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METEOROLOGIA TXOSTENA – 2014KO URTARRILA 
 

Urtarrila hezea eta oso beroa izan zen, mendebaldek o fluxu indartsuak 
bultzatuta itsasotik aire masak etengabe sartu bait ziren. 
 
Hilaren hasieran eta bukaeran bi denborale izan zir en, eta bigarrena izan 
zen esanguratsuena. Izan ere, hilaren 24an eta 25ea n, zenbait ibaiek 
gainezka egin zuten; alde batetik, prezipitazioa et engabe egin zuelako, eta, 
beste aldetik, aurrez egindako elurra urtu egin zel ako. Itsasoko egoera ere 
aipagarria da. Lehenik eta behin, hilaren 6ko arrat saldean eta hurrengo 
eguneko goizaldean olatuen arteko periodoa handia i zan zen, 22-23 
segundokoa, hain zuzen. Bigarrenik, hilaren 27an et a 28an itsaso handia 
izan zen.   
 

Prezipitazioa 
 
EAEn hilabetea, oro har, hezea izan zen. Prezipitazioaren banaketa espaziala 
ohikoa izan zen. Hau da, balio altuenak Gipuzkoa ekialdeko mendietan neurtu 
ziren (Añarbe 430 mm, Ameraun 400 mm), eta bigarren mailako maximoa 
Bizkaiko kostaldean (Iruzubieta 313 mm, Muxika 304 mm). Balio baxuenak 
Ebro Ibarrean neurtu ziren (Moreda 32 mm, Zambrana 36 mm). Bi muturren 
kalifikazioak oso ezberdinak dira, aipatutako lehenengo biena oso hezea da eta 
azkenekoarena ohikoa.  
 
Bigarren astean izan ezik, gainontzeko ia egun guztietan euria egin zuen. Euri-
egun batzuk esanguratsuak izan ziren, eta laugarren astekoak dira ia denak. 
Hilaren 20an, ipar-mendebaldeko adbekzio indartsuak bultzatuta zaparrada 
trumoitsuak iritsi ziren gurera, kostaldean txingorra egin zuen, eta lurraldearen 
mendebaldean jasotako prezipitazioa oso ugaria izan zen (Balmaseda 60.3 
mm, Sarria 43.6 mm). Hilaren 22tik 25era bitartean pilatutako euria berriro ere 
oso ugaria izan zen eta balio esanguratsuenak hilaren 24an eta 25ean jaso 
ziren, izan ere,  ibai batzuetan arazoak izan ziren. Hilaren 25ean, eguerdi 
aldean, 24 orduan pilatutako prezipitazioak muturreko fenomeno 
meteorologikoen maila aise gainditu zuen Gipuzkoa ekialdean eta Bizkaia 
barnealdeko zenbait tokitan (Añarbe 132.6 mm, Berastegi 102 mm, Iruzubieta 
79.7 mm). Euritea fronte bero baten isatsak eragin zuen, eta, horrez gain, aire 
masa beroago bat ekarri zuen gurera. Horren ondorioz, tenperatura igo egin 
zen, eta mendietan pilatuta zegoen elurra urtzen hasi zen. Ur kantitate horri 
egindako euria gehitu zitzaion, eta zenbait ibaiek gainezka egin zuten. Batzuk 
maila laranjara iritsi ziren; Baia Sarriako estazioan (1.7 m), Oria Andoaingo (2.1 
m) eta Lasarteko (3.5 m) estazioetan, eta Urumea Ereñozu (2.5 m) eta Añarbe 
(1.9 m) parean.   
 
Urtarrilean elurrari loturiko hiru gertaera izan ziren. Hilaren 4koa oso laburra 
izan zen. Eguerdian elur-kota 1500 m-ra jaitsi zen eta arratsaldean 800 m-ra, 
orduan zaparrada txiki-ertainak bota zituen. Hilaren 19an elur-kota 600-700 m 
ingurura jaitsi zen, baina ez zuen apenas elurrik egin. Hurrengo egunean, elur-
kota maila berdintsuan egon zen, baina zaparradak mardulagoak izan ziren eta 
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zabaldu egin ziren. Gertaera esanguratsuena hilaren 27tik eta 30era bitartean 
jazo zen. Elur-kota 1000 m-tik behera egon zen (28ko arratsaldean izan ezik), 
hilaren 27ko azken orduetan 600 m-ra jaitsi zen eta hilaren 30ean 500 m-ra.    
 
