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METEOROLOGIA TXOSTENA – 2014KO MAIATZA 
 

 
Maiatza oso lehorra izan zen EAEren mendebaldean, e ta lehorra 
ekialdean. Tenperaturari dagokionez, batez besteko balioa ohiko balioaren 
antzekoa izan zen; zertxobait baxuagoa kantauri isu rialdean eta zertxobait 
beroagoa mediterraneo isurialdean. Muturreko fenome no meteorologikoei 
dagokienez, lasaia izan zen. Nabarmentzeko gertaera  bakarra laugarren 
astean izan zen; depresio hotz batek zaparrada hand iak eragin zituen eta 
haize-bolada bortitz batzuk. 
 
 

Euria 
 
Euriari dagokionez, maiatza EAEren ekialdean lehorra izan zen eta 
mendebaldean oso lehorra. Mendebaldean maiatzeko balioak apirilekoen 
berdintsuak izan ziren, hots, ez ziren ohiko balioaren %50era iritsi. Ekialdean 
euria oparoagoa izan zen. Lekurik euritsuenak, ohi bezala, Nafarroarekin muga 
egiten duten mendiak izan ziren (Añarbe 191.7 mm, Berastegi 166.6 mm). 
Mendebaldeko eta hegoaldeko eskualdeetan, aldiz, hainbat estaziotan 30 mm 
baino gutxiago pilatu zen (Espejo 14.3 mm, Moreda 23.4 mm). 
 
Nahiz eta maiatza lehorra izan, euri-egunak ohikoak izan ziren oro har, eta 
kantauri isurialdeko zenbait tokitan egun gehiagotan egin zuen euria (batez 
bestekoa 12 da eta 14 egunetan egin zuen euria). Euri-egunen banaketari 
dagokionez, mediterraneo isurialdean hileko lehen 20 egunetan ia ez zuen 
euririk egin. Kantauri isurialdean, aldiz, egin zuen euria, baina euri gutxi pilatu 
zen. Maiatzeko azken herenean izan genituen euri-egun gehien eta 
nabarmenenak ere bai. Hilaren 19tik 26ra bitartean zaparrada trumoitsuak bota 
zituen hainbat gertaera izan genituen; noizean behin txingorra ere egin zuen. 
Hilaren 20an (Herrera 40 mm, Agauntza 30.3 mm) eta 25ean (Añarbe 33.3 mm, 
Behobia 30.9 mm) EAEren hegoaldeko eta ekialdeko zenbait tokitan euria oso 
ugaria izan zen. Dena den, jasotako euriagatik baino euriaren intentsitateagatik 
dira azpimarragarriak bi egun horiek, izan ere intentsitatea ertain-handia izan 
zen (Añarbe 16.5 mm/h, Oiartzun 13.4 mm/h hilaren 20an; Herrera 17.6 mm/h 
hilaren 25ean). Bizkaian, aldiz, hilaren 30era eta 31ra arte euria ez zen ugaria 
izan (Amorebieta 34 mm, Berna 29.9 mm). Bi egun horietan egin zuen euriari 
esker kalifikazioa lehorra izan zen eta ez oso lehorra. 
 
 
Taula 1: Azken urteetan maiatzean pilatutako prezip itazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 

sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 42.3 101.4 56.3 49.9 56.4 41.9 107.4 85.6 37.7 111.9 

Lasarte 97.8 222.1 109.2 63.1 139.2 93.7 170.6 127.2 35.1 47.3 

Arrasate 102.9 152.8 91.2 72.9 137.9 73.0 218.4 111.2 29.5 74.5 

Abetxuko 35.0 64.2 46.7 41.0 75.1 37.9 193.7 78.9 26.6 66.5 

Páganos 24.1 30.8 40.7 28.6 42.2 23.2 169.4 51.9 19.4 10.9 
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Tenperatura 

 
Maiatzean, oro har, tenperatura ohikoa izan zen; kantauri isurialdean zertxobait 
hotzagoa eta mediterraneo isurialdean zertxobait beroagoa. Kostaldean batez 
bestekoa 15 ºC-ra hurbildu zen eta Arabako Lautadan 13 ºC ingurukoa izan 
zen. Azken urteekin alderatuz, freskoenetakoa izan zen, baina, hala ere, 
2013ko balioetatik oso urrun, izan ere 2013ko maiatza datuak daudenetik inoiz 
izan den hotzena da. 
 
Maiatzeko lehen hamarrekoan egun beroak nagusitu ziren, aldiz 
gainontzekoetan hotzak. Hilaren 5ean, intsolazio handiaren eta hegoaldeko 
haizearen eraginez tenperatura 30 ºC-tik gora igo zen kantauri isurialdeko 
zenbait lekutan (Sodupe 30.5ºC, Altzola 30.4ºC). Hilaren 18an ere antzeko 
zerbait gertatu zen (Sodupe 31.3ºC, Alegia 30.2ºC). Bi egun horietan anplitude 
termikoa handia izan zen, izan ere toki horietan tenperatura minimoa 6-7 ºC 
ingurukoa izan zen. Maiatzean ez zuen izotzik egin, baina hilaren 14an egitetik 
oso gertu ibili zen (Sarria 0.2ºC, Espejo 0.5ºC Otxandio 0.7ºC). 
 

