia geografic  a valorilor nivelului steric.  

4. Prognoze pentru secolul al XXI-lea 

4.1  Scenarii climatice globale ale IPCC i modele utilizate 
Diferite scenarii ale IPCC i profilele de emisii asociate acestora au fost 

utilizate ca date de intrare pentru modele complexe de circula ie general  (GCM) i
pentru modele simplificate, pentru a crea previziuni ale unor parametri varia i ce 
determin  schimb rile climatice generale i efectele acestora, inclusiv modific rile
sterice de nivel ale m rii în secolul al XXI-lea i în perioadele ulterioare.

Aceste scenarii, formulate de echipa de autori a Raportului Special asupra 
Scenariilor de Emisii (SRES), acoper  o gam  larg  de factori declan atori ai 
emisiilor viitoare, de la evolu ia demografic , pân  la progresul tehnologic i
economic (Naki enovi i Swart, 2000). 

Pentru a oferi o viziune cât mai plauzibil  a emisiilor viitoare de gaze de 
ser , IPCC a dezvoltat patru familii de scenarii: A1, A2, B1 i B2, însumând un 
num r total de 40 de scenarii, toate cu un grad egal de probabilitate. Fiecare dintre 
aceste scenarii ilustreaz  o direc ie complet diferit  de dezvoltare, astfel încât 
împreun  descriu o gam  larg  de posibilit i divergente ce acoper  numeroase 
incertitudini legate de direc iile de evolu ie viitoare (Naki enovi i Swart, 2000). 
Pentru realizarea previziunilor cuprinse în raportul IPCC (2007) au fost selectate 
trei grupe de scenarii: B1, A1B i A2, reprezentând un nivel sc zut, mediu i
respectiv, ridicat de pesimism. 

Concentra ii diverse de gaze de ser  derivate din aceste scenarii sunt 
introduse într-o ierarhie de modele ce produc prin calcul matematic o gam
complex  de rezultate. Aceste modele variaz  de la „Modele de Circula ie General
Atmosfer -Ocean (AOGCM) i Modele ale Sistemului P mânt de Complexitate 
Intermediar  (EMIC), la Modele Climatice Simple (SCM)” (IPCC, 2007, p.749) i
sunt, în linii largi, programe derivate din legi fizice fundamentale, adaptate la scara 
mare a sistemului climatic, ce proiecteaz  evolu ia tridimensional  a st rii 
atmosferei i oceanului în timp (IPCC, 2007 i Bader et al., 2008).  

Aceast  stare este descris  de variabile precum temperatura, presiunea, 
umiditatea, vântul, apa i ghea a din nori, definite pe un grid tridimensional (Fig.3). 
La un astfel de model atmosferic se cupleaz  Modele Oceanice de Circula ie
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General  (OGCM) prin „schimbul de c ldur , salinitate i moment mecanic” 
(Bader et al., 2008, p.16).  

Fig. 3. Reprezentare aproximativ  a structurii unui AOGCM: T, P, H, W, W, I reprezint
variabilele ce descriu starea atmosferei (temperatur , presiune, umiditate, vânt, ap ) în 
timp ce H, S i M indic  fluxurile de c ldur , salinitate i moment mecanic de la grani a
dintre modelele cuplate ale atmosferei (AGCM, contur negru) i oceanului (OGCM, gri 

închis). Variabilele men ionate sunt definite pe punctele nodale ale gridului tridimensional. 

4.2 Rezultatele simul rilor pentru secolul al XXI-lea 
IPCC (2007) precizeaz  c  aproape jum tate din înc lzirea ce va avea loc 

în secolul al XXI-lea este dependent  de valorile emisiilor de gaze de la finalul 
secolului al XX-lea i de aceea aceasta nu va putea fi evitat , chiar în condi iile în 
care concentra ia din atmosfer  ar r mâne neschimbat  la valorile din anul 2000.  

