
 

 

 
 

 

IRAGARPEN BEREZIA. ULTRATRAIL EHUNMILAK 
(2019/07/11n egina) 

 
 
OSTIRALA (2019/07/12) 
 
Egoera orokorra: 
 
Giro egonkor eta eguzkitsua. Goizean goiz eta iluntzean behe-hodeien 
estratuak ager daitezke mendi inguruetan, baina giroa, oro har, eguzkitsua 
izango da, eta ia egun osoan zerua garbi egongo da. Goizeko lehen orduetan 
eta gauean norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eta eguneko erdialdeko 
orduetan iparraldeko haizea, baina suabe. 
 
Irteera: 18:00 
 
18:00 – 00:00 
 
Giro eguzkitsua eta iparraldeko haize suabea, baina haizeguneetan zertxobait 
biziago ibiliko da. 
 
Tª irteeran, 18:00etan (Beasain 160 m): 28-29 ºC. 
Tª 22:00etan (Zumarraga, 350 m): 18-20 ºC. 
 
 
LARUNBATA (2019/07/13) 
 
Egoera orokorra: 
 
Goizaldean eta goizean goiz lanbroa eta behe-hodei batzuk eduki ditzakegu, 
baina goizean giro eguzkitsua gailenduko da. Arratsaldean hodeiak ugaritu 
egingo dira, batez ere bero-hodeiak eta baliteke zaparrada trumoitsuren bat 
botatzea. Goizeko lehen orduetan eta gauean norabide aldakorreko haize ahula 
ibiliko da, eta eguneko erdialdeko orduetan iparraldeko haizea nagusituko da. 
Arratsaldean baliteke haizea apur bat indartzea, batez ere haizeguneetan. 
Tenperatura maximoak apur bat jaitsi egingo dira. 
 
00:00 – 06:00 
 
Lanbroa eta behe-hodeien tarte hodeitsuak. Norabide aldakorreko haize ahula 
ibiliko da. Behe-hodeiak eta lehen orduetako lanbroa direla eta, baliteke 
ikusmena txikiagoa izatea.  
 
 



 

 

 
 

 

Tª Gorlan (667 m): 12-14 ºC. 
Tª Madarixan (514 m): 13-15 ºC.  
Tª Azpeitian (53 m): 15-17 ºC.  
 
 
06:00 – 12:00 
 
Behe-hodeien tarte hodeitsuak goizak aurrera egin ahala desagertzen joango 
dira. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da hasieran eta gero iparraldetik 
finkatuko da.   
 
Tª Zelatunen (842): 15-20 ºC.  
Tª Tolosan (88 m): 20-25 ºC 
 
 
12:00 – 18:00 
 
Bero-hodeiak ugarituz joango dira. Zaparrada trumoitsuren bat bota dezake.  
Iparraldeko haize ahula ibiliko da, tarteka bizia.  
 
Tª Jazkuen (550 m): 23-27ºC.  
Tª Amezketan (195 m): 24-28 ºC 
  
 
18:00 – 00:00 
 
Bero-hodeiak. Zaparrada trumoitsuren bat bota dezake. Iparraldeko haize ahula 
ibiliko da, tarteka bizia. 
 
Tª Txindokin (1179 m): 15-20 ºC.  
Tª Lizarraustin (621 m): 16-22 ºC.  
 
 
IGANDEA (2019/07/14) 
 
Egoera orokorra: 
 
Goizaldean eta goizean goiz behe-hodei ugari izango dugu. Goizak aurrera 
egin ahala hodeiak gutxitzen joango dira. Egunaren bigarren partean zeruak 
hodei gutxirekin geratzeko joera izango du. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko 
haize ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorren batekin haizeguneetan. Tenperatura 
maximoak gutxi jaitsiko dira. 
 
 



 

 

 
 

 

00:00 – 06:00 
 
Zerua oso hodeitsu egongo da. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, 
ipar-osagaia nagusi izanik. Baliteke behe-hodeiek ikusmena pixka bat 
murriztea. 
  
Tª Etxegaraten (658 m): 15-17 ºC. 
Tª San Adrianen (1000 m): 13-15 ºC.  
 
06:00 – 12:00 
 
Goizak aurrera egin ahala hodeiak gutxitu egingo dira. Iparraldeko haize ahul-
bizia ibiliko da, bolada indartsuago batzuekin haizeguneetan. 
 
Tª San Adrianen (1000 m): 15-20 ºC. 
Tª Oazurtzan (741 m): 17-22 ºC.  
Tª Goierrin, zona baxuetan (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 17-24 ºC 
 
12:00 – 18:00 
 
Hodeiak pixkanaka gutxitu egingo dira eta zerua hodei gutxirekin geratuko da. 
Iparraldeko haize ahul-bizia ibiliko da, tarte indartsuagoekin haizeguneetan.  
 
Tª Aizkorrin: 17-22 ºC.  
Tª Goierrin, zona baxuetan (Zerain 328 m- Beasain 160 m): 23-26 ºC 
 
 

 


