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METEOROLOGIA TXOSTENA –2014KO UZTAILA 
 

Uztaila hezea izan zen eta tenperaturari dagokionez ohikoa. Lehenengo 
hamabostaldia hotza izan zen eta bigarrena beroa. Muturreko egoera 
gehienak trumoi-ekaitzengatik izan ziren, baina guztien gainetik Afrika 
iparraldetik iritsi zen aire-masa bero batek eragindakoa nabarmendu 
behar dugu. 
 
 

Euria 
 
Uztaila, oro har, hezea izan zen. Mendebaldean lehorra izan zela zehaztu 
beharra dago, eta oso hezea, aldiz, Gipuzkoa barnealdean. Ohi bezala, euri 
gehien Gipuzkoa ekialdeko mendietan egin zuen (Añarbe 278.5 mm, Berastegi 
201.7 mm). Nabarmentzekoak dira Goierrin jasotako ia 150 mm-ak (Ordizia 
146.9 mm); izan ere, zonalde horretan euri gutxiago egin ohi du. Bilbo Handia, 
balio maximoetatik urrun geratu zen (Derio 63.8 mm, Abusu 58.1 mm). Euri 
gutxien, berriz, Arabako Errioxan eta EAEko mendebaldean egin zuen 
(Paganos 20.7 mm, Espejo 21.2 mm, Orduña 27.8 mm, Ordunte 29.3 mm). 
 
Kantauri isurialdean espero baino euri-egun gehiago izan genituen. 
Mediterraneo isurialdean, aldiz, ohiko balioen inguruan ibili zen. Euri-egunak 
hilabete osoan banatu ziren. 
 
Egun euritsuena hilaren 4a izan zen. Uztail osoan, egun horretan soilik izan 
genuen euri oso ugaria (Añarbe 78.9 mm, Agauntza 58.7 mm, Ordizia 57 mm). 
Ondorioz, Oria eta Urumea arroetako ibaien maila berehala igo zen: 
Amundarainen alarma maila gainditu zen. Gainera, goizaldean zaparrada 
handiak bota zituen Gipuzkoa ekialdeko mendietan eta kantauri isurialdeko 
beste zenbait tokitan, gehienak isurialdeen banalerrokoak (Añarbe 28 mm/h, 
Orozko 27.2 mm/h, Arrasate 26.9 mm/h, Agauntza 20.6 mm/h). 
 
Gero, beste hiru egunetan izan genituen zaparrada trumoitsuak (hilaren 6an, 
18tik 20ra eta 24tik 25era). Oro har zaparrada txiki-ertainak bota zituen, eta hiru 
gertaeretan, ia beti estazioren batean 10 mm/h baino gehiago jaso zen. Hilaren 
25ean zaparradak handiak izan ziren, eta lurralde osoan bota zituen. Egun 
horretan, neurtutako tximista kopurua ere esanguratsua izan zen (Alegria 15.4 
mm/h, Berna 13.1 mm/h, Navarrete 12 mm/h). Bestalde, aipagarria da hilaren 
6an jasotako euria (Ibai Eder 14.7 mm/h, Añarbe 12.9 mm/h). 
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Taula 1: Azken urteetan uztailean pilatutako prezipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 
sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 

 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 59.0 21.3 15.8 69.0 16.3 26.8 12.6 14.2 59.7 10.6 

Lasarte 116.6 44.9 53.4 135.9 25.4 58.7 50.7 41.8 108.0 20.1 

Arrasate 101.5 13.7 17.7 92.9 8.4 23.3 8.1 9.1 37.5 6.0 

Abetxuko 37.6 41.2 14.2 30.3 4.7 14.4 5.0 2.2 25.4 0.5 

Páganos 20.7 45.9 15.1 14.6 4.3 0 15.4 3.3 32.8 0.1 

 
 

Tenperatura 
 
Tenperaturari dagokionez, oro har, uztaila ohikoa izan zen, beroa izateko 
joerarekin barnealdean. Kostaldean batez besteko tenperatura 20 ºC-tik 
gorakoa izan zen eta Arabako Lautadan 19 ºC ingurukoa: gutxi gorabehera 
EAE osorako balio normala baino 0.5 ºC altuagoa. Azken urteekin alderatuz, 
2014koa uztail freskoenen artean dago. 
 
