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1 ZER DA DOKUMENTU HAU? 

20 urte joan dira Eusko Jaurlaritzak abian jarri zuenetik Euskal Autonomia Erkidegoko uren 

sarea. 2008az geroztik, zeregin hori URA Uraren Euskal Agentzia egokitu zaio. Denbora hone-

tan, sarea zabaltzen joan da eta alderdi asko hobetu dira: gero eta gune gehiago daude kontro-

lerako, analisi-mota gehiago egiten dira, eta metodologia zehatzagoak eta araudiaren aldakete-

tara eta zientziaren aurrerapenetara egokitutakoak ditugu. Gutxi gorabehera, 2,5 milioi datu 

sortu ditugu. Era berean, emaitzei ahalik eta zabalkunde handiena ematen saiatu gara. Txoste-

nak herritarren eskura jarri dira URAren liburutegi digitalean eta erakundeei eta taldeei edo 

erakunde interesdunei igorri zaizkie. Izan ere, txosten teknikoen kasuan –profesionalentzat 

edo interes maila handia duten pertsonentzat egin izan direnak–, gainera, laburpenak ere egin 

izan dira ulertzea eta irakurtzea errazteko eta hobetzeko.  

 

1. argazkia. Guardiako urmaelak, Araban (URAren argazkia). 

Egin behar izaten diren kontrolen espezifikotasunaren ondorioz, beste hainbeste alderdi tek-

niko aztertzen dituzten bost sare ditugu, euren metodologia espezifikoekin. Zehazki, haien 

txostenak aipatu den URAren liburutegi digitalean aurkitu ditzakezu: 

 EAEko ibaien egoera biologikoari jarraipena egiteko sarea. 

 EAEko ibaien egoera kimikoari jarraipena egiteko sarea. 

 EAEko trantsizioko eta kostaldeko ur-masen egoerari jarraipena egiteko sarea. 

 EAEko barnealdeko hezeguneen egoerari jarraipena egiteko sarea. 

 EAEko lurpeko ur-masen egoerari jarraipena egiteko sarea. 

Orain arte, sare guztietan jasotakoa laburtuko zuen eta hizkuntza erraz eta, aldi berean, zehatz 

batean azalduko zuen dokumentu bat falta zen. Hau duzu. Atsegin handiz helarazi nahi dizugu 

irakurle interesdunentzat (partikularrak, ikasleak…) egin dugun txosten hau. Nolanahi ere, eta 

zalantzarik gabe, hartzaile profesionalentzat ere izan daiteke (beste administrazio batzuk, 

aholkularitza enpresak, ikertzaileak…). 

http://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/hasiera/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/eu
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/uraren-liburutegia/u81-000374/eu/
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Gai honi buruzko informazio garrantzitsu eta adierazgarriena aurkituzko duzu bertan, grafiko, 

mapa eta taula moduan laburtuta. Dokumentuaren helburua ez da gainezka eginaraztea infor-

mazio gehiegi emanda. Xehetasun gehiago nahi eta behar duenak jakingo du nola eskuratu 

datu zehatzak, non eskuratu eta zer esan nahi duten. Horrez gain, eta, beharbada, garrantzi-

tsuena dena, zenbait galderari erantzuten diogu. Zergatik diren beharrezkoak kontrol-sareak. 

Zergatik dauden emaitza batzuk eta ez beste batzuk arro bakoitzean. Zergatik hobetu den toki 

batzuetan egoera eta beste batzuetan oraindik ez. Eta abar.  

 

2. argazkia. Nerbioi ibaiaren ur-jauzia, Bizkaian (URAren argazkia). 

Kontsultatu era berean laburpena eta datuen taulak URAren liburutegi digitalean. Espero dugu 

dokumentu hauek atseginak izatea. Ziur egon asmo horrekin egin ditugula.  

 

 

 
 
 
 
 
  

Atseginez hartuko ditugu zure iruzkinak. URAren web-

gunean eta sare sozialetan gurekin harremanetan jar-

tzeko modua duzu.  

 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/contacto-presentacion/u81-000111/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/contacto-presentacion/u81-000111/es/
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2 ZERGATIK ETA ZERTARAKO KONTROL-SAREAK? 

URA Uraren Euskal Agentziak urtean 2 milioi euro inguru gastatzen ditu EAEko ur-masen ego-

era kontrolatzeko sareen mantentze-lanetan. Aurrekontu horri gehitu behar zaizkio Euskadin 

kontrol-sareak kudeatzen dituzten beste erakunde batzuek dituztenak, hala nola Kantauriko 

eta Ebroko ur konfederazioek, foru aldundiek eta uren partzuergoek dituztenak. 

Erraz asma daitekeen moduan, diru kopuru hori guztiz justifikatuta dago. 

Lehenbiziko arrazoia oso sinplea da: UEZ Uraren Esparru Zuzentarauak –arlo honetan Euro-

pan dagoen araudi gorena da–, 8. artikuluan, behartzen du “lurgaineko uren egoerari, lurpeko 

uren egoerari eta eremu babestuei jarraipena” egitera. Horrenbestez, URA Uraren Euskal Agen-

tzia, Euskadin uren politikaren ardura duen erakundea den heinean, behartuta dago jarraipen 

mekanismo horiek izatera, kontrol-sareen bidez. 

 

3. argazkia. Laginak hartzen, urtegi batean (ANBIOTEKen argazkia). 

Hala ere, EAEko kontrol-sarea 1994an hasi zen, UEZ argitara eman baino urte batzuk lehenago. 

Zerk bultzatu zituen orduko arduradunak zeregin horri ekitera? Eta zergatik diseinatu zen 

hala?  

Euskadiko ur-ekosistemek, bereziki Kantauriko zenbait arrotakoek, andeatze nabarmena izan 

dute historian zehar. Garai batean, hirietako eta industriako isurketek muturreko kutsadura 

eragin zuten ibaietako tarte ugari eta zabaletan eta estuarioetan, eta bai itsasertzeko eremu 

batzuetan ere, eta horrek drastikoki aldarazten zituen ingurunearen baldintzak. Aldi berean, 

uholdeen kontrako defentsa lanek (beharrezkoak, urez bete zitezkeen eremuak neurririk gabe 

okupatu izana zuzentzeko, baina, era berean, oso agresiboak), beste azpiegitura batzuek (por-

tuak), emari-bilketek edo arrainen migrazioetarako oztopoek aldatu egin zuten, eta zenbaite-

tan, gainera, ia atzerakorik izan ez duen moduan, bertako animalien eta landareen habitata. 

1980ko hamarkadaren amaieran eta 1990ekoaren hasieran, beharbada, egoerarik arriskutsu-

enera iritsi ginen, zoritxarrez paradigmatikoak diren zenbait adibiderekin: Nerbioi ibaiaren 

estuarioaren egoera negargarria edo beste ibai batzuena, besteak beste, Oriarena. Une horreta-

tik aurrera, hirietako hondakin-uren tratamenduari buruzko 1991ko Zuzentaraua aplikatze 

aldera, erabakimenez hasi zen Euskadin hirietako hondakin-uren araztegiak eta saneamendu-

sistemak eraikitzen eta ustiatzen, eta egun oraindik ere amaitu gabe dago lan hori. Era berean, 

industria gutxiago kutsatzen hasi zen, alde batetik, oso kutsatzaileak ziren industria batzuk 

desagertu egin zirelako, eta, beste alde batetik, haietako askotan berariazko arazte-prozesuak 

ezarri zirelako. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0008.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0271&from=ES
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Horrenbestez, egoera ondo ezagutu behar zen bi alderdi hauetarako: 

 Zuzen eta ondo planifikatzea saneamendu-lanak gauzatzea eta araztegiak eraikitzea. 

 Behin eraikita eta ustiatzen hasita, sistema horien errendimendua ebaluatzea. Hau da, 

ur-ekosistemak lehengoratzeko helburua betetzen ote zen ikustea, eta, hala ez bazen, 

zergatikoa aztertzea eta egoera zuzentzea bideratzea. 

 

4. argazkia. Legorretako araztegia, Gipuzkoan (URAren argazkia). 

Hasieratik bertatik, EAEko kontrol-sareak orientazio aurreratua izan zuen. Izan ere, ez zen 

soil-soilik uraren kalitatea ebaluatzen zuen sare bat, baizik eta harago zihoan eta ur-

ekosistemen funtzionamendua ulertzen saiatzen zen. Horretarako, hainbat adierazle biologiko 

hartzen zituen barnean. Horrez gain, sistema-mota desberdinetan –ibaiak, estuarioak eta kos-

taldea– kontrolerako guneak jartzen hasi zen sarea, eta, horrenbestez, kontrola gero eta heda-

tuago zegoen: kontrolatuta dagoen ur-masen kopurua hirukoiztu egin da 1994. urtearen hasie-

ratik orain arte. 

Ondoren, 2000. urtean Uraren Esparru Zuzentaraua onartzea mugarria izan zen. Zuzentarau 

horrek interes nabarmeneko hainbat puntu du: 

 Estatu kideek bermatu behar dute haietako ur-masek egoera ona lortuko dutela, eta 

hori 4. artikuluan zehazten da. Lurgaineko ur-masetan, ur-masen egoera ona zehazten 

da bai adierazle kimikoekin eta bai adierazle biologikoekin ere, eta ekosistema horien 

funtzionamenduaren adierazpidea da. Lurpeko ur-masetan, berriz, adierazle kimikoak 

eta kuantitatiboak erabiltzen dira. 

 Lurgaineko eta lurpeko uren egoerari jarraipena egin behar zaio (UEZen 8. artikulua). 

 Plan hidrologikoak idatzi behar dira mugape hidrografikoetarako (arroak edo haien 

multzoak). Hain zuzen, plan horien barnean, egoeraren diagnostikoa egin behar da 

(kontrolerako eta jarraipenerako sare hauetan oinarritua zati handi batean), helburu 

jakin eta zehatzak planteatu behar dira eta “neurrien programa” bat antolatu behar da, 

helburu horiek lortzeko egun lortzen ez diren ur-masetan. 



 Dibulgazio-dokumentuak 
URA Uraren Euskal Agentzia 

EAEko ur-masen egoera 

 

5. orrialdea 71tik 
 

 

5. argazkia. Urola ibaiak buruan, Gipuzkoan, ez du egoera ona lortzen (ANBIOTEKen argazkia). 

Azaltzen ari garenaren handitasuna argitzeko, EAEko mugape hidrografikoetako plan hidrolo-

gikoek lanerako hiru denbora-muga hartzen dituzte: 2015., 2021. eta 2027. urteak. Detektatu-

tako askotariko arazoei irtenbidea aurkitzeko, administrazio guztiek aurreikusitako inbertsioa 

ia 3.000 milioi eurokoa da. Ingurumen-helburuak betetzeari dagokion ildoak inbertsio osoaren 

%50 hartzen du, hau da, 1.500 milioi euro. Gogoan izan behar da ingurumen-helburuak bete-

tzeak, funtsean, oraindik egin gabe dauden hondakin-uren saneamendu- eta arazketa-sistemak 

gauzatzean eta haien ustiatze kostuetan (aurrekontuen ildo honetako bi heren) jartzen duela 

arreta, eta bai ur-ingurunea hobetzeko beste jarduketa batzuetan ere. Bestela esanda, lehen 

aipatu den UEZen 4. artikuluaren helburuetan zuzenean kokatzen den neurrien ildoa da. 

Neurrien ildoa 2015eko  
denbora-muga 

2021eko  
denbora-muga 

2027ko  
denbora-muga 

€ % € % € % 
Ingurumen-helburuak betetzea 753.562.201 58,5 524.190.031 53,5 223.397.915 32,5 

Hornidura-helburuak betetzea 321.184.084 24,9 301.020.920 30,7 162.142.996 23,6 

Uholdeei eta muturreko beste fenomeno batzuei 

aurrea hartzeko helburuak betetzea 
159.309.928 12,4 

128.269.400 13,1 278.577.400 40,6 

Gobernantza, ezagutza eta kudeaketa 53.427.118 4,1 25.841.762 2,6 22.227.914 3,2 

GUZTIRA 1.287.483.331 100,0 979.322.113 100,0 686.346.225 100,0 

1. taula. Neurrien programetarako inbertsioen laburpena, ildoen arabera, EAEn. Iturriak: Kantauri Ekial-
deko, Kantauri Mendebaldeko eta Ebroko mugapeetako plan hidrologikoak, 2009-2015 eta 2015-2021.  

Kontrolerako eta jarraipenerako sareak plangintza hidrologikoan ezarri diren ingurumen-

helburuak lortzen diren edo ez zehazteko tresna dira. Eta ez badira lortzen, kontrol-sare ho-

riek oinarrizko eta funtsezko informazioa ematen dute, arazoen konponbideari ekin ahal iza-

teko. 

Gogora ekarri behar dugu UEZen 4. artikuluak behartzen duela Europako ur-masek egoera ona 

izatea 2015aren amaiera baino lehen. Edonola ere, luzapenak egin daitezke 2021. eta bai 2027. 

urteetara. Zehazki, EAEn, luzapenak ezarri dira lurgaineko 64 ur-masatan (ur-masa guztien 

%37) eta lurpeko 3tan (guztien %7). Horrez gain, salbuespenak edo hain zorrotzak ez diren 

helburuak finka daitezke: EAEn ez da halakorik proposatu.  
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3 KONTZEPTUAK ETA METODOLOGIA 

3.1 Uraren kalitatetik egoerara 

Ur-ekosistemen egoerarengatiko kezka 1960ko hamarkadan hasi zen, orduan hasi baitziren 

sortzen uraren eta airearen kutsadurarengatik eta ingurumenaren beste arazo batzuengatik 

protesta egiten zuten mugimenduak. Hura guztia, hain zuzen, ia batere errespeturik gabe 

egindako hazkunde ekonomikoaren ondorioa zen. 

Laster hasi ziren analizatzeko eta aztertzeko sistemak sortzen, eta haiek, hasiera batean eta 

funtsean, uraren propietate kimikoetan eta haien alterazioan jartzen zuten arreta. Hori lehen 

mugarri bat izan zen. Une horretan hasi ziren uraren kalitatea zehazteko sistemak. Uraren 

kalitatea zehazten da erabilera jakin baterako ur horrek izan dezakeen egokitasun moduan: 

ura gizakiok kontsumitzeko erabiltzeko gaitasuna, bainurako egokitasuna, ureztatzeko erabil-

tzeko eta bai arrainak bizi ahal izateko ere1. Horretarako, ur-laginak hartzen ziren aldian behin 

giltzarri ziren toki batzuetan eta gero parametro desberdinak aztertzen ziren laborategian. 

Handik gutxira adierazle biologi-

koak sortzen hasi ziren lurgai-

neko uretan, bereziki ibaietan. 

Lehen batean, bentosko edo hon-

doko makroornogabeak erabili 

ziren, animalia horien osaerak 

aukera ematen baitzuen zenba-

kizko indizeak aplikatzeko; kali-

tate-motak ezartzea ahalbidetzen 

zuten zenbakizko indizeak, ze-

hazki.  

Europan indize aitzindaria Ver-

neaux eta Tufferyrena izan zen, 

eta lehen aldiz 1967an argitaratu 

zen. Era berean, nabarmentzeko 

modukoa da BMWP2 esaten zai-

ona, Hellawellek proposatu zuena 1978an Britainia Handiko ibaietarako. Alba-Tercedorrek 

Iberiar penintsulako ibaietarako egokitu zuen 1988an eta IBMWP3 izena jarri zion. 

Geroago, diatomeoen indizeak sortu ziren, makrofitoenak (gaineko ur-landareak), eta abar. 

                                                
1 1978an Kontseiluaren 78/659/CEE Zuzentaraua eman zen argitara, 1978ko uztailaren 18koa, arrain-bizitzarako 

egokiak izateko babesa edo hobekuntza behar duten ur kontinentalen kalitateari buruzkoa. 

2 “Biological Monitoring Working Party”ren akronimoa. 

3 Hasieran BMWP eta amaieran IBMWP, “Iberian Biological Monitoring Working Party”ren akronimoa. 

6. argazkia.  Ibai-ornogabeak (ANBIOTEKen argazkia) 
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7. argazkia.  Makrofitoei, gaineko ur-landareei, behatzen (Levante laborategien argazkia). 

