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METEOROLOGIA TXOSTENA – 2014KO EKAINA 
 

Ekaina, oro har, lehorra eta oso beroa izan zen EAEn. Beroa eta trumoi-
ekaitzak nagusitu ziren. Nabarmentzekoa da Agurainen bota zuen 
zaparrada oso handia eta txingor erauntsia. Esanguratsuak izan ziren ere 
hilaren 6ko eta bereziki hilaren 28ko enbatak.   
 
 

Euria 
 

 
EAEn ekaina lehorra edo oso lehorra izan zen, Gipuzkoa ekialdean eta Arabako 
Lautadaren ekialdean izan ezik, horietan ohikoa izan zen.  
 
Euri gehien, 100 mm-tik gora, ohi bezala Gipuzkoa ekialdeko mendi inguruetan 
egin zuen (Añarbe 128.9 mm, Berastegi 115.9 mm). Euri gutxien jaso zen 
estazioak han-hemenka sakabanatuak daude, eta ez dira gehienetan lekurik 
lehorrenak: Plentzia-Mungia, Arabako Kantauri mendikatea, Deba Garaia eta 
baita Arabako Errioxa ere (Mungia 16.2 mm, Orduña 18.3 mm, Arrasate 24.4 
mm, Paganos 18.6 mm). Leku guzti horietan ohiko balioaren %50 baino 
gutxiago jaso zen.     
 
Prezipitazioa irregularki banatu zen, bai denborari dagokionez, eta baita 
lurraldeari dagokionez ere, izan ere bi gertaeretan jaso zen batik bat euria, eta 
gertaera horietan prezipitazioa konbektiboa izan zen. 
 
Lehenengo gertaera hilaren 9ko arratsaldean jazo zen. Nafarroa barnealdean 
ekaiz-guneak sortu ziren; hegoaldetik iparraldera mugitu ziren eta Gipuzkoa 
ekialdean geldikor egon ziren. Zaparrada handiak eta oso handiak bota zituen 
(Berastegi 34.9 mm/h, Añarbe 28 mm/h, Oiartzun 23.6 mm/h).  
 
Bigarren gertaera hilaren 20tik 23ra jazo zen. Zaparrada trumoitsuak bota 
zituen eta txingorra egin zuen. Zaparradak handiak izan ziren, zenbait lekutan 
oso handiak: hilaren 20an (Aitzu 15.9 mm/h, Urkiola 13.4 mm/h) eta baita 21eko 
goizaldean ere (Aitzu 15.2 mm/h, Aizarnazabal 15 mm/h). Hilaren 23an neurtu 
ziren baliorik esanguratsuenak, eguerditik aurrera Arabako Lautadaren 
ekialdean eta Arabako mendietan txingor-erauntsia bota zuen (Salvatierra 40.3 
mm/h, Kapildui 17.1 mm/h, Iturrieta 16.8 mm/h).   
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Taula 1: Azken urteetan ekainean pilatutako prezipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 
sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 

 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 19.3 84.9 41.4 29.2 205.2 41.8 180.4 36.2 42.0 9.0 

Lasarte 64.3 158.7 50.7 81.0 156.0 33.8 95.9 57.4 116.6 34.7 

Arrasate 24.4 132.2 32.0 21.8 160.7 46.4 94.2 52.2 53.5 10.0 

Abetxuko 35.0 94.6 19.2 8.3 79.7 39.5 65.8 29.1 94.4 24.1 

Páganos 18.6 63.5 23.0 34.4 77.4 27.8 74.8 41.2 65.7 19.5 

 
 
 

Tenperatura 
 
Ekaina oso beroa izan zen. Batez bestekoa kostaldean 20 ºC-ra hurbildu zen 
eta Arabako Lautadan 17 ºC-ren muga gainditu zuen - lurralde osoko ohiko 
batez bestekoa baino 2 ºC altuagoa izan zen -. Anomalia deigarria da, serie 
klimatologikoetako beroenetarikoa, baina beroena izan gabe. 2014ko ekaina 
baina beroagoak izan ziren, batez ere mende honetan,. Beroena, dudarik gabe, 
2003koa izan zen.  
 
Hilaren 5a arte egun hotzak izan genituen, baina egun hartatik aurrera egun 
guztiak beroak izan ziren. Hilaren 5eko goizaldea izan zen ekaineko unerik 
hotzena, Araba barnealdean tenperatura 4 ºC-tik behera jaitsi zen (Iturrieta eta 
Otxandio 2.8ºC, Salvatierra 3.5ºC).  
  