Taula 2: Maiatzean, azken urteetan, neurtutako bate z besteko tenperatura Euskal 
Autonomi Erkidegoko sare automatikoaren estazio adi erazgarrietan. 

  
 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 
Deusto 14.9 13.0 17.1 17.4 14.9 15.8 16.5 15.8 16.7 16.5 

Lasarte 14.1 12.0 16.4 16.9 14.0 14.8 16.0 15.3 16.2 16.3 

Arrasate 12.7 10.2 15.0 15.6 13.1 15.0 14.5 14.3 15.4 15.2 

Abetxuko 12.7 10.1 14.4 15.0 12.1 14.6 13.6 13.5 15.0 14.7 

Páganos 13.5 10.6 15.4 16.3 12.7 15.8 14.0 14.5 16.2 15.9 

 
 

Haizea 
 
Argi eta garbi ez zen nagusitu haizearen osagai bat maiatzean, baina akaso 
lehen eta laugarren koadrantekoak izan ziren gehien errepikatu zirenak. 
Alabaina, gehien nabarmendu zena hegoaldeko haizea izan zen, zehazki 
laugarren astean; depresio hotz bat Galiziako kostaldetik Britainiar uharteen 
hegoaldera mugitu zenean. Orduan soilik gainditu zen 100 km/h-ko abiadura, 
hilaren 21a eta 22a artean. Haize-bolada zakarrenak bortitzak izan ziren (Punta 
Galea 145.8 km/h, Orduña 136.8 km/h, Matxitxako 119.2 km/h). 
 

 
Analisia 

 
Maiatzaren 1etik 3ra 
Frantziatik barrena Europan sartu zen ibar ez oso sakon bat, eta, bitartean, 
lurrazalean, depresio txiki bat Britainiar uharteetatik Mediterraneo 
mendebaldera mugitu zen. Azoreetako antizikloiari esker itsasaldeko fluxua iritsi 
zitzaigun, baina Islandiako antizikloiarekin bat egin zuenean, ipar-ekialdeko 
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haizea nagusitu zen. Horren ondorioz, giro hotza eta hezea izan genuen, baina 
euri gutxi pilatu zen. 
 
Maiatzaren 4tik 9ra 
Egoera erabat aldatu zen antizikloi subtropikalaren gailurra Iberiar Penintsulara 
sartu zenean. Gainera, Europa Erdian presio altuak nagusi zirenez, errazago 
heldu zitzaigun hegoaldeko haizea. Bestalde, zirkulazio zonala goi latitudeetan 
berrezarri zen, eta horren ondorioz depresioak ere gugandik urrun pasatu ziren. 
Pixkanaka lurrazaleko egoera Azoreetako antizikloia hasi zen menperatzen, ziri 
moduan sartu zen Bizkaiko Golkora eta depresio termikoa sortu zen Iberiar 
Penintsulan. Azken finean, egun batzuetan giro egonkorra izan genuen eta 
tenperatura altua. 
 
Maiatzaren 10etik 13ra 
Jet korronte polarra latitudean behera jaitsi zen pixka bat; ondorioz, Britainiar 
uharteak zeharkatu zituen depresio bati loturiko fronte hotz luze bat nahikoa 
erraz sartu zen presio altuen eremuan. Frontearen atzetik ezegonkortasun lerro 
batzuk iritsi ziren; berriro ere eguraldi hotza eta hezea nagusitu zen, eta 
kantauri isurialdean euria egin zuen, baina gutxi. 
 
Maiatzaren 14tik 18ra 
Kontinentearen parean antizikloi bero indartsu bat zabaldu zen. Lurrazalean 
antizikloiaren erdigunea Britainiar uharteen inguruan zegoen eta ekialdeko 
fluxuak nagusitu ziren gurean. Bitartean, Iberiar Penintsularen hegoaldea Ipar 
Afrikako depresio termikoaren eraginpean egon zen. Egonkortasuna 
erabatekoa izan zen; beraz, berriro ere, egun batzuetan zerua urdin egon zen, 
nahiz eta tenperatura asko igo ez. 
 
Maiatzaren 19tik 26ra  
Hilaren 19an egoera erabat aldatu zen. Aire masa oso hotz bat Islandia 
ingurutik askatu zen, eta gero zirkulazio orokorretik. Erreflexu gisa lurrazalean 
depresio bat zegoen Bizkaiko Golkoan, eta, ondorengo egunetan, ibilbide 
erratiko bat jarraitu ostean, Portugalgo kostaldera iritsi zen; gero, berriro ere, 
Britainiar uharteetara bueltatu zen. Dena den, fronte-sistemak eta 
ezegonkortasun lerroak etengabe iritsi ziren, eta zaparrada trumoitsuak bota 
zituen, noizean behin txingorra ere bai. 
 
