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METEOROLOGIA TXOSTENA – 2014KO MARTXOA 
 

EAEn martxoa oso hezea eta beroa izan zen. Neguko joerari jarraituz, 
denborale batekin eman genion hasiera martxoari; itsaso handia, haize 
zakarra eta euri iraunkorra izan genituen. Gero, presio altuak gailendu 
ziren gurean eta eguratsa egonkortu zen aldi baterako. Azken astean 
iparraldeko haizeak neguko giroa ekarri zuen berriro ere.  

 
Euria 

 
Martxoa oso hezea izan zen EAEn, batez ere Araba iparraldean; han ohikoa 
den prezipitazioaren bikoitza pilatu zen eta Arabako Lautadaren ekialdean 
erabat hezea izan zen. Prezipitazioaren banaketa berezia izan zen. Gipuzkoa 
ekialdeko mendi ingurua, Nafarroarekin muga egiten duena, izan zen 
eskualderik euritsuena (Berastegi 315.3 mm, Añarbe 305 mm), baina hori 
ohikoa da. Atentzioa eman duena isurialdeen banalerroan pilatu zen euri 
kopurua da (Zegama 293.3 mm, Mañaria, 254 mm, Gorbea 243.3 mm). Balio 
horietatik urrun daude Ebro haranean pilatutakoak (Moreda, 37.4 mm, 
Zambrana 59.6 mm, Páganos 69 mm). 
 
Hilaren hasiera, batez ere 1etik 5era, oso euritsua izan zen. Egun horietan 
Gasteizen martxoko batez besteko balioa gainditu egin zen. Hilaren 1ean 
pilatutakoa aipagarria da, euria oso ugaria izan baitzen ia kantauri isurialde 
osoan, zenbait lekutan 60 mm baino gehiago pilatu ziren (Zegama 67 mm, 
Balmaseda 55.7 mm, Mañaria 55.7 mm). Hilaren 4an euri dezente egin zuen 
eta Ulibarriko urtegia hustu egin zuten; horren ondorioz, Abetxukoko 
estazioaren maila igo egin zen (2.49 m). Zadorra ibaiak gainezka egin zuen, eta 
kalteak izan ziren inguruko zelaietan eta nekazaritza ustiaketetan.  
 
Gero apenas egin zuen euria hilaren 21era arte. Orduan hasi zen berriro euria 
egiten eta hilaren 27ra arte egun guztiak hezeak izan ziren. Aipagarriena 
hilaren 26an goizean 24 orduan pilatutakoa izan zen: Gorbean (64.1 mm), 
Ameraun (62.4 mm) eta Berastegin (72.7 mm). Kantauri isurialdearen 
barnealdean zaparradak nahikoa handiak izan ziren, ordubetean 10-13 mm 
ingurukoak (Berastegi, 12.4 mm/h, Bidania 12 mm/h) 
 
Elurra ere egin zuen pare bat aldiz. Hilaren 3an eta 4an maila altuenetan egin 
zuen, eta hilaren 22tik 27ra ere bai; 23an elur-kota 500-700 m ingurura jaitsi 
zen; zenbat eta ekialderago eta beherago egon zen elur-kota. Aipatu behar da 
Arabako hiriburuan elurrik egin gabe amaitu zela denboraldi hotza, eta hori ez 
da askotan gertatzen.  
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Taula 1: Azken urteetan martxoan pilatutako prezipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 
sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 112.4 78.2 51.7 77.7 47.5 91.1 185.1 197.3 110.8 54.2 

Lasarte 208.6 103.3 56.0 151.4 43.4 92.6 256.1 244.9 167.3 70.8 

Arrasate 254.4 159.3 65.4 141.3 44.1 115.8 268.6 374.5 201.8 93.4 

Abetxuko 135.4 98.2 27.8 68.1 26.2 53.7 134.3 161.6 73.1 38.7 

Páganos 69.0 114.7 6.9 73.9 14.1 37.9 49.6 125.5 69.5 10.7 

 
 
 

Tenperatura 
 

Martxoa beroa izan zen. Kostaldeko batez besteko tenperatura 11-12ºC 
ingurukoa izan zen, Arabako Lautadan, berriz, 8 ºC-ren muga aise gainditu zen. 
EAE osoan ohiko balioa baino gutxi gorabehera 1ºC altuagoa izan zen batez 
bestekoa. Aurreko urteetako martxoekin alderatuz, beroenen artean egon zen, 
hori bai, 2006ko martxotik oso urrun, hura oso beroa izan baitzen. 
 
