
 

 

1

METEOROLOGIA TXOSTENA –2014KO ABUZTUA 
 

Abuztua oso lehorra izan zen. Kostaldeko batez besteko tenperatura hotza 
izan zen, baita Arabako Errioxakoa ere; barnealdekoa, berriz, ohikoa izan 
zen. Iparraldeko haizea gailendu zen eta ohikoa dena baino giro 
freskoagoa eta ilunagoa sortu zuen horrek. Muturreko egoerei 
dagokienez, aipagarriak izan ziren hilaren 2an eta 8an jazotako zaparrada 
handiak. 
 
 

Euria 
 
Abuztuan euri gutxi egin zuen; oso lehorra izan zen hilabetea. Ohiko balioaren  
erdia baino euri gutxiago pilatu zen ia lurralde osoan, batez ere Aiara inguruan. 
Askotan gertatu ohi den bezala, Gipuzkoa ekialdeko mendi inguruetan egin 
zuen euri gehien (Añarbe 100.1 mm, Berastegi 84.2 mm) eta ondoren 
kostaldean (Oiartzun 85.7 mm, Matxitxako 67.1 mm); mendebaldeko 
eskualdeetan eta EAEko hegoaldean, aldiz, euria urriagoa izan zen (Páganos 
5.9 mm, Gorbea 7.7 mm, Balmaseda 9.5 mm). 
 
Hilaren lehenengo hamabostaldian izan ziren euri-egun gehienak. Horietatik bi 
dira azpimarragarriak. Hilaren 2an, arratsaldean, Araba hegoaldean zaparrada 
handiak eta txingorra bota zituen (Arkaute 28.7 mm/h, Alegría 27.3 mm/h). 
Hilaren 8an, arratsaldean, EAEn bertan garatu ziren bero-hodeiak, konkretuki 
kantauri isurialdean, eta Gipuzkoa ekialdean ekaitza lehertu zen; zaparraden 
intentsitatea ia oso handia izan zen (Araxes 29.8 mm/h, Berastegi 26.4 mm/h, 
Alegia 25.9 mm/h). Abuztuko egunik euritsuena 13a izan zen; egun horretan 
fronte batek Iberiar Penintsula zeharkatu zuen eta gurean ipar-mendebaldeko 
haizea ibili zen (Añarbe 34.8 mm, Oiartzun 33.5 mm, Berastegi 29.5 mm). 
 
 
Taula 1: Azken urteetan abuztuan pilatutako prezipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 

sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 26.3 63.4 8.8 32.5 24.0 32.0 31.5 160 31.7 61.9 

Lasarte 67.2 54.4 36.9 39.3 90.8 61.8 107.8 290.6 63.8 94.6 

Arrasate 14.1 19.2 14.2 27.6 28.2 17.5 42.7 169.0 23.5 46.5 

Abetxuko 19.9 12.4 5.1 17.1 6.6 10.5 20.9 46.9 6.0 34.5 

Páganos 5.9 4.4 12.0 11.9 0 4.5 17.9 14.9 7.6 8.0 

 

 
Tenperatura 

 
Abuztua kostaldean eta Arabako Errioxan hotza izan zen, eta barnealdean 
ohikoa. Kostaldean batez besteko tenperaturak 20ºC-ak gainditu zituen, baina, 
hala ere, ohiko balioa baino gradu erdi baxuagoa izan zen batez bestekoa. 
Arabako Lautadan 19 ºC ingurukoa izan zen batez bestekoa, ohiko baliora asko 
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gerturatu zen. Azken urteak kontuan izanik, 2014ko abuztua freskoenen artean 
dago. 
 
Abuztuko lehen hamar egunetan egun beroak eta hotzak tartekatu ziren; gero 
egun hotzak izan ziren jarraian eta hilaren azken herenean egun beroak berriro 
ere. 
 
Hilaren erdi aldera tenperatura minimo benetan baxuak neurtu ziren, abuztua 
zela kontuan izanik. Aipagarrienak hilaren 17an neurtu ziren, Araban 2-4ºC 
artekoak izan ziren (Trebiño 2.4ºC, Navarrete 2.8ºC, Espejo 3.1ºC); serie 
klimatikoko baxuenen artean daude. Minimoak, hala ere, ez ziren 1986ko 
abuztuaren 30eko balioetara iritsi, egun hartan 1ºC-tik behera jaitsi baitzen 
termometroa. Bestalde, Bizkaiko kostaldetik gertu dauden zenbait lekutan 
neurtutako minimoak ere aipagarriak dira, termometroa 10ºC-tik behera jaitsi 
baitzen (Arteaga 9.4ºC). 
 
