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Mes seco e moi cálido.

1 INTRODUCIÓN
Neste informe considérase o período climático de referencia 1981-2010. Así, as
anomalías calculadas nas táboas, mapas e gráficos, e percentiles calcúlanse con respecto
a este período de referencia.
Para caracterizar o mes en función da temperatura considéranse os seguintes criterios:

Percentil
< mínimo en 1981-2010
Entre 5% e 20%
Entre 20% e 40%
Entre 40% e 60%
Entre 60% e 80%
Entre 80% e 95%
>máximo en 1981-2010

Categoría
Extremadamente frío
Moi frío
Frío
Normal
Cálido
Moi cálido
Extremadamente cálido.

Táboa 0.1. Cualificación do mes en función da temperatura.

Para caracterizar o mes en función da precipitación considéranse os seguintes criterios:

Percentil
< mínimo en 1981-2010
Entre 5% e 20%
Entre 20% e 40%
Entre 40% e 60%
Entre 60% e 80%
Entre 80% e 95%
>máximo en 1981-2010

Categoría
Extremadamente seco
Moi seco
Seco
Normal
Húmido
Moi Húmido
Extremadamente Húmido.

Táboa 0.2. Cualificación do mes en función da precipitación.
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2 DESCRICIÓN SINÓPTICA DO MES
O mes de febreiro quedou caracterizado pola presenza das altas presións, localizadas ao
norte da península Ibérica e que durante máis da metade do mes impediron a entrada das
borrascas atlánticas, o que explica o déficit de precipitación. Ademais estes anticiclóns
achegaron aire cálido polo que as temperaturas tamén estiveron por riba da media.
Curiosamente o mes comezou cunha xornada de forte temporal do noroeste, que
ademais de ventos fortes deixaba chuvascos frecuentes, por momentos de forte
intensidade e acompañados de sarabia e aparato eléctrico, con nevaradas algo por
debaixo dos 1000 metros.
O día 2 tivemos algúns chuvascos, pero a situación foi mellorando con relativa rapidez.
O período entre o 3 e o 5 quedou marcado por situacións intermedias, nas que apenas se
rexistraron chuvias, pero si a presenza de xeadas, néboas e ceo parcialmente anubrado
no litoral.
Os días 6 e 7 continuamos nesa mesma situación intermedia, pero algo máis do lado das
borrascas, polo que dúas frontes conseguiron deixar algunhas precipitacións febles. O
tempo empeorou nas xornadas do 8, 9 e 10, cando unha zona de aire frío alimentou
borrascas profundas, que aínda que non conseguiron achegarse a Galicia, si deixaron
momentos de chuvia, particularmente na noite do 9 ao 10 cando estas precipitacións
viñeron acompañadas de ventos intensos.
A partir dese momento comezamos o primeiro dos períodos anticiclónicos significativos
do mes. As altas presións foron situándose sobre Europa, impedindo a chegada das
frontes atlánticas. Este período anticiclónico abarcou dende o 11 ata o 16. Foron
xornadas moi frías durante as madrugadas e primeiras horas da mañá, con xeadas
importantes no interior e néboas persistentes. Sen embargo, as máximas acadaban
valores significativos.
O día 17 unha fronte conseguía romper a barreira anticiclónica, deixando chuvias que se
foron xeneralizando durante a tarde.
Na xornada do 18 continuaron estas precipitacións durante a primeira metade do día,
pero a medida que foi avanzando a xornada as altas presións recuperaron a posición que
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tiveran os días anteriores no norte de Europa. Dende esa posición foron quen de achegar
aire cálido procedente do norte de África. Este segundo período anticiclónico
prolongouse dende o día 19 ata o 26.
En xeral neses días predominaron os ceos pouco anubrados, ou con nubes altas, aínda
que o 23 o achegamento dunha fronte deixaba nubes e mesmo algunha chuvia feble no
oeste da Coruña pola mañá.
O máis destacado neste período foi a situación de elevadas temperaturas durante a tarde,
que a partir do día 20 superaron con facilidade os 20ºC, acadándose rexistros históricos
en puntos como Ourense, onde se superaron os 25ºC os días 24 e 25.
O día 27 unha fronte conseguía chegar de novo ata o territorio galego, deixando un
aumento das nubes, descenso de temperatura e algunhas chuvias de escasa intensidade.
E no derradeiro día do mes quedamos nunha situación intermedia entre altas e baixas
presións, cos ceos alternando nubes e claros.
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3 RESUMO CLIMATOLÓXICO NAS PRINCIPAIS CIDADES DE GALICIA.
Compáranse os valores rexistrados no mes en curso nas estacións da rede meteorolóxica
de MeteoGalicia (A Coruña-Torre de Hércules (CTH), Santiago-EOAS, Campus Lugo,
Lourizán e Ourense) cos valores climáticos, no período 1981-2010, para ese mes,
obtidos a partir da serie histórica máis próxima (A Coruña-Estación Completa (CEC) /
Santiago-Astronómico / Lugo-Fingoi / Ourense-granxa, estacións da AEMET e
Lourizán, de MeteoGalicia).
Debido á localización das estacións meteorolóxicas da cidade de A Coruña, CTH
(costeira) e CEC (urbana), o comportamento en canto á temperatura difire en
determinadas situacións meteorolóxicas, polo que na táboa de A Coruña inclúense os
datos de ambas estacións e se compara a estación CEC contra si mesma no período de
referencia climático 1981-2010.
O valor climático corresponde á media destes 30 anos para o mes considerado.
Móstranse tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso das
temperaturas máximas (mínimas) absolutas, móstrase o valor máximo (mínimo) da serie
histórica mensual e a data na que se acadou. As temperaturas danse en ºC e as
precipitacións en mm (ou L/m2). O número de días de chuvia corresponde á suma dos
días nos que a precipitación rexistrada é igual ou superior a 1 mm.
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A CORUÑA
FEBREIRO
2019
CTH/CEC