Hasieratik bertatik, adierazle biologikoen erabilera planteatu zen uraren kontrol fisiko-

kimikorako sareek ematen zuten informazioaren zeregin osagarri moduan. Izan ere, azken 

horiek funtsezkoak dira zer-nolako kutsadura-mota dagoen eta kutsatzaileek zein kontzentra-

zio duten jakiteko, eta, horrez gain, zenbait propietate kimikoren gaineko informazioa ematen 

dute: pH-a, eroankortasun elektrikoa, tenperatura, disolbatutako gatzen kontzentrazioa… In-

dize biologikoek laginak hartzearen mugetako batzuk estaltzen zituzten analisi kimikorako: 

kutsadura aldatu egin daiteke egun batetik bestera, edo, are gehiago, goizetik arratsaldera. Ibai 

batean edo estuario batean bizi diren organismoek arazo horiei erantzuten diete eta nahiko 

zabalak diren denbora-aldiak hartzen dituzte: asteak eta bai hilabeteak ere. Eta are garrantzi-

tsuagoa dena, kutsaduraren benetako eraginen gaineko informazioa ematen dute.  

Dena den, eta lehenago esan den moduan, Uraren Esparru Zuzentaraua onartzeak ekarri zuen 

aldea. Laburbilduz, zer ekarri zuen UEZek? 

 Ur-masen egoera kalifikatzera behartzen du, bai lurgainekoena bai lurpekoena, bai ur 

kontinentalena bai kostaldekoena ere. Lurgainekoetan, horrek esan nahi du zehaztu 

behar dela ekosistema moduan duen funtzionamendu maila. Uraren kalitatearen kon-

tzeptu desberdina da, ikusi dugun moduan, erabilera baterako egokitasuna ukitzen du-

ena. 

 Ur-masek desberdintasunak dituzte. Indize jakin batek ezin dezake balio bera izan 

Norvegiako ibai baterako eta Mediterraneoko aldizkako euri bide baterako. Euren ar-

tean antzekoak diren ibaiak, estuarioak, aintzirak edo kostaldeko urak multzokatzen 

dituzten motak ezarri behar ditugu. Ibai-, estuario- edo aintzira-mota bakoitzak bere 

ezaugarriak ditu eta modu espezifikoan aztertu behar da. 

 Nola sailkatzen da egoera? Oso modu errazean esanda. Ur-masa mota desberdinei balio 

zehatzak ematea ahalbidetzen duten adierazleak erabili behar ditugu. Aurreneko lana 

da, adierazle eta ur-masa mota bakoitzerako, aldatu gabeko baldintzetan puntu kopuru 

bat ematea. Hori hartu ahal izango genuke “optimo” edo “ezin hobetzat”, eta “errefe-

rentziazko baldintza” esaten diogu. Hurrengo pausoa da gure ur-masetan adierazle ho-

rrek duen balioa kalkulatzea eta erreferentziazko baldintza horiekiko duen desbidera-

tze-maila ikustea. Balioa ez bada asko desbideratzen, gure ur-masa egoera onean 
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egongo da. Behar baino gehiago desbideratzen bada, ordea, ez du egoera ona lortuko 

eta, hortaz, ez ditu UEZen helburuak beteko. 

 UEZeko V. eranskinak jasotzen du zein adierazle-mota ezarri behar diren. UEZ Ezar-

tzeko Baterako Estrategiak dokumentu tekniko asko sortu ditu laguntzeko. 

Hurrengo atal honetan, ur-masen egoera nola zehaztu azaltzen dugu. 

 

3.2 Ur-masen egoera zehaztea 

Ur-masen egoera zehaztea lan konplexua da, eta hainbat arlotako espezialisten lana eskatzen 

du. Metodologiak, hain zuzen, Europako adituen batzordeek onesten dituzte. Txosten 

honetan, azaletik erakutsiko dizugu nola egiten den lan hori. Gehiago jakin nahi izanez gero, 

kontsultatu itzazu URAren liburutegi digitalean eskuragarri dauden kontrol-sareen txostenak. 

Era berean, dokumentu hauek ere interesekoak izan daitezke: 

 Uren egoerari eta kalitateari buruzko zenbait eskuliburu (gaztelaniaz). 

 817/2015 Errege Dekretua, irailaren 11koa, lurgaineko uren egoerari jarraipena eta 

ebaluazioa egiteko irizpideak eta ingurumen-kalitateko arauak ezartzen dituena. 

 UEZ Ezartzeko Baterako Estrategiarako gidaliburu teknikoak (ingelesez). 

 

3.2.1 Lurgaineko ur-masen egoera zehaztea 

 

UR-MASAK ETA MOTAK 

Ezaugarri homogeneoak dituzten ur-esparruak dira ur-masak, eta UEZen kudeaketarako oina-

rrizko unitatetzat hartzen dira. Lurgainekoak edo lurpekoak izan daitezke. Esate baterako, ibai 

oso bat edo ibai baten zati bat, estuario bat edo haren zati bat…  

EAEn ur-masen kategoria edo mota hauek ditugu: 

Ur-masa mota Mota kopurua EAEn Ur-masen kopurua EAEn 

LURGAINEKOAK 
Ibaiak 9 136 

Urtegiak 3 12 
Trantsizio-urak4 3 14 
Kostaldeko urak 1 4 

Aintzirak eta hezeguneak 7 10 
Lurgainekoak, guztira 23 176 
LURPEKOAK 3 37 

2. taula. Ur-masak, EAEn. Iturria: URA. 

                                                
4 UEZen terminologian, estuarioei “trantsizio-ur” esaten zaie. Txosten honetan era berean erabiliko ditugu bi termi-

noak. 

http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Default.aspx
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9806.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9806.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/agua/publicaciones/Documentos_Guia_EstrategiaComunImplantacion.aspx
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Ur-masa klase bakoitzerako motak zehazten dira. Izan ere, ezaugarri komunak edo antzekoak 

dituzten ur-masak dira, bai euren baldintza fisikoengatik (ibai batean, adibidez, maldarengatik, 

zabalerarengatik, substratuaren granulometriarengatik…), bai eta har ditzaketen landare eta 

animaliengatik ere (ibaiaren adibidean, besteak beste, arrainen espezieak, ornogabeenak, al-

genak, gaineko ur-landareenak…). Ibai-mota bat “MENDI MEDITERRANEO KAREDUNEKO IBAIAK” dira. 

Estuario edo trantsizio-ur mota bat “MAREARTEKO ESTUARIO ATLANTIKOA DA, IBAIAK ESTUARIOAREN 

GAINEKO NAGUSITASUNA DUENA” da.  

Halaber, ur-masak izan daitezke: 

 Naturalak. 

 Artifizialak edo oso eraldatuak.  

 

 

LURGAINEKO UR-MASEN EGOERA 

Uraren Esparru Zuzentarauak lurgaineko ur-masen egoeraren definizio hau dakar: “lurgaineko 

ur-masa baten egoeraren adierazpide orokorra, egoera ekologikoaren eta egoera kimikoaren 

balio txarrenak zehaztutakoa5”.  

 

 

 

                                                
5 Asko eraldatuta dauden ur-masetan, ez dugu “egoera ekologikoaz” hitz egiten, “ahalmen ekologikoaz” baizik. Ha-

ren antzeko kontzeptua da. Dena dela, txosten honetan eman nahi dugun mezua sinplifikatze aldera, azalpen guztie-

tan “egoera ekologikoaz” baino ez dugu hitz egingo. Informazio osoa eskuragarri dago ibaiei, hezeguneei eta trantsi-

zio-urei eta kostaldekoei dagozkien txostenetan. 

Egoera 

Egoera 
kimikoa 

Egoera 
ekologikoa 

EAEko ur-masen %77 naturalak dira. Guztira, oso eraldatuta dauden 37 ur-

masa daude eta 3 artifizial, hau da, lurgaineko ur-masa guztien %23. Oso 

eraldatuta dauden ur-masak dira garrantzi handiko alterazioak dituztenak, 

hala nola uholdeen aurka babesteko bideratzeak, portuak, emariaren erregu-

lazio handia urtegiengatik... Sarritan eraldatze horiek ez dute atzerakorik 

izaten edo atzera egiten oso zailak izaten dira. 
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Lurgaineko ur-masen egoera bi klase hauetara irits daiteke: 

 Ona: UEZen ingurumen-helburuak betetzen ditu. 

 Ona baino okerragoa: ez ditu betetzen UEZen ingurumen-helburuak. 

 

LURGAINEKO UR-MASEN EGOERA EKOLOGIKOA 

UEZek hitz hauek darabiltza deskribatzeko: “lurgaineko urei lotutako ur-ekosistemen egitura-

ren eta funtzionamenduaren kalitatearen adierazpidea”. Egoera ekologikoa hiru adierazle-

motaren arabera zehazten da: 

 Adierazle biologikoak, egoera biologikoa kalkulatzeko bidea ematen dutenak. Haien ar-

tean, bentosko edo hondoko ornogabeak erabiltzen dira, arrainak, gaineko ur-

landareak, fitoplanktona, zooplanktona, eta abar. 

  

8. eta 9. argazkiak. Ezkerrean, ibai-ornogabeak zehazten (Levante laborategien argazkia); eta eskuinean, 
baleztarrainen sarda (AZTIren argazkia). 

 Adierazle biologikoei eragiten dieten adierazle fisiko-kimikoak: pH-a, disolbatutako 

oxigenoaren kontzentrazioa, amonioa, nitratoak… 

 Adierazle hidromorfologikoak: zabalera, sakonera, substratua, ertzen edo ibaialdeen 

kokagunea…  

Mota bakoitzerako, adierazle desberdinen “erreferentziazko baldintza” esaten zaienak zehaztu 

behar dira, hau da, gizakiak eraldatu gabeko egoeretan adierazle horiek eduki beharko lituzke-

ten balioak. Adierazleek zenbakizkoak izan behar dute, eta erreferentziazko baldintzari, jene-

ralean, 1 balioa ematen zaio.  

Ur-masa jakin batean adierazle batek duen balioa kalkulatzen denean erreferentziazko balioa-

rekin alderatzen da eta Kalitate Ekologikoaren Ratioa6 esaten zaiona lortzen da (EQR). KER 

ratio horrek 0 eta 1 artekoa izan behar du. Hartara, zenbat eta gehiago gerturatu 1era, horrek 

esan nahi du baldintza “naturaletatik” gertuago gaudela eta alterazio maila txikiagoa dela. Ba-

lioa zenbat eta txikiagoa izan, ordea, hau da, zenbat eta gertuago egon 0tik, alterazio maila 

orduan eta handiagoa da. Egoera ekologikoa bost motatan sailkatzen da: 

                                                
6 Ingelesez Ecological Quality Ratio EQR esaten zaio. 
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Mota Esanahia UEZen helburuak 

betetzen ditu? 

Emandako 

kolorea 

Oso ona Alteraziorik gabe edo oso alterazio gutxi BAI Urdina 
Ona Distortsio balio txikiak BAI Berdea 

Neurritsua Desbiderapen neurritsua EZ Horia 
Eskasa Alterazio garrantzitsuak EZ Laranja 
Txarra Alterazio larriak EZ Gorria 

3. taula. Egoera ekologikoaren sailkapena eta irudikapen grafikoetarako koloreak. 

 

Egoera ekologikoaren kalkulua ondoko irudi honetan ageri da. Ikus daitekeen moduan, gehi-

enbat, adierazle biologikoen mende dago egoera ekologikoa. 

 

1. irudia. Egoera ekologikoaren ebaluazio eskema. Iturria: URA  

Zein KER balio ematen zaio egoera-mota bakoitzari? 

Aldakorra da. Ibai, aintzira, trantsizio-ur eta kostal-

deko ur mota bakoitzerako eta adierazle bakoitze-

rako, KERen balioan ezartzen diren mugak (gogoan 

izan, jeneralean, 0 eta 1 artekoa izaten dela) desber-

dinak dira. Adibidez, egoera ekologiko oso onaren eta 

onaren arteko muga, eskuarki, 0,9 eta 0,8 artean ego-

ten da. Eta eskasaren eta txarraren arteko muga 0,2 

eta 0,3 artean egon ohi da. Baina balio adierazgarriak 

dira. Gehiago jakin nahi izanez gero, kontsultatu 

817/2015 Errege Dekretuaren II. eranskina. 
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LURGAINEKO UR-MASEN EGOERA KIMIKOA 

Egoera kimikoa “lurgaineko uren kalita-

tearen adierazpide bat da, eta lehenta-

sunezko substantzien eta beste kutsa-

tzaile batzuen IKA Ingurumen Kalita-

teko Arauen betetze-maila erakusten 

du”7.  

Hain zuzen ere, uretan eta “biotan” ku-

tsatzaile-mota jakin batzuen presentzia 

ikustea da asmoa. Metal astunez, kon-

posatu halogenatuez, kloratuez, zianu-

roez eta abarrez ari gara.  

IKA Ingurumen Kalitateko Arau horiek 

betetzeko uretan, urteko neurri batzuk 

eta onargarriak diren kontzentrazio 

maximo edo gehieneko batzuk bete behar dira. Biotaren kasuan, zenbait animalia biltzen dira 

(arrainak, moluskuak) eta aztertu egiten dira, konposatu jakin batzuen zein eduki duten jaki-

teko. 

Egoera kimikoa honela zehazten da: 

 Ona: IKAk betetzen ditu eta, horrenbestez, UEZen helburuak. 

 Ez da onera iristen: ez ditu IKAk betetzen eta, horrenbestez, ez ditu UEZen helburuak 

betetzen. 

 

3.2.2 Lurpeko ur-masen egoera zehaztea 

Uraren Esparru Zuzentarauak lurpeko ur-masen egoeraren definizio hau dakar: “lurpeko ur-

masa baten egoeraren adierazpide orokorra, egoera kuantitatiboaren eta egoera kimikoaren 

balio txarrenak zehaztutakoa”.  

 

 

                                                
7 Argibide gehiago, 817/2015 Errege Dekretuaren IV. eta V. eranskinetan. 

Egoera 

Egoera 
kimikoa 

Egoera 
kuantitatiboa 

10. argazkia. Laborategi kimikoa (Levante laborategien 
argazkia). 
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Lurpeko ur-masen egoera klase hauetara irits daiteke: 

 Ona: UEZen ingurumen-helburuak betetzen ditu. Egoera kuantitatibo ona eta egoera 

kimiko ona lortu behar du. Grafikoki kolore berdean irudikatzen da. 

 Txarra: ez ditu betetzen UEZen ingurumen-helburuak. Ez du lortzen egoera kuantita-

tibo ona eta/edo egoera kimiko ona. Kolore gorria ematen zaio irudikatzeko. 

Era berean, oso adierazgarria eta garrantzitsua da lurpeko urei buruzko 2006ko Zuzentaraua. 

LURPEKO UR-MASEN EGOERA KUANTITATIBOA  

UEZek definizio hau dakar deskribatzeko: “lurpeko ur-masa bati erauzketa zuzenek eta zehar-

kakoek eragiten dioten mailaren adierazpidea”.  Zehazki, UEZeko V.2.2 eranskinean dago defi-

nizio hori. Egoera kuantitatiboa izan 

daiteke: 

 Ona: UEZen ingurumen-

helburuak betetzen ditu. Epe lu-

zera, ura erauzteko tasak ez ditu 

gainditzen eskuragarri dauden 

baliabide hidrikoak. Berdez iru-

dikatzen da grafikoki. 

 Txarra: ez ditu betetzen UEZen 

ingurumen-helburuak. Epe lu-

zera, gainditu egiten ditu eskura-

garri dauden baliabide hidrikoak. 

Gorriz irudikatzen da. 

 

LURPEKO UR-MASEN EGOERA KIMIKOA 

Horren definizioa UEZeko V.2.3 erans-

kinean dago. Egoera kimikoa honela 

sailkatu ahal da: 

 Ona: UEZen ingurumen-

helburuak betetzen ditu. Ez dago gazitze 

arazorik eta IKA Ingurumen Kalitateko 

Arauak betetzen dira. Irudikapen grafi-

koa kolore berdearen bidez egiten da. 

 Txarra: ez ditu betetzen UEZen 

ingurumen-helburuak. Gazitze arazoak 

daude eta/edo ez dira IKAk betetzen. 

Kolore gorria ematen zaio grafikoki 

irudikatzeko. 

11. argazkia. Iturriotz iturburua, Turtziozen, Bizkaian (TELURen 
argazkia). 

