
Gainazalean antizikloi indartsu batek Atlantikoaren gainean jarraituko du, Europa barnealderantz sartuz, eta presio baxuek 
Mediterraneoaren gainean jarraituko dute, Iberiar Penintsularen hego-ekialdea bere eraginpean hartuz. Beraz, ipar-mendebaldeko 
haizea nagusituko da gurean, tarteka bizi ibiliko da eta zerua hodeitsu egongo da. 

Bestalde, depresio askatu bat Iberiar Penintsularen hego/hego-mendebaldean dago, baina ostegunean desagertu egingo litzake. 
Alabaina, ostegunean Europa iparraldean jatorria duen beste depresio askatu txiki batek (bere barnean aire masa hotzarekin: -20 
ºC baino gutxiago 500 hPa-eko mailan) oso bizkor zeharkatuko luke EAE eta gero Atlantikorantz mugituko litzake. Gainazalean, 
berriz, litekeena da Atlantikoko presio altuak Britainiar uharteen inguruan egotea ia iragarpen aldi osoan.

Egoera horrekin, ezegonkortasunak Penintsularen hegoaldean eta ekialdean eragingo luke batez ere. Hala ere, EAEn zaparrada 
nahiko mardulak eta trumoitsuak bota ditzake, bereziki ostegun arratsalde-gauean. Ostiralean eguraldiak egonkortzera egingo 
luke, eta eki-osagaiko fluxua nagusitzen hasiko litzateke, hau da, kontinental jatorrikoa, eta, beraz, lehorragoa. Hala eta guztiz ere, 
Iberiar penintsularen barnealdean baliteke ezegonkortasunarekin jarraitzea, igandera arte behintzat, eta ondorioz ez dugu 
baztertzen gurera zaparradaren bat edo beste iristea.

Tenperatura maximoak 17-20 °C  artekoak izango dira. Ostiraletik aurrera tenperatura igo egingo da. Asteburuan igoera 
nabarmenagoa izan daiteke hego-ekialdeko haizearen eraginez, 25 ºC inguruko balioekin edo altuagoekin. Tenperatura minimoei 
dagokienez, ostegunean eta ostiralean pixka bat jaitsiko dira, 7-13 ºc arteko balioekin, baina asteburutik aurrera igo egingo dira, 10
-15 ºC arteko balioekin.

Olatuen altuera adierazgarria 1-1,5 m artekoa izango da. 

ASTEAZKENA (2023/05/24):

Zerua oso hodeitsu edo estalita egongo da. Euri txikia egingo du han-hemenka, batez ere goizean, orduan zenbait lekutan 
zaparrada ertainak bota ditzake. Ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da; arratsaldean indartu egingo da Araban, bolada 
gogor batzuekin haizeguneetan. Tenperatura maximoetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira.

OSTEGUNA (2023/05/25):

Goiz-lanbroa. Zerua hodeitsu egongo da, tarte oso hodeitsuekin. Egunaren lehen partean euri txikia egingo du han-hemenka, 
bereziki Kantauri isurialdean. Egunaren bigarren partean zaparrada ertainak botako ditu noizean behin, eta zenbait lekutan 
trumoitsuak eta handiak izan daitezke. Ipar/ipar-mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da; azken orduetan indarra galduko du eta 
aldakor ibiliko da. Tenperaturan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko da.

OSTIRALA (2023/05/26):

Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira, bereziki Ebro ibarrean. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, batez ere barnealdean. 
Arratsalde-gauean zaparradak bota ditzake noizbehinka, probabilitate handiagoarekin barnealdean. Eki-osagaiko haize ahul-bizia 
ibiliko da; barnealdean hego-ekialdekoa nagusituko da eta kostaldean ipar-ekialdekoa. Tenperatura minimoetan aldaketarik ez edo 
gutxi jaitsiko dira. Tenperatura maximoak igo egingo dira: gutxi edo nahikoa kostaldean eta nabarmen barnealdean.

LARUNBATA (2023/05/27):

Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua hodei gutxirekin edo partez hodeitua egongo da. Arratsaldean bero-hodeiak 
garatuko dira eta barnealdean zaparrada bakanen bota dezake. Eki-osagaiko haize ahul-bizia ibiliko da, hego-ekialdekoa nagusi 
izanik; eguerdi inguruan haizeak ipar-ekialdera egingo du kostaldean eta arratsaldean barnealdean. Tenperatura gutxi edo 
nahikoa igoko da.

IGANDEA (2023/05/28):

Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua partez hodeitua egongo da. Euri txikia egin dezake. Eki-osagaiko haize ahul-bizia 
ibiliko da, barnealdean hego-ekialdekoa nagusituko da eta kostaldean arratsaldean ipar-ekialdekoa. Tenperaturan aldaketarik ez. 

ASTELEHENA (2023/05/29):

Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua hodeitsu egongo da. Euri txikia egin dezake. Ipar-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko 
da. Tenperatura minimoetan aldaketarik ez eta maximoak gutxi jaitsiko dira. 

ASTEARTEA (2023/05/30):

Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua hodeitsu egongo da. Euri txikia egin dezake. Ipar-ekialdeko haize ahul-bizia ibiliko 
da. Tenperaturan aldaketarik ez.
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