VALORES
*
CLIMÁTICOS

valor máximo
*
da serie

valor mínimo
*
da serie

13.1/12.8

11.0

14.1 (2006)

5.8 (1956)

9.3/9.1

8.0

10.8 (1990)

2.7 (1956)

Tª mínima absoluta

4.0/4.2 (día 3)

-3.0 (22/02/1948)

Tª mínima máis alta

13.3/12.8 (día
23)

15.8 (16/02/1958)

16.8/16.5

14.0

17.9 (2008)

9.0 (1956)

24.4/24.2 (día 26)

27.4 (28/02/1960)

11.1/10.7 (día
2/1)

2.6 (11/02/1956)

Precipitación acumulada

46

70-98

250 (1979)

10 (2012)

Días de chuvia (≥1mm)

6

12

25 (1963)

3 (1993)

Tª media
Tª mínima media

Tª máxima media
Tª máxima absoluta
Tª máxima máis baixa

Comentario: Mes moi cálido para as máximas e as medias, mentres que para as mínimas
resultou cálido.
A precipitación rexistrada foi moi inferior ao rango de valores normais, resultando un mes moi
seco, que tamén presentou a metade de número de días de chuvia nun mes de febreiro normal
nesta localidade.
* Valores climáticos 1981-2010. Precipitación:1931-2019 Temperatura: 1948-2019

SANTIAGO
FEBREIRO
2019

VALORES
*
CLIMÁTICOS

valor máximo
*
da serie

valor mínimo
*
da serie

Tª media

10.6

9.4

11.8 (1998)

7.4 (2018)

Tª mínima media

5.7

5.3

9.0 (1990)

2.8 (2006)

Tª mínima absoluta

-0.7 (día 3)

-2.7 (16/02/1983)

Tª mínima máis alta

10.9 (día 23)

13.8 (03/02/2004)

15.5

13.5

17.6 (1998)

10.5 (2015)

23.0 (día 25)

23.0 (27/02/2009)

8.8 (día 1)

3.6 (04/02/1994)

Precipitación acumulada

84

149-188

405 (2010)

6 (2012)

Días de chuvia (≥1mm)

8

13

27 (2014)

3 (2004)

Tª máxima media
Tª máxima absoluta
Tª máxima máis baixa

Comentario: Mes moi cálido para as máximas e as medias. Nas mínimas aínda que cálido, estivo
preto da normalidade. Na xornada do 25 igualouse o valor máximo de temperatura da serie
histórica.
A precipitación rexistrada é moi inferior ao rango de valores normais, polo que foi un mes seco, no
que tamén reflíctese o escaso número de días de chuvia, inferior ao agardado.
* Valores climáticos 1982-2010. Precipitación:1982-2019. Temperatura: 1982-2019
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LUGO
FEBREIRO
2019

VALORES
*
CLIMÁTICOS

valor máximo
*
da serie

valor mínimo
*
da serie

Tª media

8.3

7.2

10.1 (1990)

3.5 (1981)

Tª mínima media

0.8

2.5

6.2 (1990)

-1.4 (1981)

Tª mínima absoluta

-2.8 (día 14)

-9.0 (17/02/1983)

Tª mínima máis alta

8.7 (día 9)

15.0 (28/02/1987)