Uztaila bi hamabostalditan banatu daiteke; lehenengoan egun hotzak izan ziren 
nagusi eta bigarrenean, aldiz, beroak. Bigarren hori, hain zuzen ere, hilabete 
osoko gertaera esanguratsuenarekin hasi zen, Afrika iparraldetik iritsi zitzaigun 
aire-masa oso bero batekin. Hilaren 16tik 18ra mediterraneo isurialdean 
tenperatura maximoak 30 ºC-tik gorakoak izan ziren. Berorik handiena 17an 
egin zuen; goizaldean hego haizea ibili zen, eta Paganos eta Zegamako 
estazioetan termometroa ez zen 20 ºC-tik jaitsi, gau tropikala izan zen. 
Kostaldean ere bero egin zuen, uztail osoan egun horretan soilik igo zen 
tenperatura 30 ºC-tik gora; Zarautzen 37.2 ºC izan zen balio maximoa. Balio 
antzekoak neurtu ziren beste leku batzuetan (Iurreta 37.6ºC, Zambrana 
37.2ºC). 
 
Beraz, uztailaren 17a, uda horretan, ordura arte izandako egunik beroena izan 
zen. Bestalde, egun horretan, eguerdi partean, enbata ahul bat gertatu zen; 
beraz, bero handia, kostaldean behintzat, ez zen asko luzatu. Zarautzen 
adibidez, 14:30ean 37.2 ºC zeuden, eta ordubete pasatzerako tenperatura jada 
24.6 ºC-ra jaitsi zen. 
 
 
 

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

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 20.3 22.1 19.7 19.2 20.7 20.8 20.1 19.8 23.0 21.4 

Lasarte 19.2 21.7 19.0 18.2 20.1 20.2 19.3 19.5 22.5 20.6 

Arrasate 18.2 21.4 18.1 17.1 19.3 19.8 18.4 18.7 21.9 19.6 

Abetxuko 18.5 21.3 18.1 17.1 19.3 19.5 18.9 18.5 21.8 19.6 

Páganos 19.4 22.4 19.4 18.9 21.3 21.2 19.9 20.0 23.0 21.2 
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Haizea 
 

Uztailean iparraldeko haize ahula nagusitu zen, tokian tokiko haizearekin 
txandakatuz eta kostaldean brisa, beraz, uda sasoian ohikoa izaten den egoera 
izan genuen. 
 
Gertaera aipagarrienen artean hilaren 17an jazotako enbata ahula dago. Haize-
bolada handienak Gipuzkoako kostaldean neurtu ziren, eta oro har gogorrak 
izan ziren (Zarautz 55.1 km/h, Santa Clara 77.6 km/h). 
 
Haize-boladarik gogorrenak hilaren 19an arratsaldean neurtu ziren, batez ere 
kostaldean, Galizia iparrean gunea zuen depresioari loturiko fronte okluitu batek 
Penintsularen ipar partea mendebaldetik ekialdera zeharkatu zuenean (Higer 
93.5 km/h, Jaizkibel 81.1 km/h, Orduña 81.4 km/h). 
 
 
 
 

Analisia 
 
Uztailaren 1etik 4ra 
Lehen egun horietan goi-geruzetan isolatutako depresio txiki batek 
Penintsularen mendebaldea zeharkatu zuen iparraldetik hegoaldera. Ondorioz, 
zaparrada trumoitsuak bota zituen. Gertaeraren hasieran zaparrada txikiak izan 
ziren, baina egunak aurrera joan ahala gero eta mardulagoak izan ziren. 
Orduan gainazaleko depresioaren gunea Leongo Golkora mugitu zen eta 
haizea iparraldetik etorri zen, ezegonkortasun lerro bat ekarriz. Hau nahikoa 
egonkor gelditu zen lurraldearen ekialdean. 
 
Uztailaren 5etik 7ra 
Goi-geruzetan isolatutako depresioa bete bitartean, Islandia hegoaldean gunea 
zuen beste depresio sakon batek aska barometriko bat sortu zuen. Hau 
Penintsularen iparralderaino luzatu zen. Hasieran hego-mendebaldeko haizea 
ibili zen, baina berehala iparraldera aldatu zen. Berarekin fronte-sistema bat 
heldu zen eta euri dezente egin zuen. Bere atzetik iritsitako aire-masa hotzaren 
eraginez kostaldean zaparrada trumoitsuak bota zituen. 
 