 
Taula 1: Azken urteetan urtarrilean pilatutako prez ipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 

sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 143.7 272.3 59.3 22.1 182.5 201.9 59.3 136.5 83.7 89.7 

Lasarte 284.8 406.8 142.7 40.4 203.0 203.3 60.5 157.9 102.9 123.7 

Arrasate 229.3 421.9 108.7 31.6 239.6 223.2 104.8 125.1 114.0 205.2 

Abetxuko 91.6 211.0 22.6 15.9 121.1 122.5 25.8 55.3 42.5 72.6 

Páganos 45.5 127.6 13.9 21.5 48.0 68.3 17.6 14.8 19.1 32.6 

 
 

Tenperatura 
 
Urtarrila oso beroa izan zen EAEn. Kostaldean batez besteko tenperatura 12 ºC 
ingurukoa izan zen eta Arabako Lautadan 7 ºC-tik gorakoa. EAE osoa kontuan 
hartuz ohikoa baino 2.5 ºC altuagoa. Baliteke kalifikazio hau harrigarria 
iruditzea, urtarrila haizetsua izan zelako eta ondorioz sentsazioa ere oso 
ezberdina izan zitekeelako. Kontua da mende honen hasieratik neurtutako balio 
altuenak direla, eta serie klimatikoen buruan daudela, 1996 urtekoak baino ez 
daude aurretik. 
 
Hilaren lehen herenean nagusitu zen adbekzio beroak eta itsasaldeko aire 
epelen etengabeko sarrerak, egun gehienetan ohikoa baino tenperatura 
altuagoak izatea eragin zuen. Egun hotz bakarrak, itsasaldeko aire polarra 
gurera sartu zenean izan genituen, hilaren 19an eta 27an. Bestalde, fluxu 
kontinentalak ez ziren guregana iritsi.  
 
Gauzak horrela, ez da harritzekoa ohi baino izotz-egun gutxiago izatea. 
Adibidez, Gasteizen, 4 egunetan bakarrik egin zuen izotza, hots, ohi baino 
askozaz gutxiagotan (batez bestekoa 12 egun). Hilaren 19a izan zen hotzena. 
Araba ia osoan egin zuen izotza, hala ere, isurialdeen banalerrotik iparraldera ia 
ez zuen egin (Iturrieta -3.5ºC, Subijana -2.3ºC, Arrasate -0.8ºC). Hilaren 8a izan 
zen egunik beroena eta tenperatura maximo erabat ezohikoak neurtu ziren 
(Zaratamo 24.2ºC, Derio 23.7ºC). Lurraldearen mendebaldean XXI. mendeko 
balio altuenak neurtu ziren, eta serie klimatikoen muturreko balioetatik oso gertu 
ibili ziren. Horrez gain, hilaren 6an eta 8an minimoak oso suabeak izan ziren; 
kostaldean termometroa ez zen 15 ºC-tik jaitsi.   
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Taula 2: Urtarrilean, azken urteetan, neurtutako ba tez besteko tenperatura Euskal 
Autonomi Erkidegoko sare automatikoaren estazio adi erazgarrietan. 

  
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 12.1 10.4 10.0 10.2 9.0 9.0 11.2 10.5 8.1 9.5 

Lasarte 10.9 8.8 8.6 8.4 7.5 8.5 10.2 9.9 7.7 8.4 

Arrasate 8.6 6.5 6.3 6.5 6.0 6.5 8.3 7.4 5.2 5.9 

Abetxuko 7.2 5.4 5.1 5.0 3.8 4.5 6.2 4.8 3.8 3.4 

Páganos 6.5 6.2 5.7 5.1 3.6 3.8 6.2 5.5 3.9 3.1 

 
 

Haizea 
 
Oro har, urtarrilean haizeak izan zuen jokabidea bi hamabostaldietan bana 
daiteke: lehenengoan hirugarren koadranteko fluxu iberiarrak nagusitu ziren, 
eta bigarrenean laugarren koadranteko itsasaldeko fluxuak. Nolanahi ere, 
urtarrila haizetsua izan zen eta muturreko mailak 15 egunetan gainditu ziren.   
 