12. argazkia. Ur-laginak automatikoki hartzeko gailua (TELU-
Ren argazkia). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0118&from=ES
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Lurpeko uren egoera kimikoaren gaian, erreferentziazko araudia  1514/2009 Errege Dekretua 

da, 1075/2015 Errege Dekretuak. aldatutakoa. Haien espezifikazioak sartuta daude EAEri da-

gozkion plan hidrologikoetan. Ingurumen Kalitateko Arauak termino hauetan hartzen ditu: 

 Nitratoen kontzentrazio maximoa: 50 mg/l, Nitratoen gaineko Zuzentarauarekin bat 

etorrita. 

 Eroankortasuna, gazitasunaren analisirako. 

 Toxikoak: metal astunen eta pestiziden kontzentrazio maximoak. 

 

3.3 Ur-masen egoera eraldatzea dakarten arrazoiak 

KUTSADURA 

EAEn, ur-masen egoera eraldatzea dakarren arrazoi nagusia KUTSADURA da. UEZen, kutsadura-

ren definizio hau ageri da: “zuzenean edo zeharka, giza jardueraren ondorioz, substantziak edo 

beroa atmosferan, uretan edo lurrean sartzea. Substantzia horiek edo beroa kaltegarriak izan 

daitezke gizakion osasunerako edo uretako ekosistemen kalitaterako, edo zuzenean uretako eko-

sistemen mende dauden lurreko ekosistemetarako, kalteak eragiten ahal dizkiete ondasun mate-

rialei edo hondatzen edo zailtzen ahal dute gozatzea eta ingurumenaren beste erabilera zilegi 

batzuk”. 

 

13. argazkia. Isurketa ibilgura (ONDOANen argazkia). 

Zein kutsadura eta kutsatzaile-mota dira ohikoenak EAEn?  

Gai organikoengatiko kutsadura da hedatuena, bereziki lurgaineko uretan. Gai organikoak 

modu naturalean egoten dira uretan. Baina zenbait giza jardueraren ondorioz (hirietako hon-

dakin-urak, animalien hondakinak, zenbait industria, hala nola paper fabrikak…), gerta daiteke 

modu naturalean dauden gai organikoak baino askoz gehiago egotea uretan. Ondorioei dago-

kienez, nagusiak hauek dira: 

 Oxigeno disolbatua gutxitzea. Horrek izaki bizidun askori eragiten die, batik bat para-

metro horren kontzentrazioarekiko sentiberenak direnei. 

 Zenbait toxiko emendatzea, besteak beste, amonioa. Eta horrek ondorio zuzenak ditu 

arrainengan, ornogabeengan…  

http://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-16772-consolidado.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/16/pdfs/BOE-A-2015-13642.pdf
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14. argazkia. Arrainak hilda. URAen argazkia. 

 Nahiz eta gai organikoak prozesatu egiten diren uretan eta ibaia, urari beheiti, “bere 

burua arazten” joaten den, ura nutrientez, nitrogeno eta fosforo konposatuz beteta 

gelditzen da. Modu naturalean, nutriente horiek kontzentrazio txikiak izaten dituzte 

uretan, baina kontzentrazio horiek handitzeak “eutrofizazio” fenomenoak eragiten 

ditu: algen edo ur-landareen hazkunde neurrigabeak, ibaietan, estuarioetan edo kos-

taldeko eremuetan arazoak eragin ditzaketenak. Zenbait algak konposatu toxikoak 

iraizten dituzte. Lurpeko uretan, oso nabarmena da nekazaritzan jatorria duten nitra-

toengatiko kutsadura. 

 

15. argazkia.  Algak, ibai eutrofizatu baten uberka estaltzen (ONDOANen argazkia). 

Egun, hirietatik eta industriatik ibaietara eta estuarioetara egiten diren isurketetan duela 20-

25 urte baino askoz ere gai organiko gutxiago botatzen dira, saneamenduan eta arazketan egin 

eta egiten diren ahaleginei esker. Baina, hala ere, oraindik isurketa zuzenak egiten dira, araztu 

gabe, eta ustiategietako araztegiek, kutsadura organikoko karga asko gutxitzen duten arren, ez 

dute guztiz kentzen. 

Toxikoen ondoriozko kutsadurak askoz ere arazo gehiago eta larriagoak ekartzen ditu. Nahi-

koak dira une bateko kontzentrazioak eta gai organikoenak baino askoz ere txikiagoak hon-

damendi-eraginak sortzeko komunitate biologikoetan eta ura gizakiok kontsumitu ahal iza-

teko modukoa ez izatea ekartzeko. Toxiko horietako asko, gainera, metatu egiten dira eta lu-

zaro irauten dute. Garai batean, zianuroak, metal astunak, konposatu halogenatuak eta abar 

isurtzen ziren, kantitate handietan, eta ondorioak oso larriak izaten ziren hainbat ibai eta es-

tuariotan, hala nola Ibaizabal eta Deba ibaietan. Duela 20-25 urte baino askoz ere toxiko gu-

txiago isurtzen dira egun EAEko uretara.  
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Era berean, nabarmentzeko modukoa da solido esekiengatiko kutsadura. Hirietako eta in-

dustriako isurketek, eta beste jarduera askok (lanak egitea jasotzeko arroan, higadura baso-

gintzako edo nekazaritzako jarduerengatik…) handitu egiten dute uretan dauden solidoen 

maila, eta horrek eragin larriak ditu ornogabeengan eta arrainengan, zakatzak buxatzen zaiz-

kielako, eta ur-landareetan, argirik ez zaielako iristen. 

 

Nahiz eta EAEn ez den oso nabarmena, tenperatura beroetan egindako isurketek uraren 

propietateak eralda ditzakete eta izaki bizidunei eragin. Ura hozgarri moduan erabiltzen duten 

industria askotakoak izaten dira isurketa horiek, baina, horrez gain, gogoan izan behar dugu 

hiriko hondakin-uren isurketak (begiz jota, esan dezakegu urtean 200 hm3 ingurukoa dela 

Euskadin) ingurune hartzaileak baino gradu batzuk gehiago dituela. Ibaialdeetako zuhaitz-

estalkia kentzeak ere tenperatura berotzea dakar. Nola eragiten du tenperaturak? EAEko 

ibaiek eta estuarioek, bereziki Kantauri isurialdekoek, ur freskoa izango lukete modu natura-

lean. Hartara, espezie asko egokituta daude tenperatura horietara. Ingurunearen baldintzekiko 

oso zorrotza den espezie baten adibidea izokin arruntarena da. Oso gaizki onartzen ditu 21,5º 

C-tik gorako tenperaturak, eta 24-25º C-ak gainditzen dituztenak hilgarriak izan daitezke ha-

rentzat. 

ERALDATZE MORFOLOGIKOAK  

Ibai, estuario, kostaldeko zati edo aintzira bakoitzak “habitat fisiko” bat du, hartan bizi diren 

izaki bizidunen komunitateak garatzen diren euskarria. Ibaiaren kasuan, habitat fisiko hori 

agorraldiko ibilguak, berehalako ibaialdeek eta uholde-lautadak eratzen dute. Ibilgua, gehiago 

edo gutxiago, bihurgunetsua izaten da, ez du zabalera finkorik, aldatu egiten baita, malden 

erregimena du (lasterrak eta ubareak txandakatzen dira) eta barnealdean oso askotarikoak 

diren mikrohabitatak sortzen dira. Estuarioetan, horrez guztiaz gain, hezeguneak eta padurak 

daude, eta haiek biodibertsitate bikaina gehitzen diete. Kostaldean, gainera, labarrak izaten 

dira, eta haien ondotik dunak dituzten hondartzak, badiak eta irtenguneak... Horrek guztiak 

aukera ematen du aldaketa nabarmenak izateko batimetrian, olatuetan...  

 

16. Oka ibaiaren estuarioa, Bizkaian. EAEko paduren erakuskari onenetako bat da, Biosfera Erreserba da 
eta Natura 2000 Sarearen barnean dago (AZTIren argazkia). 

Hirietako eta industriako kutsadura, eta, zenbait tokitan, baita nekazaritzan jatorria 

duena ere, EAEko ur-masak gehien distortsionatu dituen eta distortsionatzen dituen 

faktorea da. Euskadin, inbertsio handiak egin dira saneamenduan eta arazketan: toki 

batzuetan, duela 25 urte pentsaezinak ziren emaitzak lortu dira, baina beste batzuetan 

oraindik ere lanean jarraitu behar dugu. 
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Gizakion jarduera ugarik jatorrizko gure ur-ekosistemak eraldatu dituzte, batzuetan atzerako-

rik ez zuen moduan. Uholdeen eraginak zuzentzeko bideratzeak, hezeguneen eta paduren 

eremuak lehortzea, portuak eta dikeak eraikitzea, presa txikiak eta presak… Gure ibaiak, es-

tuarioak eta kostaldeko zatiak aldatzea eragiten duten azpiegitura ugarietako batzuk dira. 

Eraldaketa horiek, bereziki zorrotz eta drastikoenek, eragin larriak ekartzen dizkiete eremu 

horietan bizi diren izaki bizidunen komunitateei, habitata eraldatu eta uniformetzean, eta ha-

bitatak eta babeslekuak suntsitzean. 

AURKITU 500 DESBERDINTASUNAK 

  

17. eta 18. argazkiak. Ezkerrean, Karrantza (Ibaizabalen arroa). Eraldatze morfologiko nabarmenik ez du 
(ONDOANen argazkia). Eskuinean, Ibai Eder (Urolaren arroa). Oso eraldatua dago (ONDOANen argazkia). 

FLUXUAREN ALDAKETAK 

EAEko ibaien urteko ekarpena, batez beste, 5.300 hm3-koa izaten da, hau da, bost mila eta hi-

rurehun milioi litro urte bakoitzean. Gutxi gorabehera 400 hm3 erabiltzen ditugu “ahitze-

erabilera” esaten diegunetarako, hala nola, hiriak eta industria hornitzeko nagusiki, eta bai 

nekazaritzako ureztatzerako ere Araban. Ekarpen osoaren %8 da hori. Emari-ateratze horiei 

jauzi hidroelektrikoek eragiten dituztenak gehitu behar zaizkie, urtean 3.000 hm3 inguru des-

bideratzen baitituzte. Dena den, kasu dezentetan, “jauzian” dauden zentral hidroelektrikoen 

bidez egiten dute, eta, hartara, emaria urari beheiti erabiltzen doaz jauzi desberdinek.  

Ura desbideratzeak eta ibilgutik ateratzeak ondorio negatiboak ditu ekosisteman, eta zenbat 

eta handiagoa den desbideratutako ur kantitatea orduan eta larriagoak dira haiek. Garai ba-

tean, nahiko maiz ikusten ziren ibai zatiak ia lehortuta, emaria ateratzen zelako. Egun, askoz 

ere handiagoa da “emari ekologikoekiko” errespetua, aprobetxamendu horietan. 

 

19. argazkia. Aprobetxamendu hidroelektrikoa, Oria ibaian (URAren argazkia). 
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Lurpeko urak ere ustiatzen dira putzuen eta 

zundaketen bidez, eta iturburuetatik ura bil-

duta. Akuiferoak edo ur-geruzak gehiegi ustia-

tzeak maila freatikoen beheraldia eragin deza-

kete eta horrek mendeko lur ekosistemei eragin 

diezaieke. Era berean, kostaldetik gertu dauden 

eremuetan, eragina larritu egiten du itsasora 

sartzeak eta lurpeko ur-masa gazitzeak. Edo-

nola ere, EAEko lurpeko ur-masen ustiatze 

maila oso txikia da penintsulako eta Europako 

beste eremu batzuekin alderatuta. 

 

ERAGIN KONBINATUAK 

Hala eta guztiz ere, gure aukera txarrena da kutsadura organiko eta toxiko handia duen ibai 

edo estuario bat izatea, alderdi morfologikotik oso eraldatuta dagoena eta emari-erregimena 

biziki murriztuta duena ur-aprobetxamenduen eraginez. Zoritxarrez, nahiko maiz gertatu izan 

dira halakoak. Historian zehar, gizakion presioa handiagoa izan den tarteetan isurketa bizie-

nak izan dira, gehien eraldatu da habi-

tata eta emari-erregimena gehien aldatu 

da. Haietan, ur-ekosistemen gaineko 

eraginak larriagoak dira eta, are okerra-

goa dena, lehengoratzeko aukerak du-

dazkoagoak edo ezezagunagoak dira. 

Gainera, ez da beti erraza izaten faktore 

bakoitzari andeatzean duen arrazoi 

portzentajea ematea, ez eta egon litez-

keen metatze eraginak edo sinergikoak 

(eraginak biderkatzen dituzten fakto-

reak) ematea ere. 

Lurpeko uretan, kontuan izan behar da lehengoratzeko epeak askoz ere luzeagoak direla lur-

gainekoetan baino. Lurgaineko uretan egindako isurketa batek oso ondorio larriak izan di-

tzake, baina lurgaineko uren erantzuna oso azkarra izaten da isurketa amaitzen denean eta 

nahiko laburra den epe batean hasierako egoeraren antzekora itzul daitezke. Lurpeko uretan, 

ordea, inertzia askoz ere handiagoa da eta lehengoratzeko epeak lurgainekoetan baino luzea-

goak izaten dira. Era berean, esperientziak erakutsi izan du lurreko ur-ekosistema batzuek 

beste batzuek baino azkarrago erantzuten dutela. Ibaiak (uraldiei eta egoera onean dauden 

adarretako material biologikoaren ekarpenari esker) eta kostaldeko urak (dinamismo handia 

eta diluzio-gaitasun handia dute) nahiko azkar lehengoratzen dira. Estuarioek eta aintzirek, 

aldiz, hobetzeko gaitasun motelagoa dute (ekosistema itxiagoak eta bakartuagoak dira, eta 

haietan jalkina kalte hartuta gera daiteke luzaroan).  

  

Foto 20. Zundaketa-proba (TELUR-en argazkia). 

21. argazkia. Aramaio ibaia, Arrasaten, oso eraldatuta dago 
eta duela gutxi arte oso isurketa biziak jasotzen zituen (URA-

ren argazkia). 
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4 EGOERA 2014AN ETA DENBORA-BILAKAERA 

4.1 Sarrera 

Atal honetan, 2014an dagoen egoera aztertuko dugu, eta bai datuak dauzkagunetik ur-masen 

egoerak izan duen bilakaera ere. Egoera zehazten, 3. atalean azaldu den metodologiaren bidez 

eta Europar Batasuneko arau eta jarraibideen arabera, 2008an hasi ginen. Aurretik badaude 

datuak –eta oso interesgarriak, gainera– eta txosten honetan erabiliko dira. Azalpena errazte 

aldera, honela sailkatu edo multzokatu ditugu Euskadiko arroak edo “unitate hidrologikoak”: 

 Bizkaiaren mendebaldeko arroak: Karrantza, Agüera eta Barbadun. 

 Ibaizabal. 

 Bizkaiaren ekialdeko arroak: Butroe, Oka, Lea eta Artibai. 

 Gipuzkoaren mendebaldeko arroak: Deba eta Urola. 

 Oria. 

 Gipuzkoaren ekialdeko arroak: Urumea, Oiartzun eta Bidasoa. 

 Arabaren mendebaldeko arroak: Omecillo eta Baia. 

 Zadorra. 

 Arabaren ekialdeko arroak: Jugalez, Ega eta Arakil, eta Ebroren unitate hidrologikoa. 

 

 

22. argazkia. Gaztelugatxe uhartea, Bizkaiko itsasbazterrean (URAren argazkia). 
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1. mapa. EAEko unitate hidrologikoak edo arroak eta URAren kontrol estazioen sarea. 

URAren kontrol-sareak EAEko 21 unitate hidrologikotako lurgaineko ur-masen egoeraren 

datuak erabiltzen ditu. Horietatik 14 Kantauri isurialdekoak dira eta beste 7ak Ebroko muga-

pekoak. URAren kontrol-sare horrek, 2014an, lurgaineko 150 ur-masari zegokien informazioa 

zeukan. Bete 25 ur-masatan, dokumentu honetarako, beste administrazio batzuen datuak ba-

liatu dira (bereziki, ur konfederazioenak); plangintza hidrologikorako sortutakoak, zehazki. 

Era berean, URAren kontrol-sareak Euskadiko lurpeko 37 ur-masaren datuak dauzka. Iturbu-

ruetako ur-emaria neurtzeko 20 estazioren datuak, 31 piezometrorenak eta 56 laginketa-

punturenak dauzkagu oinarrizko sarean, eta haiei 59 gune gehitu behar zaizkie berariazko 

jarraipenak egiteko, nitratoengatiko kutsadurarengatik, ahulak diren masei eta Gernikako 

akuifero alubialari. 

