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METEOROLOGIA TXOSTENA – 2014KO OTSAILA 
 

Otsaila ohikoa izan zen, baina heze ukituarekin, eta tenperaturari 
dagokionez beroa. Otsail osoan zirkulazio zonalak bultzatuta Atlantikotik 
depresioak bata bestearen atzetik etengabe iritsi ziren. Horiek denborale 
garrantzitsuak eragin zituzten EAEn; muturreko fenomeno meteorologiko 
gehienak haizeagatik eta olatu handiengatik izan ziren.  Deigarria da 
ziklogenesi leherkorreko depresioen etengabeko sorkuntza, eta baita 
horien gunean neurtutako presio minimoen balioak ere.    
 

Prezipitazioa 
 
Pilatutako prezipitazioaren arabera, hilabetea, oro har, ohikoa izan zen, nahiz 
eta lurraldeko zenbait tokitan hezea izan, Arabako Lautada ekialdean edo 
Donostian esaterako. Banaketa espaziala ohikoa izan zen, Gipuzkoa ipar-
ekialdean pilatu ziren litro gehien (Añarbe 247.6 mm, Oiartzun 187 mm) eta 
bigarren mailako maximoak Bizkaiko zenbait lekutan jaso ziren (Iruzubieta 
173.5 mm, Mañaria 169.9 mm). Araba hegoaldean balioak dezente baxuagoak 
izan ziren eta baxuenak Arabako Errioxan neurtu ziren (Páganos 31.3 mm, 
Moreda 29.4 mm). 
 
Hilabete osoan izan ziren euri-egunak. Pilatutako kantitateak hiru egunetan oso 
ugariak izan ziren, hala ere, behin ere ez zen 60 mm-ko muga gainditu. Hilaren 
1ean, Gipuzkoa ipar-ekialdean jaso ziren litro gehien (Oiartzun 51.4 mm, 
Añarbe 49.5 mm, Behobia 47.8 mm). Hilaren 10ean, kantauri isurialdearen 
barnealdean neurtu ziren balio maximoak (Iruzubieta 54.4 mm, Añarbe 50.6 
mm, Mañaria 47.1 mm). Azkenik, hilaren 28an, banalerrotik eta Enkarterrietatik 
gertu dauden lekuak izan ziren euritsuenak (Arrasate 39.4 mm, Cerroja 38.9 
mm). 
 
Otsailean elurra hainbat egunetan egin zuen, denetan kota ertainetan eta kota 
garaietan. Gainera, aurretik aipatutako egunetatik, hilaren 21an eta 26an elur-
kota 1000 m-tik behera jaitsi zen, hala ere, lodierak ez ziren esanguratsuak 
izan. Agian hilaren 10ean izan ziren arazo gehien, elur-zaparrada trumoitsuak 
bota baitzituen 600 m-tik gora. Nolanahi ere, ez zuen maila baxuetan zuritu.   
 
 
Taula 1: Azken urteetan otsailean pilatutako prezipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 

sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 
 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 84.8 286.1 79.1 87.9 42.7 65.9 41.2 120.2 74 99.9 

Lasarte 165.6 260.1 63.3 162.3 71.3 132.8 26.2 126.6 58.8 105.9 

Arrasate 147.0 372.5 109.8 176.3 70.7 121.4 31.4 144.5 80.5 189.3 

Abetxuko 80.5 164.3 41.5 74.9 34.1 52.0 26.6 88.9 28.4 76.8 

Páganos 33.6 86.6 34.6 47.0 13.1 16.5 15.9 88.5 26.9 54.1 
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Tenperatura 
 
Otsaila beroa izan zen. Kostaldean batez besteko tenperatura 10-11 ºC 
ingurukoa izan zen, eta Arabako Lautadan aise gainditu zen 6 ºC-ren muga. 
EAE osoan ohikoa dena baino gutxi gorabehera 0,5 ºC altuagoa izan zen. 
Mendean orain arte izandako balioen artean, erdiko posizioan daude balio 
horiek.   
 
Giroa oso aldakorra izan zen, egun batzuk beroak izan ziren eta beste batzuk 
hotzak, nahiz eta beroak gehiago izan eta tenperatura balio nahiko altuetara 
iritsi. Otsaileko maximoak 14an erregistratu ziren. Iberiar Penintsularen hego-
mendebaldean zegoen depresioak hego-ekialdeko haizea bidali zigun, eta 
horrela EAE aire masa tropikal baten eraginpean egon zen (Sodupe 24.7 ºC, 
Altzola 24.7 ºC, Derio 24.4 ºC). Iberiar Penintsula osoa zeharkatu zuen fronte 
beroaren ondoren iritsi zen aire masa beroaren eraginez gertatu zen hori. 
Hilaren 6an ere antzeko zerbait gertatu zen, baina balioak ez zien hain altuak 
izan. 
 