Maiatzaren 27tik 31ra  
Hilaren amaieran ere goi-geruzetako aire masa hotzen eraginpean jarraitu 
genuen. Azoreetako antizikloia mendebaldera mugituta zegoen, beraz fluxu 
zonalak Atlantikoko depresioa Bizkaiko Golkora eta Iberiar Penintsulara iristea 
erraztu zuen; horrela giro hotz eta hezearekin jarraitu genuen. 
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Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko maiatzeko 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 14.9 18.4 28.2 11.7 8.7 0 42.3 9.6 16 

Lasarte 14.1 18.2 28.1 10.0 6.6 0 97.8 14.5 18 

Arrasate 12.7 18.1 27.3 7.9 3.8 0 102.9 31.2 19 

Abetxuko 12.7 19.6 28.1 6.4 2.3 0 35.0 14.1 14 

Páganos 13.5 19.5 26.0 8.0 2.9 0 24.1 9.9 10 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak  
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Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 
Maiatzean 6 abisu hori igorri ziren (zaparrada hand iak, haizea 
haizeguneetan). 
 
� Hilaren 19an zaparrada trumoitsu ertainak bota zituen ekialdeko kostaldeko 

eskualdeetan (Oleta 11.2 mm/h, Aizarnazabal 11.1 mm/h, Ibai Eder 11.1 
mm/h, Oiartzun 11 mm/h). Hurrengo egunetan ere gauza berdina gertatu 
zen, baina zaparradak Gipuzkoa ekialdeko mendi inguruetara zabaldu ziren 
(Añarbe 16.5 mm/h, Oiartzun 13.4 mm/h, Berastegi 13.3 mm/h, Behobia 
10.8 mm/h, Ereñozu 10.1 mm/h). 

 
Astelehena, hilak 19: Abisu Horia euri handiagatik 15etatik 24etara ordu lokala. 
Asteartea, hilak 20: Abisu Horia euri handiagatik 00etatik 06etara ordu lokala. Abisu Horia 
euri handiagatik Gipuzkoan eta Araba ekialdean 12etatik 21etara ordu lokala. 

 
� Hilaren 21eko goizetik hilaren 22ko goizera bitartean depresio bat Galiziako 

kostaldetik Britainiar uharteetara mugitu zen. Haizeguneetan hegoaldeko  
haize-bolada oso gogorrak eragin zituen eta une batzuetan bortitzak (Punta 
Galea 145.8 km/h, Orduña 136.8 km/h, Matxitxako 119.2 km/h, Cerroja 103 
km/h). Haizeguneak ez diren tokietan ere bolada oso gogorrak neurtu ziren 
(Mungia 88.9 km/h, Iurreta 87.8 km/h, Moreda 83.5 km/h, Saratxo 81.7 
km/h, Deusto 80.3 km/h). 

 
Osteguna, hilak 22: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan Bizkaian eta Araban 00etatik 
12etara ordu lokala. 

 
Hilaren 23ko goizaldean depresioa Britainiar uharteen hegoaldean zegoen, 
eta hari loturiko fronte okluitu batek Iberiar Penintsularen iparraldea 
zeharkatu zuen; haizeak bat-batean hego-mendebaldetik ipar-mendebaldera 
egin zuen, eta norabide aldaketaren unean haize-bolada oso gogorrak 
neurtu ziren kostaldean (Punta Galea 94.7 km/h, Matxitxako 92.5 km/h, 
Bermeo 96.8 km/h, Santa Clara 95.8 km/h, Jaizkibel 94 km/h, Higer 92.2 
km/h). Oiz mendian, berriz, 107 km/h-ko haize-bolada neurtu zen. 

 
� Hilaren 25ean Iberiar Penintsulan presio baxu erlatiboak zeuden eta aire 

masa hotza eguratseko goi-geruzetan; zaparrada ertain-handiak bota zituen, 
eta txingorra egin zuen. Prezipitazio lerroak hego-mendebaldetik sartu ziren 
EAEra eta gehienbat Araba barnealdean eta Gipuzkoa ekialdean eragin 
zuten (Herrera 17.6 mm/h, Agauntza 11.2 mm/h, Alegia 10.2 mm/h). 

 
Igandea, hilak 25: Abisu Horia euri handiagatik Gipuzkoan eta Araba ekialdean 00etatik 
24etara ordu lokala. 
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Terminologia 
 
Batez besteko tenperatura: hileko batez besteko tenperatura. 
-   Tenperatura maximoa: eguneko tenperatura maximoen hileko batez bestekoa. 
-   Tenperatura maximo absolutua: hileko tenperaturarik altuena. 
-   Tenperatura minimoa: eguneko tenperatura minimoen hileko batez bestekoa. 
-   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. 

 