 

23. argazkia. Zarpia iturburua, Urbasan, Araban (TELURen argazkia). 
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2. mapa. Euskadiko lurpeko ur-masak eta URAren kontrol estazioen sarea. 

Unitate hidrologiko edo haien multzo bakoitzean, hasteko, kokapen geografikoa azaltzen da, 

funtsezkoa baita duen egoera ulertu ahal izateko. Besteak bestea, unitate hidrologiko bakoi-

tzeko biztanleriaren dentsitatea aipatzen dugu, ur-sistemek duten presioa erakusten duen 

adierazleetako bat baita. Gogoan izan behar dugu Euskadi, eta oso bereziki Kantauri isurial-

dean, ibaien, estuarioen eta kostaldearen ertzean garatu dela. EAEko biztanleen %60 baino 

gehiago kostaldeko lerrotik 15 kilometro baino hurbilago bizi dira, edo itsasbazterrean bertan 

edo estuarioen inguruan. Biztanleen %80tik hurbil kostaldean edo ibai nagusiak zedarrizta-

tzen bizi dira. 2014an, EAEko biztanleriaren dentsitatea 300 herritar kilometro koadrokoa da, 

eta gaindika hirukoizten du Estatuko batez bestekoa. Europako batez bestekoa baino askoz 

handiagoa ere bada, EB 28rako 118 bizt./km2-koa dela kontuan hartuta. 

Ondoren, unitate hidrologiko edo haien multzo bakoitzerako, azaleko analisi hidrologiko bat 

egiten da, horretarako azken 5 urte hidrologikoetako datuak hartuta. 5 urte hidrologiko horie-

tarako eguneroko batez besteko emaria erakusten duen grafiko bat dago, eta bai 1980-2010 

aldirako segida luze baten eta azken 5 urte hidrologikoetarako urteko batez besteko ekarpena 

jasotzen duen taula bat ere. Gogoan izan urte hidrologikoak urriaren 1ean hasten direla eta 

irailaren 30ean amaitzen. 
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24. argazkia. Iruña Oka, Araban (TELURen argazkia). 

Amaitzeko, unitate hidrologiko bakoitzerako lurgaineko eta lurpeko uren egoera zertan den 

azaltzen da. Lurgaineko urei dagokienez, 2010-2014 bosturtekoa hartu da aintzat, epigrafe 

bakoitzean barne hartuta mapa bat, eta hartan grafikoki irudikatzen da dagozkion URAren 

sareko kontrol-estazioen eta ur-masa bakoitzaren egoera (urteroko kontrol sistematikorik ez 

duten ur-masetan, plangintza hidrologikorako sortutako sailkapena baliatu da). Horrekin ba-

tera, egungo egoerari buruzko (aipatutako 2010-2014 bosturtekoari erreferentzia egiten di-

ona) eta ezaguna den bilakaera historikoari buruzko iruzkin bat dago.  

Lurpeko urei dagokienez, gorabeherak ere aipatzen dira. Hala ere, kontuan izan behar da EA-

Eko hiru ur-masa baino ez direla nabarmentzeko moduko arazoak dituztenak: Gernikakoa, 

Gasteizko ur-masa alubiala eta Miranda Ebroko ur-masa alubiala. Gainerakoek egoera kimiko 

eta kuantitatibo ona dute. 
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4.2 Bizkaiaren mendebaldeko arroak: Karrantza, Agüera eta 

Barbadun 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Tamaina txikiko hiru arro dira (120 eta 150 km2-ko azalerak dituzte), eta EAEko ipar-

mendebaldeko muturrean daude. Karrantza ibaia Asón arrora isurtzen denetako bat da (arro 

hori nagusiki Kantabrian hedatzen da). Agüera ibaiaren arroaren %35 EAEn dago. Barbadun 

unitate hidrologikoa oso-osorik hedatzen da EAEn. Karrantzak eta Agüerak oso herritar gutxi 

dituzte, eta, hortaz, biztanleriaren dentsitateak oso txikiak dira, Kantauri isurialdeko txikienak 

(kilometro koadroko 25 biztanle baino gutxiago). Karrantza ibaiaren arroan abeltzaintzako 

sektorearen indarra nabarmentzen da, eta horrek presio esanguratsua eragiten dio. Barbadun 

ibaiaren arroak herritar kopuru handiagoa du eta bai dentsitate handiagoa ere, 185 bizt./km2-

koa. Dena den, EAEko batez bestekoa eta Kantauri isurialdeko batez bestekoa baino txikiagoa 

da. Herritar kopuru horren herena arroaren behealdean pilatzen da, Muskitzen, tamaina han-

diko industria instalazio petrokimiko batekin batera. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak  

2014an 

EAEko bizt. %  Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Karrantza 3.074 0,1 21,9 151,70 
Agüera 532 0,02 12,6 149,85 
Barbadun 22.774 1,1 184,8 123,25 

4. taula. Karrantza, Agüera eta Barbadun unitate hidrologikoen ezaugarri geografikoak. Azaleraren datuak 
arro osoari dagozkio. Datuen iturriak: URA eta EUSTAT.  

 

25. argazkia. Agüera ibaia, Pandon, Bizkaian (ONDOANen argazkia). 

HIDROLOGIA 

Karrantza ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 urte hidrologikoak batez besteko urteak izan zi-

ren. 2010-2011 urtea batez bestekoa baino lehorragoa izan zen, eta 2011-2012ak, aldiz, batez 

besteko historikoak baino %23ko ekarpen handiagoa izan zuen. 2012-2013 izan zen urte he-

zeena, eta alde handiarekin, gainera, batez bestekoak baino %70eko ekarpen handiagoa izan 

baitzuen. Agüera ibaian, 2009-2010 eta 2011-2012 urte hidrologikoen artekoak batez besteko-

tik hurbil edo zertxobait beherago egon ziren.  2012-2013 eta 2013-2014 urteek batez besteko 
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historikotik goragoko ekarpenak izan zituzten. 2012-2013 urtea nabarmendu behar da, esku-

ragarri dauden datuen segidako batez besteko ekarpena bikoiztu baitzen. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Karrantza 92,8 77,5 113,3 159,0 93,3 92,0 
Agüera 80,5 73,4 71,4 163,8 127,4 79,9 

5. taula. Karrantza eta Agüera unitate hidrologikoetako 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologiko-
etako urteko ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA eta Biz-

kaiko Foru Aldundia.  

Ondoren dagoen grafikoak barnean hartzen ditu ur-emariak neurtzeko Pandoko estazioari 

dagozkion hidrogramak, Agüera ibaikoak (arro hauen adierazgarria da). Uraldi handienak 

2010eko ekainean eta 2013ko otsailean izan ziren, eta bietan segundoko 30 m3-ak gainditu 

ziren. Agorraldiak oso adierazgarriak dira, ia-ia urtero gertatzen baitira, uztailean hasi eta 

urria aski aurretatuta egon arte. 2009-2010 eta 2011-2012 urteen artean, hileroko batez 

besteko emariak 20 eta 50 l/s artekoak izan ziren abuztuan eta irailean (agorraldi latz baten 

erakusgarri). 2012-2013 eta 2013-2014 urteetan, aldiz, 150 l/s ingurukoak izan ziren. 

 

1. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Pandoko estazioan, Agüera 
ibaian,  2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Bizkaiko Foru Aldundia.  

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

2010-2014 aldian, egoera ekologikoa neurritsua da Karrantza ibaiaren erdiko-beheko aldean, 

eta, horrenbestez, ez ditu UEZen eskakizunak betetzen, nahiz eta Kantabriarantz joateko abia-

puntuan egoera ona berreskuratzen duen. Kontuan izan behar da arro honetan gutxiegi araz-

tutako hiri-hondakinak daudela eta abeltzaintzako isurketen arazo batzuk, nahiz eta azken 

horiek 2010aren aurrekoak baino txikiagoak diren. Unitate hidrologiko honetan bertan, Kalera 

ibaiak oso egoera ekologiko ona du. Agüera ibaiak egoera ekologiko ona eta egoera kimiko ona 

du EAEtik igarotzen denean, eta, beraz, UEZen helburua erdiesten du, gizakion presio txikia 

duen esparru batekin bat etorrita. Barbadunen arroak egoera ekologiko ona eta egoera kimiko 

ona du Muskitzen ingurura iritsi arte. Kalitatea egoera neurritsura kaskartzen da ibai-uraren 

azken masan eta eskaseraino estuarioan. Nahiz eta inguru osoan arazte-sistemak operatibo 
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dauden, egoerak adierazten du oraindik ere presioa handia dela ur-ekosistemen gainean, 

araztu gabeko edo gutxiegi araztutako isurketak eginez eta nabarmentzeko moduko eraldatze 

morfologikoak izanik. 

 

2. irudia. Karrantza, Agüera eta Barbadun unitate hidrologikoetako lurgaineko ur-masen egoera ekologi-
koa 2010-2014 bosturtekorako. Datuen iturria: URA. 

Barbadunen ibai-ahoari lotutako kostaldeko ur-masa egoera ekologiko onean eta egoera ki-

miko onean dago. 

 

26. argazkia. Barbadun ibaia (URAren argazkia). 
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Unitate hidrologiko hauetako lurpeko ur-masek egoera kimiko eta kuantitatibo ona dute esku-

ragarri dagoen segida osoan. 

 

27. argazkia. Lanestosa edo Bosobron iturburua, Karrantzan, Bizkaian (TELURen argazkia). 
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4.3 Ibaizabalen arroa 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Ibaizabal ibaia, Nerbioi ibaiarekin batera, Bizkaiko eta Arabako Isurialde Atlantikoko ibai-bide 

nagusia da. EAEko arrorik zabalena da, ia 1.800 km2 baititu (EAEren %85) eta bai jendeztatu-

ena ere, Euskadiko biztanle kopuruaren erdia hartzen baitu ia. Biztanleriaren dentsitatea oso 

handia da eta gaindika bikoizten du Euskadiko batez bestekoa. Herritar gehienak, 750.000 

pertsona inguru, Bilboko itsasadarraren inguruan bizi dira. Gainerakoak arroko ibai nagusieta-

tik hurbil bizi dira, tamaina ertaineko zenbait herritan, 20.000 eta 40.000 artekoetan (Du-

rango, Zornotza, Laudio…). Arro honetan, gainera, penintsularen iparraldeko merkataritza-

portu nagusia eta oso garatuta dagoen industria bat dago. Hirietako hondakin-uren sanea-

mendu- eta arazketa-sistemaren zati handi bat eraikita dago eta ustiatu egiten da, eta bai in-

dustria nagusiei dagokiena ere. Nolanahi ere, garrantzitsuena da arazketa-sistemarik ez egotea 

Goi Nerbioin, Urduñan izan ezik. Nabarmentzeko modukoa da eraldatze morfologiko bizia du-

ten ibai- eta estuario-zatien eremua. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. %  Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Ibaizabal 1.018.463 46,9 664,0 1.798,94 
6. taula. Ibaizabal unitate hidrologikoaren ezaugarri geografikoak. Azaleraren datua arro osoari dagokio. 

Datuen iturriak: URA eta EUSTAT. 

 

28. argazkia. Bilboko itsasadarra. Ur-masa hau oso aldatuta dago (URAren argazkia). 

HIDROLOGIA 

2009-2010 eta 2011-2012 urte hidrologikoak batez besteko historikotik hurbil egon ziren. 

2010-2011 urteak batez bestekoa baino ekarpen txikiagoa izan zuen, dezente txikiagoa. 2013-

2014 eta, oso bereziki, 2012-2013 urte hidrologikoak, aldiz, batez bestekoa baino ekarpen 

handiagoko urteak izan ziren. Izan ere, 2012-2013 urtearen kasuan, ekarpena batez besteko 

urte bateko ekarpenaren bikoitza izan zen ia. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Ibaizabal 1.153,3 880,7 1.083,6 2.218,3 1.467,6 1.171,3 
7. taula Ibaizabal unitate hidrologikoko 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetako urteko 

ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA eta Bizkaiko Foru Al-
dundia. 
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5 urte hidrologikoetako eguneroko batez besteko emariak ikus daitezke grafiko honetan, 

arroaren amaierako ur-emaria neurtzeko estazioan jasotakoak. Zenbait uraldi nabarmendu 

behar dira, eguneroko 300 m3/s-ko batez bestekoa gainditu zutenak. Hain zuzen, maximoa 

2010eko ekainaren 16an erregistratu zen, eta unitate hidrologikoko azken uraldi handia era-

gin zuen. Agorraldiak nahiko nabarmenak izan ziren 2010-2011 eta 2011-2012 urte hidrologi-

koetan. Urte horietako irailetan, sarritan, 2 m3/s-tik beherako emariak erregistratu ziren Abu-

suko estazioan, arroaren amaiera aldera. 

 

2. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Abusuko estazioan, Ibaizabal 
ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. 

 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Ibaizabal unitate hidrologikoko lurgaineko ur-masen erdiek egoera ona dute. Oro har, ibaien 

goiko zatiekin eta arroko hezeguneekin eta urtegiekin bat dator egoera on hori. Beste erdiek, 

ordea, ez dute egoera ona, eta, oro har, ardatz nagusiak eta estuarioa dira. 

 

29. argazkia. Izoria ibaiak egoera ekologiko eskasa du (ANBIOTEKen argazkia). 
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Arroko hiru ibai-ardatzak Ibaizabal, Nerbioi eta Cadagua ibaiak dira. Dena den, haien egoera 

oso desberdina da. Hartara, Ibaizabal eta Nerbioi ibaiek UEZekin bat ez datorren egoera ekolo-

gikoa dute ibilbidearen zati handi batean, eta egoera hori eskasaren eta neurritsuaren artekoa 

da. Nerbioi ibaiaren kasuan, azalpena erraza da, Amurrio eta Laudioren inguruetan arazketa-

sistema gauzatu gabe baitago. Ibaizabal ibaiaren ardatzeko araztegiak gauzatuta daude, eta, 

zenbait isurketa konektatu gabe badaude ere, Elorriotik aurrera, burutik gertu, egoera ez da 

batere askiesgarria. Gogoan izan behar da, ibai horretan, zati zabalak daudela oso aldatuta, 

ibai-bideratzeak egin direlako. Adarren egoera, oro har, zuzena da, eta bertara isurtzen direne-

tan, hala nola Altube, Arratia, Zeberio eta Elorrio ibaietan, egoera ekologikoa ona da.  

Bere aldetik, Cadagua ibaiak eta haren adarrek egoera ona dute EAEn egiten duten ibilbide 

osoan. Arro horretan, saneamendua gauzatzeak egoera hobetzea ekarri zuen, eta, horrenbes-

tez, egun, UEZen helburuak lortzen dira.  

Era berean, egoera iluna da estuariora zuzenean iristen diren adarretan: Asuak, Gobelak eta 

Galindok ez dute egoera ona lortzen, eta, lehen bien kasuan, egoera ekologiko eskasa dute, 

oraindik ere presente dauden presioak biziak direlako. 

Estuarioaren barnealdean egoera ekologikoa neurritsua da; hortaz, ez ditu lortzen UEZen hel-

buruak. Kanpoaldean, ordea, egoera ekologiko ona lortzen du, eta hori nabarmentzeko modu-

koa da, nahiz eta egoera kimikoa ona baino okerragoa den. Ibaizabal unitate hidrologikoan 

aintzira-motako bi ur-masa daude: Maroñoko urtegia eta Altubeko aintzira-gunea. Biek ala 

biek egoera ekologiko ona eta egoera kimiko ona dute. 

 

3. irudia. Ibaizabal unitate hidrologikoko lur-gaineko ur-masen egoera ekologikoa 2010-2014 bosturteko-
rako. Datuen iturria: URA. 
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Amaitzeko, kostaldeko ur-masaren zatia, Ibaizabalen ahotik gertu dagoena, egoera onean 

dago: eremu horren barnean dauden bi estazioek UEZen eskakizunak betetzen dituzte. 

 

Ibaizabalen arroko lurpeko ur-masek egoera kimiko ona eta egoera kuantitatibo ona daukate. 

Lurpeko ur-masa horietako batzuek garrantzi handia dute (bereziki hegoko Antiklinorio 

masa), baliabide garrantzitsuak dituzte eta zenbaitek, gainera, eginkizun nabarmena dute ta-

maina txiki-ertaineko herri batzuk hornitzean.  

Nondik gatoz? 