Negua (klimatologikoa) amaitu zen, baina kontinentetik etorri ohi diren haize 
lehor eta hotzik ez genuen izan. Hala ere, egun dezentetan egin zuen izotza 
barnealdean, izotz-egun kopurua ia ohikoa izan zen, baina mendi inguruetan 
izan ezik, gainontzeko lekuetan izotz txikia egin zuen. Egunik hotzena hilaren 
2a izan zen (Iturrieta -7.5 ºC, Subijana -3.8 ºC, Navarrete -3.4 ºC). 
 
  

Taula 2: Otsailean, azken urteetan, neurtutako batez besteko tenperatura Euskal 
Autonomi Erkidegoko sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 

 
  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 11.3 9.1 6.9 11.3 9.5 8.7 12.9 12.8 7.8 6.7 

Lasarte 9.9 7.6 4.8 10.1 8.4 8.4 12.6 11.7 7.0 5.9 

Arrasate 7.4 5.0 3.0 7.8 7.0 6.7 10.2 10.0 5.1 3.6 

Abetxuko 6.4 4.4 2.5 5.8 4.9 5.2 7.7 8.3 3.9 2.2 

Páganos 6.2 4.8 3.5 6.7 4.4 5.4 7.7 8.0 4.5 2.7 

 
 

Haizea 
 
Otsaila oso haizetsua izan zen, gainera oso gogor jo zuen haizeak, batez ere 
lehen hamabostaldian. Laugarren eta hirugarren koadranteko haizeak izan 
ziren nagusi. Berez, haizea izan zen otsaileko meteoro nagusia. 100 km/h-ko 
muga 18 egunetan gainditu zen, eta horietatik 10 egunetan bortitzak izan ziren 
ufadak (>120 km/h). Denen artean, lehenengo hilaren 6ko gertaera 
azpimarratuko dugu; neurtu ziren balioengatik eta balio altuak neurtu ziren 
estazio kopuru handiagatik, bai haizeguneetan (Punta Galea 166.3 km/h, 
Orduña 149.4 km/h) eta baita haizeguneak ez diren lekuetan ere (Iurreta 99.4 
km/h, Arkaute 95.8 km/h). Datu horien atzetik daude “Qumaira” zikloi 
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extratropikalak eragindakoak. Hala ere, otsaileko ufadarik gogorrena hilaren 
14an erregistratu zen, “Ulla” depresioarekin (Orduña 167 km/h). 
 
 

Analisia 
 
Otsailaren 1etik 3ra 
Otsaila ipar-mendebaldeko fluxu indartsuarekin hasi genuen (Terranuatik Iberiar 
Penintsularen Atlantikoko kostaldera bideratua). Errusia mendebalde inguruan 
neguan ohikoa den antizikloi hotza zegoen eta Ipar Atlantikoan depresio oso 
sakonen sistema oso zabal bat. Lehen egunetan depresio sakon haiek 
Britainiar uharteen parean egon ziren, eta itsaso denboraleak eta haize 
bortitzak eragin zituzten. Horixe gertatu zen hilaren 1ean eta 2an “Nadia” (941 
hPa) izena jarri zioten zikloi extratropikalarekin. 
 
Otsailaren 4tik 15era 
Europa ekialdean nagusi zen dortsalak (goi-geruzetan) pixkanaka indarra galdu 
zuen. Bitartean, Azoreetako antizikloia hegoaldera mugitu zen eta bidea libre 
utzi zien Atlantikoko depresioei. Orduan beheragoko latitudeetan mugitu ziren, 
40-50 ºI inguruan. Depresio horiek Ipar Amerika erdialdean eta ekialdean 
hainbesteko eragina izan zuten aire masa polar hotzari loturik zeuden. Depresio 
horiek Atlantikoko ur epelekin topo egin zutenean, bat-batean eta izugarri 
sakondu ziren (genesi edo sorrera leherkorra). Egoera sinoptiko hark giro heze, 
epel eta haizetsua eragin zuen. Itsasaldeko arriskua eduki genuen egun 
askotan. 
  
Behin egoera sinoptikoa deskribatuta, eragin ziguten zikloien zerrenda soila 
egingo dugu. Hilaren 4an “Petra” (946 mb) depresioak eragin zigun (genesi 
leherkorra). Iberiar Penintsularen parera iritsi zenean latitudean gora egin zuen 
Britainiar uharteetarantz, eta EAEn 150 km/h-tik gorako haize-boladak eragin 
zituen. 
 