Bereziki nabarmentzekoak dira lehenengo astean neurtutako balioak. Hilaren 
lehen egunean haize-bolada bortitzak neurtu ziren mendebaldeko 
haizeguneetan (Orduña 123.5 km/h, Cerroja 120.6 km/h). Handik gutxira, 
hilaren 4an, urtarrileko balio altuenak neurtu ziren. Egun hartan haizeguneetako 
estazio askotan haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gainditu zuten (Orduña 
142.2 km/h, Cerroja 135.4 km/h, Punta Galea 122 km/h); eta 80 km/h-ko muga 
haizeguneak ez diren tokietan (Saratxo 106.9 km/h, Ordizia 91.1 km/h, Arkaute 
90 km/h). Hilaren 6ko goizaldean, balio berdintsuak neurtu ziren (Punta Galea 
136.4 km/h, Arboleda 134.3 km/h, Orduña 121.3 km/h). 
 
 
 

Analisia 
 
Urtarrilaren 1etik 8ra 
Hilaren hasieran lurrazalean presio baxuko sistema zabal bat nagusitu zen; 
gunea Britainiar uharteen ipar-mendebaldean zuen, eta Iberiar Penintsulara 
mendebaldeko fluxua bidali zuen. Hainbat frontek Iberiar Penintsula 
mendebaldetik ekialdera zeharkatu zuten, baina EAEra nahikoa ahulduta iritsi 
ziren. Hilaren 6tik aurrera, Ozeano Atlantikotik beste depresio bat iritsi zen, 
aska barometriko bat Azoreetarantz hedatu zen eta ondorioz hegoaldeko 
adbekzioa gailendu zen. Adbekzio bero hark eraginda, Iberiar Penintsula (ipar-
mendebaldeko muturra izan ezik) ia denbora guztian aire-masa tropikal baten 
menpe egon zen. Bestalde, Ipar Atlantikoan zirkulazio zonal indartsua nagusitu 
zenez, itsasoko egoera kaskarra izan zen (itsaso zakarra edo oso zakarra izan 
zen).   
 
Urtarrilaren 9tik 12ra 
Presioa altuak nagusitu ziren, beraz denboraldi hartan eguratsa egonkor egon 
zen. Zirkulazio zonala latitude altuagoetara mugitu zen, 50 ºI-etik gora, eta 
bitartean mediterranear arroa presio altuko gailurraren menpe egon zen. Hori 
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bai, tenperatura pixkanaka jaisten joan zen, batez ere minimoak, eta behe-
lainoa agertu zen, Ebro Ibarrean iraunkorra izan zen.     
 
Urtarrilaren 13tik 21era 
 
Hilaren 13an zurrunbilo zirkunpolarra izurtu egin zen eta goi-geruzetako ibar 
batek eragin zigun. Iberiar Penintsula hainbat frontek zeharkatu zuten 
mendebaldetik ekialdera eta euri ugari utzi zuten. Horien ondoren, hilaren 
erdiko egunetan beste fronte bat iritsi zitzaigun. Baina azken kasuan aldaketa 
garrantzitsuak gertatu ziren konfigurazio sinoptikoan. Hilaren 18an ibarraren 
ardatza Iberiar Penintsularen gainean zegoen; ibarra hainbeste luzatu zen, non 
muturra Afrika iparralderaino iritsi baitzen. Ibarraren beheranzko adarrak haize 
heze eta oso hotzen korridore bat definitu zuen. Ibarra ekialdera mugitu 
heinean guri eragin zigun. Horrela, hilaren 19an eta 20an elurra egin zuen kota 
ertain-altuetan; horrez gain, zaparrada trumoitsuak eta txingorra bota zituen 
kantauri isurialdean, izan ere hainbat ezegonkortasun lerrok eragin zigun. 
 
