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Sortutako data eta ordu lokala: 2021/11/26, 10:30.

Informazioaren eguneratze data eta ordu lokala: 2021/11/26, 19:30 
(baldin eta lehenago egitea premiazkoa ez bada).

Elurra: Prezipitazioa elur moduan 1000 m-tik Behera
Prezipitazio iraunkorra
Itsasaldeko Arriskua: Nabigazioa lehenengo bi milietan

Larunbata, hilak 27:

- Alerta Laranja elurragatik barnealdean 03etatik 24etara ordu lokala. 

Elur-kota jaitsiz joango da, goizaldean 900-700 m inguruan kokatuz eta arratsalde-gauean 500-
400 m inguruan, eta baliteke noizbehinka beherago kokatzea. Prezipitazio txiki-ertaina egingo 
du; Kantauri isurialdean oso ugaria eta iraunkorra izango da, trumoi-ekaitzak jo eta txingorra 
botako du.

Aurreikusitako lodierak: 20-50 cm 1000 m-ra, 5-25 cm 600 m-ra, 0 cm 200 m-ra.

- Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Kantauri isurialdean 00etatik 24etara ordu lokala. 

Kantauri isurialdean 24 ordutan 60-80 l/m² baino gehiago pila daitezke. Kantauri isurialdean 
prezipitazio ertaina egingo du, oso ugaria eta iraunkorra, eta trumoi-ekaitzak jo eta txingorra 
botako du eta baliteke zenbait lekutan prezipitazioa handia izatea.

- Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 24etara ordu 
lokala. 

Olatuaren altuera adierazgarria goizaldean 3.5 m ingurukoa izango da, handitzen joango da eta 
egunaren bigarren zatian 4-5 m-koak izango da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 3 m 
inguruko olatuak altxatuko ditu. Olatuen arteko periodoa: 10-12 s. Ipar-mendebaldeko haizea 
ibiliko da, 6-7ko indarrarekin. Itsaso zakarra eta itsaso oso zakarra izango da.

Igandea, hilak 28:

- Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Kantauri isurialdean 00etatik 15etara ordu lokala. 

Kantauri isurialdean 24 ordutan 60-80 l/m² baino gehiago pila daitezke. Kantauri isurialdean 
prezipitazio ertaina egingo du, oso ugaria eta iraunkorra, eta trumoi-ekaitzak jo eta txingorra 
botako du eta baliteke zenbait lekutan prezipitazioa handia izatea.

- Alerta Laranja prezipitazio iraunkorragatik Kantauri isurialdean 15etatik 24etara ordu lokala. 

Kantauri isurialdean prezipitazio ertaina egingo du, oso ugaria eta iraunkorra, eta egunaren 
lehenengo partean trumoi-ekaitzak jo eta txingorra botako du. Arratsalde-gauean prezipitazioa 
iraunkorra eta ugaria izaten jarraituko du eta aldi berean, elur-kotak gora egingo du. Ondorioz, 
pilatutako elurraren zati bat urtuko litzateke, eta uholdeak izateko harriskua handituko litzateke.

- Alerta Laranja elurragatik barnealdean 00etatik 21etara ordu lokala. 



Sigue la información en Twitter-Informazioa Twitter-en jarraitu.

@112_SOSDeiak   @Euskalmet

Elur-kota 500-400 m inguruan egongo da, baliteke noizbehinka beherago kokatzea. Goizean 
igotzen joango da, arratsaldean 600-800 m inguruan kokatuz eta egunaren amaieran 1100 m 
inguruan. Prezipitazio txiki-ertaina egingo du; Kantauri isurialdean oso ugaria eta iraunkorra 
izango da, eta egunaren lehenengo partean trumoi-ekaitzak jo eta txingorra botako du.

Aurreikusitako lodierak: 20-40 cm 1000 m-ra, 5-20 cm 600 m-ra, 0 cm 200 m-ra.

- Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik: Nabigazioa lehenengo bi milietan 00etatik 15etara ordu 
lokala. 

Olatuaren altuera adierazgarria 4-5 m ingurukoa izango da, jaisten joango da eta arratsaldean 
3.5 m-tik behera egongo da. Ipar-mendebaldeko hondoko itsasoak 3 m inguruko olatuak 
altxatuko ditu, egunak aurrera egin ahala jaitsiz joango da eta gauean 2 m inguruko olatuak 
altxatuko ditu. Olatuen arteko periodoa: 11-12 s. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, 6-7ko 
indarrarekin, arratsaldean baretu egingo da, 5-6ko indarrarekin. Itsaso zakarra eta itsaso oso 
zakarra eragingo du, arratsaldean baretu eta itsaski handia eta itsaso zakarra izango da.

Astelehena, hilak 29:

- Alerta Laranja prezipitazio iraunkorragatik Kantauri isurialdean 00etatik 09etara ordu lokala. 

Goizaldean eta goizean goiz baliteke Kantauri isurialdean 15-30 l/m² artean pilatzea. Kantauri 
isurialdean prezipitazio ertaina egingo du eta goizaldean oso ugaria eta iraunkorra izan daiteke. 
Goizaldean prezipitazioa iraunkorra izaten jarraitu dezake eta aldi berean elur-kotak gorantz 
jarraituko luke, elurraren urtzea lagunduz, eta uholdeak izateko harriskua handituko litzateke.