1980ko hamarkadaren hasieran Bilboko Itsasadarreko Saneamenduaren Plan Integraleko lanak 

egiten hasi ziren eta bai arroko gainerako herrietakoak ere. Ordura arte, hirietako eta indus-

triako isurketa guztiak –oso ugariak, gainera– zuzenean egiten ziren ibaietara eta estuariora, 

inolako tratamendurik gabe, eta horrek oso ondorio larriak zituen ekosisteman. Egun, isurketen 

%80 inguru tratatu egiten dira arroko araztegietan. 

 
30. argazkia. Kadagua ibaiaren ahoa (goian), Nerbioiren itsasadarrean, 1965ean (CABBen 

argazkia). 

Nahiz eta oraindik lan asko dagoen egiteko eta ez diren guztiz betetzen UEZen helburuak, egoera 

nabarmen hobetu da. Jarraian dagoen grafikoan ikusten da, egun, Bilboko itsasadarreko kanpoko 

estazioan (E-N17), indize biotikoaren balioak egoera ekologiko onean daudela (1990eko hamar-

kadan, ordea, balioa zero zen). Beste bi estazioak, barneago, onaren eta neurritsuaren arteko 

mugaren inguruan daude; beraz, UEZeko helburuak betetzetik gertu. 

 
3. grafikoa. M-AMBI indize biotikoaren bilakaera Bilboko itsasadarreko estazioetan, 1995 
eta 2014 artean.  On-Ne muga: onaren eta neurritsuaren arteko muga. Datuen iturria: URA. 
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4.4 Bizkaiaren ekialdeko arroak: Butroe, Oka, Lea eta Artibai 

 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Kostaldeko 4 arro txiki dira, 100 eta 200 km2 artekoak. Butroe eta Oka ibaienak dira jendezta-

tuenak, eta haietan tamaina ertaineko herri batzuk daude, esate baterako, Mungia, Gernika-

Lumo eta Bermeo. Era berean, biztanleriaren dentsitate handiena dutenak dira, kilometro 

koadroko 200 biztanle baino zertxobait gehiago. Edonola ere, EAEko batez bestekoa baino 

txikiagoa da dentsitate hori, eta Kantauri isurialdeko batez bestekoa baino are txikiagoa. Lea-

rena da gutxien jendeztatuta dagoen arroa (ozta-ozta gainditzen ditu 11.000 biztanleak, eta 

haien bi heren kostaldeko Lekeitio herrian biltzen dira) eta biztanleriaren dentsitate txikiena 

duena, doi-doi 100 bizt./km2-koa. Artibairenak tarteko biztanleria-dentsitatea du: Learenaren 

eta Butroe eta Okarenaren artekoa. Haren biztanle-kopuruaren erdia baino gehiago kostaldeko 

Ondarroa herrian bizi dira. Arro hauetako biztanleriaren zati handi bat itsasertzean edo estua-

rioen inguruan bizi da. Lau unitate hidrologiko hauetan, arazketa-sistemak eraikita daude eta 

ustiatzen ari dira (Bermeon, Lamiaran Hondakin Uren Araztegia martxan jarri ondotik), nahiz 

eta oraindik isurketa batzuk konektatu gabe dauden (eta haietako batzuk nabarmenak dira). 

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. % Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Butroe 44.080 2,03 208,4 211,51 
Oka 44.072 2,03 211,1 208,82 
Lea 11.129 0,51 99,7 111,64 
Artibai 16.008 0,74 153,2 104,46 

8. taula. Butroe, Oka, Lea eta Artibai unitate hidrologikoen ezaugarri geografikoak. Azaleraren datuak arro 
osoari dagozkio. Datuen iturriak: URA eta EUSTAT. 

 

31. argazkia. Artibai ibaia, Berriatuan, Bizkaian (ANBIOTEKen argazkia). 

HIDROLOGIA 

2009-2010, 2010-2011 eta 2011-2012 urte hidrologikoak batez bestekoaren ingurukoak izan 

ziren Oka, Lea eta Artibai unitate hidrologikoetan. 2012-2013 eta 2013-2014 urteetan, ordea, 

ekarpenak askoz ere handiagoak izan ziren. EAE osoan konstantea denez, 2012-2013 urte hi-
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drologikoa izan zen ekarpen handienak erregistratu zituena: Lea eta Artibai unitate hidrologi-

koetan batez besteko balioak bikoiztu ziren. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Oka 135,1 115,2 129,7 256,0 172,9 150,0 

Lea 90,6 82,8 84,2 167,1 105,7 79,9 
Artibai 90,6 74,5 84,5 178,0 108,3 88,1 

9. taula. Oka, Lea eta Artibai unitate hidrologikoetako 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoe-
tako urteko ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA eta Biz-

kaiko Foru Aldundia. 

Jarraian dagoen grafikoan, ur-emariak neurtzeko Oletako estazioko hidrogramak daude, 

Leakoak. Nabarmentzeko modukoak dira 2010eko ekaineko, 2011ko azaroko eta 2013ko 

urtarrileko uraldiak, kasu guztietan 50 m3/s baino handiagoak izan baitziren balioak. Oka, Lea 

eta Artibai unitate hidrologikoetan agorraldiak nahiko gogorrak izan ziren 2010ean, 2011n eta 

2012an. 

 

4. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Oletako estazioan, Lea ibaian 
(BFA), 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Lau arro hauetatik, egoera txarrena duena Butroerena da. Butroe ibaiaren eta estuarioaren 

ibaiko ur-masek ez dute egoera ona lortzen, baizik eta egoera ekologiko neurritsuan gelditzen 

dira edo baita eskasean ere. Unitate hidrologiko horren barnean, Estepona ibaiak egoera eko-

logiko ona du eta, horrenbestez, UEZen helburuak betetzen ditu. Harekin alderatuta, Oka, Lea 

eta Artibairen egoera hobea da. Ibaiko ur-masek (Artigasenak izan ezik, Okan) egoera ekolo-

giko ona eta egoera kimiko ona dute. Hala eta guztiz ere, hiru arro horietako estuarioetan, ego-

era ekologikoa neurritsuaren (beraz, onetik hurbilekoa), Lean, eta eskasaren artekoa da, tran-

tsizio-uretan, Okan eta Artibain. Arro hauetatik gertu dauden kostaldeko uretako laginketa-

gune guztiek egoera ekologiko oso ona edo ona adierazten dute. 
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4. irudia. Butroe, Oka, Lea eta Artibai unitate hidrologikoetako lur-gaineko ur-masen egoera ekologikoa 
2010-2014 bosturtekorako. Datuen iturria: URA. 

Laburbilduz, ikusten da presio handiena Butroeren arroan gertatzen dela (hartan, oro har, ez 

da lortzen egoera ona) eta Okaren eta Artibairen estuarioetan. Haietan, isurketak jasotzen dira 

oraindik ere (konpontzeko bidean dira kasu guztietan eta, bolumena dela-eta, nabarmendu 

behar dira Okan eta Butroen egindako inbertsioak) eta eraldatze morfologiko nabarmenak 

daude. Artibai eta Lea unitate hidrologikoak dira egoera onena dutenak. 

 

32. argazkia. Lea ibaia, Oletan, Bizkaian (ONDOANen argazkia). 
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Arro hauetako lurpeko urek egoera kimiko eta kuantitatibo ona dute, Gernikako akuifero alu-

bialak izan ezik. Akuifero horretako eremu bati kalte egin zion istripuzko isurketa toxiko batek 

2005ean (trikloroetilenoa eta tetrakloroetilenoa). Era berean, akuiferoko eremu horretan me-

talen kantitate handiak isuri ziren 1990eko hamarkada arte. Akuiferoaren gainerako zatia, 

hornidurarako erabiltzen dena, kutsatu gabe dago eta kontrol zorrotz baten pean. Dena den, 

aurreikusita dagoenez, hornidurarako beste iturri batzuek ordeztuko dute. Egun, aipatutako 

eremu horretan, kloroetano eta merkurio kontzentrazioak erregistratzen dira oraindik ere, 

ingurumen-kalitateko arauak gainditzen dituztenak, eta, ondorioz, masaren egoera kimikoa 

ona baino okerragoa da. Nahiz eta kanpaina batzuetan eta kalte hartutako eremuko gune 

batzuetan bai kloroetanoak bai merkurioa gutxitzen joan diren, beste batzuetan, toxiko horien 

kontzentrazioak nahiko egonkor mantentzen dira. 

 

5. irudia. Gernikako lurpeko ur-masa. Datuen iturria: URA. 
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4.5 Gipuzkoaren mendebaldeko arroak: Deba eta Urola 

 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Deba eta Urola ibaien arroak Gipuzkoan mendebaldeen dauden arroak dira. Biak barnealdeko 

arroak dira: azalera osoa EAEn dute. Biztanleriaren dentsitatea batez bestekoa eta Kantauri 

isurialdeko batez bestekoa baino txikiagoa den arren, biztanle gehienak arroetako ardatz na-

gusien luzera osoan eta adar nagusien ahoetan kokatuta daude. Hartara, kasu batzuetan, bene-

tako “hiri-continuuma” eratzen dute. Deban, buruko aglomerazioa (Arrasate-Bergara eta al-

boko herriak) eta Eibar-Ermukoa nabarmendu behar da. Urolan, berriz, burukoa (Legazpi-

Zumarraga-Urretxu) eta erdialdeko eremukoa (Azkoitia-Azpeitia). Bi arroetan arazketa-

sistema operatibo eta martxan dago, Debakoan lanean hasi izana berriagoa bada ere. Beste 

alde batetik, morfologikoki oso eraldatuta dauden eremuak oso zabalak dira, bereziki, Deba 

ibaian. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. % Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Deba 136.893 6,3 254,7 537,46 
Urola 69.341 3,2 202,6 342,21 

10. taula. Deba eta Urola unitate hidrologikoen ezaugarri geografikoak. Azaleraren datuak arro osoari da-
gozkio. Datuen iturriak: URA eta EUSTAT. 

 

33. argazkia. Urola ibaia, Zestoan, Gipuzkoan (ANBIOTEKen argazkia). 

 

HIDROLOGIA 

Deba ibaian, 2009-2010, 2010-2011 eta 2011-2012 urte hidrologikoak batez bestekoa baino 

lehorragoak izan ziren, eta 2013-2014 urtea ia-ia batez besteko urtea izan zen. 2012-2013 

urtean, aldiz, ekarpenak batez bestekoa baino ia %60 handiagoak izan ziren.  
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Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Deba 380,9 303,5 344,3 691,3 437,5 441,0 

Urola 247,6 227,6 292,0 508,7 302,3 260,5 
11. taula. Deba eta Urola unitate hidrologikoetako 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetako 
urteko ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA eta Gipuzkoako 

Foru Aldundia. 

Urola ibaian, 2009-2010, 2011-2012 eta 2013-2014 urte hidrologikoak batez bestekotik hurbil 

daude, ekarpenei dagokienez. 2010-2011 urtea lehorragoa da. 2012-2013, aldiz, askoz ere 

hezeagoa da, batez besteko historikoaren bikoitza ia. 

Bi arroetan oso nabarmentzekoak dira 2011ko azaroko eta 2013ko urtarrileko uraldiak. Ago-

rraldiak direla-eta, emariak antzekoak dira bi arroetan eta eskuragarri dauden bost urteetan. 

Hain zuzen, agorraldi baldintza normalak adierazten dituzte. Agorraldia ekainaren amaieran 

hasi ohi da eta ia beti urri arte luzatzen da. 

 

5. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Altzolako estazioan, Deba 
ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Gipuzkoako Foru Aldundia. 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Deba ibaiaren egoera penagarria izan da orain dela gutxi arte. Saneamendu-lanei esker hobetu 

egin bada ere, egun oraindik ere badira arazoak. Aurreneko herrietatik, burutik hurbil, ibaia-

ren ahoraino, barnean hartuta estuarioa, egoera ekologikoa ez da onera iristen eta, egoera 

eskasa duen masa bat izan ezik, gainerakoek egoera neurritsua daukate. Hainbat adarrek ego-

era ekologiko ona dute (Kilimoi, Arantzazu eta Angiozar, eta Oñati eta Aramaio buruan), baina 

beste batzuek –hala nola Antzuola, Ubera, Oñati eta Aramaioren beheko zatiak, eta oso bereziki 

Ego– egoera ona baino okerragoa dute. Izan ere, Ego da EAEn egoera ekologiko txarra duen ur-

masa gutxietako bat, izan daitekeen egoera txarrena. 

Urola ibaian, Legazpi-Zumarraga-Urretxutik urari beheiti dagoen zatiak egoera eskasa du, na-

hiz eta araztegia ustiatzen den; izan ere, ibaiaren diluzio-gaitasuna oso mugatua da. Tarteko 

zatian, Azkoitia eta Aizarnazabal artean, Urola ibaiak egoera ekologiko ona du. Gero, azken 
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zatian (barnean hartuta estuarioa) berriro okertu egiten da, eta eskasaren eta neurritsuaren 

artekoa da. Aztertutako adar guztiek egoera ona dute. 

Bi arroetan, baina batez ere Deba ibaiarenean, kontuan izan behar da oso eraldatuta dauden 

ibai- eta estuario-eremuen zabalera (uholdeei aurrea hartzeko egindako bideratzeen ondorioz 

eraldatutakoak); horrek, zalantzarik gabe, mugatu egiten baitu ur-sistema hauen lehengora-

tzeko gaitasuna. 

 
34. argazkia. Deba ibaia, Soraluzen bideratua, Gipuzkoan (ONDOANen argazkia). 

Arroko bi urtegiek, Ibaiederrek eta Barrendiolak, egoera ona dute. Ibai hauen ahoen parean 

kokatuta duden kostaldeko kontrol-estazioek egoera ekologiko ona eta oso ona dute, hurrenez 

hurren. 

 

6. irudia. Deba eta Urola unitate hidrologikoetako lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 2010-2014 bos-
turtekorako. Datuen iturria: URA. 
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Arro hauetan garatzen diren lurpeko ur-masek egoera kimiko eta kuantitatibo ona dute. 

 

35. argazkia. Kilimoi iturburua Izarraitz lurpeko ur-masaren iturburu nagusia da, Debaren eta Urolaren 
lur-gaineko arroetatik zabaltzen dena (URAren argazkia). 

  

Nahiz eta egungo egoera ez den egokia, lurgaineko ur-masen egoera nabarmen hobetu da azken 

urteetan bi arroetan, hirietako hondakin-uren saneamendu- eta arazketa-sistemak martxan jar-

tzeari eta industriako isurketen kontrolari esker. Irudian, ornogabeen adierazleen bilakaera ageri 

da, San Prudentzioko kontrol-estazioan, Deba ibaian. Epele Hondakin Uren Araztegia martxan 

jarri aurretik, egoera txarra zuen (izan litekeen txarrena), eta, araztegia ustiatzen hasi eta gero, 

egoera onera iritsi da. Dena dela, beste adierazle biologiko batzuek ez dute halako bilakaera ona 

izan, hobekuntza hori hurrengo urteetan egonkortzea espero bada ere. 

 

6. grafikoa. Egoera ekologikoaren bilakaera San Prudentzioko estazioan, Deba ibaian, 1994 
eta 2014 artean. On-Ne muga: onaren eta neurritsuaren arteko muga. Datuen iturria: URA.  
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4.6 Oriaren arroa 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Oria ibaiaren arroa Gipuzkoako zabalena da: azalera osoaren %40 inguru hartzen du. Nahiz 

eta biztanleriaren dentsitatea ez den oso handia (kilometro koadroko 200 biztanle baino zer-

txobait gehiago, EAEko batez bestekoa baino heren bat gutxiago), ia biztanle guzti-guztiak ar-

datz nagusiaren inguruan eta adarretako batzuetan kokatuta daude. Hala ere, zabal samarrak 

diren eremuak eta oso biztanle gutxi dituztenak ere badaude (Aralar, Aizkorri…). Arro honetan 

industria jarduera oso bizia da, eta historian zehar paper fabrikak izan dira nagusi. Industria 

horiek oso kutsatzaileak dira, eta, ondorioz, uraren kalitatean arazo larriak eragin izan dituzte. 

Une honetan, arroko hiri-araztegiak ustiatze fasean daude (dena den, zenbait auzo eta tamaina 

txikiagoko herri batzuk bildu gabe daude oraindik) eta garai batean isurtzen zituenak baino 

askoz ere karga txikiagoak isurtzen ditu orain industriak. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. % Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Oria 160.595 7,4 205,9 899,35 
12. taula. Oria unitate hidrologikoaren ezaugarri geografikoak. Azaleraren datua arro osoari dagokio. Da-

tuen iturriak: URA eta EUSTAT. 