Konfigurazio sinoptikoan beste aldaketa garrantzitsu bat ere egon zen. 
Eskandinaviako antizikloia Errusia aldera hasi zen zabaltzen. Ozeano 
Atlantikoko depresioek ordura arte ez zuten inongo oztoporik izan eta erraz 
sartzen ziren kontinentean. Alabaina, antizikloiak eragindako blokeoaren 
eraginez ipar-mendebaldeko adbekzioarekin jarraitu genuen. 
 
Urtarrilaren 22tik 26ra 
Goi-geruzetan zegoen aire hotza ekialdera mugitu zen. Eta, bitartean, 
lurrazalean Azoreetako antizikloia nagusitu zen. Horrela, ipar-mendebaldeko 
fluxua nagusitu zen EAEn. Eguraldi euritsua izan genuen ondorengo egunetan, 
izan ere 60 ºI inguruan mugitu ziren depresioei loturiko hainbat fronte-katek euri 
ugari utzi ziguten. 
 
Urtarrilaren 27tik 31ra 
Negu giroa izan genuen hilaren azken egunetan. Azoreetako antizikloia 
mendebaldera erretiratu zen eta Ozeano Atlantikoko depresio sakon batek 
hartu zuen nagusitasuna; depresioa geldikor geratu zen Britainiar uharteetan. 
Depresioari loturiko hainbat ezegonkortasun lerrok eta frontek eragin ziguten; 
gainera, aire masa hotza zegoen eguratseko erdi mailako geruzetan eta goi-
geruzetan. Eguraldi oso nahasia eta haizetsua izan genuen. Horrez gain, 
zaparrada trumoitsuak bota zituen eta elurra egin zuen kota ertain-altuetan. 
Hala ere, azpimarragarriena olatuen altuera izan zen; 6-7 m ingurukoa izan 
baitzen olatuen altuera adierazgarria. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 

 
Oinarrizko datu estatistikoak 

 

Taula 3: 2014ko urtarrileko balio klimatikoak, Eusk al Autonomi Erkidegoko sare 
automatikoaren estazio adierazgarrietan. 

 

Estazioa 

Batez 
besteko 
Tenp. 

ºC 

Tenp. 
max. 

ºC 

Tenp. 
max.abs. 

ºC 

Tenp. 
min. 
ºC 

Tenp. 
min.abs. 

ºC 
Izotz-

egunak  

Pilatutako 
euria 
l/m 2 

Egun 
batean 

pilatutako 
euri max. 

l/m 2 
Euri-

egunak.  

Deusto 12.1 14.9 21.9 9.4 4.0 0 143.7 20.3 25 

Lasarte 10.9 14.2 20.0 7.6 2.9 0 284.8 37.5 24 

Arrasate 8.6 12.2 19.5 5.5 -0.8 1 229.3 41.6 25 

Abetxuko 7.2 11.2 18.6 3.8 -1.2 4 91.6 14.8 24 

Páganos 6.5 9.4 13.6 4.0 0.3 0 45.5 7.4 20 



 

 

6 

Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak  
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Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 
Urtarrilean 36 abisu hori (haizea, elurra, itsasald eko arriskua, izotza, 
prezipitazio iraunkorra) eta 6 alerta laranjen berr i eman dugu (itsasaldeko 
arriskua). 
 
 
� Hilaren 1ean Britainiar uharteen mendebaldean zegoen presio baxuko 

sistemak hego-mendebaldeko haize-bolada oso gogorrak eragin zituen, 
puntualki bortitzak, batez ere EAEko mendebaldeko mendi inguruetan 
(Orduña 123.5 km/h, Cerroja 120.6 km/h, Punta Galea 117.7 km/h, Arboleda 
114.1 km/h, Kapildui 100.8 km/h); barnealdeko haizegunea ez den toki 
batean ere bai (Navarrete 85.3 km/h). 

 
Asteazkena, hilak 1: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 06etatik 24etara ordu lokala. 

 
� Hilaren 1ean eta hurrengo egunean, eguerdira arte, olatuen altuera 

adierazgarria 3,5 m ingurukoa izan zen.  
 

Asteazkena, hilak 1: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
ordu lokala. 
Osteguna, hilak 2: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 15etara 
ordu lokala. 
 