Segidan, hilaren 6an “Qumaira” (973 mb) iritsi zitzaigun (genesi leherkorra). 
Depresio hura Ozeano Atlantikoan “Petra” baino hegoalderago sortu zen eta 
Galiziako kostaldea ukituz pasatu zen. Guri bete-betean eragin zigun. Egun 
hartan muturreko balioak gainditu ziren estazio kopurua handia izan zen, 
gertaera guztietatik estazio gehienetan eragin zuena izan zen. 
 
Hilaren 7an eta 8an “Ruth” (943 hPa) Britainiar uharteen mendebaldetik sartu 
zen, eta ufada bortitzak izan genituen EAEn. Itsaso txarra eragin zuen, eta 
gurera 8 m inguruko olatuak iritsi ziren (olatuen altuera adierazgarria). 
 
Hilaren 9an “Stephanie” (983 hPa) iritsi zen Galiziako kosta parera, eta 
depresio haren sorrera ere leherkorra izan zen (nahikoa behera dauden 
latitudeetan). Hilaren 10ean, goizean, Frantzian sartu zen Kantauri Itsaso osoa 
zeharkatu ondoren. Haizearen noranzko aldaketa oso bortitza eragin zuen. 
Horrela, haize-bolada bortitzak izan genituen haizeguneetan, eta prezipitazioa 
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oso ugaria izan zen kantauri isurialdean. Horrez gain, depresioa pasatu ostean 
aire masa heze polarra iritsi zen EAEra eta elur-maila jaitsi egin zen. 
Eta Ipar Atlantikoan atmosferak azken asteetan izandako joerari jarraiki, hilaren 
12an “Tini” (955 hPa) izan zen EAEren mendebaldea gogorki astindu zuena, 
bolada oso gogorrekin, Azoreen iparraldetik Irlandara bidean zihoala. 
  
Hurrengo egunean “Ulla” (957 hPa) iritsi zen, eta kasu hartan ere genesia 
leherkorra izan zen. Aurreko depresioa baino gehiago garatu zen eta beste 
denborale bat eragin zuen itsasoan. Hala ere, azpimarragarriena eragin zituen 
haize-boladak izan ziren, izan ere hilaren 14an haize-bolada bortitzak izan 
genituen EAEren mendebaldeko haizeguneetan. Deigarria izan zen ere 
tenperaturaren igoera, asko igo baitziren maximoak. Gogoan izan behar dugu 
gurean eragina izan zuten presio baxu gehienen jatorria tropikala izan zela, izan 
ere gure latitudetik oso gertu izan genuen presio altu subtropikalen gerrikoa. 
Kasu hartan, depresioaren zati beroa Iberiar Penintsulan argi eta garbi sartu 
zen. Horrez gain, atertu egin zuen.        
  
 
Otsailaren 16tik 24ra 
“Ulla”-rekin batera, haren atzetik presio altuak hedatu ziren, eta, ondorioz, jet 
korrontearen bihurdura gertatu zen. Beraz, zirkulazio zonalak indarra galdu 
zuen eta konfigurazio sinoptikoa aldatu egin zen. Azoreetako antizikloiak bere 
lekua berreskuratu zuen. Hala eta guztiz ere, depresio atlantikoei loturiko aska 
barometrikoek sartzen jarraitu zuten; orduan gunea latitude altuagoetan izan 
zuten eta gutxiago sakondu ziren.    
 
 
Otsailaren 25etik 28ra 
Hilaren azken txanpan aire hotz polarra askatu egin zen eta Penintsulara iritsi 
zen. Hain zuzen ere, Siberiako antizikloiak presio atlantikoen sarrera blokeatu 
zuen eta Mediterraneorantz bidali zituen. Britainiar uharteen iparraldean zegoen 
presio baxuko sistemak, aurretik aipatutako muturreko fenomeno 
meteorologikoak gogoarazi zizkigun; hilaren 27an eta 28an itsasoko denboralea 
eta haize bortitzak eragin zituen.  
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Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko otsaileko balio klimatikoak, Euskal 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 11.3 15.4 23.6 7.7 4.6 0 84.8 20.5 18 

Lasarte 9.9 14.4 23.3 5.2 1.2 0 165.6 40.5 21 

Arrasate 7.4 12.7 22.9 2.9 0.0 1 147.0 39.4 19 

Abetxuko 6.4 12.0 21.9 1.4 -2.2 12 80.5 17.1 18 

Páganos 6.2 10.4 20.6 2.3 -1.6 5 33.6 7.9 16 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak 
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Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 
Otsailean 67 abisu hori igorri ziren (olatuen altueragatik, haizeagatik, 
elurragatik eta prezipitazio iraunkorragatik), 15 alerta laranja (olatuen 
altueragatik eta haizeagatik) eta alarma gorri bat (olatuen altueragatik). 
 
