
azaroaren 05-(e)an 10:30-(r)etan (ordu lokala) sortua.

(Informazio hau 2011/11/05-(e)ko 19:30-(r)etan (ordu lokala) eguneratuko 
da, baldin eta lehenago egitea premiazkoa ez bada).

MUTURREKO FENOMENO METEOROLOGIKOEI 
BURUZKO OHARRA 1724/2011 Zkia

Euria:   24 ordutan pilatutako euria >= 100 mm
Euria:   24 ordutan pilatutako euria >= 60 mm
Euria:   Ordubetean pilatutako euria >= 15 mm
Haizea:   Haize-bolada maximoa >= 100 km/h haizeguneetan
Itsasaldeko Arriskua:   Olatuaren Altuera

Larunbata, hilak 5:
- Abisu laranja, kantauri isurialdeko zenbait lekutan 24 ordutan 100 l/m2 baino gehiago 
pilatuko delako 00tik 24ra (ordu lokala). Larunbata, hilak 5, 00tik (ordu lokala) igandea, 
hilak 6, 24ra (ordu lokala) arte kantauri isurialdeko zenbait puntutan 24 ordutan 100 l/m2 
baino gehiago pilatuko dira. Larunbatean, hilak 5, prezipitazio kantitate handiena kantauri 
isurialdeko ekialdean pilatzeko probabilitatea txikia da.
- 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate txikiari dagokion abisu horia 
Arabako Lautadan 00tik 24ra (ordu lokala). Larunbata, hilak 5, 00tik (ordu lokala) igandea, 
hilak 6, 24ra (ordu lokala) arte Arabako Lautadako zenbait lekutan 24 ordutan 60 l/m2 
baino gehiago pilatzeko probabilitatea txikia da.
- Ordu betean 15 l/m2 bano gehiago egiteko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
kantauri isurialdean 00tik 24ra (ordu lokala). Zaparrada handiak botatzeko probabilitatea 
handia da kantauri isurialdean.
- Haizeari dagokion abisu horia haizeguneetan 12tik 24ra (ordu lokala). Ipar-osagaiko 
haizeak haizeguneetan 100 km/h-ko abiadura gainditzeko probabilitatea handia da, bereziki 
kostaldean.
- Itsasaldeko arriskuari dagokion abisu horia 18tik 24ra (ordu lokala). Olatuen altuera 
adierazgarria 3,5 m baino altuagoa izateko probabilitatea handia da. Ipar-mendebaldeko 
hondoko itsasoak 2 m inguruko olatuak altxatuko ditu.

Igandea, hilak 6:
- 24 ordutan 100 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate handiari dagokion abisu laranja 
kantauri isurialdean 00tik 24ra (ordu lokala). Larunbata, hilak 5, 00tik (ordu lokala) igandea, 
hilak 6, 24ra (ordu lokala) arte kantauri isurialdeko zenbait puntutan 24 ordutan 100 l/m2 
baino gehiago pilatuko da. 
- 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate txikiari dagokion abisu horia 
Arabako Lautadan 00tik 24ra (ordu lokala). Larunbata, hilak 5, 00tik (ordu lokala) igandea, 
hilak 6, 24ra (ordu lokala) arte Arabako Lautadako zenbait lekutan 24 ordutan 60 l/m2 
baino gehiago pilatzeko probabilitatea txikia da.
- Ordu betean 15 l/m2 bano gehiago egiteko probabilitate handiari dagokion abisu horia 
kantauri isurialdean 00tik 24ra (ordu lokala). Zaparrada handiak botatzeko probabilitatea 
handia da kantauri isurialdean.
- Haizeari dagokion abisu horia haizeguneetan 00tik 12ra (ordu lokala). Ipar-osagaiko 
haizeak haizeguneetan 100 km/h-ko abiadura gainditzeko probabilitatea handia da, bereziki 
kostaldean.
- Itsasaldeko arriskuari dagokion abisu horia 00tik 18ra (ordu lokala). Olatuen altuera 
adierazgarria 3,5-4 m baino altuagoa izateko probabilitatea handia da. Ipar-mendebaldeko 
hondoko itsasoak 2-2,5 m inguruko olatuak altxatuko ditu.



Gaur pilatutako prezipitazioa (l/m2) estazio batzuetan:
Añarbe: 61
Punta Galea: 56
Deusto: 55
Lasarte:51
Salvatierra: 16
Abetxuko:15

Pilatutako prezipitazio maximoa (l/m2) 24 ordutan (ostiraleko 10etatik hasita):
Abusu: 81
Mungia: 77

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