Tenperatura maximoak hilaren 17an neurtu ziren. Deba Garaiko eta Arabako 
Lautadako zenbait tokitan 26ºC ingurura ailegatu zen termometroa, serie 
klimatologietako muturreko balioetatik gertu. 
 
Tenperatura minimoei dagokienez, barnealdeko izotz-egun kopurua normala 
izan zen, ez ordea kostaldean, han ez baitzuen izotzik egin. Izotz txikia egin 
zuen orokorrean, irradiazioagatik hilaren bigarren herenean eta adbekzioagatik 
hirugarrenean. Hilaren 24an neurtu ziren tenperaturarik baxuena; Mediterraneo 
isurialde osoan egin zuen izotza (Iturrieta -4.1ºC, Trebiño -3.8ºC, Salvatierra -
2.5ºC) eta Bizkaiko kostaldeko zenbait lekutan minimoak 1ºC ingurukoak izan 
ziren (Arteaga 1ºC, Oleta 1.6ºC) 
 
 

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

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 12.2 12.4 12.1 12.5 11.8 10.4 11.5 11.0 13.6 12.0 

Lasarte 11.1 11.4 11.0 11.4 10.9 10.4 10.7 10.5 12.9 11.2 

Arrasate 9.3 8.8 9.7 9.3 9.4 8.7 8.8 8.4 11.1 9.3 

Abetxuko 8.4 8.1 8.7 8.4 7.5 7.3 7.5 6.9 9.9 7.7 

Páganos 9.0 8.1 10.2 8.2 7.5 8.6 7.7 7.2 9.9 8.4 
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Haizea 
 

Haizea aldakor ibili zen, eta argi eta garbi ez zen osagai bat nagusitu. Hilaren 
erdiko egunetan, 10etik 21era bitartean, haizearen intentsitatea ahul-bizia izan 
zen, eta batez ere eki-osagaia izan zen nagusi; izan ere, Europa barnealdean 
antizikloia nagusitu zen egun horietan. Aldiz, haize-boladarik indartsuenak 
hilaren hasieran eta amaieran izan genituen. Haize-boladarik indartsuenak ipar-
mendebaldekoak izan zen, hilaren 3an, depresio bat Britainiar uharteen 
hegoaldetik Mediterraneo mendebaldera mugitu zenean (Cerroja 164.2 km/h, 
Matxitxako 146.2 km/h). Hilaren 25ean ere haize-bolada oso gogorrak neurtu 
ziren, antzeko egoera batean, baina iparraldeko osagai nabarmenago batekin 
(Cerroja 150.8 km/h, Matxitxako 136.4 km/h). Hegoaldeko haizea ere indartsu 
ibili zen, esate baterako hilaren 9an (Zaldiaran 128.2 km/h, Oiz 127.1 km/h) eta 
29an (Oiz 122.8 km/h, Zaldiaran 119.9 km/h. 
 
 

Analisia 
 
Martxoaren 1etik 5era 
Hilaren lehenengo egunetan ipar-mendebaldeko haizea gailendu zen, bai 
itsasmailan bai goi-geruzetan. Azoreetako presio altuen gunea ekialdera mugitu 
zen eta Atlantikotik zetozen depresioak Europako hego-mendebaldetik sartu 
ziren Mediterraneo mendebalderantz. Haien artean, aipagarrienari “Christine” 
izena jarri zioten eta hilaren 3an eta 4an itsasoan denborale handia eragin 
zuen, aurreko neguko depresio sakonen antzera. Fronte-sistema ugari pasa 
zen Iberiar Penintsulatik, eta, horregatik, martxoko lehen egunetako eguraldia 
euritsua eta hotza izan zen; elur-kota ere 1000 metrotik behera jaitsi zen. 
 
Martxoaren 6tik 20ra 
Presio altuen gunea bere ohiko lekura bueltatu zen, hots, Azoreetara, eta 
Europa erdialdeko presio altuekin uztartu zen; horrela, Iberiar Penintsula presio 
altuen eraginpean geratu zen. Egun horietan eguratsa oso egonkor egon zen. 
Zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egon zen, goizean goizeko lainoa salbu; 
Arabako bailaretan eta sakanetan noizbehinka izotza egin zuen. Egunak 
aurrera joan ahala presio altuen gunea Britainiar uharteen eta Europa 
mendebaldearen artean kokatu zen, eta hegoaldean, Mediterraneoko 
mendebaldean, depresio bat, goi-geruzetan aire hotzarekin. Hilaren erdian 
Atlantikoko antizikloia gailendu zen gurean eta egonkortasunarekin jarraitu 
genuen. Egun horietan goi geruzetan sarritan sartu zen gurera ziri moduan 
antizikloi subtropikala eta tenperatura asko igo zen. 
 