� Hilaren 1eko goizean olatuen altuera adierazgarria 3 m inguruan egon zen 

eta  arratsalde-gauean 5-6 metrora igo zen. Olatuen arteko periodoa 12 
segundotik igotzen hasi zen eta egunaren bukaeran 16-17 segundora iritsi 
zen. Hurrengo eguneko goizaldean, olatuen altuera adierazgarria 7 m 
inguruan egon zen. Egunak aurrera egin ahala pixkanaka txikitzen joan zen 
eta azken orduetan 5 m inguruan kokatu zen. Mareak oso biziak izan ziren, 
ondorioz, olatuek euskal kostalde osoa indarrez astindu zuten. Unerik 
latzena hilaren 2ko goizaldea izan zen; olatu handienak itsasgora 
altuenarekin batera iritsi ziren kostaldera, 6ak (ordu lokala) inguruan gertatu 
zen hori. Ondorioz, egoera suntsitzailea bizi izan genuen eta kostaldeko 
azpiegitura ugariri  eragin zien. Hilaren 3ko goizean, olatuen altuera 
adierazgarria txikitzen joan zen eta eguerdi aldean 3.5 m inguruan egon 
zen.    

 
Larunbata, hilak 1: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 09etatik 15etara 
ordu lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 15etatik 24etara ordu 
lokala.  
Igandea, hilak 2: Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 03etara 
ordu lokala. Alarma Gorria itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 03etatik 09etara ordu 
lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 09etatik 24etara ordu lokala. 
Astelehena, hilak 3: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 12etara 
ordu lokala.   
 

� Hilaren 1ean, Britainiar uharteen mendebaldean kokatu zen depresio sakon 
batek ipar-mendebaldeko haize-bolada oso gogorrak eragin zituen, batez 
ere EAEko mendebaldeko mendi inguruetan (Matxitxako 112.7 km/h, 
Cerroja 110.9 km/h, Orduña 103.7 km/h, La Garbea 102.2 km/h); baita 
EAEn zehar banatutako haizeguneak ez diren zenbait tokitan ere (Mungia 
82.1 km/h, Moreda 80.3 km/h). 

 
� Hilaren 1ean elur-kota 1000 m inguruan zegoen eguerdian, eta arratsalde-

gauean noizean behin 600 m-ra jaitsi zen, baina orduan atertzera egin zuen. 
Gasteizen elur-maluta batzuk egin zituen. Hurrengo eguneko eguerdira arte 
600 m inguruan egon zen elur-kota, eta arratsaldean 1000 m-ra igo zen (ia 
ez zuen prezipitaziorik egin). Hilaren 3an, gauean, elur-kota berriro ere 700 
m ingurura jaitsi zen; kantauri isurialdean zaparrada trumoitsuak bota zituen, 
baina gehienak txikiak izan ziren. 

 
Larunbata, hilak 1: Abisu Horia elurragatik barnealdean 12etatik 24etara ordu lokala.  
Igandea, hilak 2: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 12etara ordu lokala. 
Astelehena, hilak 3: Abisu Horia elurragatik barnealdean 09etatik 24etara ordu lokala.   

 
� Hilaren 3an Britainiar uharteen ipar-mendebaldean zegoen depresio bati 

loturiko aska batek Iberiar Penintsularen ipar-mendebaldeko koadrantea 
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zeharkatu zuen; hego-mendebaldeko haize-bolada oso gogorrak eragin 
zituen, batez ere Bizkaiko haizeguneetan (Punta Galea 117.7 km/h, Orduña 
116.6 km/h, Matxitxako 116.3 km/h, Oiz 110.9 km/h, Arboleda 110.5 km/h, 
Cerroja 103.3 km/h, La Garbea 100.1 km/h). 

 
Astelehena, hilak 3: Abisu Horia haizeagatik Bizkaiko eta Arabako haizeguneetan 03etatik 
12etara ordu lokala. 

 
� Hilaren 4an “Petra” zikloi extratropikalak, Azoreetatik Irlandara bidean, hego-

mendebaldeko haize-bolada bortitzak eragin zituen EAEko mendebaldeko 
haizegune askotan. Haizeguneak ez diren tokietan ere, estazio anitzetan 
gainditu zen 80 km/h-ko muga.   