Egun horretan beste aldaketa garrantzitsu bat gertatu zen: hegoaldeko haizea 
argi eta garbi sartu zen. Tenperatura asko igo zen, eta hurrengo egunean balio 
maximoak neurtu ziren kostaldean, 30-35 ºC arteko balioak (Behobia 35.1ºC, 
Zaratamo 34.8ºC, Oleta 34.7ºC).  Arratsalde hartan enbata gertatu zen eta 
tenperaturaren bat-bateko beherakada eragin zuen, 10 ºC jaitsi zen tenperatura 
20 minutuan.   
 
Hilaren 20an ere hegoaldeko haizea nagusitu zen, eta barnealdean orduan 
neurtu ziren balio maximoak (Mañaria 33.9ºC, Saratxo 33.6ºC, Estanda 
33.5ºC). 
 
 
 

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

 
  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 19.3 16.2 19.3 18.6 17.8 19.3 18.1 18.9 19.8 20.2 

Lasarte 18.5 15.7 18.7 18.0 17.4 19.0 17.4 18.0 19.3 19.8 

Arrasate 17.8 14.6 17.8 16.6 16.0 18.5 16.5 17.4 18.7 19.1 

Abetxuko 17.7 14.7 17.9 16.3 15.8 18.2 16.2 17.0 18.9 19.0 

Páganos 18.5 15.9 19.3 17.9 16.9 19.6 17.2 17.8 19.6 21.0 
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Haizea 
 

 
Haizea aldakor eta ahul ibili zen. Fluxu bat nabarmentzekotan hegoaldekoa 
azpimarratuko genuke, Ozeano Atlantikoan askatutako depresioek 
eragindakoa.  
 
Hilaren 6an balio oso esanguratsuak izan genituen. Eguerdi aldean hego-
osagaiko haize-boladak oso gogorrak izan ziren EAEko mendebaldeko 
haizeguneetan, puntualki bortitzak. Ufada horiek Iberiar Penintsularen ipar-
mendebaldean zegoen depresio hotz batek eragin zituen (Orduña 134.1 km/h, 
Beluntza 97 km/h, Zaldiaran 85 km/h). Arratsaldean, berriz, enbata tipikoa 
gertatu zen. Enbat ertaina izan zen, nahiz eta Punta Galean 94 km/h-ko ufada 
neurtu. Gainontzeko estazioetan: Almike 81.9 km/h eta Santa Clara 83.3 km. 
 
Hilaren 28an beste enbata bat jazo zen, enbata frontala. Neurtutako datu 
esanguratsuenak hauexek izan ziren: Santa Clara 100.9 km/h, Matxitxako 98.8 
km/h eta Punta Galea 90.3 km/h.  
  
Gainontzeko egunetan haizea ez zen azpimarragarria izan. Trumoi-ekaitzei 
loturiko bolada oso gogor batzuk besterik ez ziren neurtu, esaterako hilaren 
20an (Trebiño 79.7 km/h, Orduña 76.2 km/h, Zegama 69.5 km/h, Espejo 67 
km/h).  
 
 
 

Analisia 
 
Ekainaren 1etik 4ra 
 
Lehenengo egunetan Azoreetan antizikloi bero indartsu bat zegoen eta Europa 
erdialdean aska barometrikoa. Bestalde, EAEtik pasa zen goi-geruzetako 
depresio txiki bat Iberiar Penintsularen ekialdean bete egin zen. Kantauri 
itsasoaren ekialdean iparraldeko fluxua nagusitu zen, Azoreetako antizikloiaren 
eraginez. Hilaren 4an, bigarren mailako depresio batek eta berari loturiko fronte 
hotzak Bizkaiko Golkoa zeharkatu zuten eta Frantzian sartu ziren; euri pixka bat 
egin zuen. Atlantiko Iparrean presio baxuak ziren nagusi, eta sistema haren 
barnean sortu zen bigarren mailako depresio hura. 
 
Ekainaren 5etik 10era 
 
Aurreko paragrafoan aipaturiko sistema zirkulazio orokorretik askatu zen, eta 
Iberiar Penintsularen ipar-mendebaldean askatutako depresio bat sortu zen goi-
geruzetan. Hilaren 10a arte mugitu barik geratu zen. Europa hegoaldean gailur 
termikoa sortu zen. Gu bi sistema horien artean egon ginen, hegoaldeko haizea 
iritsi zen gurera, ondorioz, tenperatura nabarmen igo zen. Hilaren 6an, enbata 
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tipikoa gertatzeko baldintza aproposak izan genituen eta intentsitate ertain-
gogorra izan zuen. Beranduago, hilaren 9an, goi-geruzetako depresio askeak 
ezengonkortasuna ekarri zuen gurera, baina oso leku gutxitan eragin zuen, 
Gipuzkoa ekialdean soilik.    
 