15.7

11.9

16.2 (2008)

8.0 (1981)

23.6 (día 27)

23.7 (27/02/1997)

6.0 (día 1)

1.4 (20/02/1996)

Precipitación acumulada

56

61-88

217 (2014)

16 (2011)

Días de chuvia (≥1mm)

5

10

19 (2015)

3 (1988)

Tª máxima media
Tª máxima absoluta
Tª máxima máis baixa

Comentario: Mes no que tendo en conta a temperatura mínima, foi moi frío e tendo en conta a
máxima moi cálido. Como resultado disto, tendo en conta a temperatura media o mes foi cálido.
A precipitación rexistrada e o número de días de chuvia foron moi inferiores aos valores climáticos
agardados, resultando un mes seco.
* Valores climáticos 1981-2010. Precipitación:1981-2019. Temperatura: 1981-2019

PONTEVEDRA (LOURIZÁN)
FEBREIRO
2019

VALORES
*
CLIMÁTICOS

valor máximo
*
da serie

valor mínimo
*
da serie

Tª media

10.9

9.3

12.8 (2008)

8.2 (1969)

Tª mínima media

5.1

5.1

9.9 (1966)

2.1 (2005)

Tª mínima absoluta

0.1 (día 3)

-5.9 (12/02/2012)

Tª mínima máis alta

11.4 (día 9)

14.5 (15/02/1995)

16.8

15.2

18.9 (1998)

12.1 (1986)

Tª máxima absoluta

22.9 (día 22)

24.8 (25/02/2000)

Tª máxima máis baixa

10.8 (día 1)

5.0 (18/02/1981)

Precipitación acumulada

50

121-170

526 (1979)

4 (2012)

Días de chuvia (≥1mm)

5

12

26 (2014)

2 (2012)

Tª máxima media

Comentario: Mes cálido para a temperatura media, como resultado de que foi moi cálido para as
máximas e normal para as mínimas.
A precipitación rexistrada foi moi inferior ao rango de valores normais, resultando un mes moi seco,
ademais o número días de chuvia tamén foi moi inferior ao valor climático agardado.

* Valores climáticos 1981-2010. Precipitación:1958-2019. Temperatura: 1958-2019
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OURENSE
FEBREIRO
2019

VALORES
*
CLIMÁTICOS

valor máximo
*
da serie

valor mínimo
*
da serie

Tª media

10.1

9.3

12.4 (1990)

6.9 (2005)

Tª mínima media

2.2

3.3

8.0 (1990)

-0.6 (2012)

Tª mínima absoluta

-1.0 (día 4)

-5.9 (12/02/2012)

Tª mínima máis alta

7.4 (día 9)

14.4 (11/02/2017)

17.9

15.3

18.9 (1998)

12.1 (1986)

26.0 (día 25)

24.8 (25/02/2000)

8.8 (día 1)

5.0 (18/02/2000)

Precipitación acumulada

31

54-68

245 (1979)

3 (2005)

Días de chuvia (≥1mm)

4

9

23 (2014)

1 (2012)

Tª máxima media
Tª máxima absoluta
Tª máxima máis baixa

Comentario: Mes frío tendo en conta a temperatura mínima e moi cálido para a máxima. Como resultado
disto o mes resultou cálido para a temperatura media. Nesta localidade se acadou o rexistro histórico da
temperatura máxima absoluta.
A precipitación rexistrada foi inferior ao rango de valores normais, resultando un mes seco, isto reflíctese
tamén na cantidade de número de días de chuvia, inferior ao valor climático agardado.
* Valores climáticos 1981-2010. Precipitación:1973-2019. Temperatura: 1972-2019
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4 TEMPERATURA
As temperaturas estiveron por riba do normal nesta época do ano debido ás altas
temperaturas diúrnas asociadas ás situación anticiclónicas. Sen embargo as mínimas
estiveron máis preto do normal, xa que neses períodos estables as madrugadas foron
frías e as xeadas moi xeneralizadas e significativas no interior.
4.1.

Temperatura media das máximas.

Figura 1: Mapa de temperatura media das máximas do mes de febreiro de 2019

O valor medio das temperaturas máximas no mes de febreiro para Galicia, a partir dos
valores do mapa, foi de 14.4 ºC. Os valores máis altos rexistráronse principalmente nas
localidades limítrofes co río Miño Ourensá, onde os valores superaron os 19 ºC. Por
outra banda, os valores máis baixos déronse en Manzaneda e Pena Trevinca, , superando
os 4.5 ºC de temperatura máxima media.
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4.2.

Temperatura media das mínimas.