Martxoaren 21etik 31era 
Hilaren bigarren herenean egoera meteorologikoa nabarmen aldatu zen. 
Zurrunbilo polarraren oszilazioari esker aska hotzak zirkulazio orokorretik 
banandu ziren eta gurera ailegatu ziren. Ipar-mendebaldeko haize hezea ibili 
zen hasieran. Gero, hilaren 25ean eta 26an, iparraldeko haizea nagusitu zen; 
izan ere, mendebaldean Azoreetako antizikloia genuen eta ekialdean depresio 
bat -Frantzia zeharkatu zuen eta Mediterraneo mendebaldean kokatuko zen-. 
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Martxoko bigarren denboraldi euritsua izan genuen, eta kota ertainetan eta kota 
altuetan elurra egin zuen. Amaieran, fluxu iberikoari esker, eguraldiak hobera 
egin zuen, baina zaparradaren bat edo beste bota zuen. 
 
 
 
 
 

Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko martxoko 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 12.2 16.1 23.8 8.7 4.6 0 112.4 36.8 12 

Lasarte 11.1 15.6 23.9 6.6 1.9 0 208.6 32.8 15 

Arrasate 9.3 15.6 26.2 3.7 -0.3 1 254.4 51.0 14 

Abetxuko 8.4 15.2 26.0 2.2 -2.5 6 137.9 29.8 13 

Páganos 9.0 14.2 21.9 4.0 -0.1 1 69.0 22.5 11 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak 
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Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 
Martxoan 39 abisu hori igorri ziren (prezipitazio iraunkorragatik, 
prezipitazio handiagatik, elurragatik, haizeagatik, olatuen altueragatik eta 
4. zonaldean izotzagatik), 4 alerta laranja (haizeguneetan haizeagatik, 
olatuen altueragatik) eta 2 alarma gorri (olatuen altueragatik). 
 
 

• Hilaren 1ean, ipar-mendebaldeko adbekzio handiak fronte-sistema ugari 
ekarri zituen Iberiar Penintsulara. Fronte horiek prezipitazio oso ugaria utzi 
zuten ia EAEko kantauri isurialde osoan. Prezipitaziorik handiena hilaren 
1etik eta 2ra artean neurtu zen, zenbait tokitan 60 mm baino gehiago pilatu 
ziren (Zegama 67, Balmaseda 55.7 mm, Mañaria 55.7 mm) 

 
Larunbata, hilak 1: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 
00etatik 24etara ordu lokala. 
Igandea, hilak 2: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Bizkaian eta Gipuzkoan 
00etatik 06etara ordu lokala. 
 

• Ipar-mendebaldeko adbekzio hark Itsaso zakarra eragin zuen hilaren 1etik 
5era bitartean. Unerik kritikoena hilaren 3ko arratsaldetik 4ko goizera 
artekoa izan zen; orduan “Christine” depresio sakonak itsaso oso handia 
eragin zuen, 9 metrotik gorako olatuen altuera adierazgarriarekin.  

 
Larunbata, hilak 1: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 07etatik 19etara 
ordu lokala. 
Igandea, hilak 2: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 03etatik 07etara ordu 
lokala. Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 16etatik 19etara ordu lokala. 
Astelehena, hilak 3: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 04etara 
ordu lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 04etatik 16etara ordu 
lokala. Alarma Gorria itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 16etatik 24etara ordu lokala. 
Asteartea, hilak 4: Alarma Gorria itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 09etara 
ordu lokala. Alerta Laranja itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 09etatik 20etara ordu 
lokala. Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 20etatik 24etara ordu lokala. 
Asteazkenean, hilak 5: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 
12etara ordu lokala. 
 