 

36. argazkia.  Iñurritza ibaiaren ahoa, Zarautzen. Oria unitate hidrologikoari lotutako arro txiki bat da 
(URAren argazkia). 

HIDROLOGIA 

2009-2010 eta 2010-2011 urteak (bereziki, azken hori) batez bestekoa baino zertxobait leho-

rragoak izan ziren, batez bestekoa baino %10-15 txikiagoak izan baitziren ekarpenak. 2011-

2012 urtea batez besteko urtea izan zen, eta 2013-2014, berriz, batez bestekoa baino %15 

hezeagoa. Gainerako tokietan bezala, 2012-2013 urtea euritsuagoa izan zen, eta alde handia-

rekin, gainera: ekarpena batez besteko urte batenaren bikoitza izan zen ia. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Oria 712,9 675,6 793,3 1.439,2 922,3 800,3 
13. taula. Oria unitate hidrologikoko 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetako urteko ekarpenak (hm3-

tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA eta Gipuzkoako Foru Aldundia. 

Unitate hidrologiko honetan oso deigarria da 2011ko azaroan izan zen uraldia, ibaiek gainezka 

egin baitzuten, kalteak izan baitziren toki askotan eta eguneroko batez bestekoak 700 m3/s-ko 

maila gainditu baitzuen. Horrekin alderatuta, gainerako uraldiak txikiagoak izan dira. Horrez 
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gain, nabarmendu behar dira 2013ko lehen bost hilabetetan izan ziren ur-emari handiak, 

sarritan izan baitziren eta, gainera, kateatuta. Era berean, 2010eko eta 2012ko agorraldiak 

nabarmendu behar dira, hileroko batez bestekoak 4 m3/s ingurukoak izan baitziren irailean. 

Beste urte batzuetan agorraldiko emariak handixeagoak izan ziren. 

 

7. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Lasarte-Oriako estazioan, 
Oria ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Gipuzkoako Foru Al-
dundia. 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Oria ibaiaren egoera ekologikoa zuzena da Amezketaren edo Amabirjinaren ahoraino: ibilbi-

dearen zati handiena egoera ekologiko onean dago. Toki horretatik aurrera eta estuarioraino, 

egoera ekologikoa eskaseraino okertzen da, eta estuarioan egoera neurritsua du.  

 

37. argazkia. Igartza monumentu-multzoaren argazki panoramikoa, Oria ibaian, Beasainen, Gipuzkoan 
(URAren argazkia). 

Adarretako batzuek egoera ekologiko neurritsua edo eskasa dute, eta, horrenbestez, ez dituzte 

betetzen UEZen helburuak: Urtsuaran, Estanda, Berastegi eta Amezketaren eta Asteasuren 

beheko zatiak. Multzo horretan sartu beharrekoa da Iñurritza, zuzenean itsasora iristen den 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14



 Dibulgazio-dokumentuak 
URA Uraren Euskal Agentzia 

EAEko ur-masen egoera 

 

41. orrialdea 71tik 
 

ur-ibilbide txikia. Gainerakoek egoera ona dute, barnean hartuta arro honetara isurtzen diren 

adar nagusiak: Agauntza, Zaldibia edo Amundarain, Araxes eta Leitzaran. 

 

7. irudia. Oria unitate hidrologikoko lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 2010-2014 bosturtekorako. 
Datuen iturria: URA. 

Arro honetako hiru urtegiek –Arriaran, Ibiur eta Lareo– egoera ekologiko eta kimiko ona dute. 

Kostaldeko kontrol-estazioak, Oria ibaiaren ahoaren parean, egoera ekologiko neurritsua du, 

baina ur-masa honetako gainerako estazioek egoera ekologiko ona edo oso ona daukate. 

Oriaren ardatzean eta adar batzuetan egungo egoera ez da optimoa edo ezin hobea eta ez dira 

UEZen helburuak betetzen. Baina, beste arro batzuetan ikusi dugun moduan (Ibaizabal eta 

Deba, besteak beste), kontuan izan behar da hasierako egoera hiri- eta industria-kutsadura 

larri-larrikoa zela, kasu honetan, funtsean, papergintzaren sektorearen ondoriozkoa.  

 

38. argazkia. Aparra, Oria ibaian (URAren argazkia). 
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Hondakin-urak arazteko sektore publikoan eta pribatuan egin diren ahaleginek bidea eman 

dute garai batean oso kutsatuta zeuden zenbait zatik egun askoz ere egoera hobea izateko. 

Oraindik ere, isurketa batzuk kolektoreetan bildu gabe daude eta araztegiren bat duela gutxi 

jarri da martxan. Horrez gain, ardatz nagusiaren eta adar batzuen egoera morfologikoak mu-

gatu egiten du lehengoratzea. Ondoren dagoen grafiko honetan, Andoainen, Oria ibaian, da-

goen estazioaren bilakaera ikus daiteke. Espero izatekoa da hobekuntza hori egonkortzea hu-

rrengo urteetan. 

 

8. grafikoa. Egoera ekologikoaren bilakaera Sorabillako estazioan, Andoainen, Oria ibaian, 1994 eta 2014 
artean. On-Ne muga: onaren eta neurritsuaren arteko muga. Datuen iturria: URA.  

Arro honetan lurpeko ur-masa garrantzitsuak daude, baliabide hidriko nabarmen eta adieraz-

garriak dituztenak eta herri txiki eta ertainak hornitzeko ustiatzen direnak. Denek egoera ki-

miko eta kuantitatibo ona dute. Troia izeneko masak izan duen bilakaera ona nabarmendu 

behar da. Izan ere, meatzaritzako jardueren ondorioz, kalte larriak hartu zituen lurpeko masa 

horrek. 1993an jarduera bertan behera geratu zenean, ura meategietako galerietara iritsi zen 

eta 1995ean ura meatze-sarbide batetik atera zen: ur hark gatz asko (bereziki, sulfatoak) eta 

metalak zituen (burdina, zinka, artsenikoa…). Gatz- eta metal-kontzentrazioak gutxitu egin 

dira, eta egun bete egiten dituzte ezarrita dauden helburuak. 

 

39. argazkia. Ur-emaria neurtzeko Troia estazioa (TELURen argazkia). 

  

Makroornogabe bentonikoak 
 
 
Baldintza fisiko-kimiko orokorrak 

Makroornogabe bentonikoen On/Ne atalasea 
 
 
 

Baldintza fisiko-kimiko orokorren On/Ne atalasea 
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4.7 Gipuzkoaren ekialdeko arroak: Urumea, Oiartzun eta Bidasoa 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Hiru arro hauek EAEko biztanle kopuruaren %17 hartzen dute, dentsitateak oso handiak dira 

(kilometro koadroko 1.000 biztanle ingurukoak edo handiagoak), eta herritarrak ibaien er-

tzean, estuarioetan eta itsasbazterrean kokatuta dituzte. Urumea eta Oiartzun ibaien arroetako 

goiko aldeak oso gutxi jendeztatuta daude. Bere aldetik, Bidasoa ibaiaren arroaren zati handi-

ena Nafarroan dago, eta Endarlatsatik aurrera Frantziako eta Espainiako muga eratzen du. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. % Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Urumea 212.001 9,8 1.535,1 290,80 
Oiartzun 72.287 3,3 842,7 85,78 
Bidasoa 76.327 3,5 1.179,5 751,0 

14. taula. Urumea, Oiartzun eta Bidasoa unitate hidrologikoen ezaugarri geografikoak. Azaleraren datuak 
arro osoari dagozkio. Datuen iturriak: URA eta EUSTAT. 

 

40. argazkia. Urumea ibaiaren ahoa, itsasoan (URAren argazkia). 

HIDROLOGIA 

Gipuzkoaren ipar-ekialdeko muturra Iberiar penintsulako eremu euritsuena da, eta, beraz, 

bertako ibaiek emari handiak dituzte azalera-unitateko. Urumea ibaiaren kasuan, 2009-2010, 

2010-2011 eta 2011-2012 urteak batez besteko historikoaren azpitik egon ziren, eta 2012-

2013 eta 2013-2014, berriz, gainetik. 2012-2013 urteak batez bestekoak baino %50 ekarpen 

gehiago erregistratu zuen. Oiartzun ibaian, 2009-2010, 2010-2011 eta 2011-2012 urteak batez 

bestekotik gertu egon ziren. 2012-2013 eta 2013-2014 urteek ekarpen handiagoak izan zituz-

ten; izan ere, 2012-2013an batez besteko historikoa bikoiztu egin zen. Bidasoa ibaian, 2010-

2011 urtea batez besteko historikotik behera egon zen, eta gainerakoak gainetik egon ziren, 

neurri handiagoan edo txikiagoan. 2012-2013 urte hidrologikoak batez bestekoak bikoiztu 

zuen. 
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Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Urumea 308,6 341,8 372,5 592,5 525,3 410,2 
Oiartzun 99,6 107,1 118,3 190,2 150,6 92,3 
Bidasoa 875,2 649,3 985,7 1.561,3 1.223,1 774,0 

15. taula. Urumea, Oiartzun eta Bidasoa unitate hidrologikoetako 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte 
hidrologikoetako urteko ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: 

URA, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Kantauriko Ur Konfederazioa. 

Jarraian dagoen grafikoan Ereñotzuko estazioko hidrogramak erakusten dira, Urumea ibaian. 

Oso deigarria da 2011ko azaroan izan zen uraldia, azken hamarkadan EAEn izan den biziene-

tako bat. Urumea ibaian, agorraldi aipagarrienak 2010ekoa eta 2012koa dira, batez bestekoak 

1,5 m3/s ingurukoak izan baitziren, Ereñotzun, irailean. Oiartzun ibaian, aipagarrienak 2010, 

2012 eta 2014koak dira, batez bestekoak 0,44 m3/s-koak izan baitziren. Bidasoa ibaian, ago-

rraldi handienak 2010ekoa eta 2013koa izan ziren, irailean batez bestekoak 4,7 eta 6,3 m3/s-

koak izan baitziren, hurrenez hurren. Gainerakoetan, abuztuan eta irailean hileroko batez bes-

teko 7,5 m3/s-ko maila gainditu zen. 

 

9. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Ereñotzuko estazioan, Uru-
mea ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Gipuzkoako Foru Al-
dundia. 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Urumearen unitate hidrologikoak egoera ona du lurgaineko ur-masa guztietan, bai ibaiko ma-

setan (barnean hartuta Añorga), bai Añarbeko urtegian, estuarioan eta lotutako kostaldeko 

masan. Izan ere, UEZen eskakizunak ur-masa guztiek betetzen dituzten Kantauriko arro baka-

rra da. Bereziki adierazgarria da arro honetan izandako bilakaera ona: egoeraren eraldatze 

larriak gertatzen ziren bai ibaiaren amaierako zatian bai estuarioan eta itsasoan ere inguru 

honetako hiri-aglomerazioaren hiri- eta industria-isurketen ondorioz. Erakusteko, Monpas-

Pasaia kostaldeko ur-masaren egoeraren bilakaeraren grafikoa dago ondoren. Isurketak pro-

gresiboki araztegira bideratu izanak, itsaspeko hustubidea eraiki izanak eta tratamendua ho-

betu izanak aukera eman du egun ez izateko eraldatze nabarmenik ia. 

0

50

100

150

200

250

2009-10

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14



 Dibulgazio-dokumentuak 
URA Uraren Euskal Agentzia 

EAEko ur-masen egoera 

 

45. orrialdea 71tik 
 

 

10. grafikoa. Monpas-Pasaia kostaldeko ur-masaren eraldatze-mailaren bilakaera. Datuen iturria: URA. 

Oiartzun unitate hidrologikoa nabarmen hobetu da saneamenduaren arloan egin diren ahale-

ginei esker eta industriako isurketa kantitateak murriztu direlako. Hala ere, ez ibaiak ez eta 

estuarioak ere ez dute egoera ona, indizeen balioak mugatik gertu badaude ere, egoera neurri-

tsuan daude, eta puntualki egoera ona gainditzen dute. Bere aldetik, Bidasoaren ibai-zatiak 

egoera ona du, jasotzeko arro osoan oso bizia ez den presio baten eraginez. Jaizubia erreka 

egoera eskasean dago, orain dela gutxi arte isurketa garrantzitsuak hartzen baitzituen eta, 

ondorioz, oraindik ez baita behar bezala lehengoratu. Bidasoaren estuarioak, bestalde, egoera 

ekologiko eskasa du, eta horrek adierazten du oraindik presio esanguratsuak izaten dituela, 

bai isurketenak (Frantziako aldean, funtsean), bai eta habitatari kalte egiten dioten lanenak 

ere. 
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8. irudia. Urumea, Oiartzun eta Bidasoa unitate hidrologikoetako lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 
2010-2014 bosturtekorako. Datuen iturria: URA. 

 

 

41. argazkia. Bidasoa ibaia, Endarlatsan (ANBIOTEKen argazkia). 

 



 Dibulgazio-dokumentuak 
URA Uraren Euskal Agentzia 

EAEko ur-masen egoera 

 

47. orrialdea 71tik 
 

Unitate hidrologiko hauetako lurpeko masek egoera kuantitatibo eta kimiko ona duten arren, 

Arditurriko meategietatik oraindik metal batzuk (kadmioa, zinka…) ateratzen dira. Dena den, 

joera gutxitzen joatekoa da. 

 

42. argazkia. Arditurriko meatze-sarbidea, Oiartzun unitate hidrologikoan (TELURen argazkia). 
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4.8 Arabaren mendebaldeko arroak: Purón, Omecillo eta Baia 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Omecillo eta Baia ibaien arroak ertainak dira, 300 km2 baino zertxobait gehiago dutenak, eta 

Arabaren mendebaldean daude, Isurialde Mediterraneoan. Biztanleria-kopurua oso murritza 

da, eta arroan nagusi dira nekazaritzako, abeltzaintzako eta basogintzako erabilerak. Biztanle-

riaren dentsitateak oso ahulak dira. Purón ibaiaren arroa txikiagoa da, eta haren azaleraren 

%43 EAEn dago. Sarea eratzen duten arroetako biztanleriaren dentsitate txikiena du: balioa 

kilometro koadroko 0,5 biztanlekoa da.  

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. % Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Purón 12 0,001 0,5 57,30 
Omecillo 1.261 0,1 5,2 351,95 
Baia 6.424 0,3 20,9 324,34 

16. taula. Omecillo, Purón eta Baia unitate hidrologikoen ezaugarri geografikoak. Azaleraren datuak arro 
osoari dagozkio. Datuen iturriak: URA eta EUSTAT. 

 

43. argazkia. Omecillo ibaia, Gaubean, Araban (ANBIOTEKen argazkia). 

HIDROLOGIA 

Kantaurikoen aldean, Omecillo eta Baia unitate hidrologikoek emari txikiagoak dituzte, bu-

ruan, uren banalerrotik hurbil, bakarrik jasotzen baitituzte euri-kantitate oparoak. Nahiz eta bi 

arroen azalera oso antzekoa den, Baiaren emariak Omecilloren emarien bikoitzak dira. 2009-

2010 urtea batez bestekotik oso hurbil egon zen bi unitate hidrologikoetan. 2010-2011 eta 

2011-2012 urteek batez bestekoa baino ekarpen txikiagoak izan zituzten. 2013-2014 urteak 

eta, oso bereziki, 2012-2013 urteak batez bestekoa baino emari handiagoak izan zituzten.  

Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Omecillo 83,2 48,3 51,0 148,9 103,4 86,0 
Baia 161,7 108,0 122,6 230,5 196,9 173,6 

17. taula. Omecillo eta Baia unitate hidrologikoetako 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoe-
tako urteko ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA eta Ebroko 

Ur Konfederazioa. 

Omecillo ibaian, uraldi aipagarrienak 2010eko urtarrilekoa, 2013ko otsailekoa eta 2014ko 

otsailekoa izan ziren, denak 35 m3/s-tik gorakoak. Bat datoz Baia ibaian izandako antzeko 
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indarreko uraldiekin, baina emariak handiagoak izan ziren (ia bikoitzak). Bi ibaietan 

agorraldiak oso latzak izaten dira. Baiaren kasuan, dituen ezaugarri geomorfologiko 

bereziengatik (Tetxako isurgunea), abuztuko eta iraileko batez besteko emariak 100 l/s-tik 

oso beherakoak izan ziren, 2013an izan ezik. Omecillorenak handixeagoak dira,  200-300 l/s 

ingurukoak, batez beste hilabete horietan. 2011n agorraldia handiagoa izan zen ibai horretan, 

batez bestekoa 150 l/s-koa izan baitzen. 

