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METEOROLOGIA TXOSTENA –2014KO IRAILA 
 
 

Iraila oso beroa eta oso lehorra izan zen, Araba barnealdeko zenbait 
zonaldetan izan ezik, non hezea izan zen. Ezberdintasun horiek depresio 
hotz batek eragin zituen; Iberiar penintsularen parean, Ozeano 
Atlantikoan, geldikor geratu baitzen ia hilabete osoan. Giro ezegonkorra 
eragin zuen, hala ere, tenperatura atsegina izan zen.   
 
 
 

Euria 
 
Iraila oso lehorra izan zen, hala eta guztiz ere, Arabako Lautadaren ekialdean 
eta Arabako Ibarren hegoaldean hezea izan zen. Hilabete osoan izandako 
ekaitzen ondorioz, prezipitazioaren banaketa espaziala ez zen ohikoa izan. Euri 
gehien, 100 mm baino gehiago, kantauri isurialdeko bailaretan han-hemenka 
pilatu zen (Amundarain 129.7 mm, Elorrio 106.6 mm, Otxandio 102 mm). 
Aipagarria da Abetxukon neurtutako balioa, 87 mm. Balio baxuenak, 20 mm-tik 
beherakoak, Bizkaiko kostaldean eta Enkarterrietan neurtu ziren (Balmaseda 
8.7 mm, Punta Galea 8.1 mm, Arteaga 18.2 mm). Laburbilduz, ohiko 
balioarekiko jasotako prezipitazioaren ehunekoa, barnealdetik kostaldera gero 
eta txikiagoa izan zen. Euri gutxien egin zuen zonaldea Bizkaiko kostaldea izan 
zen, espero zitekeen euri kantitatearen %30 baino gutxiago jaso zen.   
 
Hegoaldeko adbekzioak eragin zituen prezipitazio gertaerak. Ondorioz, euri-
egun kopurua mediterraneo isurialdean kantauri isurialdean baino handiagoa 
izan zen. Euri-egun gehienak hilaren 7a eta 22a artean izan ziren. Izaera 
konbektiboa izan zuen prezipitazioak, tximista ugari izan zen eta noizean behin 
txingorra egin zuen. Horietatik 6 egunetan prezipitazioaren intentsitatea handia 
edo oso handia izan zen.     
 
Egun guztien artean, hilaren 7a nabarmenduko dugu, izan ere mendebaldeko 
eskualdetan izan ezik, gainontzeko leku guztietan izan ziren ekaitzak (Abetxuko 
24.3 mm/h, Belauntza 24.3 mm/h). Hilaren 11n eta 14an balio harrigarriak 
neurtu ziren: Gardean 34.1 mm/h eta Amundarainen 43.6 mm/h, hurrenez 
hurren.  
 
Hilaren 29an eta 30ean zaparradak bota zituen berriro ere, eta puntualki 
handiak izan ziren (Otxandio 20 mm/h, Agauntza 14.3 mm/h hilaren 29an; 
Andoain 20.7 mm/h, Aizarnazabal 20.4 mm/h hilaren 30ean). 
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Taula 1: Azken urteetan irailean pilatutako prezipitazioa, Euskal Autonomi Erkidegoko 
sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 

 
 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 18.5 58.6 49.7 26.8 55.1 102.5 43.1 75.7 51.1 112.1 

Lasarte 53.8 76.2 79.8 146.4 55.3 151.1 61.5 103.1 69.6 118.8 

Arrasate 54.6 43.5 57.3 23.4 45.1 155.9 26.2 54.9 108.4 83.4 

Abetxuko 86.9 19.1 29.7 15.6 24.6 106.8 14.9 17.6 30.4 15.3 

Páganos 42.7 20.7 40.3 14.2 19.2 44.7 15.9 11.1 25.4 8.8 

 
 

Tenperatura 
 
Iraila oso beroa izan zen EAEn. Kostaldean, batez besteko balioen artean alde 
handia egon zen, 20 eta 21.5 ºC artekoak izan ziren. Arabako Lautadan aldiz, 
18 ºC-ren muga gainditu zuen. EAE osoa kontuan izanda, ohikoa dena baino 
1.5 ºC altuagoa izan zen batez besteko balioa. Azken urteetako irailik beroena 
izan zen, 2006 urtearekin batera. Hala ere, serie klimatikoen muturreko 
balioetatik (1987ko iraila) urrun dago.   
 
