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1. Introdución
Durante a mañá do día 9 de Marzo de 2013, varias zonas da costa atlántica de Galicia
foron azoutadas por distintos episodios asociados a tornados que, orixinados no mar,
chegaron a tocar terra causando numerosos estragos a edificios e instalacións,
derrubando árbores e mesmo provocando feridas leves a persoas. As zonas afectadas
por estes fenómenos atmosféricos foron principalmente a península de Barbanza, as illas
Cíes e a zona da Guarda.
Os tornados son fenómenos doadamente recoñecibles pola súa forma de embude,
caracterizados por un violento movemento rotacional do vento e localizados entre a
superficie terrestre - ou mariña - e unha nube cumuliforme. Os observados en Galicia o
día 9 de Marzo pertencen á subcategoría chamada "trombas mariñas", fenómenos que se
desenvolven en zonas do mar (con elevada humidade e inestabilidade) e a zona
altamente convectiva normalmente ocupa unha área inferior a dous quilómetros de
ancho. As trombas mariñas tornádicas teñen un ciclo de vida que non supera os 30
minutos e os danos que poden causar son, en xeral, de leve entidade - danos superficiais
a edificios e vexetación - comparados cos provocados polos tornados máis violentos.

Na figura 1 móstrase (esquerda) a imaxe de isóbaras en superficie do día 9 ás 0 UTC
cunha presión de 975 hPa no centro da baixa; 24 h máis tarde a baixa se desprazou cara
ao leste e cunha presión de 985 hPa no seu centro. O núcleo da baixa está frío por aire
moi frío, o que leva consigo moita inestabilidade.

Fig. 1. Imáxenes de isobaras en superficie ye altura xeopotencial dos 500 hPa para o día 9 de marzo as 0
UTC e 24h máis tarde (www.wetterzentrale.de)
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A figura 2 é unha imaxe do Meteosat das 12 (hora oficial) onde pode verse a zona de
baixas presións ao noroeste de Galicia coas súas bandas de nubes conectivas asociadas.

Fig. 2. Imagen del meteosat de las 12h (hora oficial).

2. Tromba mariña de Ribeira
Na península de Barbanza (Fig. 3), a tromba mariña manifestouse ás 7:30 horas UTC e
entrou en Galicia pola localidade de Aguiño ata alcanzar A Pobra do Caramiñal,
deixando danos tamén no núcleo de Ribeira e na praia de Coroso.

Fig. 3. Zonas afectadas pola tromba mariña (en amarelo) e ubicación das estacións
meteorolóxicas e do radar da Xunta de Galicia (en vermello).
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Fig.4: Evolución da tromba mariña na península de Barbanza vista polo radar meteorolóxico de Monte
Xesteiras. Esquerda: reflectividade (dBZ); Dereita: tipo de celda (azul: estratiforme; vermello: convectiva).
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Na Fig. 4 represéntase a evolución do fenómeno visto dende o radar meteorolóxico de
Monte Xesteiras. Nesta figura, pódese observar que a tromba mariña está asociada a
unha nube de tipo convectivo.

Entre as 7:40 e as 8:10 UTC, os pluviómetros situados nas estacións meteorolóxicas de
Corrubedo (Ribeira) e Cespón (Boiro) acumularon 8.4 e 6.4 Lm-2 respectivamente, con
picos de 5 L/m2; o refacho máximo rexistrado neste período nas dúas estacións foi de 66
e 48 km/h (figuras 5 e 6).

Fig.5: Evolución diaria da precipitación (instantánea e acumulada) e do refacho nas estacións
meteorolóxicas de Corrubedo.
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Fig.6: Evolución diaria da precipitación (instantánea e acumulada) e do refacho nas estacións
meteorolóxicas de Cespón.

3. Trombas mariñas de Cíes e A Guarda
Outros dous fenómenos observáronse a partir das 11:00 horas UTC na costa sur de
Galicia, preto das illas Cíes e do concello da Guarda (Fig. 3). En Fig. 7 represéntase a
evolución do fenómeno visto dende o radar meteorolóxico de Monte Xesteiras. Neste
período a estación meteorolóxica de Cíes acumulou 3.3 L/m2 e rexistrou valores de
refacho de 67 km/h (Fig.8).
Estes fenómenos, ao estar asociados a celdas convectivas, foron acompañados tamén
por un elevado número de raios, moitos sobre o mar e máis de 200 en toda Galicia
(Fig. 9).
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Fig. 7: Evolución das trombas mariñas nas Rías Baixas vistas polo radar meteorolóxico de
Monte Xesteiras. Esquerda: reflectividade (dBZ); Dereita: tipo de celda (azul: estratiforme;
vermello: convectiva).

Fig. 8: Evolución diaria da precipitación (instantánea e acumulada) e do refacho na
estación meteorolóxica de Cíes.

Página 7 de 8

Informe do día 9 de Marzo de 2013

Fig. 9: Raios detectados o día 9 de marzo 2013. En celeste represéntanse os raios caídos entre as 6:00 e as
8:00 UTC e en verde claro os detectados entre as 10:00 e as 12:00 UTC.
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