Tenperatura maximoak barnealdean hilaren 25ean neurtu ziren (Arrasate 
34.7ºC, Arkaute 34.6ºC), eta kostaldean eta Arabako Errioxan, berriz, 27an 
(Arteaga 29.3ºC, Miramon 29.1ºC, Páganos 33.1ºC). Egun horietan hegoaldeko 
haizea ibili zen. 
 
Intsolazioari dagokionez, zonalde batzuetatik besteetara alde handia egon zen. 
Mediterraneo isurialdean eguzki-ordu kopurua batez bestekoa baino handiagoa 
izan zen, %10 gutxi gorabehera, kostaldean batez besteko balioaren oso 
antzekoa izan zen, eta kantauri isurialdeko haranetan, aldiz, batez bestekoa 
baino ia %20 baxuagoa. EAE osoa kontuan hartuz gero, ia egun oskarbirik ez 
genuen izan; soilik hilaren 17a, eta oso zorrotzak ez bagara, 25a ere bai.  
 
 
 

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

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 20.5 20.6 21.9 20.9 20.8 21.2 20.6 20.0 20.7 20.6 

Lasarte 19.2 19.6 21.3 20.2 19.8 20.6 18.6 18.2 18.4 18.9 

Arrasate 18.1 18.9 21.0 19.5 18.9 20.2 18.8 18.4 18.0 18.6 

Abetxuko 18.3 18.8 20.9 19.6 18.7 19.9 18.9 18.0 17.7 18.6 

Páganos 19.9 20.3 22.2 22.0 20.8 21.6 20.1 19.2 18.5 19.9 

 

 
 

Haizea 
 

Mendebaldeko haizea nagusitu zen, Abuztu erdi aldean izan ezik; orduan 
haizeak iparraldetik jo zuen. Hegoaldekoa, aldiz, oso gutxitan ibili zen. 
 
Muturreko egoerei dagokienez, haizeak behin bakarrik gainditu zituen 
muturreko balioak. Hilaren 12an azken orduetan eta hurrengo egunean 
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goizaldean kostaldean haize-bolada gogorrak neurtu ziren (Matxitxako 105.8 
km/h, Jaizkibel 98.4 km/h, Oiz 98.4 km/h); Britainiar uharteetan depresio bat 
zegoen eta Ozeano Atlantikoan antizikloi bai, bi guneen artean pasabide 
antzerako bat sortu zen, eta iparraldeko haizea asko indartu zen.  
 
 
 

Analisia 
 
Abuztuaren 1etik 4ra 
Aire hotzez betetako aska bat Europan sartu zen. Goi-geruzetako aska hari 
loturiko lurrazaleko depresioa Britainiar uharteetan zegoen, eta iparraldeko 
haizea ibilarazi zuen gurean. Gainera, Iberiar Penintsularen iparraldean 
bigarren mailako depresio bat zegoen. Beraz, ezegonkortasuna handitu egin 
zen, eta zaparrada trumoitsuak bota zituen. Mendebaldetik sartu zen 
prezipitazioa, eta noizean behin txingorra ere bota zuen. 
 
Abuztuaren 5etik 9ra 
Presio altuen gailurrari esker egonkortzera egin zuen eguratsak. Itsasmailan 
Azoreetako antizikloia gailendu zen; Bizkaiko golkoan ziri itxura hartu zuen 
antizikloiak eta tenperatura ez zen gehiegi igo. Ipar Atlantikoan, berriz, depresio 
sakon bat zegoen, eta poliki-poliki Europa aldera mugitu zen. Hilaren 8tik 
aurrera depresio txiki batzuk pasa ziren EAEtik, eta Gipuzkoako ekialdean 
trumoi-ekaitzak izan ziren. 
 
Abuztuaren 10etik 15era 
Ipar Atlantikoko depresioaren eta Atlantikoko antizikloiaren artean ipar-
mendebaldeko fluxua sortu zen. Giro hotza eta hezea izan genuen, batez ere 
kostaldean.  
 
Abuztuaren 16tik 24ra 
Hilaren bigarren hamabostaldiaren hasieran presio altuen gailurrak sartu-irten 
bat egin zuen Iberiar Penintsularen hegoaldean. Baina Europa iparraldean 
zegoen aska sakon eta zabala izan zen denboraldi hartako gauzarik 
azpimarragarriena, geldikor egon baitzen. Itsasmailan presio altuak Atlantikoan 
barrena zabaldu ziren, eta gero Europara sartu ziren. Euria egiteko 
probabilitatea txikitu egin zen, baina giro freskoarekin jarraitu genuen. 
 