 

• Hilaren 3an eta hilaren 4ko goizaldean “Christine” depresioa Britainiar 
uharteetatik Mediterraneo mendebaldera mugitu zen eta ipar-mendebaldeko 
haize oso gogorra eragin zuen, bai haizeguneetan bai haizeguneak ez diren 
lekuetan. Kostaldeko zenbait tokitan haize-bolada bortitzak neurtu ziren 

 

Haizeguneak km/h Haizeguneak ez diren tokiak km/h 

Cerroja 164.2 Iurreta 99.4 

Matxitxako 146.2 Mungia 96.5 

Oiz 128.5 Zegama 86.8 

Santa Clara 126.7 Arrasate 85.3 

Jaizkibel 122.0 Moreda 85.3 

Punta Galea 121.7 Páganos 81.0 
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La Garbea 116.6 Derio 80.6 

Beluntza 114.1 

Arboleda 113.4 

Kapildui 111.6 

Orduña 111.2 

Higer 106.9 

Ordunte 104.8 

Bidania 100.8 

 
Astelehena, hilak 3: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 09etatik 24etara ordu 
lokala. Abisu Horia haizeguneak ez diren tokietan 12etatik 24etara ordu lokala. 
Asteartea, hilak 4: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 09etara ordu lokala. 

 

• “Christine” depresioaren atzetik, beste depresio batek Bizkaiko Golkoa 
zeharkatu zuen, latitude baxuagoetan. Bere gunea ez zen “Christine” 
depresioarena bezain sakona eta bere helmena txikiagoa izan zen, baina 
hilaren 4an eta 5ean ipar/ipar-mendebaldeko haize-boladek 100 km/h 
abiadura gainditu zuten haizeguneetan (Oiz 119.5 km/h, Cerroja 114.5 km/h, 
Matxitxako 102.6 km/h) eta haizeguneak ez diren tokietan 80 km/h-ko 
abiadura (Eitzaga 98.6 km/h, Arrasate 91.1 km/h). 
 

• Hilaren 3an elur-kota 900 metro inguruan egon zen, eguerdian izan ezik; 
orduan 1000 metrotik gora kokatu zen. Goizaldean eta azken orduetan 
zaparrada txiki-ertainak bota zituen, handienak isurialdeen arteko 
banalerroan.  Hurrengo egunaren hasieran elur-kota hor mantendu zen, 
baina eguerdian 1000 metrora igo eta arratsaldea aurrera joan ahala 1500 
metrotik gora kokatu zen. Zaparrada txiki-ertainak botatzen jarraitu zuen, 
kantauri isurialdeko barnealdean han-hemenka. 

 
Astelehena, hilak 3: Abisu Horia elurragatik barnealdean 03etatik 24etara ordu lokala. 
Asteartea, hilak 4: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 12etara ordu lokala. 

 
 

• Hilaren 4ko arratsaldean 24 orduan pilatutako prezipitazioa 60 mm-ko 
mugatik gertu izan zen Enkarterrietan (Aranguren 59.5 mm); kantauri 
isurialdeko beste zenbait tokitan 40-50 mm inguru pilatu ziren (Berastegi 
47.1 mm, Añarbe 42.6 mm, Araxes 42.4 mm, Zegama 42.2 mm, Oleta 41.3 
mm). 
 
Astelehena, hilak 3: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Gipuzkoan 12etatik 24etara 
ordu lokala. 
Asteartea, hilak 4: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik Gipuzkoan 00etatik 12etara ordu 
lokala 

 
Euri dezente egin zuen eta Ullibarriko urtegia ireki egin zuten; horren ondorioz 
Abetxuko estazioan mailak nabarmen egin zuen gora (2.49 m). Hilaren 4an 
Zadorra ibaiak gainezka egin zuen; kalteak izan ziren inguruko zelaietan,  
nekazaritza ustiaketetan eta bigarren mailako errepide batzuk moztuta geratu 
ziren.  
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• Hilaren 9an, batez ere goizean, Iberiar Penintsularen hego-mendebaldean 
zegoen askatutako goi-geruzetako depresio batek hego-osagaiko haize oso 
gogorra eragin zuen gurean, bai haizeguneetan bai haizeguneak ez diren 
hainbat tokitan; haizeguneetako haize-bolada batzuk bortitzak izan ziren. 

 

Haizeguneak km/h Haizeguneak ez diren tokiak km/h 

Zaldiaran 128.2 Zizurkil 105.5 

Oiz 127.1 Zegama 99.0 

Matxitxako 114.1 Arrasate 96.1 

Orduña 109.4 Alegría 93.2 

Ordizia 88.2 

Derio 85.0 

Navarrete 84.6 

Igorre 84.6 

Salvatierra 80.6 

 
Igandea, hilak 9: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 12etara ordu lokala. 