Uztailaren 8tik 14ra 
Aska barometrikoa Europan barrena sartu zen eta Azoreetako antizikloia 
indartu egin zen. Bi gune horien artean iparraldeko fluxua nagusitu zen, eta, 
ondorioz, giro freskoa eta umela izan genuen, batez ere kantauri isurialdean. 
Euri-egun dezente izan genituen kantauri isurialdean, nahiz eta euri gutxi egin. 
 
Uztailaren 15etik 17ra 
Uztaileko bigarren hamabostaldiaren hasieran eguraldia nabarmen aldatu zen. 
Goi-geruzan dortsal antiziklonikoa sartu zen hegoaldetik, eta lurrazalean ohikoa 
den baxu termikoa sortu zen. Hegoaldeko haizeak Afrika iparraldetik aire-masa 
bero bat ekarri zuen, eta, ondorioz, tenperatura asko igo zen. Egunik beroena 
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17a izan zen, ordura arte, udako egunik beroena. Egun hartan, enbata ahul bat 
gertatu zen. Egun horietan oskarbi egon zen. 
 
Uztailaren 18tik 21era 
Bero handiko egunen ostean gertatu ohi den bezala, gero trumoi-ekaitzak heldu 
ziren. Dortsal antiziklonikoa zegoen tokian atlantikoko aska barometrikoa jarri 
zen. Askak Iberiar Penintsula mendebaldetik ekialdera zeharkatu zuen. 
Lurrazalean, askari loturiko depresioak, Bizkaiko Golkoa zeharkatu zuen, eta 
berari lotutako fronteek eta ezegonkortasun lerroek zaparrada trumoitsuak utzi 
zituzten; zaparraden intentsitatea txiki-ertaina izan zen. 
 
Uztailaren 22tik 27ra 
Europa iparraldea presio handiko gailur baten menpe egon zen, eta haren alde 
bietara aska barometriko sakonak sortu ziren. Penintsulan presio gradientea 
oso txikia izan zen; ipar partean lehenengo koadranteko haizea nagusitu zen. 
Hegoaldean Afrika iparraldeko depresioa sartu-irtenean ibili zen. Giro 
eguzkitsua izan genuen, baina era berean aproposa Iberiar Sisteman trumoi-
ekaitzak sortzeko. Hilaren 24an eta 25ean heldu zitzaizkigun EAEra. 
 
Uztailaren 28tik 31ra 
Goi-geruzan isolatutako depresio txiki batek antizikloiak eragindako blokeoa 
hautsi zuen, eta Britainiar uharteetatik Leongo Golkora mugitu zen. Berarekin 
zetozen fronte hotzek eta ezegonkortasun lerroek kantauri isurialdea zeharkatu 
zuten. Ondorioz, euri dezente egin zuen Gipuzkoako hainbat tokitan. Goi- 
geruzan isolatutako depresioak alde egin eta gero, iparraldeko haizea nagusitu 
zen, Azoreetako Antizikloiaren eraginez. 
 
 
 
 

Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko uztaileko 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 20.3 23.6 35.5 17.5 14.6 0 59.0 11.6 18 

Lasarte 19.2 23.2 35.3 15.8 13.6 0 116.6 13.9 21 

Arrasate 18.2 24.1 35.9 14.0 10.9 0 101.5 42.7 20 

Abetxuko 18.5 26.3 36.5 12.5 8.1 0 37.6 14.8 12 

Páganos 19.4 26.1 34.1 13.8 10.4 0 20.7 6.1 13 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6

Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 

Uztailean 8 abisu hori igorri ziren, horietatik 5 prezipitazio handiagatik, bat 
enbatagatik eta beste biak muturreko tenperatura oso altuengatik. 
 

• Hilaren 4an zaparrada handiak bota zituen Gipuzkoa ekialdeko mendietan 
eta kantauri isurialdeko beste zenbait tokitan (batez ere isurialdeen 
banalerroan) (Añarbe 28 mm/h, Orozko 27.2 mm/h, Arrasate 26.9 mm/h, 
Areta 22.5 mm/h, Mañaria 21.4 mm/h, Agauntza 20.6 mm/h). 
 