  
 

Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren tokiak (km/h) 

Orduña 151.6 Zizurkil 105.8 

Matxitxako 151.6 Zegama 102.6 

Cerroja 146.5 Ordunte 99.4 

Arboleda 141.8 Saratxo 99.4 

Oiz 135.7 Igorre 87.8 

La Garbea 123.8 Lasarte 83.2 

Punta Galea 123.1 Iurreta 82.1 

Beluntza 114.1 Arrasate 82.1 

Almike 101.9 Berastegi 81.4 

Miramon 100.8 

 Deusto 95.8 

 
Asteartea, hilak 4: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 09etatik 15etara ordu lokala. 
Alerta Laranja haizeagatik haizeguneetan 15etatik 24etara ordu lokala. Abisu Horia 
haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan iragaite-zonan 12etatik 24etara ordu lokala. 
Abisu Horia haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan Bizkaian eta Gipuzkoan 12etatik 
18etara ordu lokala. Alerta Laranja haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan Bizkaian eta 
Gipuzkoan 18etatik 24etara ordu lokala. 
 

 
� Hilaren 5ean, Britainiar uharteen eta Islandia inguruan zegoen presio 

baxuko sistema sakon batek sortutako olatuak gurera iritsi ziren. Olatuen 
altuera adierazgarria eguerdi aldean 5 m inguruan egon zen, arratsaldean 7 
m inguruan eta egunaren bukaeran 6 m-tik gertu. Kasu hartan, itsaso-
mailaren altuera ez zen oso altua izan (aurreko denboralean izandakoa 
baino metro bete baxuagoa), hortaz, olatuek ez zuten hainbesteko txikiziorik 
eragin. Hilaren 6an, olatuen altuera txikitzen joan zen eta arratsaldean 3 m 
inguruan egon zen. Hilaren 7an, puntualki zertxobait gora egin zuen eta 5 
m-ra iritsi zen.  

 
Asteartea, hilak 4: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 15etatik 24etara 
ordu lokala.  
Asteazkena, hilak 5: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 12etara 
ordu lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 12etatik 24etara ordu 
lokala.  
Osteguna, hilak 6: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 15etara 
ordu lokala. 
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Ostirala, hilak 7: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 03etatik 18etara ordu 
lokala. 
 

� Hilaren 6an, “Qumaira” ziklogenesi leherkorra Galiziako kostaldetik gertu 
egon zen eta EAEn hego-mendebaldeko haize-bolada zakarrak eragin 
zituen. Egun hartan, haizearen atalase-mailak gainditu zituzten estazio 
kopurua handiena izan zen.  Aurreko egunean, hilaren 5ean, depresioa 
urrun egon arren, hilaren 6an gertatuko zenaren lehen abisua jaso genuen 
(Orduña 107.6 km/h, Cerroja 101.9 km/h).  

 
Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren lekuetan (km/h) 

Punta Galea 166.3 Iurreta 99.4 

Orduña 149.4 Arkaute 95.8 

Cerroja 143.3 Zizurkil 95.4 

Matxitxako 139.7 Igorre 95.4 

Arboleda 135.4 Trebiño 92.2 

Beluntza 126.4 Derio 91.8 

La Garbea 125.6 Ordizia 91.1 

Oiz 121.3 Mungia 90.7 

Zaldiaran 117.4 Zambrana 90.4 

Zarautz 113.8 Saratxo 90.0 

Ordunte 105.5 Zegama 90.0 

Santa Clara 101.9 Espejo 88.9 

Deusto 95.8 Berastegi 87.8 

 

Alegría 87.1 

Navarrete 85.7 

Páganos 83.5 

Arrasate 81.0 

Lasarte 81.0 

 
Asteazkena, hilak 5: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 12etara ordu lokala.  
Osteguna, hilak 6: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 06etara ordu lokala. 
Alerta Laranja haizeagatik haizeguneetan 06etatik 21etara ordu lokala. Abisu Horia 
haizeagatik haizeguneetan 21etatik 24etara ordu lokala. Abisu Horia haizeagatik 
haizeguneak ez diren tokietan Bizkaian eta Gipuzkoan eta iragaite-zonan 06etatik 21etara 
ordu lokala. 

 
� Hilaren 7an eta 8an “Ruth” depresioa Britainiar uharteen mendebaldetik 

sartu zen eta haize-bolada bortitzak jasaten jarraitu genuen. Haizeguneak 
ez diren toki askotan ere muturreko fenomeno meteorologikoen atalase-
maila gainditu zen.  