 

11. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Bergondako estazioan, 
Omecillo ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Ebroko Ur Konfe-
derazioa. Behin-behineko datuak dira eta berrikuspenaren mende daude. 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Purón ibaiaren masak egoera ekologiko ona 

eta egoera kimiko ona du. Omecilloren 

arroan, ur-masa gehienek egoera ekologiko 

eta kimiko ona daukate. Egoera aldatu egiten 

da, ordea, Muera erreka isurtzen denetik 

aurrera (Espejo eta Bergonda artean). Adar 

horrek egoera ekologiko txarra du (Egorekin 

batera, EAEn sailkapen hori duen ur-masa 

bakarra), eta isurtzen denetik aurrera Omeci-

llo bera egoera ekologiko eskasa izatera iga-

rotzen da. Horrenbestez, ez ditu UEZen hel-

buruak betetzen. Baia ibaiak egoera ekolo-

giko eta kimiko ona du, gutxi gorabehera, 

Pobeseraino. Toki horretatik aurrera –bat 

dator agorraldian emaria gutxitzearekin ba-

tera, iragazten delako–, egoera ekologikoa neurritsura okertzen da. 
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44. argazkia. Baia ibaia, Katadianon, Kuartangon, 
Araban (ONDOANen argazkia). 
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9. irudia. Purón, Omecillo eta Baia unitate hidrologikoetako lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 2010-
2014 bosturtekorako. Datuen iturria: URA. 

Omecillo unitate hidrologikoan Añanako gatzagak daude. Aintzira-motari lotutako ur-masa bat 

da, egoera ekologiko neurritsua duena. Hartara, ez da iristen UEZen eskakizunak betetzera, 

nahiz eta helburu horiek betetzeko edo ez betetzeko mugatik oso hurbil dagoen. 

 

45. argazkia. Añanako gatzagak, Araba (URAren argazkia). 

Unitate hidrologiko hauetan sartutako lurpeko urek egoera kimiko eta kuantitatibo ona dau-

kate. Salbuespen bakarra Miranda Ebroko masa alubiala da, Omecilloren eta Baiaren beheko 

eremuei eragiten diena (txosten honetako 4.10 atalean aipatuko da). 
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4.9 Zadorraren arroa 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Zadorrarena EAEko bigarren arro zabalena da, ia 1.360 km2 baititu. Arro horren barnean Eus-

kadiko hiriburua dago, Gasteiz, Euskal Autonomia Eridegoko bigarren hiri jendeztatuena. Arro 

honetan, gainera, Euskadiko bi urtegi handienak daude, Uribarri Ganboakoa eta Urrunagakoa. 

Gasteiz eta Bizkaiko zati handi bat hornitzen dituzte: guztira, ia EAEko biztanle-kopuruaren 

erdia. Biztanleriaren dentsitatea EAEkoa baino txikiagoa da, baina EAEko Mediterraneoko 

beste arroetakoak baino askoz ere handiagoa. Hala ere, aintzat hartu behar da biztanleriaren 

banaketaren asimetria: biztanleen %92 Gasteiz hiriburuan bizi dira. Arroaren gainerako zatiak 

landako eta basoko izaera handia du.  

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. % Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Zadorra 259.745 12,0 236,5 1.358,16 
18. taula.  Zadorra unitate hidrologikoaren ezaugarri geografikoak. Azaleraren datua arro osoari dagokio. 

Datuen iturriak: URA eta EUSTAT. 

 

46. argazkia. Zadorra ibaia, Artzen, Araban (ANBIOTEKen argazkia). 

HIDROLOGIA 

2009-2010, 2010-2011 eta 2011-2012 urte hidrologikoetako ekarpenak batez bestekoa baino 

pitin bat txikiagoak izan ziren. 2013-2014 urtea batez bestekotik hurbil egon zen. 2012-2013 

urteko ekarpenak batez besteko historikoarenak baino %50 handiagoak izan ziren. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez 

bestekoa 

Zadorra 326,7 235,5 217,7 682,7 433,5 498,6 
19. taula. Zadorra unitate hidrologikoko 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetako urteko 

ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA eta Ebroko Ur Konfede-
razioa. 

Ibai honen jokaera hidrologikoa modu bizian baldintzatzen dute Uribarri Ganboako eta Urru-

nagako urtegiek. Ekainetik aurrera eta, batzuetan, maiatzetik, agorraldia hasten da urtero ibai-

etan. Eskuragarri dauden bost urteetan agorraldiko emariak 1,5-2,5 m3/s ingurukoak izan 
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ziren abuztuan eta irailean, Artzen, eta antzeko balioak izan ziren uztailekoak. Agorraldiak 

urrian luzatzen dira modu sistematikoan. Uraldi adierazgarrienak 2010eko urtarrilean, 

2014ko otsailean eta, batez ere, 2013ko otsailean izan ziren (azken horretan bakarrik izan 

ziren eguneroko batez besteko emariak 200 m3/s-tik gorakoak). 

 

12. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Artzeko estazioan, Zadorra 
ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Ebroko Ur Konfederazioa. 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Oro har, Zadorraren arroak egoera txarra du. 2010-2014 bosturtekoan, soil-soilik Ihuda ibaiak, 

Riorrojo ibaiaren sarbidetik urari goiti eta adar honek berak, eta Bostibaieta ibaiak dute ego-

era ekologiko ona eta egoera kimiko ona. Gainerako ur-masek eskasaren eta neurritsuaren 

arteko egoera ekologikoa dute, beherago dagoen irudian ikus daitekeen moduan. Zadorraren 

zati batzuek egoera kimiko txarra dute. Horrek esan nahi du Zadorrak, ibilbide osoan, ez ditu-

ela betetzen UEZen helburuak. Gauza berbera gertatzen zaie haren adar nagusiei, hala nola 

Zaias, Santa Engrazia, Dulantzi eta Barrundiari. Kasu guztietan, kutsadura organikoa eta nutri-

ente gehiegi daudela ikusten da, nahikoa araztu ez diren isurketen eta nekazaritzako jarduera-

ren ondoriozkoak. Horrez gain, egoera larriagotu egiten dute zati askotan egin diren aldaketa 

morfologikoek, eta urtegiek eta ureztatzeko egiten diren bilketek emariaren fluxuan eragiten 

duten eraldatze handiak.  
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10. irudia. Zadorra unitate hidrologikoko lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 2010-2014 bosturteko-
rako. Datuen iturriak: URA eta Ebroko Ur Konfederazioa. 

 

 

47. argazkia. Zaias ibaia, Martiodan. Zuzenduta dago eta ia ez du ibaialdeko landarerik (ONDOANen argaz-
kia). 

Arroko urtegietako bik, Albinakoak eta Urrunagakoak, egoera ekologiko neurritsua dute, eta, 

hortaz, ez dira iristen UEZen eskakizunak betetzera, nahiz eta mugatik gertu dauden. Uribarri 

Ganboakoak, berriz, EAEko urtegi handienak, egoera ekologiko ona dauka. Aintzira-motako bi 

ur-masa daude: Salburuako hezeguneak eta Betoñuko istila eta Salburuako hezegunea eta Ar-
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kauteko istila. Haien egoera ekologikoa eskasa denez, UEZen helburuak betetzetik urrun 

daude. Bi kasuetan nahikoa araztu ez diren isurketak jasotzen dituzte eta nekazaritzako nutri-

enteen ekarpenak. 

Zadorraren arroan, lurpeko ur-masa ga-

rrantzitsuak daude, besteak beste, Subillako 

ur-masa karedunak, ur-bolumen handiak 

irteteko aukera ematen duten zenbait gune 

dituztenak. Zadorra unitate hidrologikoko 

lurpeko uren egoera kuantitatiboa eta kimi-

koa ona da, Gasteizko ur-masa alubialean 

izan ezik. 

48. argazkia. Zadorrara iristen diren lurpeko ur 
ekarpen nagusiak Langraiz Okako ingurutik 

iristen dira (TELURen argazkia). 

Historian zehar, Gasteizko ur-masa alubialak ez ditu bete izan ingurumen-kalitateko arauak, 

nekazaritzako jardueraren ondorioz, nitrato kontzentrazioak handiak izan direlako. Arrazoi 

horregatik, ur-masa hori nitratoen kutsaduragatiko kaltebera izendatu zen, 1991ko Zuzenta-

raua betetzean. Mendebaldeko eremuan, 50 mg/l-ko muga gainditzen duten kontzentrazioak 

dituzten guneak badaude ere, eremuetako bi (ekialdekoa eta Dulantzi) asko hobetu dira eta 

Zuzentarauaren eskakizunak betetzen dituzte, ondoren dagoen grafikoan ikus daitekeen mo-

duan. 

 

13. grafikoa. Gasteizko ur-masa alubialean nitratoen kontzentrazioak izan duen bilakaera historikoa. Da-
tuen iturria: URA.  
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11. irudia. Gasteizko lurpeko ur-masa alubiala. Datuen iturria: URA. 

Miranda Ebroko lurpeko ur-masa alubialak (egoera kimiko txarrean dago) Zadorra unitate 

hidrologikoko eremu txiki bati eragiten dio (txosten honetako 4.10 atalean, hurrengoan, aipa-

tuko da). 
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4.10  Arabaren ekialdeko arroak: Jugalez, Ega eta Arakil, eta Ebroren 

unitate hidrologikoa 

KOKAPEN GEOGRAFIKOA 

Gutxi jendeztatuta dauden lau unitate hidrologiko dira, bereziki lehen biak, tamaina txikiko 

herriak eta lurraldean oso sakabanatuta daudenak baitituzte: Jugalezen eta Egan ez dira iristen 

kilometro koadroko 10 biztanleak izatera. Arakil unitate hidrologikoan ozta-ozta gainditzen 

dira kilometro koadroko 25 biztanleak. Ebroren unitate hidrologikoak –Arabako Errioxako 

nolabaiteko tamainako udalerri batzuk hartzen ditu– kilometro koadroko 42 biztanleko den-

tsitatea du, EAEko batez bestekoa baino zazpi aldiz txikiagoa. Landako eta basoko izaera han-

dia duten arroak dira. 

Unitate hidrolo-

gikoa 

Biztanleak 

2014an 

EAEko bizt. % Bizt. dentsitatea 

EAE bizt./km2 

Azalera km2-tan 

Jugalez 711 0,03 7,2 98,57 
Ega 2.779 0,1 6,8 406,24 
Arakil 1.855 0,1 25,5 72,75 
Ebro 12.526 0,6 41,7 300,19 
20. taula. Jugalez, Ega, Arakil eta Ebro unitate hidrologikoen ezaugarri geografikoak. Azaleraren datuak 

Jugalezen arro osoari eta Ega, Arakil eta Ebro ibaiek EAEn duten eremuari dagozkio. Datuen iturriak: URA 
eta EUSTAT.  

 

49. argazkia. Araia iturburua, Zirauntza ibaiaren sorburua, Araban, Arakil unitate hidrologikoan (TELURen 
argazkia). 

HIDROLOGIA 

Desberdintasun klimatiko handiak daude unitate hidrologiko hauetan: Arakil unitate hidrolo-

gikoak (itsasaldeko klima du) urtean batez beste 1.400 mm inguruko prezipitazioak ditu; Juga-

lez edo Ebroren unitate hidrologikoetan, aldiz, batez besteko prezipitazioa erdia baino zertxo-

bait handiagoa da. Ondoren dagoen taulan, Jugalezen, Egaren eta Arakilen urteko ekarpenak 

ikus daitezke. Kasu guztietan, 2012-2013 urtea izan zen hezeena, eta alde handiarekin gainera, 

batez bestekoa bikoiztu edo ia hirukoiztu baitzuen.  
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Unitate hidrologikoa 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 Batez bestekoa 

Jugalez 25,6 16,6 14,9 44,3 27,3 17,4 
Ega 94,4 64,5 48,9 217,4 120,1 135,3 
Arakil 57,9 40,9 47,5 116,2 69,1 53,1 

21. taula. Jugalez, Ega eta Arakil unitate hidrologikoetako 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologi-
koetako urteko ekarpenak (hm3-tan) eta 1980-2010 segidako batez bestekoa. Datuen iturriak: URA, Ebroko 

Ur Konfederazioa eta Nafarroako Gobernua. 

Jarraian dagoen grafikoan, ur-emaria neurtzeko Arquijasko estazioan, Ega ibaian, justu EAEtik 

ateratzean, erregistratutako azken bost urte hidrologikoetako hidrogramak ageri dira. Uraldi 

esanguratsuena 2014ko martxokoa izan zen, 50 m3/s-ko gainditu baitziren. 2010eko 

urtarrilekoa ere nabarmentzeko modukoa da, 40 m3/s-ra iritsi baitzen. Ega, Jugalez eta Arakil 

ibaietan ohikoena da ekainaren erdialdetik edo amaieratik aurrera (batzuetan hasieratik) 

agorraldia hastea eta emariak oso txikiak izatea urri arte. Ega ibaian, 2013ko agorraldian (oso 

urte hezea izan zela aintzat hartuta) emariak beste ekitaldi batzuetakoak baino handiagoak 

izan ziren. Arakil eta Ega ibaietan ez da halakorik ikusten. 

 

14. grafikoa. Eguneroko batez besteko emariak, m3/s-tan, ur-emaria neurtzeko Arquijasko estazioan, Ega 
ibaian, 2009-2010 eta 2013-2014 arteko urte hidrologikoetan. Datuen iturria: Nafarroako Gobernua. 

UR-MASEN EGUNGO EGOERA ETA BILAKAERA 

Jugalez ibaiak egoera ekologiko neurritsua du, goiko zatian izan ezik. Goiko zati horretan, ego-

era ekologiko ona duenez, UEZen helburuak lortzen ditu. Ega unitate hidrologikoari dagokio-

nez, ardatz nagusiaren amaierako zatiak, Kanpezutik aurrera, Sabando, Izki eta Aistora ada-

rrekin batera, egoera ekologiko ona du. Kanpezutik urari goiti dagoen Egaren zatiak eta Berro-

nen azpiarroak egoera ekologiko neurritsua dute, eta, horrenbestez, ez dituzte lortzen UEZen 

helburuak. 

Arakil unitate hidrologikoan, ardatz nagusiak egoera ekologiko neurritsua duenez, ez ditu lor-

tzen UEZen helburuak, mugatik gertu dagoen arren. Altzania ibaiak, EAEn duen zatian, egoera 

ekologiko ona du. Ebroren unitate hidrologikoan, Riomayorrek (habitataren egoera desegokia 

da eta tratatu gabeko isurketak egiten dira) egoera ekologiko eskasa du 2010-2014 bosturte-

korako. 
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12. irudia. Jugalez, Ega eta Arakil unitate hidrologikoetako lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 2010-
2014 bosturtekorako. Datuen iturria: URA. 

 

 

50. argazkia. Berron ibaia, Ega unitate hidrologikoan (URAren argazkia). 

Aintzira-motako ur-masa garrantzitsuak daude Ebroren unitate hidrologikoan: Guardiako ur-

mael-multzoa (Carravalseca, Musco eta Carralogroñoko urmaelak), Arreo aintzira eta Prao de 

la Pauleko urmaela. Haien egoera ekologikoa eskasaren eta neurritsuaren artekoa da, eta, hor-

taz, haietako bakar batek ere ez ditu UEZen ingurumen-helburuak lortzen. 
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51. argazkia. Guardiako urmaelak, Arabako Errioxan (URAren argazkia). 

Unitate hidrologiko hauetan lurpeko ur-masa garrantzitsuak daude, hala nola Aralar, Urbasa 

eta Toloñoko mendilerroa. Denek egoera kimiko eta kuantitatibo ona dute. Salbuespen bakarra 

Miranda Ebroko ur-masa alubiala da. 

 

52. argazkia.  Jugalez ibaiak (irudian, Urizaharran) Toloñoko mendilerroko lurpeko ur-masatik iristen 
zaizkion ekarpen handiak jasotzen ditu (TELURen argazkia). 

