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5.-Interpretació de les imatges i conclusions 

 

 Mitjançant la classificació espectral, l´estudi de les signatures espectrals i de les 

temperatures de les aigües,  hem pogut veure que hi ha diferents tipus d´aigües. Aquests 

diferents tipus d´aigua, tenen el seu origen en les corrents marines a gran escala i en les 

aigües aportades per les glaceres a petita escala.   

 A la figura 5.1. podem veure al sud-oest unes aigües de color vermell. Aquestes 

aigües són més calentes i menys salines, i estan associades al mar de Bellinghausen. Hi 

ha una franja de nord-est a sud-oest d´aigües de color blau fort, aquestes estan 

associades al mar de Weddell, i són més fredes i més salines.  Totes aquestes aigües són 

típiques oceàniques, molt netes de materials en suspensió.     

 

 
 Fig.5.1.Composició en fals color de la imatge LANDSAT TM 89,  on es pot 

veure la temperatura de l´aigua. 
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 A la figura 5.1. però més clarament a la figura 4.11. podem veure com 

immediatament al voltant de la costa (però especialment en les zones terminals de les 

glaceres com Badia Moon, Badia Hero, Badia Falsa,...), hi ha aigües més fredes i amb 

molta matèria en suspensió, aportada pels processos a les zones terminals de les glaceres 

i també en ser arrencada dels trams de costa aflorada per l´acció de l´onatge. Aquestes 

aigües es propaguen al llarg i ample de la plataforma continental en les direccions 

marcades per les corrents en aquella zona, formant “plomes tèrmiques” de 

característiques diferenciades respecte a les masses d´aigua que les envolten. 

 

En la imatge LANDSAT TM 89 hi ha molta més aportació d´aigua que a la 

imatge LANDSAT TM 99, això s´explica perquè les imatges estan preses en diferent 

època de l´any, la imatge del 89 es va fer el 28 de Gener i la del 99 el 10 de Desembre. 

Entre les dues imatges hi ha 49 dies de diferència, que és suficient temps perquè les 

diferències en el desglaç siguin importants. 