În ce prive te procesul de modelare propriu-zis i efectul acestuia asupra 
rezultatelor ob inute, trebuie precizat c  doar unele dintre Modelele de Circula ie
General  Atmosfer -Ocean includ i factori de intrare auxiliari scenariilor SRES, 
oferind o viziune mai realist  asupra viitorului posibil, precum: „stratul de ozon, 
aerosoli troposferici, […] activitatea vulcanic , efectele indirecte ale aerosolilor 
asupra norilor i efectul utiliz rii terenurilor asupra albedoului suprafe ei active 
[…] emisiile de metan din permafrost sau hidra ii oceanici” (IPCC, 2007, p.757). 
Din p cate, nici în rândul modelelor de acest tip includerea unor astfel de factori nu 
se face în mod omogen.  

Cu toate acestea, spre finalul secolului al XXI-lea, rezultatele ob inute prin 
utilizarea unor scenarii variate încep s  se diferen ieze vizibil. În perioada 2090-
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2099, în condi iile scenariului A1B, principala estimare a ratei de cre tere a 
nivelului m rii are o valoare de 3.8 mm/an, din care „expansiunea termal
contribuie cu 70-75%”(IPCC, 2007, p.750). 

Înc lzirea prognozat  se transfer  treptat sistemului oceanic, la început 
stratului dinamic de la suprafa , apoi în a doua parte a secolului „temperatura 
cre te mai accentuat în adâncul oceanului” (IPCC, 2007, p.765), determinând o 
eficien  de expansiune a c ldurii (Russell et al., 2000) crescut  spre finalul 
secolului (Fig.4). Acest fapt influen eaz  dilatarea medie produs  de cre terea 
temperaturii, calculat  „direct din schimb rile simulate ale temperaturii oceanului” 
(IPCC, 2007, p.812). 

Fig. 4. Medii zonale ale modific rilor de temperatur  în atmosfer  (sus) i în ocean (jos) în 
sec iune transversal .Valorile sunt medii ale rezultatelor mai multor modele pentru 

scenariul A1B pe trei perioade (a-c) (Sursa: IPCC, 2007,  p.765). 

Pentru perioada 2000-2020 în cazul scenariului A1B, rata expansiunii 
termale este apreciat  la 1.3 ± 0.7 mm/an cu valori similare în cazul scenariilor A2 
i B1. Trebuie precizat totu i c  influen a erup iei vulcanului Pinatubo (1991) nu a 

fost inclus  în simul rile efectuate, acest lucru putând reduce valorile ratei 
expansiunii termale în prima parte a secolului al XXI-lea (IPCC, 2007). Pentru 
intervalul 2080-2100, îns , valorile acestui indicator se ridic  la 1.9 ± 1.0 mm/an 
(B1), 2.9 ± 1.4 mm/an (A1B) i 3.8 ± 1.3 mm/an (A2), eroarea posibil  atribuit
fiec rui scenariu fiind motivat  de c tre IPCC (2007, p. 812) prin „varia ia
num rului de modele” utilizat în fiecare caz în parte. 

În ciuda unor intervale de eroare ce aproape înjum t esc valorile 
prev zute, se observ  o accelerare a procesului de expansiune termal  a oceanelor. 
În plus, datorit  efectului de eficien  de expansiune a c ldurii (Russell et al., 
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2000), chiar în condi iile unor valori stabilizate ale emisiilor de gaze la nivelul 
prognozat pentru 2100, rata expansiunii termale din secolul al XXII-lea ar fi 
similar  celei din secolul precedent, iar pentru anul 3000 valorile temperaturii i ale 
expansiunii termale sunt prognozate de modelele de complexitate intermediar  s
se men in  în continuare „peste valorile pre-industriale” (IPCC, 2007, p.751). 

5. Varia ia spa ial  a modific rilor de nivel sterice
în secolul al XXI-lea 

Asem n tor cu situa ia secolului al XX-lea, în prognoza cre terii nivelului 
m rii pentru secolul actual este inclus i o important  varia ie spa ial . Tendin ele 
identificate de diverse modele au ilustrat câteva aspecte comune, precum „valori 
inferioare mediei cre terii nivelului Oceanului Planetar în Oceanul Sudic, valori 
superioare mediei în Oceanul Arctic i o fâ ie cu valori ridicate în sudul Oceanului 
Atlantic i Indian” (IPCC, 2007, p.751). 