� Itsasoko egoerak hilaren 3ko arratsaldean okerrera egin zuen. 4-4.5 m 
ingurukoa izan zen olatuen altuera adierazgarria eta horrela jarraitu zuen 
hilaren 4ra arte. Hilaren 5ean pixkanaka jaisten joan zen. Egunaren azken 
orduetan 3-3,5 m inguruan egon zen, hortaz, abisua amaitu zen.  

 
Ostirala, hilak 3: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 18etatik 24etara ordu 
lokala. 
Larunbata, hilak 4: Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
ordu lokala. 
Igandea, hilak 5: Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 10etara 
ordu lokala. Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 10etatik 24etara ordu 
lokala. 
 

� Hilaren 4an, egunaren bigarren zatian, aska barometriko bat azkar igaro zen 
eta berari loturiko aire hotza goi-mailetan sartu zen. Ondorioz, elur-kota jaitsi 
egin zen; eguerdian 1500 m inguruan egotetik arratsaldean 800 m-ra 
egotera pasatu zen. Zaparrada txiki-ertainak bota zituen; gauean atertzera 
egin zuen. 

 
Larunbata, hilak 4: Abisu Horia elurragatik barnealdean 15etatik 24etara ordu lokala. 
 

� Hilaren 4an Ipar Atlantikoan presio baxuko sistema zabal bat nagusitu zen. 
Hasieran hego-mendebaldeko fluxua bidali zuen eta ondoren ipar-
mendebaldera aldatu zen. Haize aldaketa eta Frantzia zeharkatu zuen 
bigarren mailako baxu txiki baten garapena aldi berean gertatu ziren. Egun 
hartan, asko izan ziren haizeguneetan 100 km/h-ko abiadura gainditu zuten 
estazioak, eta 80 km/h-ko muga haizeguneak ez diren tokietan. Mendi 
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inguruetako eta Bizkaiko kostaldeko zenbait tokitan, haize-boladak bortitzak 
izan ziren. Deigarria da Saratxon neurtutako balioa,  106.9 km/h. 

 
Haizeguneak (km/h)  Haizeguneak ez diren tokiak (km/h)  
Orduña 142.2 Saratxo 106.9 
Cerroja 135.4 Ordizia 91.1 
Punta Galea 122.0 Arkaute 90.0 
Kapildui 109.1 Navarrete 90.0 
Zaldiaran 108.7 Alegría 89.6 
Ordunte 107.6 Zizurkil 89.6 
Santa Clara 104.4 Zambrana 86.0 
Gasteiz 104.0 Igorre 84.2 
Higer 102.2 Gardea 83.9 
Oiz 101.2 Iurreta 82.8 
Deusto 88.9 Zegama 82.4 
--- -- Arrasate 80.3 

 
Larunbata, hilak 4: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 15etara ordu lokala. 
Abisu Horia haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan Araban 09etatik 15etara ordu lokala. 

 
� Britainiar uharteen mendebaldera beste depresio oso sakon bat iritsi zen. 

Ondorioz, hilaren 5eko azken orduetan eta hurrengo eguneko goizaldean, 
hego-mendebaldeko ufada zakarrak neurtu ziren, aurreko gertaeran 
izandako balioen antzekoak.  

 
Haizeguneak (km/h)  Haizeguneak ez diren tokiak (km/h)  
Punta Galea 136.4 Zegama 97.2 
Arboleda 134.3 Eitzaga 88.9 
Orduña 121.3 Zizurkil  88.6 
Cerroja 123.8 --- -- 
Zaldiaran 112.7 --- -- 
Oiz 109.4 --- -- 

 
Igandea, hilak 5: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan Bizkaian eta Araban 00etatik 
24etara ordu lokala.  
Astelehena, hilak 6: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan Bizkaian eta Araban 00etatik 
24etara ordu lokala.  
 

� Hilaren 6an olatuen altuera adierazgarria berriro igo zen eta azken orduetan 
5 metroko altuera gainditu zuen. Horrela jarraitu zuen hurrengo eguneko 
eguerdira arte. Ondoren jaitsi egin zen eta azken orduetan 3.5 m inguruan 
egon zen. Hala ere, esanguratsuena olatuen arteko periodoa izan zen, 22-
23 segundo ingurukoa izan zen, hilaren 6ko arratsaldean eta hurrengo 
eguneko goizaldean.  