O valor medio das temperaturas mínimas no mes de febreiro para o territorio galego foi
de 3.7 ºC, sendo os valores máis baixos os rexistrados nas comarcas da Limia, Verín e
nas zonas de alta montaña na provincia de Ourense. Pero destaca tamén algunhas zonas
da serra do Suído, onde os valores acadados están próximos aos -2.0 ºC. Os valores
máis altos déronse principalmente no litoral, destacando as Rías Baixas, así na comarca
de Vigo acadáronse valores superiores aos 10 ºC.

Figura 2: Mapa de temperatura media das mínimas do mes de febreiro de 2019.
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4.3.

Anomalía de temperatura media con respecto ao período 19812010.

A anomalía da temperatura media no conxunto de Galicia neste mes de febreiro, tendo
en conta a media dos valores do mapa, foi de +1.8 ºC. Neste mes, hai algunhas
localidades que mesmo acadaron anomalías que superaron os +3 ºC, no leste da
Comunidade e nas comarcas de A Coruña, Ferrol e Ortegal. As anomalías máis baixas
déronse na comarca de Terra de Lemos, que foi normal cunha anomalía de tan só
+0.3ºC.

Figura 3: Mapa de anomalía de temperatura media (ºC) de febreiro de 2019 respecto ó período 19812010.
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5 PRECIPITACIÓN
As chuvias estiveron por debaixo do agardado nun mes de febreiro, debido aos dous
longos períodos anticiclónicos que ocuparon máis da metade do mes con tempo seco.
Ademais ningún dos días de chuvia acadaron valores moi elevados de precipitación.
5.1.

Precipitación acumulada mensual febreiro 2019

Figura 4: Mapa de precipitación acumulada no mes de febreiro de 2019.

Segundo os valores do mapa, a precipitación media acumulada é de 61.6 L/m2. Os
valores máis altos acadáronse nalgunhas das localidades das comarcas do Sar e o Xallas,
con valores que nalgúns casos superaron os 160 L/m2. Os valores máis baixos déronse
na provincia de Ourense, onde a comarca de Valdeorras presentou valores próximos ao,
chegando a rexistrarse valores próximos aos 15 L/m2.
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5.2.

Porcentaxe de valor acumulado de precipitación con respecto ao
valor normal.

No mapa da figura 5 pódese ver a porcentaxe de precipitación no mes de febreiro con
respecto aos valores climáticos, sendo o 100% o valor normal. O valor medio para o
conxunto do territorio galego foi un 55 % inferior ao período de referencia 1981-2010.
En Ourense e principalmente a comarca de Valdeorras e outras zonas montañosas da
provincia a porcentaxe de precipitación foi ata un 90 % inferior ao normal. Sen
embargo, tamén hai zonas na que anomalía de precipitación é positiva, como algunhas
localidades da comarca de Santiago e o Xallas, e a Baixa Limia, que acadaron ata un
15% máis da precipitación normal nun mes de febreiro.

Figura 5: Porcentaxe da precipitación acumulada con respecto aos valores normais do
período 1981-2010 do mes de febreiro de 2019.
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5.3.

Evolución da temperatura media en febreiro no período 1961-2019.

A anomalía media da temperatura para este mes de febreiro en Galicia, obtida a partir
das anomalías medias en once estacións meteorolóxicas representativas, foi de +1.38 ºC,
o que fai que o mes poida considerarse no conxunto de Galicia como moi cálido. Isto
debeuse principalmente as temperaturas máximas (anomalía de +2.5 ºC), resultando un
mes moi cálido. Sen embargo, as mínimas, resultaron normais. (anomalía de +0.2 ºC).
en ámbolos dous casos moi cálido. Tanto para as temperaturas máximas como para as
medias, foi o ano máis cálido dende 2008.

Figura 6: Evolución da anomalía de temperatura media en febreiro, respecto ó período 1981-2010.
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5.4.

Evolución da precipitación en febreiro no período 1961-2019.

A anomalía media das precipitacións para este mes de febreiro en Galicia, obtida a
partir das anomalías medias en dezaseis estacións meteorolóxicas representativas, foi
dun 55 % por debaixo do normal. Isto fai que o mes poida considerarse como seco,
tendo en conta o conxunto da Comunidade. Destaca que desde o período 2012 o
precedente máis seco, todos os meses de febreiro estiveron por riba da normalidade.

Figura 7: Evolución da anomalía de precipitación en febreiro, respecto ó período 1981-2010.

Esta información ampliarase no informe mensual que se publicará proximamente.

MeteoGalicia
Subdirección de Meteoroloxía e Cambio Climático
Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda
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