Modific rile de nivel halosterice determin  o tendin  spa ial  specific  în 
nordul Atlanticului i Pacificului i la latitudini mici în Oceanul Pacific, 
caracterizat  prin valori ale nivelului steric superioare mediei, ce se explic  printr-
un aport intens de ap  dulce dinspre Oceanul Arctic i dinspre sudul Atlanticului, 
Pacificului i Oceanului Indian, asociate de Suzuki et al. (2005) cu o relocare spre 
sud a frontului circumpolar. Alte caracteristici regionale sunt asociate de Landerer 
et al. (2007) Curentului Golfului sau tot de Suzuki et al. (2005) Curentului 
Kuroshiro din nordul Pacificului.  

În urma simul rilor realizate cu ajutorul scenariului A1B pân  în anul 2100 
Landerer et al. (2007, p. 25) observ  c  Oceanul Atlantic prezint  o component
termosteric   mai puternic  decât Oceanul Pacific, fapt considerat ca fiind o 
ilustrare a unei circula ii accentuate ce permite „semnalului cald“ s  ating
adâncimi considerabile. 

Pe de alt  parte componenta halosteric  prezint  caracteristici variate în 
bazine oceanice diferite, ilustrând efectul de redistribuire a s rii. Semnalul 
halosteric negativ cel mai accentuat se poate identifica în zona subtropical  a 
Atlanticului de Nord, care în previziunile realizate influen eaz  prin advec ie de 
sare pân i m rile nordice dup  anul 2040, în timp ce semnalul halosteric pozitiv 
cel mai pronun at este identificat în Oceanul Arctic (Landerer et al., 2007), asociat 
topirii ghe ii marine i precipita iilor lichide sporite din nordul continentelor. 
Aceste particularit i spa iale identificabile în cadrul previziunilor pentru secolul al 
XXI-lea sunt asem nate de raportul IPCC (2007) cu cele prezente în intervalul 
1993-2002 i dovedesc importan a regional  a salinit ii i a proceselor dinamice 
pentru nivelul steric al m rii.  
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6. Variabile,  incetitudini, erori 

În utilizarea i analiza modific rilor de nivel sterice prognozate pentru 
secolul al XXI-lea de c tre Comitetul Interguvernamental pentru Schimb ri 
Climatice trebuie s  se ia în considerare o serie de neajunsuri asociate 
numeroaselor componente incluse în procesul de modelare care determin
fiabilitatea general  a rezultatelor: incertitudini asociate modelelor propriu-zise,  
caracteristicilor specifice ale apei de mare i procesului general de prognoz .

6.1 Incertitudini asociate modelelor 
Modelele Oceanice de Circula ie General  Atmosfer -Ocean utilizate de 

c tre IPCC în procesul de simulare ilustreaz  o gam  larg  de incertitudini, de 
aceea nu sunt utilizate în mod individual, ci doar ca ansambluri ce ofer  un nivel 
mai redus al erorilor. Cu toate acestea se recunoa te în cadrul raportului IPCC 
(2007) c  procesul de reglare al parametrilor acestor modele în stadiul de testare 
este în continuare nesigur, deoarece include un element subiectiv. 

Al i factori ce influen eaz  rezultatele produse de modelele utilizate în 
cadrul simul rilor sunt reprezentate de diferitele coordonate verticale utilizate: 
nivele de adâncime, respectiv masa sau densitatea, cât i faptul c  numai unele 
modele includ variabilele neglijate de c tre scenariile SRES, precum activitatea 
vulcanic  sau emisiile de metan din permafrost (IPCC, 2007). 

Pe lâng  aceste aspecte, modelele individuale sunt prezentate ca fiind 
supuse unei variet i de erori considerabile, cu toate c  rezultatele de ansamblu ale 
simul rilor apar ca fiind realiste. Aceste erori sunt asociate îndeosebi procesului de 
modelare a temperaturilor de la suprafa a oceanului i sunt reprezentate de o 
tendin  de r cire la latitudini medii în emisfera nordic , determinate de o 
„simulare defectuoas  a curentului nord-atlantic“. În contrast cu acest efect, multe 
modele produc temperaturi prea ridicate ale suprafe ei oceanului în Oceanul Sudic 
i în „estul bazinelor oceanice tropicale, în apropierea limitelor marginilor 

continentelor“, din cauza rezolu iei insuficiente de care dispun unele modele 
(IPCC, 2007, p.614). 

