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METEOROLOGIA TXOSTENA – 2014KO APIRILA 
 

EAEn apirila oso lehorra eta oso beroa izan zen. Negua oso gogorra izan 
zen, muturreko fenomeno meteorologiko asko gertatu ziren, eta apirila, 
zentzu horretan, azkenik, lasaia izan zen. Izan ere, ia hil osoan antizikloi 
subtropikalaren gailurraren eraginpean egon ginen; egoera egonkorra eta 
nahikoa iraunkorra izan zen, eta, horren ondorioz, Atlantikoko depresioak 
gure latitudeetatik urrun ibili ziren. 
 
 

Euria 
 
EAEn apirila oso lehorra izan zen. Gipuzkoako ipar-ekialdean 100 mm-ak doi-
doi gainditu dira (Añarbe 101.6 mm , Behobia 100.7 mm,) eta 40 mm-ak Bilbo 
Handian (Abusu 41.1 mm, Derio 46.4 mm). Baliorik baxuenak Arabar Errioxan 
(Páganos 30.9 mm) eta EAEko mendebaldean neurtu ziren (Espejo 29.4 mm, 
Ordunte 32.2 mm, Orduña 36.1 mm, Balmaseda 38.6 mm). Era guztietara, 
balioak oso eskasak dira, oro har, ohiko balioen % 30-50 artean. Urteko lehen 
hiruhilabeteko joera umela eten egin zen apirilean. 
 
Euri-egun kopurua oso txikia izan zen, ohiko balioetatik oso urrun. Adibidez, 
Bilboko eta Gasteizko erreferentziazko estazioetan 8 egunetan baino ez zuen 
euria egin (1 mm edo gehiago), eta batez bestekoa 13 eta 12 egunekoa da, 
hurrenez hurren. Euri-egunak hilaren lehen eta azken hamar egunetan izan 
genituen. Euria ez zen oso ugaria zen, beraz, zentzu horretan ez dago 
aipagarria den egunik. Baliorik altuena, 25.2 mm, Urkulun neurtu zen, hilaren 
21ean, udaberriko ohiko giroa izan genuen egun batean; intentsitate ertaineko 
zaparrada trumoitsuak bota zituen (Urkulu 10.5 mm/h, Trebiño 8.9 mm/h). 
 
 

Taula 1: Azken urteetan apirilean pilatutako prezipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 
sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 

 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 35.7 138.7 182.4 33.6 41.7 100.5 94.7 50.6 55.8 151.0 

Lasarte 72.0 158.3 229.7 54.3 46.3 239.7 136.8 83.8 80.6 171.3 

Arrasate 53.7 190.9 211.1 68.0 23.4 156.1 161.1 125.9 57.1 210.8 

Abetxuko 33.4 74.0 102.6 62.4 18.7 47.2 68.8 95.0 28.2 89.6 

Páganos 30.7 43.7 61.9 48.5 6.8 29.3 56.0 93.1 52.3 33.9 

 
 
 

Tenperatura 
 
1971-2000 arteko epe normala kontuan hartuta, apirila erabat beroa izan zen, 
lurraldearen ipar-ekialdean izan ezik, bertan oso beroa izan zen. Batez besteko 
tenperatura kostaldean 14 ºC baino altuagoa izan zen eta Arabako Lautadan 12 
ºC baino altuagoa. Hau da, ohiko balioa baino 2.5-3 ºC altuagoa. Anomalia 
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positiboa esanguratsua izan zen, baina, hala ere, ez zen gainditu 201ko balioa, 
oraingoz altuena. 
 
Egunik hotzenak hilaren azken herenean izan genituen, sasoi horretarako 
espero zitezkeen balioak, hain zuzen. Baina apirileko gainontzeko egunak 
beroak izan ziren. Tenperatura maximo altuenak antizikloi subtropikalaren 
gailurraren sarrerak izan zirenean neurtu ziren. Udaberriko giroa izan genuen, 
eta anplitude termikoa handia izan zen; hots, egunsentian tenperatura baxuak 
eta eguerdi partean balio nahikoa altuak,  hainbat egunetan 25 ºC-ak gainditu 
ziren. Adibidez, hilaren 18n Gasteizen goizaldean tenperatura izotz puntutik 
gertu hasi zen eta gero 25 ºC-ra iritsi zen (Arkaute -0.5ºC/23.4ºC, Abetxuko 
0.2ºC/25.2ºC). 
 
Bestalde, barnealdean izotza egin zuen egun bakarra 18a izan zen (Trebiño -
1.7ºC, Otxandio -0.9ºC, Salvatierra -0.6ºC), apirila beroa izan zenaren beste 
adibide bat. Balio altuenei dagokienez, kantauriko ibarretan hilaren 6an neurtu 
ziren (Berna 30.1ºC, Alegia 29.9ºC), eta isurialde mediterraneoan hilaren 16an 
(Abetxuko 27.6ºC, Zambrana 27ºC). 
 
 

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

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 14.6 13.0 11.7 16.6 14.2 11.8 13.1 14.0 13.4 13.3 

Lasarte 13.6 12.2 10.8 15.8 13.6 11.7 12.5 13.7 12.6 12.9 

Arrasate 12.6 10.2 8.7 13.9 9.4 10.4 11.1 12.6 11.4 11.5 

Abetxuko 12.4 9.9 8.4 12.9 11.8 9.4 10.4 11.4 10.9 10.5 

Páganos 13.1 10.3 8.9 13.8 12.3 9.9 11.0 12.3 11.8 11.0 

 
 
 

Haizea 
 
Apirilean haizeen erregimena nahikoa aldakorra izan zen. Hasieran hegoaldeko 
haizea nagusitu zen, gainera nahikoa indartsu ibili zen. Presio altuak gailentzen 
hasi ziren heinean, iparraldeko fluxuak nagusitu ziren edo tokian tokikoak eta 
ahulak. Hilaren azken egunetan itsasoko haizea ibili zen, eta  berriro ere indarra 
hartu zuen. 
 
