
Urtarrilaren 30-(e)an 19:30-(r)etan (ordu lokala) sortua.

(Informazio hau 2015/01/31-(e)ko 10:30-(r)etan (ordu lokala) eguneratuko 
da, baldin eta lehenago egitea premiazkoa ez bada).

MUTURREKO FENOMENO METEOROLOGIKOEI 
BURUZKO OHARRA 2933/2015 Zkia

Prezipitazio iraunkorra
Itsasaldeko Arriskua: Olatuaren Altuera
Elurra: Prezipitazioa elur moduan 1000 m-tik Behera
Haizea: haizeguneetan

Ostirala, hilak 30:
- Alerta Laranja prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 00etatik 24etara ordu 
lokala. Ostirala, hilak 30, 00etatik (ordu lokala), larunbata, hilak 31, 12ak arte (ordu lokala) 
24 ordutan 80 l/m2 baino gehiago pilatuko dira kantauri isurialdeko zenbait tokitan. 
Prezipitazio ertaina, iraunkorra eta oso ugaria egingo du kantauri isurialdean, eta baliteke 
zenbait lekutan handia izatea. Gauean trumoi-ekaitza bota dezake.
- Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara ordu lokala. 
Olatuaren altuera adierazgarria 5-6 m-ra jaitsiko da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 
4-5 m inguruko olatuak altxatuko ditu. Olatuen periodoa 12-14 s.

Larunbata, hilak 31:
- Alerta Laranja prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 00etatik 12etara ordu 
lokala. Ostirala, hilak 30, 00etatik (ordu lokala), larunbata, hilak 31, 12ak arte (ordu lokala) 
baliteke 24 ordutan 80 l/m2 baino gehiago pilatzea kantauri isurialdeko zenbait tokitan. 
Prezipitazio txiki-ertaina, iraunkorra eta ugaria egingo du kantauri isurialdean. Trumoi-
ekaitzak jo eta txingorra botako du.
- Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 12etatik 24etara ordu 
lokala. Larunbata, hilak 31, 12etatik (ordu lokala), igandea, hilak 1, 18ak arte (ordu lokala) 
baliteke 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzea kantauri isurialdeko zenbait tokitan. 
Prezipitazio txiki-ertaina, iraunkorra eta ugaria egingo du kantauri isurialdean. Trumoi-
ekaitzak jo eta txingorra botako du.
- Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara ordu lokala. 
Olatuaren altuera adierazgarria 4-5 m artean kokatuko da, egunaren amaieran 6 m-ra igoko 
da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 4 m arteko olatuak altxatuko ditu, egunaren 
amaieran 5 m-ra igoko da. Olatuen periodoa 14 s. Itsasgora: 02:18 (ordu lokala) 3,70 m eta 
14:50 (ordu lokala) 3,67 m.
- Abisu Horia elurragatik barnealdean 03etatik 12etara ordu lokala. Elur-kota 1000 m-ra 
egon daiteke, jaisten joango da eta 600 m inguruan geratu daiteke. Prezipitazio txiki-ertaina 
eta iraunkorra egingo du, ugariagoa kantauri isurialdean. Trumoi-ekaitzak jo eta txingorra 
botako du. Aurreikusitako lodierak: 5-20 cm 1000 m-ra; 0-2 cm 600 m-ra; 0 cm 200 m-ra.
- Alerta Laranja elurragatik barnealdean 12etatik 24etara ordu lokala. Elur-kota 600 m-ra 
egon daiteke, jaisten joango da eta arratsaldean 400 m inguruan geratu daiteke, ekaitz 
eremuetan 300 m-ra jaitsi daiteke. Gauean 300-400 m-ra egongo da, eta ekaitz eremuetan 
baliteke noizbehinka 100-200 m-ra jaistea. Prezipitazio txiki-ertaina eta iraunkorra egingo 
du, ugariagoa kantauri isurialdean. Trumoi-ekaitzak jo eta txingorra botako du. Gauean 
baliteke barnealdeko zenbait lekutan izotz txikia egitea. Aurreikusitako lodierak: 5-20 cm 
1000 m-ra; 5-20 cm 600 m-ra; 0 cm 200 m-ra.
- Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 12etatik 24etara ordu lokala.  Ipar-mendebaldeko 
haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gainditu dezakete haizeguneetan, bereziki kostaldean. 
Bestalde, haizeguneak ez diren lekuetan ipar-mendebaldeko haize-boladak 60-80 km/h 
ingurukoak izan daitezke.



Igandea, hilak 1:
- Alerta Laranja elurragatik barnealdean 00etatik 24etara ordu lokala. Elur-kota 300-400 m 
inguruan kokatuko da eta baliteke ekaitz-eremuetan gehiago jaistea, bereziki egunaren 
lehenengo partean eta ekialdean. Arratsaldean igotzen joango da eta 400 m-ra egongo da, 
noizbehinka 300 m-ra ekaitz eremuetan. Gauean 500-600 m-ra egongo da. Prezipitazio 
txiki-ertaina eta iraunkorra egingo du, ugariagoa kantauri isurialdean eta egunaren 
lehenengo partean eta arratsaldean. Trumoi-ekaitzak jo eta txingorra botako du, bereziki 
egunaren lehenengo partean. Barnealdeko zenbait puntutan izotz txikia egingo du, bereziki 
mendi inguruetan. Aurreikusitako lodierak: 10-40 cm 1000 m-ra; 5-25 cm 600 m-ra; 0-5 cm 
200 m-ra.
- Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 00etatik 18etara ordu 
lokala. Larunbata, hilak 31, 12etatik (ordu lokala) igandea, hilak 1, 18ak arte baliteke 24 
orduan 60 l/m2 baino gehiago pilatzea kantauri isurialdeko zenbait tokitan. Prezipitazio txiki-
ertaina, iraunkorra eta ugaria kantauri isurialdean, bereziki egunaren lehenengo partean eta 
arratsaldean. Trumoi-ekaitzak jo eta txingorra botako du, bereziki egunaren lehenengo 
partean.
- Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara ordu lokala. 
Olatuaren altuera adierazgarria 6 m inguruan kokatuko da, egunaren amaieran 5 m-ra 
jaitsiko da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 5 m inguruko olatuak altxatuko ditu, 
egunaren amaieran 4 m-koak. Olatuen periodoa: 12 s. Itsasgora: 3:10 (ordu lokala) 3,87 m 
eta 15:37 (ordu lokala) 3,79 m.
- Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 18etara ordu lokala.  Ipar-mendebaldeko 
haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gainditu dezakete, bereziki kostaldean. Bestalde, 
haizeguneak ez diren lekuetan, ipar-mendebaldeko haize boladak 60-80 km/h ingurukoak 
izan daitezke.

Orain arte jasotako kantitate maximoak (l/m2):
Urkiola: 106,2 
Añarbe: 105,6
Cerroja: 93,3
Zegama: 91,9
Mañaria: 91,5
Arrasate: 90,5
Gorbea: 74,5

Olatuen altuera adierazgarria, metrotan:
Pasaiako Portua: 5,56 
Donostiako Buia: 8

Sigue los avisos de Euskalmet en Twitter-Euskalmeten abisuak Twitter-en jarraitu.
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