 
Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren tokiak (km/h) 

Orduña 150.1 Iurreta 109.4 

Punta Galea 136.1 Zegama 107.6 

Cerroja 137.5 Espejo 102.6 

La Garbea 132.8 Saratxo 98.6 

Arboleda 132.8 Trebiño 93.2 

Matxitxako 131.4 Navarrete 91.1 

Zaldiaran 127.1 Zambrana 89.6 

Zarautz 123.1 Arrasate 87.1 

Kapildui 111.6 Gardea 80.3 
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Oiz 107.3 

 Deusto 94.0 

 
Ostirala, hilak 7: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 18etatik 21etara ordu lokala. Alerta 
Laranja haizeagatik haizeguneetan 21etatik 24etara ordu lokala. Abisu Horia haizeagatik 
haizeguneak ez diren tokietan 21etatik 24etara ordu lokala. 
Larunbata, hilak 8: Alerta Laranja haizeagatik haizeguneetan 00etatik 09etara ordu lokala. 
Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 09etatik 12etara ordu lokala. Abisu Horia 
haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan 00etatik 09etara ordu lokala. 
 

 
� Hilaren 8an, egunaren azken orduetan, olatuen altuera adierazgarria 8 m 

inguruan egon zen, eta olatuen arteko periodoa 19 segundora iritsi zen. 
Hurrengo eguneko arratsaldera arte balio berdintsuak izan genituen. 
Zorionez, olatu handi horiek ez ziren iritsi kostaldera itsasaldi bizia zenean; 
alderantziz, orduan itsasoko maila 3.5 metrotik behera egon zen. Azken 
orduetan 4-5 m inguruan egon zen. Hilaren 10ean, zertxobait gora egin zuen 
eta 5-6 m-ra iritsi zen. Hilaren 11n, eguerdian, 3.5 m inguruan egon zen.  

 
Larunbata, hilak 8: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 12etatik 15etara 
ordu lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 15etatik 24etara ordu 
lokala.  
Igandea, hilak 9: Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 21etara 
ordu lokala. Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 21etatik 24etara ordu 
lokala.  
Astelehena, hilak 10: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 06etara 
ordu lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 06etatik 24etara ordu 
lokala.  
Asteartea, hilak 11: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 12etara 
ordu lokala. 

 
� Hilaren 9an Galiziako kostaldearen aurrean beste zikloi extratropikal bat 

garatu zen, “Stephanie”, genesi leherkorra izan zuen eta latitude baxuetan 
garatu zen. Hilaren 10eko goizerako jada Frantzian kokatu zen, Kantauri 
Itsasoko kostalde osoan zehar mugitu ostean, eta haize aldaketa 
nabarmena eragin zuen. Horrela, haize-bolada oso gogorrak neurtu ziren 
bai haizeguneetan, non bortitzak izan ziren, eta baita haizeguneak ez diren 
tokietan ere.  

 
Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren tokiak (km/h) 

Matxitxako 153.0 Zegama 105.8 

Cerroja 145.8 Zizurkil 100.8 

Santa Clara 132.8 Iurreta 94.3 

Punta Galea 130.0 Mungia 93.2 

Oiz 124.9 Moreda 91.4 

La Garbea 122.4 Salvatierra 91.1 

Orduña 115.6 Arrasate 90.4 

Miramon 113.4 Navarrete 83.9 

Ordunte 110.2 Páganos 82.8 

Zarautz 109.8 Eitzaga 80.3 

Higer 101.9  
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Igandea, hilak 9: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 12etatik 15etara ordu lokala. 
Alerta Laranja haizeagatik haizeguneetan 15etatik 24etara ordu lokala. Abisu Horia 
haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan Bizkaian, Gipuzkoan eta iragaite-zonan 15etatik 
24etara ordu lokala. 
Astelehena, hilak 10: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 15etara ordu lokala. 
Abisu Horia haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan 00etatik 15etara ordu lokala. 
 

 

� Hilaren 10ean elur-kota goizean 800-900 m-ra jaitsi zen. Arratsaldean 
oraindik gehiago jaitsi zen, ekaitz-guneetan noizbehinka 600 m-ra. 
Zaparrada txiki-ertainak bota zituen, kantauri barnealdean 5mm/h-tik gora 
pilatu ziren. Arabako hiriburuan elur bustia egin zuen.   

 
Astelehena, hilak 10: Abisu Horia elurragatik barnealdean 09etatik 24etara ordu lokala.  

 
� Hilaren 11n, Britainiar uharteen mendebaldean kokatu zen presio baxuko 

sistema bati loturiko aska barometriko batek eragin gintuen. Penintsularen 
ipar partea zeharkatu zuen eta hego-mendebaldeko haize-bolada oso 
gogorrak eragin zituen Bizkaiko haizeguneetan, non bortitzak izan ziren, eta 
baita EAEn zehar banatutako haizeguneak ez diren toki batzuetan ere.  