 

• Hilaren 22an elur-kotak behera egin zuen apurka-apurka eta eguerdian 
1000 metrotik behera kokatu zen; azken orduetan 800 metrora egon zen. 
Zaparrada txikiak bota zituen, lurraldearen ekialdean ertainak. Hurrengo 
egunean txarrera egin zuen egoerak, batez ere goizean. Mendebaldean 
elur-kota 700 metro inguruan egon zen, baina ekialdean beherago; 
Gipuzkoako zenbait lekutan 500 metrotik behera. Arabako hiriburuan elur-
bustia egin zuen noizbehinka. Kostaldean eta Gipuzkoa ekialdean 
zaparradak ertainak izan ziren. 
 
Larunbata, hilak 22: Abisu Horia barnealdean 15etatik 24etara ordu lokala. 
Igandea, hilak 23: Abisu Horia barnealdean 00etatik 18etara ordu lokala. 
 
 

• Hilaren 22tik hilaren 24ra itsaso zakarra edo oso zakarra izan zen. Hilaren 
23an olatuen altuera adierazgarria 4-5 m ingurukoa izan zen. 

 
Larunbata, hilak 22: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 18etatik 24etara 
ordu lokala. 
Igandea, hilak 23: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
ordu lokala. 
Astelehena, hilak 24: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 06etara 
ordu lokala. Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 21etatik 24etara ordu 
lokala. 
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• Hilaren 25ean eta hurrengo egunean goizaldean Azoreetako antizikloiak eta 
Mediterraneo mendebaldera bidean Frantzia zeharkatu zuen depresio batek 
pasabide bat osatu zuten, eta ipar-mendebaldeko haize indartsua ibili zen 
hasieran, gero iparraldekoa, oso gogorra, kostaldean eta haizegunea ez den 
tokiren batean ere bai. Noizbehinka haize-bolada bortitzak neurtu ziren. 
 

Haizeguneak km/h Haizeguneak ez diren tokiak km/h 

Cerroja 150.8 Mungia 92.5 

Matxitxako 136.4 Iurreta 85.0 

Punta Galea 119.5 

Almike 117.4 

Higer 107.6 

Santa Clara      106.6 

Oiz 106.2 

La Garbea 105.1   

Jaizkibel 103.3   

Ordunte 101.5 

Zarautz 101.2 

 
Asteartea, hilak 25: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 12etatik 24etara ordu lokala. 
Asteazkenean, hilak 26: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 06etara ordu 
lokala. 

 

• Hilaren 26an iparraldeko adbekzio indartsuaren eraginez, goizean 24 
orduan 60 mm baino gehiago pilatu ziren Gipuzkoa ekialdeko mendi 
inguruetan eta Gorbea mendigunean (Berastegi 72.7 mm, Gorbea 64.1 mm, 
Ameraun 62.4 mm). 
 
Asteartea, hilak 25: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik kantauri isurialdean 12etatik 
24etara ordu lokala. 
Asteazkena, hilak 26: Abisu Horia prezipitazio iraunkorragatik kantauri isurialdean 00etatik 
18etara ordu lokala. 

 

• Hilaren 25ean, eguerditik aurrera elur-kota 1000 metrotik behera jaitsi zen 
eta gauean 700-800 m-ra egon zen. Egunaren bigarren partean zaparrada 
txiki-ertainak eta trumoitsuak bota zituen, kostaldeko eskualdeetan 
txingorrarekin batera (Muxika 12.2  mm/h, Iruzubieta 10.3 mm/h). Hilaren 
26ko goizean elur-kota 1000 m-ra igo zen, baina gauean eta hurrengo 
egunean goizaldean berriro ere 700-800 m-ra jaitsi zen. Zaparrada 
trumoitsuak botatzen jarraitu zuen (Berastegi 12.4 mm/h, Bidania 12 mm/h, 
Gorbea 10 mm/h). Hilaren 27ko eguerdian elur-kota 1000 metrotik gora 
kokatu zen jada. 

 
Asteartea, hilak 25: Abisu Horia elurragatik barnealdean 15etatik 24etara ordu lokala. 
Asteazkena, hilak 26: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 24etara ordu lokala. 
Osteguna, hilak 27: Abisu Horia elurragatik barnealdean 00etatik 09etara ordu lokala. 
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• Hilaren 25ean eta 26an itsaso oso zakarra izan zen eta hilaren 25eko 
bigarren partean olatuen altuera adierazgarria 5-6 metro ingurukoa izatera 
ailegatu zen.  

 
Asteartea, hilak 25: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 24etara 
ordu lokala. 
Asteazkena, hilak 26: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 18etara 
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. 
 


