
azaroaren 06-(e)an 10:30-(r)etan (ordu lokala) sortua.

(Informazio hau 2011/11/06-(e)ko 19:30-(r)etan (ordu lokala) eguneratuko 
da, baldin eta lehenago egitea premiazkoa ez bada).

MUTURREKO FENOMENO METEOROLOGIKOEI 
BURUZKO OHARRA 1726/2011 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

Igandea, hilak 6:
- 24 ordutan 100 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate handiari dagokion abisu laranja 
kantauri isurialdeko zenbait puntutan 00tik 24ra (ordu lokala). Igandea, hilak 6, 00tik 24ra 
(ordu lokala) kantauri isurialdeko ekialdeko zenbait puntutan 24 ordutan 100 l/m2 baino 
gehiago pilatuko da, eta kantauri isurialdeko mendebaldeko zenbait puntutan 24 ordutan 80 
l/m2 pilatzeko probabilitatea handia da. Goizaldean kantauri isurialdeko ekialdean pilatu da 
prezipitazio kantitate handiena, eta orduek aurrera egin ahala kantauri isurialdeko 
mendebaldean pilatuko da prezipitazio kantitaterik handiena.
- 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko probabilitate txikiari dagokion abisu horia 
Arabako Lautadan 00tik 24ra (ordu lokala). Igandean, hilak 6, 00tik 24ra (ordu lokala) 
Arabako Lautadako zenbait lekutan 24 ordutan 60 l/m2 baino gehiago pilatzeko 
probabilitatea txikia da.
- Ordu betean 15 l/m2 baino 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 18ra (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:
Belauntza: 81,2
Berastegi: 74,5
Ameraun: 68,3
Bidania: 67,7
Añarbe: 67,2

Neurtutako haize-bolada maximoak (km/h):
Bidania 108
Zarautz: 103

Neurtutako olatuen altuera adierazgarri maximoa (m):
Pasaiko portua: 5.02
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