
Resum de dades meteorològiques estacionals de La Conarda (Bétera-Camp de Túria) TARDOR climàtica 2014
(trimestre: setembre, octubre i novembre)
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Observacions:

TEMPERATURA en º C:

MITJANA 19,8 17,9 1,9
Tots 3 mesos més càlids del normal per a 
l'indret: 23,9 (1,6), 20,7 (2,8), 14,9 (1,5)º C.

MÀXIMA 37,1 11 Setembre 15 h
Al mig d'un episodi de 6 hores de vent de 
Llebeig de velocitat moderada.

MÍNIMA 6,4 10 Novembre 6 h
Amb vent fluix de Mestral (NW), després d’un 
dia de pluja feble.

PLUJA en Litres/ m2: *

TOTAL ACUMULADA 145,8 177 -31,2
Tardor variable; Setembre normal (+ 11 %), 
Octubre força sec (-90 %) i Novembre plujós 
(+56 %).

MÀXIMA DIÀRIA 37,2 22 Setembre 6 a 7
Caiguda durant el pas d'una pertorbació 
atlàntica venint des del golf de Cadis.

DIES AMB > 20 L/ m2 3 1 en Setembre i 2 en Novembre.

DIES AMB > 2 L/ m2 11 4 + 1 + 6, respectivament.

DIES AMB > 0,2 L/ m2 27 8 + 6 + 13, respectivament.

Valor mitjà

de la meua

VENT (velocitat en Km/ h): estació:

VELOCITAT MITJANA 2,1 3,7 -1,6
Tardor molt encalmada: 2,6/ 1,8/ 2,0 km/ h, 
respectivament.

RATXA/ BUFARADA MÀXIMA 64,4 22 Setembre 6 a 7 Durant el dia de pluja màxima.

DIRECCIÓ PREDOMINANT WSW
WSW 

(28%), ESE 
(28%)

Ha dominat la direcció entre Llebeig i Ponent, 
la més habitual fins ara a la meua estació, 
junt amb l'ESE. Per mesos: ENE, WSW, WSW.

* 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 en el cas de la Tª.

** Hora coordinada universal, que a la Tardor i al nostre país, correspon a 1 hora abans de l'hora oficial, a partir del darrer diumenge d'Octubre.


