Hodei mota
nagusien
deskribapena
CIRRUS (Ci)

NIMBOSTRATUS (Ns)
Geruza grisa osatzen duten erdi-mailako
hodeiak, ilunak, gehienetan lurreraino
iristen den euri- edo elur-prezipitazio
ia-etengabearen ondorioz lausotuta
ikusten direnak. Hodei-geruzaren lodiera
eguzkia erabat ezkutatzeko adinakoa
izaten da. Euria edo elurra ia etengabe
egin ohi du, eta prezipitazioaren intentsitatea ertaina izaten da. Gehienetan fronte
beroetan egon ohi dira.

Goi-hodei zuri edo ia zuriak, zuntz itxuran
edo zirrinta estuetan banaturik agertzen direnak. Luma edo hari itxura dute,
pertsonen ileen antzekoa.
Isolatuta agertzen direnean eguraldi ona
adierazten dute, baina modu ordenatuan mugitzen badira, pixkanaka eta
zeruertzerantz ugarituz, eguraldi aldaketa
adierazten dute, fronte-sistema baten
etorrera. Haizearekiko zeharka, haizearen
norabidea adierazten dute altura handietan (jet korronte).
ALBERTO ZORRILLA • 2017/02/26 • GAZTELUGATXE

MIKEL GASCA • 2015/10/27 • DONOSTIA

STRATOCUMULUS (Sc)

CIRROCUMULUS (Cc)

Behe-hodeiak. Unada, oihal edo geruza
itxura dute eta ia beti zati ilunak dituzte;
masa biribil edo arrabol-formako hodei
gris edo zurixkez osatuta daude. Elkartuta
edo banatuta egon daitezke.
Udaberri-udako arratsaldetan agertzen
badira, eguraldi onarekin sortu ohi diren
Cu-en bilakaeraren ondorioz, eguraldi
ona adierazten dute. Egoera egonkor
eta antiziklonikoetan ager daitezke eta
fronte bero eta hotzekin batera ere bai.
Eguraldi aldaketaren adierazle bezala ez
dira egokiak.

Goi-hodei zuriak, masa biribil edo
uhin-itxurakoak, askotan ilarak osatuz
agertzen dira, elkarri erantsita edo
erantsi gabe eta itzalik gabekoak (zeru
laiatu edo tripaki-zeru).
Eguraldi aldaketa ez dute adierazten,
baldin eta ez badira asko ugaritzen.
Beste batzuetan jet korrontearekin dute
zerikusia.

LORENTXO PORTULARRUME • 2015/08/23 • ZARAUTZ

INOCENCIO GOIKURIA • 2013/02/03 • GANGURENETIK

CIRROSTRATUS (Cs)

STRATUS (St)

Errezel gardena eta zurixka osatzen duten
goi-hodeiak, zuntz itxurakoak (ileak bezala)
edo erabat lauak, zerua guztiz edo partez
estaltzen dute, eta orokorrean halo-fenomenoak sortzen dituzte.
Fronte bero baten aurrealdea osatu ohi
dute. Frontea gerturatu ahala beraien
geruza lodiagoa izan ohi da. Beraz, sarritan,
zeruan agertzen direnean, eguraldi aldaketa adierazten dute.

Behe-hodeiak edo hodei oso baxuak.
Hodei-geruza, orokorrean grisa, azpialde
nahikoa uniformea duena; zirimiria utz
dezake. Hodei-geruzatik zehar eguzkia
ikusten denean, haren silueta/ingurua
ongi bereizten da.
Estratuak, orokorrean, egoera antiziklonikoekin lotzen dira, baina euri txikia
edo zirimiria eragin dezakete. As edo
Ns-en azpialdean agertzen badira, fronte
beroarekin lotzen dira.
RUBEN VIGURI • 2016/01/17 • GORBEIA

JULIO MENDIAK • 2016/12/28 • ORDUÑA

ALTOCUMULUS (Ac)
Unada, oihal edo geruza eran agertzen
diren erdi-mailako hodeiak, zuriak
edo grisak, normalean itzal propioak
dauzkatenak; orrixkaz, masa biribilduz,
arrabolez, etab. osatuak. Erregularki
kokatutako elementu txiki horiek
batzuetan zuntzezkoak edo lausoak dirudite, eta elkarri erantsita edo erantsi
gabe egon daitezke.
Isolatuta badaude, eguraldi ona adierazten dute. Ugaritu egiten badira edo
Altostratuekin batera agertzen badira,
fronte bat hurbil dagoela adierazten
dute. Horrelakoetan, baliteke tanta
batzuk botatzea.

CUMULUS (Cu)
Bilakaera bertikaleko hodeia. Hodei bakartua, orokorrean trinkoa eta ongi mugatua.
Tontor, ganga edo dorre eran bertikalki
hazten dira eta beren gainalde konkortsuak
sarritan azalore itxura izaten du. Eguzkiak
argitzen duen gainaldea gehienetan zuri distiratsua ikusten da; beren azpialdea, nahikoa
iluna eta horizontala izaten da.
Eguraldi onaren adierazle diren Cu-ak udako
arratsaldetan garatu ohi dira eta ilunabarrean desagertu. Eguratsaren ezegonkortasuna handia bada, Cb bilakatu daitezke, eta
trumoi-ekaitzak eta zaparradak eragin.
ALFONSO ARROYO • 2014/01/17 • ABADIÑO

JOSE LUIS MADINA • 2016/05/11 • ARAMAIO

ALTOSTRATUS (As)

CUMULONIMBUS (Cb)

Erdi mailako hodeien geruza, zabaldutako izara handi bat dirudiena, grisaxka
edo urdinxka, ildaskatua, zuntzezkoa
edo itxura uniformekoa, zerua guztiz
edo partez estaltzen duena. Zonalde
batzuetatik, lausotuta bada ere, eguzkia
bereiz daiteke. Haloak ez dituzte sortzen
eta horregatik bereizten dira Cs-etatik
Fronte beroekin batera agertzen badira
euria egin ohi du; oro har, euri txikia. Altostratuek eragiten duten prezipitazioen
intentsitatea Ninbostratuek eragiten
dutena baino txikiagoa izaten da.

Hodei trinko eta astuna, hedadura bertikal
handikoa, mendi edo dorre erraldoien
gisakoa; gainaldeko parte bat bederen
leuna da, eta ia beti zapaldua. Parte hori,
sarritan, ingude handi baten gisa hedatzen
da. Hodeiaren oina oso iluna izan ohi da.
Trumoi-ekaitza (tximista eta trumoia),
prezipitazioa zaparrada moduan, euria,
txingorra, neguan elurra eta haize bolada
oso gogorrak sortzen dituzte.

TXOMIN REZOLA • 2015/11/17 • ARALAR

LAZARO GONZALEZ • 2014/06/09 • BEASAINDIK

Behe-hodeiak: Lurrazaletik gertu daudenak eta 2 edo 3 Km-ra iristen direnak. Erdi mailako hodeiak: maila ertainean egoten diren hodeiak, 3 eta 8 km artean. Goi-hodeiak: Troposferaren goiko mailetan egoten diren
hodeiak, orokorrean 8 eta 13 km artean.
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