 
Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren tokiak (km/h) 
Matxitxako 135.0 Saratxo 97.2 

Orduña 121.3 Zegama 89.3 

Punta Galea 120.6 Zizurkil 84.2 

Cerroja 119.5  

Arboleda 118.1 

La Garbea 112.3 

Deusto 101.5 

Oiz 100.4 

 
Asteartea, hilak 11: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 03etatik 15etara ordu lokala. 
Abisu Horia haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan Bizkaian eta Araban 03etatik 
15etara ordu lokala. 
 

 
� Hilaren 12an, “Tini” izeneko zikloi extratropikalak, Britainiar uharteen 

mendebaldera bidean, 100 km/h-tik gorako hego-mendebaldeko haize-
boladak utzi zituen Bizkaiko haizeguneetan, puntualki 80 km/h-tik gorakoak 
haizeguneak ez diren zenbait tokitan.   

 
Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren tokiak (km/h) 

Arboleda 125.6 Zegama 81.0 

Orduña 111.2 

 

Cerroja 109.8 

Matxitxako 109.1 

La Garbea 104.0 

 
Asteazkena, hilak 12: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan Bizkaian eta Araban 
10etatik 24etara ordu lokala.  
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� Hilaren 13an eta 14an “Ulla” depresioa Azoreen iparraldetik Irlandara mugitu 
zen eta hego-mendebaldeko haize-bolada zakarrak eragin zituen EAEren 
mendebaldean. Balio altuenak hilaren 14ko eguerdi aldean neurtu ziren eta 
puntualki bortitzak izan ziren Bizkaiko haizeguneetan.   

 
 

Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren tokiak (km/h) 

Orduña 167.0 Mungia 96.1 

Punta Galea 128.9 Igorre 93.6 

Cerroja 125.6 Zegama 89.6 

Matxitxako 121.0 Iurreta 89.6 

La Garbea 118.4 Zizurkil 83.5 

Oiz 115.2 

 

Beluntza 111.2 

Ordunte 110.9 

Saratxo 106.6 

Kapildui 105.8 

Zaldiaran 104.8 

Urkiola 101.2 

Arboleda 100.4 

Deusto 88.2 

 
Osteguna, hilak 13: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 12etara ordu lokala. 
Ostirala, hilak 14: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 03etara ordu lokala. 
Alerta Laranja haizeagatik haizeguneetan 03etatik 18etara ordu lokala. Abisu Horia 
haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan Bizkaian, Gipuzkoan eta iragaite-zonan 03etatik 
18etara ordu lokala. Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 18etatik 21etara ordu lokala. 
 

 
� Hilaren 13tik 16ra bitartean itsasoak nahasi jarraitu zuen, hala ere egoerak 

ez zuen aurreko asteetako denboraleekin zerikusirik izan. Olatuen altuera 
adierazgarria hilaren 13an 5 metrora iritsi zen, eta ondoren gutxi gorabehera 
3.5-4.5 m artean ibili zen, 15 segundo inguruko periodoekin. 

 
Osteguna, hilak 13: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 12etatik 24etara 
ordu lokala.  
Ostirala, hilak 14: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 06etara 
ordu lokala.  
Larunbata, hilak 15: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
ordu lokala.  
Igandea, hilak 16: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 21etara 
ordu lokala.  
 

 
� Hilaren 17an Britainiar uharteen mendebaldean gunea zuen depresio batek 

Bizkaiko haizeguneetan 100 km/h-tik gorako haize-boladak utzi zituen 
(Arboleda 110.9 km/h, Punta Galea 110.5 km/h, Matxitxako 108.7 km/h, La 
Garbea 103 km/h, Orduña 101.9 km/h). 

 
� Hilaren 21ean elur-kota goizaldean jaitsi egin zen eta goizean goiz 800 

metrora egon zen. Orduan, zaparrada txikiak bota zituen, ertainak Gipuzkoa 
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ipar-ekialdean. Eguerdi aldean igotzen hasi zen eta arratsaldean 1000 m-tik 
gora igo zen. Gainera, ordurako atertu egin zuen.   

 
Ostirala, hilak 21: Abisu Horia elurragatik barnealdean 03etatik 12etara ordu lokala.  

 
� Hilaren 21ean eta 22ko egunaren lehen partean olatuen altuera 

adierazgarria 4 m inguruan egon zen eta olatuen arteko periodoa 15 
segundo ingurukoa izan zen.  

