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Norte
circulación meridiana. Cantábrico e zonas de montaña.

Situación de onda de frío, con descensos bruscos das

Leste

Situación típica de verán, con temperaturas elevadas 

Sur

Suroeste
situación preferentemente invernal.

Oeste

Situación invernal e equinoccial, con temperaturas 
Noroeste

tercio norte da península ibérica.

Situacións convectivas (cando os niveis de presión permanecen estables, orixinando centros de acción sobre a península ibérica)

O anticiclón das Azores ou do centro de Europa estenden Estabilidade, ceos despexados, forte insolación
o seu radio de acción ata a península ibérica. diurna e perda de calor nocturna, que pode dar lugar a

ou alta centrada néboas de irradiación nos vales do interior e xeadas.
A época común na que se dá é o inverno.

Unha baixa presión situada ao NO., reforzada con baixa Choivas xeralizadas, con temperaturas inferiores ás
Depresionaria normais, como consecuencia da invasión de aire frío
ou baixa centrada procedente do N. Situación xeralmente equinoccial

Sobre a península ibérica dase un área de presións Tempo estable, con temperaturas superiores ás 
lixeiramente superiores ás normais, con ausencia de normais e frecuentes calimas. Se hai requentamento
gradientes de presión. En altura, o Jet Stream soe da superficie pódense producir treboadas en zonas
situarse en posicións máis septentrionais.

Situacións advectivas (con dominio de ventos procedentes de fóra da península ibérica)

Un anticiclón na costa atlántica europea bloquea a Típica de inverno, tamén se dá nos equinoccios. Soe 
Advección do circulación zonal do Oeste; no Mediterráneo, unha baixa orixinar unha onda de frío, con importantes descensos da

presión atrae ventos Am. En altura, o Jet Stream ten unha temperatura, tempo seco e nevaradas no Sistema 

Un anticiclón no interior europeo, con centro en zonas
Advección do septentrionais, e unha borrasca no Mediterráneo oriental. temperaturas, forte insolación durante o día (escasa 
Norleste En altura prodúcese unha cresta anticiclónica ao Oeste de nubosidade) e forte descenso térmico nocturno con 

Europa, con envío de ventos do NL. xeadas. Só hai nevaradas se chega unha masa de aire Ac.
Un extenso anticiclón sitúase sobre Europa e unha baixa Situación típica de outono e primavera. Prodúcense 

Advección do presión sobre o Norte de África. En altura, a corrente en chorro choivas na marxe oriental da península e especialmente
meandrízase para dar lugar a unha cresta sobre o NO. da nas zonas montañosas, quedando o resto do territorio
península ibérica e baixa ao SO. seco e soleado. Pode estar asociada a gota fría.
Un anticiclón situado no Mediterráneo central ou oriental

Advección do e unha baixa presión no NO. de África ou ao SO. De Europa. por entrada de aire Tc; en caso de que o aire teña 
Entre eles desprázase vento sahariano. En altura prodúcese circulado por enriba do Mediterráneo e adquirido humidade,
unha vaguada ao Oeste da península ibérica. as precipitacións producidas son escasas. 

Advección do O anticiclón das Azores está situado máis ao S. da súa Aumento das temperaturas e da humidade e nubosidade,
posición habitual. En altura, soe reforzarse a situación cunha con incremento das precipitacións no SO. É unha 
vaguada situada ao O-NO da península ibérica.

Advección do O anticiclón das Azores está situado máis ao S. da súa Situación de inverno e equinoccial. Caracterízase polas
posición habitual; hai unha baixa presión nas Illas Británicas. abundantes precipitacións e nubosidade.
Circulación zonal do Jet Stream en altura.

Advección do O anticiclón das Azores está situado na súa posición normal
ao O. da península; unha fronte fría asociada a unha baixa inferiores ás normais e precipitacións especialmente no
presión nas Illas Británicas trae aire atlántico do NO.
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