Ekainaren 11tik 19ra 
 
Goi-geruzetako depresio askea iparralderantz mugitu zen eta goi-latitudeetan 
zirkulazio zonala berrezarri zen. Presio altu subtropikalen gerrikoaren menpe 
egon ginen. Hilaren bukaeran, presio altu horiek Europa mendebaldean blokeo 
egoera sortu zuten. Goi-geruzetan ipar-osagaiko fluxu ahula sartzen hasi zen 
eta tenperaturak gorabehera handirik gabe jarraitu zuen. Lurrazalean ere fluxua 
nahikoa ahula izan zen, eki-osagaikoa. Britainiar uharteetan erdigunea zuen 
antizikloiak sortu zuen ekialdeko fluxua. Egun askotan ateri eutsi zion eta bero 
larregirik ez zuen egin.    
 
Ekainaren 20tik 24ra 
 
Egonkortasun atmosferikoaren menpe geunden bitartean, Ozeano Atlantikoan 
goi-geruzetan beste depresio aske bat sortu zen. Hilaren 20an, Portugalgo 
kostaldean kokatu zen eta hilaren 24an Iberiar Penintsula gainean. Horrez gain, 
presio altuko gailurra Mediterraneoaren mendebaldera bultzatu zuen. 
Hegoaldeko haizea sartu zen eta tenperaturak gora egin zuen. Dena den, egun 
horietan zaparrada trumoitsuak izan ziren hizpide.    
 
Ekainaren 25etik 30era 
 
Hilaren bukaeran zirkulazio zonala indartu zen latitude nahikoa baxuetan. 
Lurrazalean Azoreetako antizikloiaren eraginpean egon ginen; ziri moduan 
sartu zen gurera, eta fronte batzuk eragin ziguten. 
 
 
 

Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko ekaineko 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 19.3 23.4 33.7 16.0 10.2 0 19.3 10.5 9 

Lasarte 18.5 23.2 33.1 14.2 9.0 0 64.3 13.3 13 

Arrasate 17.8 24.3 32.0 12.6 6.9 0 24.4 7.9 11 

Abetxuko 17.7 26.0 32.5 10.7 4.6 0 35.0 15.6 9 

Páganos 18.5 25.5 30.8 12.3 6.9 0 18.6 5.9 8 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak 
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Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 
Ekainean 6 abisu hori igorri ziren, horietatik lau prezipitazio handiagatik 
eta beste biak itsasoko arriskua/enbatagatik.  
 
� Hilaren 6an enbata tipiko ertain-gogorra gertatu zen. Egun beroa izan zen; 

kostaldean 30 ºC-ak gainditu ziren eta hegoaldeko haizea zakar ibili zen. 
19:30 inguruan, ordu lokala, Punta Galean haizea bat-batean aldatu zen 
mendebal/ipar-mendebaldera, bolada oso gogorrekin aldaketaren unean (94 
km/h). Enbata mendebaldetik ekialdera mugitu zen eta kostalde osoan izan 
zuen eragina. 21:30 inguruan Gipuzkoa ekialdera iritsi zen, eta haize-bolada 
gogorrak eta oso gogorrak izan ziren (oro har, 60-90 km/h ingurukoak). 
Horrelakoetan ohikoa den bezala, tenperaturak bat-batean egin zuen behera 
eta 20 minutuan 10 ºC jaitsi zen.   
 

Estazioa 

Aldaketa 

ordua 

(UTC) 

Aldaketaren 

Intentsitatea 

(km/h) 

Batez 

besteko 

norabidea 

T 

aldaketa 

aurretik 

(ºC) 

10 min 20 min 

T 

(ºC) 
∆T 

T 

(ºC) 
∆T 

Punta Galea 17:40 93,4 281 M 30,9 25,7 5,2 20,7 10,2 

Deusto 18:10 62,8 322 IM 30,6 23,7 6,9 0,6 30 

Mungia 18:00 73,4 313 IM 32,1 26,8 5,3 21,9 10,2 

Matxitxako 18:00 78,3 253 M 28,6 22,6 6 19,5 9,1 

Almike 18:10 81,9 262 M 30,1 26 4,1 22,1 8 

Zarautz 19:00 80,1 305 IM 29,5 27,2 2,3 22,9 6,6 

Santa Clara 19:10 83,3 283 M 28,8 26,3 2,5 22,1 6,7 

Miramon 19:20 63,1 292 M 28,9 26,1 2,8 22 6,9 

Higer 19:20 75,1 251 M 28,1 25,9 2,2 21,6 6,5 

 
Ostirala, hilak 6: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/enbatagatik 19etatik 22etara ordu lokala.   

