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1. Atmosfera



• Atmosfera lurra inguratzen duen aire-geruza da eta gasez osatuta 
dago: nitrogenoa eta oxigenoa, besteak beste. Atmosfera oso 
garrantzitsua da Lurreko bizirako: 

ZER DA ATMOSFERA ETA ATMOSFERAREN 
ZATIAK

1.

• Kaltegarriak diren 
izpiak iragazten ditu.

2.

• Lurreko tenperaturak 
altuegiak eta 
baxuegiak izatea 
saihesten du.



ATMOSFERAREN ZATIAK



KANPOKO 
GERUZAK



FENOMENO ATMOSFERIKOAK

Fenomeno atmosferikoak troposferan gertatzen dira. Horietako batzuk dira hodeiak, 
euria, haizea eta tximistak. Fenomeno horien araberakoa da egunero egiten duen 
eguraldia. Leku batean zer eguraldi egiten duen zehazteko, eguraldiaren elementuak 
nolakoak diren jakin behar dugu: tenperaturak, prezipitazioak eta haizea.



2. EGURALDIA



• Estazio meteorologikoak 
zenbait aparatu ditu 
eguraldiaren elementuak 
neurtzeko.



3. LURREKO 
KLIMAK

• Klima deritzo 
eskualde batean urte 
askoan dauden 
baldintza 
atmosferikoen 
multzoari. 

Tajo



• Ekuatorearen inguruan daude.

Klima bero 
batzuek 

tenperatura 
handiak dituzte, 

eta euri-jasa 
sarriak: oihanak.

Ekuatoretik 
urrundu ahala, 
urtaro batean 

soilik egiten du 
euria: sabana.

Beste leku 
batzuetan, ia ez 

du euririk egiten, 
eta palmondoak 

eta kaktusak 
soilik hazten dira,



• Klima beroen eta hotzen artean daude. 

Leku batzuetan 
maiz egiten du 

euria; beste 
batzuetan, 

gutxitan…, baina 
denetan daude 

lau urtaro.

Tenperaturak ez 
dira oso altuak, 
ezta oso baxuak 

ere.

Zona horietan, 
zelaiak eta 

basoak hazten 
dira.



• Ipar eta Hego poloen inguruan daude.



5. ESPAINIAKO 
KLIMAK





Klima ozeanikoa
• Iberiar penintsulako 

iparraldeko berezko klima 
da.

• Ezaugarriak:
• Tenperaturak: leunak, 

itsasoa gertu dago eta.

• Prezipitazioak: ugariak eta 
erregularrak urte osoan 
zehar.



Mendiko klima

• 1.500 metro baino altuagoak diren 
mendietako klima da.

• Ezaugarriak:

• Tenperaturak: oso baxuak neguan (0ºC-tik 
beherakoak) eta freskoak udan (15ºC 
ingurukoak).

• Prezipitazioak: ugariak eta neguan elurra 
botatzen du.



Klima subtropikala

•Kanaria uharteetako klima da.

• Ezaugarriak:
• Tenperaturak: leunak urte 

osoan eta gutxi aldatzen dira 
urtaro batetik bestera.
•Prezipitazioak: urriak.



Klima mediterraneoa
• Barnealdean, ekialdean eta hegoaldean, Balearretan, Ceutan eta 

Melillan aurkitzen da.

• Ezaugarriak:
• Tenperaturak: Kostan, leunak urte 

osoan baina barnealdean, baxuak 
neguan eta altuak udan.

• Prezipitazioak: Urriak, batez ere, 
udan.