Atentzioa ematen duena eta gutxitan gertatu ohi dena zera da, iraileko batez 
besteko tenperatura abuztukoa baino altuagoa izan zela. Hori bereziki 
nabarmena izan zen kantauri isurialdean, izan ere iraileko batez bestekoa 
abuztukoa baino 1 ºC altuagoa izan zen. 2006an ere antzeko zerbait gertatu 
zen, baina diferentzia oraindik nabariagoa izan zen.  
 
Batez bestekoen bilakaera aztertuz gero, egun bero ugari izan genituen bata 
bestearen atzetik laugarren astera arte, orduan hainbat egun hotz izan 
genituen.  
 
Etengabeko hego haizearen ondorioz, kostaldean zenbait gau tropikal izan 
genituen, minimoak ez baitziren 20 ºC-tik behera jaitsi (hilaren 11n, 18an eta 
19an esaterako). Hilaren 22an serieen jarraitasuna hautsi zen. Adibidez, 
Abetxukon, tenperatura minimoa 10 ºC baino baxuagoa izan zen.  
 
Maximoei dagokienez, ez ziren neurtu ohiz kanpoko balio absolutuak, baina 
tenperatura nahikoa altuekin jarraian izandako egun kopurua oso esanguratsua 
izan zen, 25-30 ºC artekoak izan baitziren hainbat egunetan. Ezin dugu ahaztu 
balio horiek askoz altuagoak izan daitezkeela. Adibidez, Bilboko 
erreferentziazko seriearen muturreko balioak 41 ºC-ren muga aise gainditzen 
du eta Gasteizen 37 ºC-ren muga (biak 1988ko irailean neurtu ziren).     
 
 
Taula 2: Irailean, azken urteetan, neurtutako batez besteko tenperatura Euskal Autonomi 

Erkidegoko sare automatikoaren estazio adierazgarrietan. 
 

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Deusto 21.3 19.8 19.7 20.8 18.8 18.9 18.4 17.9 21.0 18.7 
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Lasarte 19.5 18.7 18.7 19.6 17.7 17.4 16.3 17.0 19.8 17.9 

Arrasate 19.0 17.6 17.6 18.8 16.7 17.6 16.1 15.9 19.0 16.7 

Abetxuko 18.2 17.2 17.3 18.0 15.9 16.5 15.7 15.5 18.4 16.3 

Páganos 19.2 17.9 17.5 20.0 17.5 17.4 16.3 16.3 19.2 17.1 

 
Haizea 

 
Hego-osagaiko haizea eta tokian tokiko fluxua nagusitu ziren irailean, eta 
kostaldean brisa. Hirugarren astean hegoaldeko haizea nagusitu zen, eta, 
ondorioz, asterik haizetsuena izan zen. 
 
100 km/h-ko muga soilik bi alditan gainditu zen: hilaren 7an, arratsaldean, 
ekaitzak Gipuzkoako kostaldera iritsi ziren eta haize-bolada oso gogorrak 
eragin zituzten (Zarautz 115.9 km/h, Higer 84.2 km/h); eta hilaren 16an 
ezegonkortasun lerro batek ere antzeko egoera eragin zuen Bizkaiko 
kostaldean (Matxitxako 113.4 km/h, Bermeo 93.6 km/h). 
 