Abuztuaren 25etik 31ra 
Azkenean aska Europa barrenera sartu zen eta zirkulazio zonala izan genuen 
berriro gurean. Abuztuko egunik eguzkitsuenak izan ziren, Azoreetako 
antizikloiari eta Iberiar Penintsulako bero-depresioari esker. Hori bai, kantauri 
isurialdean fronte batzuen hondarrek euri txikia utzi zuen. 
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Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko abuztuko 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 20.5 24.3 31.0 17.3 12.5 0 26.3 7.2 10 

Lasarte 19.2 23.4 28.4 15.9 12.1 0 67.2 26.3 19 

Arrasate 18.1 24.7 34.7 13.5 7.8 0 14.1 5.7 15 

Abetxuko 18.3 26.6 34.9 12.1 6.5 0 19.9 9.7 4 

Páganos 19.9 27.0 33.1 14.0 7.5 0 5.9 3.2 6 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak 
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Prezipitazioaren jokaera 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

7

Muturreko egoerak 
 
Uztailean 6 abisu hori igorri ziren, horietatik 4 prezipitazio handiagatik eta 
beste biak olatuen altueragatik. 
 
 

• Hilaren 1ean eta 2an Iberiar Penintsularen iparraldean zegoen depresio txiki 
bati loturiko ezegonkortasun lerroek EAE zeharkatu zuten mendebaldetik 
ekialdera. Zaparrada trumoitsuak bota zituen, eta txingorra ere egin zuen. 
Lehenengo egunean Arabako Errioxan zaparrada handiak bota zituen 
(Moreda 14.9 mm/h). Hilaren 2an, arratsaldean, Arabako barnealdean eta 
Bilbo Handian bota zituen zaparrada handiak. Gasteizen zaparrada horiek 
aipagarriak izan ziren eta hegoaldeko eta ekialdeko auzoetan txingorra bota 
zuen (Arkaute 28.7 mm/h, Alegría 27.3 mm/h, Subijana 15.7 mm/h, 
Sangroniz 12.5 mm/h). Zaparradak laburrak izan ziren, 20 minututik 
beherakoak, eta hamar minutuan pilatutako prezipitazioa ere aipagarria izan 
zen (Alegría 17.8 mm, Arkaute 16.5 mm). 

 
Ostirala, hilak 1: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 16etatik 24etara ordu lokala. 
Larunbata, hilak 2: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 00etatik 06etara ordu lokala. 
 

 

• Hilaren 8an depresio txiki batek Bizkaiko Golkoa azkar zeharkatu zuen 
Mantxako Kanalera bidean; bitartean, Penintsularen barnealdean bero-
depresio bat sortu zen, udan ohikoa den bezala. Ezegonkortasun lerro batek 
eta fronte hotz batek kostaldea ukitu zuten eta kantauri isurialdean 
konbekzio-hodeiak garatu ziren. Zaparrada trumoitsuak eta handiak bota 
zituen, batez ere Gipuzkoa ekialdean (Araxes 29.8 mm/h, Berastegi 26.4 
mm/h, Alegia 25.9 mm/h, Altzola 19.1 mm/h, Amundarain 16.3 mm/h, 
Estanda 16.3 mm/h, Berna 16.1 mm/h, Andoain 15.9 mm/h). 

 
Ostirala, hilak 8: Abisu Horia prezipitazio handiagatik Gipuzkoan eta Araban 12etatik 
20etara ordu lokala. 
 

 

• Hilaren 12an, azken orduetan, eta hilaren 13an, goizaldean, ipar/ipar-
mendebaldeko haize-bolada oso gogorrak neurtu ziren, batez ere 
kostaldean eta kantauri isurialdeko mendi inguruetan (Matxitxako 105.8 
km/h, Jaizkibel 98.4 km/h, Oiz 98.4 km/h, Santa Clara 97.4 km/h, La Garbea 
94.5 km/h). Atlantikoko antizikloiak eta Britainiar uharteen iparraldean 
zegoen depresioaren artean sortu zen presio gradiente handiaren eraginez 
sortu zen haize zakarra. 
 
 

• Hilaren 13an olatuen altuera adierazgarria 2 m baino handiagoa izan zen, 
batez ere goizaldean. 

 
Asteazkena, hilak 13: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 15etara 
ordu lokala. 
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• Hilaren 26an, gauean, olatuen altuera adierazgarria 2 m baino handiagoa 
izan zen. 
 
Asteartea, hilak 26: Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 15etatik 22etara 
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. 
 

 