 
Astelehena, hilak 6: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 18etatik 21etara 
ordu lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 21etatik 24etara ordu 
lokala. 
Asteartea, hilak 7: Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 15etara 
ordu lokala. Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 15etatik 24etara ordu 
lokala. 
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� Hilaren 12an, Azoreetako antizikloiaren eta Britainiar uharteen 
mendebaldean zegoen depresio sakon baten artean fluxu zonal indartsua 
sortu zen. Bizkaiko haizeguneetan haize-bolada oso gogorrak neurtu ziren 
(Matxitxako 110.5 km/h, Punta Galea 111.6 km/h, Cerroja 101.5 km/h) eta 
baita barnealdeko zenbait tokitan ere (Zegama 83.9 km/h). 

 
� Hilaren 14an, goizetik aurrera, olatuen altuera adierazgarria 3,5 m inguruan 

egon zen.  
 

Asteartea, hilak 14: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 06etatik 24etara 
ordu lokala. 

 
� Hilaren 15ean, Britainiar uharteen mendebaldean depresio sakon bat 

zegoen, eta Iberiar Penintsulan aska barometriko bat. Ondorioz, 
haizeguneetan haize-bolada oso gogorrak neurtu ziren. Urduñan esaterako,  
110.5 km/h-ko ufada neurtu zen.   

 
� Hilaren 17an, goi-mailetan zegoen aska barometriko sakon baten 

beheranzko adarrak Galiziako kostaldera baxu txiki bat bidali zuen eta hego-
mendebaldeko fluxua indartu egin zuen. Egunaren lehen zatian haize-
bolada oso gogorrak neurtu ziren, bereziki EAEren mendebaldean (Orduña 
115.6 km/h, Matxitxako 115.6 km/h, Cerroja 112.7 km/h, Punta Galea 105.1 
km/h). Hilaren 18ko goizaldean ere hegoaldeko fluxua nagusitu zen eta 
ufada oso gogorrak neurtu ziren. Baten bat esanguratsua izan zen, adibidez 
Zegaman neurtutakoa, 80.3 km/h 

 
Ostirala, hilak 17: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan Bizkaian eta Araban 00etatik 
15etara ordu lokala. 
 

� Hilaren 17an, egunaren lehen zatian olatuen altuera adierazgarria 3.5-4 m 
ingurukoa izan zen. 

 
Ostirala, hilak 17: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 18etara 
ordu lokala. 
 

� Hilaren 19an elur-kota arratsaldean 600-700 m-ra jaitsi zen, nahiz eta 
prezipitazio txikia egin. Kostaldean prezipitazioa ertaina izan zen, dena den 
isurialde mediterraneoan ia ez zuen ezer egin. Hurrengo egunean elur-kotak 
antzera jarraitu zuen, baina zaparrada handiagoak bota zituen eta leku 
gehiagotan. Gainera, zaparradez gain txingorra ere bota zuen kostaldean 
(Gasteizen elurra egin zuen, baina ez zuen zuritu). Azken orduetarako elur-
kota 1000 m ingurura igo zen. 

 
Igandea, hilak 19: Abisu Horia elurragatik barnealdean 12etatik 24etara (ordu lokala). 
Astelehena, hilak 20: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24etara (ordu lokala). 

 
� Hilaren 20an ipar-mendebaldeko adbekzio indartsuak zaparrada trumoitsuak 

eragin zuten, kostaldean txingorra ere egin zuen, eta euria oso ugaria izan 
zen EAEren mendebaldean (Balmaseda 60.3 mm, Sarria 43.6 mm). 
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� Hilaren 22an, gauean olatuen altuera adierazgarria 3.5 m ingurukoa izan 

zen. 
 

Asteazkena, hilak 22: Abisu Horia itsasaldeko arriskuagatik/olatuen altueragatik 18etatik 
24etara (ordu lokala).  