Goizaldean ere euri asko egin zuen, 70-100 mm jaso ziren 24 orduan 
(Añarbe 98.4 mm, Agauntza 76.3 mm, Amundarain 73.6 mm). 
 
Ondorioz, Oria eta Urumea arroetako ibaietan ur-maila berehala igo zen. 
Estazio batzuetan alarma mailara hurbildu ziren eta Amundarainen maila 
gainditu egin zen (1.5 m, 8:20etan). 

 
Ostirala, hilak 4: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 00etatik 09etara ordu lokala. 

 

• Hilaren 6an, zaparrada trumoitsu ertainak bota zituen kantauri isurialdearen 
barnealdeko zenbait tokitan, ordubetean 10 mm baino gehiago jaso ziren 
hainbat estaziotan (Ibai Eder 14.7 mm/h, Añarbe 12.9 mm/h, Ereñozu 10.2 
mm/h, Berastegi 10 mm/h). 

 
Igandea, hilak 6: Abisu Horia prezipitazio handiagatik kantauri isurialdean 09etatik 21etara 
ordu lokala. 

 

• Hilaren 16an, iragaite-zonan eta Ebro ondoko eskualdean tenperatura asko 
igo zen, muturreko tenperatura oso altuen muga gainditzetik oso hurbil egon 
zen (Espejo 35.7ºC, Arkaute 34.8ºC). Hilaren 17an, tenperatura are gehiago 
igo zen EAE osoan. Hegoaldeko haizearen eraginez, kostaldean ere asko 
igo zen tenperatura (Zarautz 37.2ºC, Behobia 37.5ºC). Altuenak, ohi bezala, 
kantauri isurialdean neurtu ziren (Saratxo 38.4ºC, Eitzaga 38ºC, Alegia 
38ºC). Iragaite-zonan, maximoak 35-36.5 ºC-koak izan ziren (Espejo 36.4ºC, 
Salvatierra 34.9ºC), eta apur bat baxuagoak Arabar Errioxan (Paganos 
34.1ºC), baina estazio horretan gaua tropikala izan zen. 
 
Asteazkena, hilak 16: Abisu Horia muturreko tenperatura oso altuengatik iragaite-zonan eta 
Ebro ondoko eskualdean. 
Osteguna, hilak 17: Abisu Horia muturreko tenperatura oso altuengatik. 

 

• Hilaren 17an enbata ahul bat gertatu zen. Haize-bolada zakarrenak 
Gipuzkoako kostaldean neurtu ziren, eta oro har gogorrak izan ziren 
(Zarautz 55.1 km/h, Santa Clara 77.6 km/h, Higer 39.2 km/h). Enbataren 
eraginez tenperatura asko jaitsi zen, 10 ºC baino gehiago ordubetean. 
Ondorioz, arratsaldean tenperatura atsegina izan zen kostaldean, eguerdian 
izandako giro sargoria eta gero, eta zerua oskarbi egon zen. 
 
Abisu Horia itsasaldeko arriskua/enbatagatik 14etatik 20etara ordu lokala. 
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• Hilaren 18tik 20ra zaparrada trumoitsuak bota zituen, batez ere kantauri 
isurialdean. Zaparrada txiki-ertainak izan ziren eta zenbait tokitan 10 mm/h 
baino gehiago jaso ziren, beraz ia intentsitate handikoak izan ziren (hilaren 
18an Orozko 10.4 mm/h, hilaren 19an Elorrio 13.5 mm/h eta Berriatua 12.2 
mm/h, eta hilaren 20an Cerroja 13.9 mm/h eta Oleta 13.8 mm/h). 
 
Larunbata, hilak 19: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 18etatik 24etara ordu lokala. 
Igandea, hilak 20: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 00etatik 09etara ordu lokala. 

 

• Hilaren 25ean zaparrada ertain-handiak bota zituen EAE osoan, eta 
deskarga elektrikoak ere ugariak izan ziren (Alegria 15.4 mm/h, Berna 13.1 
mm/h, Navarrete 12 mm/h, Sangroniz 11.4 mm/h, Iurreta 10.9 mm/h). 
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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. 
 