 
� Enbata gertatu aurretik hegoaldeko haizeak zakar jo zuen, hala ere 

Orduñako estazioan baino ez zen 100 km/h-ko muga gainditu. Haize-bolada 

maximoa 134,1 km/h-koa izan zen eta 15:10ean UTC neurtu zen. 

� Hilaren 9ko arratsaldean Nafarroa barnealdean ekaitz guneak sortu ziren. 
Iberiar Penintsularen ipar-mendebaldean zegoen goi-geruzetako depresio 
aske batek eragin zituen. Hegoaldetik iparraldera mugitu ziren eta Gipuzkoa 
ekialdean geldikor egon ziren. Zenbait tokitan zaparrada handiak eta oso 
handiak bota zituen (Berastegi 34.9 mm/h, Añarbe 28 mm/h, Oiartzun 23.6 
mm/h, Ereñozu 22.4 km/h, Jaizkibel 19.2 mm/h). 

 
Astelehena, hilak 9: Abisu Horia prezipitazio handiagatik Gipuzkoa eta Araba ekialdean 
14etatik 22etara, ordu lokala.   
 

� Hilaren 20an zaparrada trumoitsuak bota zituen eta barnealdeko zenbait 
tokitan txingorra egin zuen. Portugalgo kostaldearen parean zegoen goi-
geruzetan askatutako depresioak eragin zituen. Zaparradak ertain-handiak 
izan ziren (Aitzu 15.9 mm/h, Urkiola 13.4 mm/h, Aizarnazabal eta Trebiño 
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13.1 mm/h). Egun amaieran eta hurrengo eguneko goizaldean zaparrada 
handiak bota zituen berriro ere (Aitzu 15.2 mm/h, Aizarnazabal 15 mm/h). 

 
Ostirala, hilak 20: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 15etatik 24etara ordu lokala.   
 

� Hilaren 21ean ezegonkortasunarekin jarraitu genuen. Zaparrada trumoitsuak 
bereziki kantauri isurialdean bota zituen (Urkizu 14.6 mm/h, Igorre 13.9 
mm/h).  
 
Larunbata, hilak 21: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 12etatik 22etara ordu lokala. 

 
� Hilaren 23an depresioa Iberiar Penintsularen gainean kokatu zen eta euri 

gehien orduan egin zuen. Zaparrada trumoitsuak bota zituen eta txingorra 
egin zuen. Euri gehien eguerditik aurrera Arabako Lautadan eta mendi 
inguruetan pilatu zen. Zaparradak zenbait tokitan oso handiak izan ziren 
(Salvatierra 40.3 mm/h, Kapildui 17.1 mm/h, Iturrieta 16.8 mm/h). 
 
Astelehena, hilak 23: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 15etatik 24etara ordu lokala. 
 

 
� Hilaren 28an beste enbata bat jazo zen, enbata frontala. Enbata iritsi baino 

lehen  hego-mendebaldeko haizea zakar ibili zen, eta Punta Galean eta 
Orduñan 91 km/h-ko boladak neurtu ziren. Arratsaldeko hirurak aldera Punta 
Galean haizea aldatu egin zen eta gutxi gorabehera ordubete beranduago, 
Santa Clarara iritsi zen enbata. Haize aldaketa Bizkaian Gipuzkoan baino 
ahulagoa izan zen. Tenperatura bat-batean jaitsi zen, gutxi gorabehera 27-
28 ºC ingurutik 19-20 ºC-ra; Santa Claran 101 km/h-ko bolada neurtu zen, 
Matxitxakon 99 km/h-koa eta Punta Galean 90 km/h-koa. Fronteari loturiko 
ekaitzak batez ere Bizkaia eragin zuten; Mañarian 27.7 mm jaso ziren eta 
Iurretan 17.7 mm. 
 
Larunbata, hilak 28: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/enbatagatik 15etatik 20etara 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-behinekoak dira eta 
erabat balioztatzeke daude. 

 