 
� Hilaren 25ean, eguerdi aldean, 24 orduan pilatutako prezipitazioak 

muturreko fenomeno meteorologikoen maila aise gainditu zuen Gipuzkoa 
ekialdean eta Bizkaia barnealdeko zenbait tokitan (Añarbe 132.6 mm, 
Berastegi 102 mm, Ameraun 99.9 mm, Iruzubieta 79.7 mm, Ereñozu 75.7 
mm, Bidania 75.2 mm). Euritea fronte bero baten isatsak eragin zuen, eta, 
horrez gain, aire masa beroago bat ekarri zuen gurera. Horren ondorioz, 
tenperatura igo egin zen, eta mendietan pilatuta zegoen elurra urtzen hasi 
zen. Ur kantitate horri egindako euria gehitu zitzaion, eta zenbait ibaiek 
gainezka egin zuten 24ko gauean eta 25eko goizaldean. Batzuk maila 
laranjara iritsi ziren; Baia Sarriako estazioan (1.7 m), Oria Andoaingo (2.1 m) 
eta Lasarteko (3.5 m) estazioetan, eta Urumea Ereñozu (2.5 m) eta Añarbe 
(1.9 m) parean. 
 
Ostirala, hilak 24: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Gipuzkoan 12etatik 24etara (ordu 
lokala)  
Larunbata, hilak 25: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Gipuzkoan 00etatik 18etara 
(ordu lokala)  
  

� Hilaren 24an, Azoreetako antizikloiaren bihurdura Iberiar Penintsulara sartu 
zen, eta ipar-mendebaldeko haize-bolada oso zakarrak eragin zituen, 
zenbait unetan bortitzak. Zonalderik kaltetuena kostaldea izan zen 
(Matxitxako 121 km/h, Oiz 115.9 km/h, Santa Clara 108.7 km/h, Cerroja 
104.8 km/h, Punta Galea 100.8 km/h), eta haizegunea ez den beste estazio 
batean ere bolada oso gogorrak neurtu ziren (Mungia 83.2 km/h). Hilaren 
25ean iparraldeko fluxua nagusitu zen. Matxitxakon 103.3 km/h-ko ufada 
neurtu zen, eta haizeguneak ez diren lekuetan, esaterako Paganosen eta 
Arrasaten 90.4 km/h-koa. 

 
Ostirala, hilak 24: Abisu Horia haizeagatik Bizkaiko eta Gipuzkoako haizeguneetan 12etatik 
24etara (ordu lokala). 

 
� Hilaren 24an eta 25ean olatuen altuera adierazgarria 3.5-4 m ingurukoa izan 

zen. Hilaren 26an handitzen joan zen olatuen altuera, azken orduetan 5 m-
koa izan arte. Hilaren 27an are gehiago handitu ziren eta egunaren bigarren 
partean 6-7 m-koak izan ziren. Hilaren 28an berdintsu jarraitu zuten. Hilaren 
29an eta 30ean olatuen altuera pixkanaka txikiagotu egin zen; 5 m-tik 3.5 m-
ra. 

  
Ostirala, hilak 24: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 15etatik 24etara 
(ordu lokala) 
Larunbata, hilak 25: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 15etara 
(ordu lokala)  
Igandea, hilak 26: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 12etatik 24etara 
(ordu lokala)  
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Astelehena, hilak 27: Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 
24etara (ordu lokala).  
Asteartea, hilak 28: Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
(ordu lokala).  
Asteazkena, hilak 29: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
(ordu lokala).  
Osteguna, hilak 30: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
(ordu lokala).  
  

� Hilaren 27tik 30era bitartean elur-kota 1000 m-tik behera egon zen (hilaren 
28ko arratsaldean izan ezik). Hilaren 27an, azken orduetan 600 m-ra jaitsi 
zen, eta hilaren 30ean 500 m-ra. Azken gertaera horretan Gasteizen zuritu 
egin zuen eta Donostian zaparrada trumoitsuak eta txingorra bota zituen. 

 
Astelehena, hilak 27: Abisu Horia elurragatik barnealdean 06etatik 24etara (ordu lokala). 
Asteartea, hilak 28: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24etara (ordu lokala). 
Asteazkena, hilak 29: Abisu Horia elurragatik barnealdean 12etatik 24etara (ordu lokala). 
Osteguna, hilak 30: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24etara (ordu lokala). 
 