 
Ostirala, hilak 21: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 03etatik 24etara 
ordu lokala.  
Larunbata, hilak 22: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 18etara 
ordu lokala.  
 

 
� Hilaren 23an haize-boladek doi-doi gainditu zuten atalase-maila (Oiz 104.4 

km/h, Arboleda 100.1 km/h, Zegama 85 km/h). Aska barometriko batek 
Iberiar Penintsula zeharkatu zuen mendebaldetik ekialdera, eta hegoaldeko 
fluxua ibilarazi zuen gurean. Hilaren 24an Jaizkibelen 100.1 km/h-ko ufada 
neurtu zen. 

 
Igandea, hilak 23: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 12etatik 24etara ordu lokala. 
Abisu Horia haizeagatik haizeguneak ez diren tokietan 18etatik 24etara ordu lokala. 
Astelehena, hilak 24: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 12etara ordu lokala. 
 

 
� Hilaren 25ean zirkulazio zonalak ezegonkortasun lerro bat arrastatu zuen 

gurera. Zaparrada trumoitsuak utzi zituen. Baita mendebaldeko haize-
bolada oso gogorrak ere barnealdeko toki batzuetan, bai haizeguneetan 
(Roitegi 101.2 km/h, Orduña 100.4 km/h), eta baita haizeguneak ez diren 
tokietan ere (Zegama 89.3 km/h, Arrasate 86 km/h, Páganos 85.7 km/h). 

 
� Hilaren 25ean, eguerditik aurrera, olatuen altuera adierazgarria igotzen joan 

zen 3.5 metrotik egunaren bukaeran 5 m ingurura arte. Hurrengo eguneko 
goizera arte berdintsu jarraitu zuen eta azken orduetan 3.5 metrora jaitsi zen 
berriro. Periodoa 15 s ingurukoa izan zen.  
 
Asteartea, hilak 25: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 15etatik 24etara 
ordu lokala.  
Asteazkena, hilak 26: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
ordu lokala.  
 
 

� Hilaren 26ko goizaldean elur-kota 700 m inguruan egon zen, hala ere ez 
zuen prezipitaziorik egin. Goizak aurrera egin ahala 900-1000 m-ra igo zen 
eta orduan han-hemenka zaparrada txikiak bota zituen, gehienbat kantauri 
isurialdean. 

  
Asteazkena, hilak 26: Abisu Horia elurragatik 00etatik 10etara ordu lokala.  
 

� Hilaren 28an beste denborale batek eragin zigun, olatu handiak iritsi ziren 
kostaldera. Olatuen altuera adierazgarria handitzen joan zen; goizaldean 3 
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m-tik arratsaldean 6-7 m-ra arte. Hasieran nabarmenena haize itsasoa izan 
zen, baina gero hondoko itsasoak ere gero eta olatu handiagoak altxatu 
zituen, arratsalde-gauean 5-6 m ingurukoak. Olatuen periodoa ere 13s-tik 
15s-ra igo zen. 
 
Ostirala, hilak 28: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 03etatik 12etara 
ordu lokala. Alerta Naranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 12etatik 24etara ordu 
lokala 

  

� Hilaren 28an Mantxako Kanalean zegoen depresio baten –depresio atlantiko 
batzuk sortzen zuten kate batekin erlazioa zuena- eraginez ipar-
mendebaldeko haize-bolada oso gogorrak izan genituen, bai haizeguneetan 
(bortitzak izan ziren) eta baita haizeguneak ez diren tokietan ere. 

 
Ostirala, hilak 28: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 06etatik 15etara ordu lokala. 

 
Haizeguneak (km/h) Haizeguneak ez diren tokiak (km/h) 

Matxitxako 144.7 Páganos 105.5 

Cerroja 134.3 Mungia 92.9 

Jaizkibel 127.1 Iurreta 89.3 

Punta Galea 121.7 Moreda 87.1 

Oiz 113.8 Arrasate 81.4 

Santa Clara 109.4   

Herrera 109.1   

Higer 104.4   

Zaldiaran 104.0   

Orduña 102.2   

Deusto 101.9   

 
� Hilaren 28an goizean elur-kota 1000 m-tik 800 m-ra jaitsi zen, eta gauean 

berriro ere 900-1000 m-ra igo zen. Kantauri isurialde ia osoan zaparrada 
ertainak bota zituen, eta isurialdeen banalerroan 20 mm baino gehiago 
pilatu ziren. 

 
Ostirala, hilak 28: Abisu Horia elurragatik barnealdean 09etatik 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-behinekoak dira eta 
erabat balioztatzeke daude. 
 