Miranda Ebroko ur-masa alubiala Ebroren unitate hidrologikoan eta Omecillo, Baia eta Zado-

rra unitate hidrologikoetako beheko inguruetako eremu txikietan hedatzen da. Egoera kimiko 

txarra du, nitrato kontzentrazio handien ondorioz (nekazaritzako jarduerakoak eta Lantarón 

inguruan gertatu zen industria-istripu batekoak). 2014an, lurpeko ur-masa honetako laginen 

%44k 50 mg/l baino handiagoak ziren kontzentrazioak zituzten, eta hori da 1991ko Zuzenta-

rauak jarritako muga eta Ingurumen Kalitateko Arau jotzen dena. Dena dela, ikusten da nitra-

toen kontzentrazioek gutxitzeko joera dutela. 
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13. irudia. Miranda Ebroko lurpeko ur-masa alubiala. Datuen iturriak: URA eta Ebroko Ur Konfederazioa. 
EAEtik kanpoko eremuak lausotuta daude. 
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5 SINTESIA ETA ONDORIOAK 

 

 

53. argazkia. Aguaqué ur-jauzia, Egaren arroan, Araban (URAren argazkia). 

Hurrengo taula honetan 2010-2014 bosturtekoan EAEko lurgaineko ur-masek izan duten ego-

era orokorra dago jasota. 

Ur-masa mota 

Kontrolatutako 

ur-masa 

kopurua 

Egoera ekologiko 

ona baino hobea 

Egoera kimiko 

ona 

Egoera ona 

Kop. % Kop. % Kop. % 

Ibaiak 136 75 66 120 89 75 66 
Urtegiak 11 9 82 8* 100 9 82 
Trantsizio-urak 14 2 14 9 64 1 7 
Kostaldeko urak 4 4 100 4 100 4 100 
Aintzirak eta hezeguneak 10 2 20 2* 100 2 20 
Guztira  175 92 53 143 87 91 52 

22. taula. EAEko lurgaineko ur-masak, egoera ekologiko ona, egoera kimiko ona eta egoera ona izan edo 
gainditu dutenak 2010-2014 aldian. *: egoera kimikoa aintziretan eta hezeguneetan 2 ur-masatan baino ez 

da zehaztu; eta urtegietan, 8 ur-masatan. Datuen iturriak: URA, CHC eta CHE.  

Ikus daitekeenez, EAEko ur-masen %52k egoera ona dute. Egoera kimikoa UEZen eskakizune-

kin bat dator egoera ekologikoa eskakizun horiekin bat datorrena baino askoz ere ur-masa 

gehiagotan. 

EGOERA EKOLOGIKOAK egoera ona edo goragokoa lortzen du Euskadiko ur-masen erdietan 

baino gehiagotan. Beste erdiek egoera ekologiko neurritsua, eskasa edo txarra dute.  
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Moten arabera, ikusten da kostaldeko urak direla egoera onenean daudenak; izan ere, EAEn 

dauden laurek egoera ekologiko ona lortzen baitute eta, hortaz, UEZen helburuak betetzen 

baitituzte. Urtegiek ere betetze-maila handia dute: %82k egoera ekologiko ona dute. 

 
 

54. argazkia. Mendatako ur-jauzia eta kostaldeko flyscha  Zumaia-Deba inguruan. EAEko kostaldeko ur-
masa guztiek egoera ekologiko ona dute. (URAren argazkia). 

Ibai-motako masen %66k egoera ekologiko ona dute, UEZen ingurumen-helburak betetzen 

dituzte eta, gainera, lurgaineko ur-masa guztien batez bestekoaren gainetik daude.  

Egoera okerrena dutenak trantsizio-urak eta hezeguneak dira. Bi kasuetan, egoera ekologi-

koari dagokionez, UEZen helburuak betetzeko portzentajea EAEko lurgaineko ur-masa guztien 

batez bestekotik oso behera dago (lurgaineko ur-masen erdiek egoera ekologiko ona edo ho-

bea daukate). Aintziren %20 iristen dira egoera ekologiko onera. 14 estuarioetatik 2k, hau da, 

%14k, lortzen dute egoera ekologiko ona. 
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Hurrengo mapa honetan, EAEko egoera ekologikoaren irudikapen grafikoa ageri da. 

 

14. irudia. EAEko lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 2010-2014 bosturtekorako. Datuen iturriak: 
URA, Kantauriko Ur Konfederazioa eta Ebroko Ur Konfederazioa. 

Zadorraren, Ibaizabalen eta Oriaren arroak dira egoera okerrena dutenak, egoera ekologikoari 

dagokionez. Bereziki nabarmentzeko modukoa da Zadorra unitate hidrologikoaren egoera txar 

orokorra. Hartan, lurgaineko ur-masa gehienek ez dute lortzen egoera ekologiko ona, baizik 

eta egoera neurritsua edo okerragoa daukate.  

Era berean, oso adierazgarria da trantsizio-uren egoera txarra: estuario-motako 14 ur-

masetatik 2k baino ez dituzte betetzen UEZen eskakizunak, egoera ekologikoari dagokionez. 

Halaber, aipagarria da kostaldeko ur-masen egoera ona, denek baitaukate egoera ekologiko 

ona, eta Urumea eta Purón ibaien arroen egoera ona, haietan lurgaineko ur-masa guztiek ego-

era ekologiko ona edo oso ona baitaukate. 
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EGOERA KIMIKOA, egoera ekologikoarekin batera, lurgaineko ur-masen egoeraren osagaietako 

bat da. EAEko lurgaineko ur-masen %87k egoera kimiko ona lortzen dute, eta horrek esan 

nahi du %13 baino ez direla, toxikoen ondoriozko kutsadurarengatik, arazo nabarmenak di-

tuzten ur-masak. Egoera ekologikoarena baino jokaera askoz hobea da; izan ere, lurgaineko ur-

masen erdiek baino ez baitute lortzen ona baino hobea den egoera ekologikoa. 

Egoera kimikoa ez da mugatzailea Euskadiko lurgaineko ur-masa gehienetan. Ur-masa bakarra 

dago, Kanpoaldeko Nerbioi estuarioa, egoera ekologiko ona duena baina onera iristen ez den 

egoera kimikoa duena. Kasu bakar horretan dagokio ur-masaren egoera txarra soil-soilik ego-

era kimikoari. 

 

55. argazkia. Urola ibaia, Telleriarten. Egoera kimiko ona duen ur-masa da (URAren argazkia). 

Egoera kimikoari dagokionez, egoera onena urtegietan, aintziretan eta kostaldeko ur-masetan 

ikusten da: haietako %100ek egoera kimiko ona daukate eta, beraz, UEZen eskakizunak bete-

tzen dituzte.  

Ibaietan, egoera kimikoa betetzearen portzentajea %89koa da; Euskadiko lurgaineko ur-

masen batez bestekotik gertu dago, hortaz. 

Egoera okerrena estuarioetan erregistratzen da: trantsizioko ur-masetatik 6k ez dute egoera 

kimiko ona lortzen. Betetze-maila, %64koa, EAEko batez bestekoarena baino txikiagoa da.  
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Ondoren dagoen irudi honek EAEko lurgaineko ur-masen egoera laburbiltzen du, egoera kimi-

koaren arabera. 

 

15. irudia. EAEko lurgaineko ur-masen egoera kimikoa 2010-2014 bosturtekorako. Datuen iturriak: URA, 
Kantauriko Ur Konfederazioa eta Ebroko Ur Konfederazioa. 

Ez-betetze gehienak Kantauri isurialdean gertatzen dira. Isurialde Mediterraneoan, soil-soilik 

Zadorran dago onera iristen ez den egoera kimikoa duen lurgaineko ur-masaren bat. 

Kantauriko arroetan, ez-betetzeak Barbadun, Ibaizabal, Oka, Deba, Oiartzun eta Bidasoa arroe-

tan nagusitzen dira. Barbadun, Ibaizabal eta Oka ibaien kasuan, egoera kimikoa ez betetzea 

arro horien beheko aldean gertatzen da. 

Deba ibaiak ez-betetzeak ditu bai burutik hurbil eta ibaiaren beheko aldean, bai eta adarretako 

bitan ere: Ubera eta Ego ibaietan, zehazki. 

Oiartzunen lurgaineko bi ur-masetan nahikoa ez den egoera kimikoa erregistratzen da. Bida-

soaren kasuan, egoera kimiko txarrak estuarioari eta Jaizubia errekari eragiten dio.  
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Lehenago adierazi den moduan, LURGAINEKO UR-MASEN EGOERA egoera ekologikoaren eta ego-

era kimikoaren balio txarrena da. Ur-masa batek duen egoeraren laburpena da. Egoera ona 

lortzeak UEZen helburuak lortzea esan nahi du, plan hidrologikoetan zehaztuta gelditzen diren 

helburuak. 

Zifra biribiletan, EAEko lurgaineko ur-masen erdiek egoera ona lortzen dute 2010-2014 pro-

gramazio-aldian, hau da, egoera ekologiko ona eta egoera kimiko ona daukate. 

Egoerak asimetriak ditu, ordea, ur-masa motaren arabera: 

 Kostaldeko ur guztiek egoera ona dute. 

 Aztertutako 11 urtegietatik 9k egoera ona dute, hau da, %82k. 

 Ibai-motako masen %66k egoera ona dute egun. Portzentaje hori, hain zuzen, EAEko 

lurgaineko ur-masen batez bestekotik gorago dago zertxobait. 

 Aintziren eta hezeguneen %20k soil-soilik dute egoera ona. 

 Estuarioetan dauden 14 ur-masetatik batek bakarrik betetzen ditu UEZen helburuak 

eta lortzen du egoera ona. Mota horretako masen %7 da, zehazki. 

 

 

56. argazkia. Nerbioi ibaia, Basaurin, Bizkaian. Ez du egoera ona (ONDOANen argazkia). 
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Jarraian dagoen irudiak EAEko lurgaineko ur-masen egoera irudikatzen du 2010-2014 bostur-

tekoan.  

 

16. irudia. EAEko lurgaineko ur-masen egoera 2010-2014 bosturtekorako. Datuen iturriak: URA, Kantau-
riko Ur Konfederazioa eta Ebroko Ur Konfederazioa. 

 

Egoera kaskarrena duten arroak Butroe, Deba, Oiartzun eta Zadorra ibaienak dira (azken ho-

rretan, ur-masa gehienek edo denek ona baino okerragoa den egoera dute, eta, hortaz, ez di-

tuzte betetzen UEZen helburuak). Ibaizabal eta Oria unitate hidrologikoetan ere egoera ez da 

batere egokia, haietan zati zabalak baitira egoera ona lortzen ez dutenak; nolanahi ere, UEZen 

helburuak betetzen dituen egoera duten adarrak ere ugari samarrak dira. 

Urumea eta Purón ibaien arroak dira lurgaineko ur-masa guztiek egoera ona lortzen 

duten bakarrak. 

Halaber, haien egoera ona dela-eta, nabarmentzekoak dira Agüera, Lea, Artibai, Baia eta Ome-

cillo unitate hidrologikoak, haietan ur-masa gehienek egoera ona baitute egun. 
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EAEn, egoera zehaztea –UEZen estandarren arabera– 2008a eta 2014a artean egin da. Aldi 

horretarako egoera ekologikoaren jokaera aztertzen badugu 122 ur-masetarako kontrol sako-

nago baten bidez8, ikusten da egoera ekologiko ona edo oso ona duten ur-masen kopurua han-

ditu egin dela: izan ere, 2008an %30 inguru ziren eta 2014an %50 baino gehiago. Aitzitik, ego-

era kaskarragoa duten ur-masak, egoera eskasa edo txarra dutenak, 2008-2009an %40 izate-

tik 2013-2014an %20 izatera igaro dira. Horrenbestez, ondoriozta daiteke denbora-

bilakaera argi eta garbi positiboa dela. 

 

15. grafikoa. EAEko ur-masen egoera eta ahalmen ekologikoaren bilakaera historikoa, kontrol sakonagoa-
rekin, 2008-2014 aldian. Datuen iturria: URA.  

Bilakaera hori berresten duen beste datu bat kutsadura-kargak murriztu izana da. Ondoren 

dagoen grafikoan, EAEko masek jasotzen dituzten metal-kargen jaitsiera nabarmena ikus dai-

teke, 1998an erregistratzen zen karga oinarri hartuta. 1998arekin alderatuta, kontuan hartu-

tako metal guztietan, 2012an kargaren %20 baino gutxiago jasotzen zen. 

 

16. grafikoa. Metal-kargaren bilakaera historikoa 1998-2012 aldian. Datuen iturria: URA.  

                                                
8 Grafiko honetan, soil-soilik hartu dira kontuan segidako urte guztietan lagin-hautaketak dituzten ur-masak. Gaine-

rako ur-masetan, denbora-tarte handiagoarekin egiten dira kontrolak. 



 Dibulgazio-dokumentuak 
URA Uraren Euskal Agentzia 

EAEko ur-masen egoera 

 

69. orrialdea 71tik 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jasango al dugu erkaketa bat? 

 

Jarraian dagoen irudian, Europako estatuetako lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa 

erakusten da. 

 
17. irudia. Europako lurgaineko ur-masen egoera ekologikoa. Datuen iturria: Water Infor-
mation System for Europe WISE (Uraren Informaziorako Europako Sistema), Europar Bata-
suna. 

Europan herrialde gutxi dira lurgaineko ur-masen erdiak egoera ekologiko onean edo 

oso onen dituztenak, Euskadik bezala. Aitzitik, garatuen dauden herrialdeen egoerari 

erreparatzen badiogu, ikusiko dugu gehienetan betetze-portzentaje txikiak dituztela. 

Hartara, bereziki nabarmena da Herbehereen edo Alemaniaren kasua, haietan lurgai-

neko ur-masa gehien-gehienek ona baino okerragoa den egoera ekologikoa baitaukate. 

 

 

 

 

 

 

http://water.europa.eu/
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Jarraian dagoen taulan, Euskadiko LURPEKO UR-MASEN egoeraren laburpena ageri da, 2010-

2014 aldikoa. 

 

Ur-masa mota 
Ur-masen 

kopurua  

Egoera kuantita-

tibo ona 

Egoera kimiko 

ona 

Egoera ona 

Kop. % Kop. % KOp. % 

Lurpekoak 37 37 100 34 92 34 92 
23. taula. EAEko lurpeko ur-masak, egoera kuantitatibo ona, egoera kimiko ona eta egoera ona lortu dute-

nak 2010-2014 bosturtekoan. Datuen iturriak: URA, CHC eta CHE.  

 

Ezin konparatuzko eran, lurgaineko ur-masen egoera baino askoz hobea da. Lurpeko ur-masa 

guztiek egoera kuantitatibo ona daukate, eta horrek adierazten du lurpeko baliabide hidrikoen 

gaineko presioa onargarria dela. Soil-soilik hiru ur-masak daukate egoera kimiko txarra. Ego-

era ona dutenak, berriz, 34 ur-masa dira, hau da, ur-masa guztien %92. 

 

 

57. argazkia. La Teta iturburuak Urduña hornitzen du, Bizkaian (TELURen argazkia). 
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Ondoren dagoen irudian ikus daitekeen moduan, egoera ona lortzen ez duten lurpeko hiru ur-

masek azalean eremu txikia hartzen dute, eta, beraz, arazoek Euskadiko lurpeko uren zati mu-

rritz bati baino ez diote eragiten. Hiru formazio alubial dira. Gernikakoari kalte egin zion 

2005ean istripuz gertatu zen isurketa toxiko batek. Dena den, inguru horretan industria-

jardunbide txarrengatik zegoen kutsadura historikoari gehitu zitzaion istripua. Gasteizko eta 

Miranda Ebroko ur-masa alubialak nitratoek kutsatuta daude, gehien-gehienak nekazaritza-

koak. Hiru kasuetan egoera hobetzen doa, baina baten batean motel eta modu irregularrean. 

Lurpeko ur-masek askoz ere inertzia handiagoa dute eta kutsaduraren eraginek denboran 

irauten dute, nahiz eta Arabako ur-masa alubialetan, adibidez, nekazaritzako praktikak hobetu 

diren eta egun ez diren gertatzen garai bateko emankortze-gehiegikeriak. Lurpeko hiru ur-

masa hauek egoera txarrean zeudela adierazi zen plangintza hidrologikoko aurreko 

programazio-aldian. 

 

 

18. irudia. EAEko lurpeko ur-masen egoera 2010-2014 bosturtekoan. Datuen iturria: URA. 

 

Troia lurpeko ur-masaren kasua –meatzaritzako jardunak kalte egin zion– positiboagoa izan 

da. Aurreko plan hidrologikoan ez zituen betetzen UEZen helburuak eta egoera kimiko txarra 

zuen, baina egun araudia betetzen du eta egoera ona lortu du. 
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