 
 

Analisia 
 
Irailaren 1etik 5era 
 
Ipar Afrikako depresioa lurrazalean eta goi-geruzetan presio altuen gailurra; 
sistema Iberiar penintsulan sartzen saiatu zen, alabaina sistema horren 
iparraldean Britainiar uharteetako antizikloiaren eraginpean zeuden. Britainiako 
antizikloia pixkanaka Europan sartu zen, eta gurean aintzira barometrikoa 
nagusitu zen. Nolanahi ere, eguraldi lehorra eta eguzkitsua izan genuen, izan 
ere, egun horiek hilabete osoko intsolazio maximoko egunak izan ziren.   
 
Irailaren 6tik 15era 
 
Lehen astea bukatzen zihoan heinean, eguraldia aldatzen joan zen. Azoreen 
iparraldean depresio hotz bat sortu zen, eta bertan mugitu barik iraun zuen. 
Bitartean, penintsularen ekialdean presio altuen gailurra nagusitu zen. 
Lurrazalean presio gradientea ahula izan zen; hego-mendebaldeko fluxu ahula 
nagusitu zen eta kostaldean brisa. Tenperatura atsegina izan zen, hala ere, 
ezegonkortasun lerroak etengabe iritsi ziren, eta, ondorioz, ekaitz giroa 
gailendu zen egun horietan.   
 
Irailaren 16tik 22ra 
 
Depresioa Galiziako kostaldera gerturatuz joan zen. Horrela, hegoaldeko 
fluxuak indartu egin ziren, eta foëhn efektuaren ondorioz, tenperatura are 
gehiago igo zen. Ezegonkortasun lerro gehiago iritsi zitzaizkigun, hortaz, 
zaparrada trumoitsuak botatzen jarraitu zuen.   
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Irailaren 23tik 30era 
 
Iberiar Penintsulan zegoen depresioa betetzen joan zen. Ozeano Atlantikoa  
antizikloiaren eraginpean egon zen, eta gurean iparraldeko fluxua nagusitu zen. 
Ondorioz tenperaturak behera egin zuen, eta balioa batez bestekoa baino 
baxuagoa izan zen. Presio altuen eremua azkar sartu zen Europan eta ia osorik 
hartu zuen. Zirkulazio zonala latitude altuagoetatik igaro zen eta Atlantikoan 
zegoen beste depresio bat gurera hurbiltzea eragotzi zuen. Hala ere, Iberiar 
Penintsularen parean zegoen aire hotzak bigarren mailako depresioak sorrarazi 
zituen, eta iraileko azken egunetan zaparrada batzuk bota zituen. 
 
  

Oinarrizko datu estatistikoak 
 

Taula 3: 2014ko iraileko 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 21.3 26.1 32.7 17.5 13.2 0 18.5 8.4 8 

Lasarte 19.5 25.1 30.6 15.5 12.1 0 53.8 24.0 11 

Arrasate 19.0 26.8 33.7 13.7 8.9 0 54.6 15.5 12 

Abetxuko 18.2 26.3 32.4 11.9 7.2 0 86.9 33.9 13 

Páganos 19.2 26.1 33.9 13.5 8.2 0 42.7 14.7 13 
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Eguneko tenperatura eta prezipitazioaren grafikoak 
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Prezipitazioaren jokaera 
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Muturreko egoerak 
 
Irailean alerta laranja bat igorri zen prezipitazio handiagatik, eta bederatzi 
abisu hori, horietatik 6 prezipitazio iraunkorragatik eta bi haizeguneetan 
haizeagatik.  
 
� Hilaren 7an, ekaitzen eraginez Gipuzkoako kostaldean haize-bolada oso 

gogorrak izan ziren (Zarautz 115.9 km/h, Higer 84.2 km/h, Jaizkibel 78.5 
km/h). 

