
azaroaren 03-(e)an 10:30-(r)etan (ordu lokala) sortua.

(Informazio hau 2011/11/03-(e)ko 19:30-(r)etan (ordu lokala) eguneratuko 
da, baldin eta lehenago egitea premiazkoa ez bada).

MUTURREKO FENOMENO METEOROLOGIKOEI 
BURUZKO OHARRA 1720/2011 Zkia

Egoeraren amaiera: Haizea:   Haize-bolada maximoa >= 100 km/h haizeguneetan
Egoeraren amaiera: Haizea:   Haize-bolada maximoa >= 80 km/h haizeguneak ez diren 
lekuetan
Euria:   Ordubetean pilatutako euria >= 15 mm
Euria:   24 ordutan pilatutako euria >= 60 mm

Osteguna, hilak 3:
- Amaitutzat ematen da haizeguneetan hego-osagaiko haize-boladek 100 km/h-ko abiadura 
gainditzeko probabilitate handiari dagokion abisu horia. Hala ere, arratsaldean posible da 
hegoaldeko haize-boladak 90-100 km/h ingurukoak izatea mendi inguruetan.
- Amaitutzat ematen da haizeguneak ez diren lekuetan hego-osagaiko haize-boladak 80 
km/h ingurukoak izateko probabilitate handiari dagokion abisu horia. Hala ere, arratsaldean 
posible da hegoaldeko haize-boladak 70-80 km/h ingurukoak izatea haizeguneak ez diren 
lekuetan.

Larunbata, hilak 5:
-Ordu betean 15 l/m2 baino euri gehiago egiteko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
12tik 24ra (ordu lokala). Zaparrada handiak botatzeko probabilitatea handia da, bereziki 
kantauri isurialdean.
-24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
12tik 24ra (ordu lokala). Larunbata, hilak 5, 12tik hasita (ordu lokala) astelehena, hilak 7, 
12ra (ordu lokala) arte, 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitatea handia da 
EAEko zenbait lekutan.

Igandea, hilak 6:
-Ordu betean 15 l/m2 baino euri gehiago egiteko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
00tik 24ra (ordu lokala). Zaparrada handiak botatzeko probabilitatea handia da, bereziki 
kantauri isurialdean.
-24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
00tik 24ra (ordu lokala). Larunbata, hilak 5, 12tik hasita (ordu lokala) astelehena, hilak 7, 
12ra (ordu lokala) arte, 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitatea handia da 
EAEko zenbait lekutan. 

Astelehena, hilak 7:
-Ordu betean 15 l/m2 baino euri gehiago egiteko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
00tik 12ra (ordu lokala). Zaparrada handiak botatzeko probabilitatea handia da, bereziki 
kantauri isurialdean.
-24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
00tik 12ra (ordu lokala). Larunbata, hilak 5, 12tik hasita (ordu lokala) astelehena, hilak 7, 
12ra (ordu lokala) arte, 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitatea handia da 
EAEko zenbait lekutan.



Haizeguneetan neurtutako haize-bolada maximoak(km/h):
Jaizkibel: 120
Orduña: 105

Haizeguneak ez diren lekuetan neurtutako haize-bolada maximoak (km/h):
Ordizia: 100
Arrasate: 88

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