
Resum de dades meteorològiques estacionals de La Conarda (Bétera-Camp de Túria) HIVERN DEL 2014
(trimestre: gener, febrer i març)

Paràmetre:

Va
lo

r

Va
lo

r 
no

rm
al

 *

Di
fe

rè
nc

ia

Di
a

Mes Hor
a 

UTC
**

Observacions:

TEMPERATURA en º C:

MITJANA 12,8 11,1 1,7 Hivern molt més càlid del normal.

MÀXIMA 25,1 17 Març 13 h
Assolida cap a migdia, al final d'una curta 
entrada de vent de Ponent, canviant cap al 
Sud.

MÍNIMA 3,3 3 Febrer 7 h
Assolida amb vents encalmats, dins d’una 
situació de Ponent, habitual en aquelles 
dates.

PLUJA en Litres/ m2: *

TOTAL ACUMULADA 37,4 104 -66,6
Hivern extraordinàriament sec: 64 % menys 
del normal. El que menys pluja ha enregistrat 
dels 17 anys en què vinc replegant dades.

MÀXIMA DIÀRIA 7,4 9 Febrer 15 a 24
Caiguda durant un breu episodi de Llevant en 
un mes amb predominança de Ponent.

DIES AMB > 20 L/ m2 0 Quasi totes les pluges han estat força febles.

DIES AMB > 2 L/ m2 7 1 en Gener, 3 en Febrer i 3 en Març.

DIES AMB > 0,2 L/ m2 14 6 en Gener, 4 en Febrer i 4 en Març.

Valor mitjà

de la meua

VENT (velocitat en Km/ h): estació:

VELOCITAT MITJANA 4,2 4,9 -0,7
Hivern una mica més calmat que de costum 
(en 6 anys de dades) al meu observatori.

RATXA/ BUFARADA MÀXIMA 66 8 Febrer 15 h
Durant una situació de vents aponentats del 
WSW, en canviar de direcció al NW.

DIRECCIÓ PREDOMINANT WSW W-WSW
El vent ha bufat amb predominança entre 
Ponent i Llebeig, com és el normal per a 
l'indret durant l'Hivern.

* Valor mitjà de temperatura o pluja de l’observatori oficial més proper (València - aeroport), obtinguts durant 30 anys (del 1971 al 2000), fent les correccions escaients de Tª.

** Hora coordinada universal, que a l' Hivern i al nostre país, correspon a 1 hora abans de l'hora oficial, fins al darrer diumenge de març que passa a 2 hores abans.