6.2 Incertitudini asociate apei de mare 
Datorit  rela iei neliniare dintre temperatur , salinitate, presiune i

densitate, numit  de c tre raportul IPCC (2007, p.603) „termobaricitate“, utilizarea 
coordonatelor de densitate pe vertical  în cadrul modelelor oceanice introduce o 
distorsiune puternic . Acest fapt afecteaz  reprezentarea apelor de adâncime din 
Mediterana sau a celor antarctice cu efecte puternice asupra simul rilor.

Nu în ultimul rând, una dintre propriet ile apei de mare asociat  ecua iei 
de stare este specific  tuturor regiunilor cu puternici curen i geostrofici care cresc 
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prin amestec densitatea oceanului superior. În consecin , nivelul acestuia scade. 
Gille Sarah (2004) studiaz  în detaliu aceast  problem i atrage aten ia asupra unei 
sc deri globale a nivelului oceanic cu 28 mm datorat  proceselor de amestec, în 
condi iile în care salinitatea r mâne stabil , iar temperatura considerat  este cea 
medie de-a lungul suprafe elor cu aceea i densitate.

6.3 Incertitudini generale 
Întregul proces de simulare ce utilizeaz  modele reprezint  în ansamblul 

s u o surs  de erori i incertitudini, fiecare etap  a acestui proces complex, „erorile 
de reprezentare în modele a sistemului P mânt” i „variabilitatea climatic  intern ”
introducând o gam  larg  de incertitudini (IPCC, 2007, p.797). Spre exemplu, 
incertitudinile asociate feedback-ului din cadrul circuitului carbonului nu sunt 
incluse în rezultatele Modelelor Oceanice de Circula ie General  Atmosfer -
Ocean. Raportul IPCC (2007, p. 820) motiveaz  acest inconvenient prin faptul c
incertitudinea asociat  circuitului  carbonului în cadrul simul rilor modific rilor de 
temperatur  „nu poate fi transpus  în varia ii ale nivelului m rii”, întrucât rela ia
expansiunii termice cu modific rile de temperatur  este „nesigur “.

La acest aspect se adaug  faptul c  fluxurile utilizate la conectarea modele-
lor atmosferice cu cele oceanice i care reflect  fluxurile naturale de temperatur ,
salinitate i moment mecanic (fluxurile de ap i c ldur ) sunt „deduse din 
observa ii“ ale temperaturii i vânturilor de la suprafa  (IPCC, 2007, p.613). În 
acest fel, orice limitare determinat  de procesul de observare sau incertitudinile 
derivate din estim ri, acolo unde m sur torile nu sunt disponibile, ajung s  fie 
reflectate în rezultatele simul rilor.

Luând în considerare faptul c  se cunoa te prea pu in legat de modul în 
care întregul sistem climatic va reac iona la perturba iile antropice din viitor (IPCC, 
2007) i pentru c  pu ine procese au o traiectorie linear , marja de eroare asociat
proceselor sistemice care includ i varia iile de nivel sterice este înc  prea mare 
pentru a avea o previziune fiabil   în totalitate. 

7. Concluzii 

Modific rile de nivel termosterice i halosterice î i aduc contribu ia la 
varia ia global  a nivelului m rii în baza ecua iei de stare a apei de mare i a 
propriet ilor asociate caracteristicilor regionale i adâncimii. Acest ansamblu 
complex de condi ii al turi de contribu ia regional  a salinit ii i numeroasele 
incertitudini i erori asociate procesului de simulare trebuie considerate cu aten ie
când se discut  despre prognoza contribu iei sterice la modific rile de nivel globale 
viitoare. Din acest  cauz  estim rile celui de-al 4-lea Raport al Comitetului 
Interguvernamental pentru Schimb ri Climatice (2007), însumând o rat  de cre tere 
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de 2.9 ± 1.4 mm/an în condi iile prev zute de scenariul A1B pentru finalul 
secolului al XXI-lea, trebuie privite cu o atitudine critic i utilizate cu 
responsabilitate, luând în considerare întreaga gam  de factori i intervalul larg de 
incertitudini incluse în aceste rezultate.  
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