
Eguraldia gora eta behera 

 
Astebururako planak egiteko, geure oporraldi 
laburrak non eta nola igaroko ditugun 
erabakitzeko, etxetik atera eta mela-mela 
eginda ez itzultzeko, tapauka hartzea komeni 
zaigun jakiteko edota duela gutxi neke handiz 
landatutako tomateak alderrik ez 
galtzeko...aurrera pen asko ditugu, baina 
gizakiok eguraldiaren menpe egoten jarraitzen 
dugu. Zuk zeuk ere eguraldiaren arabera 
moldatu behar izaten duzu zeure bizumodua 
sarritan.  
 

Baina zer dakizu fenomeno 
atmosferikoei buruz? Zeruari begiratu eta zer 
eguraldi egingo duen iragartzeko gai al zara? 
Hona hemen eguraldiari buruzko zenbait 
gauza jakingarri:  
 
ZER DA EKAITZA?  
 
“Aire masa handi bat, hezea eta beroa; 
atmosferan gora azkar igotzen da eta, hozten 
denean, orduan sortzen da ekaitza. Aire masa 
horrek hodei barruan gora egitean, deskarga 
elektrikoak, hau da, tximistak eragiten ditu. 
Horien argitasunari tximistargia deitzen zaio. 
Tximistak asko berotzen du airea eta baita 
zabaltzen ere;  horren ondorioz, trumoia 
sortzen da”.  
 
NOLA JAKIN EKAITZA GERTU ALA URRUN 
DAGOEN?  
 
“Ez zaitez ikaratu ekaitzetako trumoi eta 
tximistargiekin. Ekaitza lurretik zenbat 

kilometrotara dagoen nola jakin? Trumoia eta 
tximistargia batera, une berean, gertatzen dira. 
Argitasunaren eta trumoi burrunbaren arteko 
denbora tartea zenbat eta handiagoa izan, 
orduan eta urrunago dago ekaitza. Argia oso 
azkarra da, baina hotsa motelagoa, hiru bat 
segundo behar izaten baititu kilometro bat 
egiteko. Zenbatu ezazu zenbat segundoko 
tartea dagoen tximistargia ikusi eta hotsa 
entzuten duzun arte. Zati hiru egin, eta horrek 
kilometro kopurua adieraziko dizu”.  
 
EGURALDIA IRAGARTZEN DUTEN SEINALEAK 
 
“Eguraldi ona: kea zuzen-zuzen joaten da 
gora. Belarra heze dago edo ihintza duela. 
Zerua oskarbi dago eta txoriak goian dabiltza.  
 
Eguraldi txarra: gauez, euri itxura dagoenean, 
izarrak dir-dir gehiago egiten du ohi baino. 
Eguneko lehen orduetako euriak ez dira 
areagotzen, eguraldi ona egingo du, beraz”.  
 
NOIZ HASI ZEN EGURALDIA IRAGARTZEN?  
 
“Kristo jaio baino hirurehun eta berrogeita hamar 
ute lehenago, Aristoteles jakintsuak eguraldiaren 
iragarpen antzeari buruzko tratatu bat idatzi zuen, 
metereologiari buruzko tratatua alegia. Bi mila urtez 
baliagarria izan da tratatu hori, alajaina!  
 
XVIII. mendean hasi ziren meteorologoak neurketa 
zientifikoak egiteko tresnak erabiltzen”.  
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