 
� Hilaren 27an Azoreetako antizikloiaren eta Irlanda iparraldean zegoen 

depresioaren artetik ipar-mendebaldeko fluxu indartsua iritsi zitzaigun. 
Bizkaian 100 km/h-tik gorako ufadak neurtu ziren, bai haizeguneetan 
(Matxitxako 123.8 km/h, Punta Galea 106.6 km/h, Cerroja 104.4 km/h), eta 
baita haizeguneak ez diren tokietan ere (Mungia 99.5 km/h). Hilaren 28an bi 
sistemen artetik bigarren mailako depresio bat pasatu zen eta oso bizkor 
zeharkatu zuen Bizkaiko Golkoa. Frantziara bidean mendebal-osagaiko 100 
km/h-tik gorako ufadak eragin zituen mendebaldean (Matxitxako 124.9 km/h, 
Arboleda 110.5 km/h, Orduña 100.1 km/h). 

 
Asteartea, hilak 28: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 12etatik 24etara (ordu lokala). 
Abisu Horia haizeguneak ez diren lekuetan 12etatik 24etara (ordu lokala). 
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Terminologia 
 
Batezbesteko tenperatura: hileko batezbesteko tenperatura. 
-   Tenperatura maximoa: eguneko tenperatura maximoen hileko batezbestekoa. 
-   Tenperatura maximo absolutua: hileko tenperaturarik altuena. 
-   Tenperatura minimoa: eguneko tenperatura minimoen hileko batezbestekoa. 
-   Tenperatura minimo absolutua: hileko tenperaturarik baxuena. 
-   Izotz-egunak: hilean, tenperatura 0 ºC-tik behera egon deneko egun kopurua. 
-   Pilatutako prezipitazioa: hilean pilatutako prezipitazio totala. 
-   Eguneko prezipitazio maximoa: hilean, eguneko prezipitazio total altuena. 
-  Prezipitazio-egunak: hilean, estazioak ≥ 1 mm-ko prezipitazioa neurtzen dueneko egun 
kopurua. 
 
Tenperaturaren maiztasun-indizea (f) . Irizpidea: 
- Erabat beroa: tenperaturak, 1971-2000ko denboraldiko balio maximoa, gainditzen duenean. 
- Oso beroa: f < %20. tenperatura, urterik beroenen %20ari dagokion tartean dagoenean. 
- Beroa: %20 ≤ f < %40. 
- Ohikoa: %40 ≤ f < %60. tenperatura erdiko balioaren inguruan aurkitzen denean. 
- Hotza:  %60 ≤ f < %80. 
- Oso hotza: f ≥ %80. tenperatura, urterik hotzenen %20ari dagokion tartean dagoenean. 
- Erabat hotza: tenperatura, 1971-2000ko denboraldiko balio minimora irizten ez denean. 
 
Prezipitazioaren  maiztasun-indizea (f) . Irizpidea: 
- Erabat hezea: prezipitazio-kopurua, 1971-2000ko denboraldiko balio maximoa, gainditzen 

duenean. 
- Oso hezea f < %20. prezipitazio-kopurua, urterik hezeenen %20ari dagokion tartean 

dagoenean. 
- Hezea: %20 ≤ f < %40. 
- Ohikoa: %40 ≤ f < %60. prezipitazio-kopurua erdiko balioaren inguruan aurkitzen denean. 
- Lehorra:  %60 ≤ f < %80. 
- Oso lehorra: f ≥ %80. prezipitazio-kopurua, urterik lehorrenen %20ari dagokion tartean 

dagoenean. 
- Erabat lehorra: prezipitazio-kopurua, 1971-2000ko denboraldiko balio minimora irizten ez 

denean. 
 
 
Testuan erabilitako beste termino meteorologikoen azalpena hurrengo terminologi gidan aurki 
daiteke:  
 
http://www.euskalmet.euskadi.net/s07-5893/eu/contenidos/informacion/manual_estilo/eu_9900/eu_manual.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OHARRA: txosten honetan erabilitako datuak behin-be hinekoak dira eta 
erabat balioztatzeke daude. 
 