 
� Egun berean, hilaren 7an, soilik mendebaldeko eskualdeak libratu ziren 

ekaitzen eraginez. Eragin handiena Arabako Lautadaren mendebaldean eta 
Gipuzkoa barnealdean izan zuten, eta zenbait estaziotan ordubetean 20 mm 
baino gehiago jaso ziren (Abetxuko 24.3 mm/h, Belauntza 24.3 mm/h, 
Amundarain 21.8 mm/h, Araxes 21.6 mm/h, Andoain 21.4 mm/h, Lasarte 
21.4 mm/h, Alegia 20.1 mm/h, Berriatua 19.3 mm/h, Zizurkil 16.9 mm/h). 

 
Igandea, hilak 7: Alerta Laranja prezipitazio handiagatik 18etatik 24etara ordu lokala.  

 

� Hilaren 11n guztiz kontrakoa gertatu zen; Bizkaia barnealdean eta Aiarako 
Ibarrean sortu ziren ekaitzak eta zenbait lekutan oso handiak izan ziren 
(Gardea 34.1 mm/h, Mañaria 17.4 mm/h, Orduña 16.3 mm/h). 

 
� Hilaren 14an zaparrada trumoitsu handienak Kantauriko ibarretan eta Araba 

hegoaldean bota zituen, Amundarainen, harrigarria bada ere, 43.6 mm/h 
neurtu ziren, eta beste toki batzuetan zaparradak handiak izan ziren: 
Agauntza 26.9 mm/h, Zambrana 23.1 mm/h, Araxes 22.8 mm/h, Ordizia 
22.6 mm/h, Mañaria 20.7 mm/h, Berastegi 18.1 mm/h, Belauntza 16 mm/h, 
Urkiola 16 mm/h, Matxinbenta 15.6 mm/h. 

 
Igandea, hilak 14: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 12etatik 22etara ordu lokala.  

 
� Hilaren 16an zaparrada trumoitsuak bota zituen kantauri barnealdean eta 

handiak izan ziren (Almike 22.6 mm/h, Belauntza 18.4 mm/h, Orozko 18 
mm/h, Zegama 16.9 mm/h, Andoain 15.6 mm/h, Igorre 15.1 mm/h, Araxes 
15 mm/h). 
 

� Hilaren 17an aurreko egoera berdintsua gertatu zen, ñabardura batekin, 
prezipitazio eremuak ekialderago kokatu ziren (Iruzubieta 16.9 mm/h, 
Berriatua 16.6 mm/h, Oleta 14.9 mm/h, Elorrio 14.5 mm, Aitzu 14 mm/h). 

 
� Hilaren 16an haize-boladek 100 km/h-ko abiadura gainditu zuten Bizkaiko 

kostaldean. Ezegonkortasun lerro bati loturiko ufadak izan ziren (Matxitxako 
113.4 km/h, Bermeo 93.6 km/h). Araba hegoaldean, haizegunea ez den 
estazio batean ere haize-bolada oso gogorra neurtu zen (Navarrete 80.8 
km/h). 

 
Asteartea, hilak 16: Abisu Horia haizeagatik haizeguneetan 21etatik 24etara ordu lokala.  
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� Hilaren 22an mediterraneo isurialdean zaparrada trumoitsu handiak bota 

zituen (Abetxuko 19.3 mm/h, Sarria 18.6 mm/h, Urkulu 16.3 mm/h, Trebiño 
15.8 mm/h, Alegría 15.7 mm/h). 

 
Astelehena, hilak 22: Abisu Horia prezipitazio handiagatik 09etatik 22etara ordu lokala.  

 

� Hilaren 29an eta 30ean zaparradak bota zituen berriro ere, egun horietan 
tximista barik, eta zenbait lekutan handiak izan ziren. Bizkaia ia osoan ateri 
eutsi zion (Otxandio 20 mm/h, Agauntza 14.3 mm/h hilaren 29an; Andoain 
20.7 mm/h, Aizarnazabal 20.4 mm/h, Zarautz 16.4 mm/h hilaren 30ean). 

 
Asteartea, hilak 30: Abisu Horia prezipitazio handiagatik Gipuzkoan 04etatik 15etara 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. 
 

 


