
Ola meteobaianos e meteobaianas do Dígocho Eu meteorolóxico! Semana esta do 13 ao 19 de decembro 

marcada pola estabilidade atmosférica, agora que xa sabemos interpretar as isóbaras, debido ao potente 

anticiclón centrado sobre o centro de Europa que actúa de bloqueo ás borrascas atlánticas, que se ven na 

obriga de bordealo e afectan así, ou afectarán nos próximos días, ao norte das Illas británicas e 

Escandinavia. 

Tomamos como referencia o mapa do 

mércores, día 15 (fonte: 

Meteogalicia). Nel vemos como se 

dan as dúas condicións básicas para a 

estabilidade que víramos na entrega 

anterior: primeiro, o se tratar dunha 

presión alta, por riba da presión 

normal de 1013 milíbares (a isóbara 

máis preto de Galicia é de 1024, 

mentres a do centro anticiclónico é de 

1032); e segundo, como xirando no 

anticiclón no sentido das agullas do 

reloxio, chegamos a Galicia desde o 

leste a surleste. 

Este tipo de situacións, de afección de anticiclóns centrados no continente do outono-inverno, adoitan 

ser bastante duradeiras, días, máis incluso dunha semana, ou téñense dado casos de varias semanas, e 

caracterízanse por un tempo seco, con temperaturas que poden chegar a ser moi suaves a mediodía debido 

á presenza do sol, na costa (mesmo por riba dos 15
o
), se ben nos vales e depresións do interior son típicas 

as néboas que, se se alongan moito no día deixan temperaturas máximas moi baixas. Esas néboas 

fórmanse pola acumulación nas zonas baixas do aire frío formado pola perda nocturna de calor da Terra 

que, ante os ceos despexados e a falta do efecto invernadoiro natural que son as nubes, é moito maior que 

en situacións chuviosas. Por esta razón, as temperaturas mínimas acostuman a ser baixas, podéndose 

rondar os 0
o
 mesmo en Boiro, ou moi baixas no interior, con varios graos baixo cero. Adoitan ser 

situacións de calma atmosférica, de escaso ou nulo vento. 

Ímolo ver cos rexistros das dúas estacións boirenses, a de Cespón de Meteogalicia e a do colexio da 

Aemet, e das de Galicia de Meteogalicia, como se cumpren as anteriores condicións. Ata a mañá de hoxe 

venres, día 17, a máxima temperatura de Galicia marcouna onte xoves a estación do monte Castrove, en 

Poio, con 22
o
, mentres en Boiro foi a estación de Cespón a que marcou o rexistro máis alto, con 19

o
 onte 

xoves. Pero en función das referidas néboas do interior, a estación de Cospeito, na Terra Cha, rexistrou 

onte xoves unha temperatura máxima de só 5
o
. Esas mesmas néboas provocan tamén frecuentemente 

orballos que, de se produciren con temperaturas moi baixas, provocan a temible cencellada; deste xeito, a 

mesma estación de Cospeito rexistrou onte unha precipitación de 0,3 l/m
2
.Canto aos rexistros mínimos, 

estes foron de -4º en Calvos de Randín (A Limia) o mércores e o xoves, e en Boiro foi a estación do 

colexio a que, onte, marcou só 2
o
. 

Para a fin de semana prevese continúe esta situación e tipo de tempo, xa que hoxe venres e mañá sábado 

o anticiclón aínda se ha reforzar máis, chegando aos 1040 milíbares no seu centro, pero entre o domingo e 

luns próximo parece vai haber un cambio de tendencia, xa que o fluxo isobárico poñerase máis de sur-

suroeste, e recordade, cando a compoñente é xenericamente do oeste, é dicir, procedente do Atlántico, iso 

significa sempre máis humidade e, polo tanto, nubes, e chuvia. Xa se verá… 

Só nos queda desexarvos un moi bo Nadal e feliz aninovo. Na próxima edición do Dígocho Eu 

abordaremos a noción de clima, vendo como se comportaron os distintos elementos en Boiro e Galicia ao 

longo deste xa vello 2021. Ata a volta meteobaianos e meteobaianas! 

  