Haize-boladarik handienak hilaren 1ean eta 2an neurtu ziren, iberiar 
penintsularen ipar-mendebaldean zegoen depresio batek hego-osagaiko haize 
zakarra eragin zuenean (Oiz 111.1 km/h, Orduña 108.6 km/h, Zegama 92.8 
km/h). Hilaren 24ra arte haizea ez zen esanguratsua izan, baina egun hartan 
bigarren mailako depresio batek Bizkaiko Golkoa zeharkatu zuen eta 
kostaldean haizea oso zakar ibili zen (Punta Galea 94.5 km/h, Matxitxako 93.5 
km/h). 
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Analisia 
 
Apirilaren 1etik 5era 
Hilaren lehen egunetan aska barometriko batek Iberiar Penintsula zeharkatu 
zuen, mendebaldetik ekialdera, eta berarekin aire-masa hotz bat ekarri zuen. 
Gainazalean hegoaldeko fluxua zegoen, zakarra, Galiziako kostaldearen 
parean latitudean gora luzatzen ari zen depresio baten eraginez. Baina gero,  
mendebal/ipar-mendebaldeko fluxua nagusitu zen eta Mediterraneo 
mendebaldean beste depresio bat sortu zen. Hainbat fronteren eta 
ezegonkortasun lerroren eraginez giroa umela izan zen, nahiz eta litro gutxi 
pilatu. 
 
Apirilaren 6tik 19ra 
Epe horretan Iberiar Penintsulan ezarri zen antizikloi subtropikalaren gailurraren 
eraginpean egon ginen. Baina kantauri isurialdean Ozeano Atlantikotik 
heldutako bi aska barometrikok joera hori apurtu egin zuten hilaren 8an eta 
11an. Apurka apurka omega itxurako antizikloi blokeoa nagusitu zen, eta 
ondorioz egonkortasuna gero eta handiagoa izan zen. Iberiar Penintsulan gailur 
beroarekin jarraitu genuen, eta, bitartean, latitude baxuetan bi depresio hotz eta 
sakon sortu ziren, bat Ozeano Atlantikoan eta bestea Mediterraneoan. 
Lurrazalean Azoreetako antizikloia izan zen nagusi; lehenengo ziri moduan 
sartu zen kontinentera eta ondoren Britainiar uharteetan zentratu zen. Ohikoa 
den bezala, antizikloiaren hegoaldean depresio txiki bat sortu zen, Portugalgo 
kostaldearen parean, eta azkenik Iberiar Penintsularen barnealdera sartu zen. 
Gauzak horrela, hilaren 10ean eta 11an ezegonkortasun lerroak iritsi ziren 
EAEra eta zaparrada trumoitsu txiki-ertainak bota zituen, batez ere 
mediterraneo isurialdean. 
 
Apirilaren 20tik 30era 
Penintsulako gailurraren eta Mediterraneoko depresioaren artetik aire masa 
hotz bat iritsi zen gurera, goi latitudeetatik zetorren, eta Ozeano Atlantikoko 
depresioa indartu egin zen. Atlantikoko depresioa Iberiar Penintsulara sartu 
zenean eguratsa ezegonkortu egin zen, eta euria egin zuen denean, zenbait 
lekutan ugaria; horrez gain, barnealdean tenperatura asko jaitsi zen. Depresioa 
erabat bete zenean, pixkanaka zirkulazio zonala nagusitzen joan zen. Orduan, 
Azoreetako antizikloia eta kontinentean barneratuz joan ziren depresio ez oso 
sakonen eraginez, itsasoko fluxua nagusitu zen.. 
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Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko apirileko 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 14.6 18.6 27.5 11.4 8.3 0 35.7 14.9 11 

Lasarte 13.6 18.2 25.9 9.8 5.9 0 72.0 15.1 14 

Arrasate 12.6 19.1 27.1 7.4 2.6 0 53.7 12.8 17 

Abetxuko 12.4 20.3 28.6 5.7 0.2 0 33.4 9.9 13 

Páganos 13.1 19.4 26.8 7.8 4.5 0 30.7 11.2 10 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak 
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Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 

Apirilean 5 abisu hori igorri ziren (haizeagatik, olatuen altueragatik). 
 
 

• Hilaren 1etik 2ra, Iberiar Penintsularen ipar-mendebaldean zegoen depresio 
batek hego-osagaiko haize-bolada oso gogorrak eragin zituen, bai 
haizeguneetan (Oiz 111.1 km/h, Orduña 108.6 km/h) baita haizeguneak ez 
diren tokietan ere (Zegama 92.8 km/h, Navarrete 90.3 km/h, Zizurkil 80.4 
km/h), mendikate bat gainditu eta gero, airea azeleratu ohi den tokiak dira. 

 
Asteartea, hilak 1. Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 21etatik 24etara ordu lokala. 
Asteazkena, hilak 2. Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 00etatik 12etara ordu lokala 
 

 

• Hilaren 27an olatuen altuera adierazgarria 3.5 m baino handiagoa izan zen 
(Pasaia 3.98 m). 
 
Igandea, hilak 27. Abisu Horia itsasaldeko arriskua/olatuen altueragatik 00etatik 21etara 
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. 

 


