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UZEIren Meteorologia Hiztegia 
 

Kontsultagai Euskaltermen 
 
Eguneratzeko beharra 26 urteren ondoren: 
 
•  Alderdi teknikotik. 
•  Euskararen aldetik: 
    -   Hiztegiak proposatutako euskarazko ordainek  
        gizartean egin duten bidea aztertu. 
    -   Terminologia horren erabiltzaile nagusiekin   
         terminoak bateratu. 
 

 



UZEIren Meteorologia Hiztegia 
 

•  1.795 fitxa terminologiko 
 
•  Termino bakoitza euskaraz,    
   espainieraz, frantsesez eta ingelesez  
 
•  Terminoen % 80 inguru definituak 
 
•  Fitxa terminologikoak sailkatu gabe 



Helburua: 
•Meteorologia Hiztegiko fitxak, Euskaltermen integratuak 
daudenak, alderdi teknikotik eguneratzea 
 
•Euskalmetek erabiltzen duen euskarazko terminologia eta 
Euskaltermen jasotako meteorologiari buruzko terminologia 
bateratzea 
→  Euskaltermen barne-koherentzia mantenduz eta 
Euskaltzaindiaren arauei eta gomendioei jarraituz 
 
•Espainierazko, frantsesezko eta ingelesezko ordainak eta 
definizioak eguneratzea 
 
•Fitxa terminologikoak sailkatzea 
 



Lantaldea: 

 
• Eguzkiñe Iturrioz, Euskalmet-Tecnaliako 

meteorologoa 
 

• Onintze Salazar, ETB-Tecnaliako meteorologoa 
 

• Begoña Arrate, UZEIko terminologia-teknikaria 
 
Euskalmet-en parte-hartzea funtsezkoa izan da  
euskal terminologia bateratzeko. 
 
 



Prozesua: 
 
Ordainei dagokienez, koherentzia bilatu da: 
 
Euskarazko ordainen kasuan: 

- Euskaltermekin [Terminologia Batzordearen erabakiak] 
- Euskalmeten Terminologia Gidarekin 
- Euskaltzaindiaren arauekin eta gomendioekin 
       →  Funtsezkoa izan da UZEIk lexikoa egiaztatzeko garatutako teknologia  

 
Espainierazko ordainei dagokienez, koherentzia Euskalmetekin eta Meteotermekin 

[Meteoterm: Munduko Meteorologia Erakundearen nazioarteko datu-banku terminologikoa] 

 
Frantsesezko eta ingelesezko ordainen kasuan, koherentzia Meteotermen 

proposamenekin  
 
 
Definizioei dagokienez, koherentzia mantendu dugu Euskalmetekin eta Meteotermekin 



Egindako eguneratze-lanaren kontabilitatea: 

• 89 fitxa terminologiko ezabatu 

• 78 fitxa terminologiko berri sortu  

       
• Beraz, 1.784 fitxa terminologiko geratu dira Euskaltermen (% 80 

definituak) 

• Fitxa terminologiko guztiak sailkatu dira 

• Definizioa izan da gehien aldatu den eremua: 1.421 definizio aldatu dira 

 



Ordainetan izandako aldaketak: 
 
• Euskaraz: 

• 145 ordain aldatu 
• 30 gehitu 
• 42 kendu 
 

• Aldatutako euskarazko ordainen proportzioa txikia 
izan da: 
• Jatorrizko proposamen terminologikoek oso harrera ona izan zuten 

gizartean 
 
• Gaztelaniazko, frantsesezko eta ingelesezko 

ordainetan, aldaketen kopurua antzekoa izan da. Batez 
beste: 
• 68 ordain aldatu  
• 39 ordain gehitu 
• 19 ordain kendu 
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Adostutako sailkapena: 
 

1. Meteorologia 
        1.1. Elementu meteorologikoak eta haien neurketa 

   1.2. Informazio meteorologikoa, mapak eta iragarpenak 
   1.3. Bestelako terminoak 
 

2. Klimatologia  
   2.1. Elementu klimatikoak, faktore klimatikoak eta haien 

neurketa 
   2.2. Mapak eta iragarpenak 
   2.3. Bestelako terminoak 

 



Adostutako sailkapena: 
Informazio lagungarria ematen die erabiltzaileei 
 



Adibide esanguratsu bat: 
 

Itsasoaren egoera deskribatzeko erabiltzen zen irizpidea aldatu egin da. 
 
Hiztegiak 1991. urtean proposatutako euskarazko “sagailo” ordainak ez zuen arrakastarik izan. 
 
Beraz, hainbat aldaketa egin ditugu, Euskalmet-en Terminologia Gidarekin bat etorriz: 
 



Adibide esanguratsu bat: 
 

Horrela, gaur egun Euskaltermen "sagailo" bilatuz gero "itsaski"ren sinonimo gisa  
aurkituko dugu, gaur egungo irizpidearen arabera definitua: 
 
 



Ezabatutako fitxen adibide batzuk: 
 

Zenbait fitxa ezabatu egin dira. Zaharkituak geratu diren terminoei zegozkienak, nagusiki. 
 

 



Gehitutako fitxen adibide batzuk: 
 

Zenbait fitxa gehitu dira. Azken urteetan sortu diren kontzeptuei dagozkienak, nagusiki. 
 

 



Gehitutako fitxen adibide batzuk: 
 

Zenbait fitxa gehitu dira. Azken urteetan sortu diren kontzeptuei dagozkienak, nagusiki. 
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UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroak 
1991. urtean argitaratutako 

hiztegia eguneratu egin da 
 

  
 

 



















Unitate didaktikoen proiektua 
Proyecto de unidades didácticas 

Entendiendo las nubes. 
- descripción de los 10 géneros principales 
- tipos de tiempo asociado 
- Fotografías y gráficos 
- Atlas de nubes 

Otros temas: 
Sistemas frontales 
Nieblas 
Tormentas 
Meteorología severa/adversa 
Instrumentación 
Galernas… 



Difusión y divulgación: 

Horas de radio al año:     > 11.000   
Entrevistas  y noticias en prensa escrita: 600 impactos  
Nº deTweet:       5.341 
Visitas en la web:      > 10.000.000 



Descargas de la App de Euskalmet: 

100.000 

45.783 
[2016/12/31] 




