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Sarrera eta metodologia 

1.  
Sarrera eta metodologia 
EAEko lakuak, barruko hezeguneak eta urtegiak zaintzeko sarea (URA/0016A/2016) gauzatzeko 

laguntza teknikoa CIMERA Estudios Aplicados S.L.-ri esleitu zion Uraren Euskal Agentziak (URA), eta, 

ondoren, laguntza horren luzapena esleitu zaio (URA/012A/2019). Proiektu horren barruan aurreikusita 

dago urteko txostenak egitea, ziklo hidrologiko bakoitzean lortutako emaitza nagusiak aurkezteko. 

Dokumentu hau 2019-2020 zikloko laburpen txostena da. Memoria osoa Uraren Euskal Agentziaren 

webgunean dago, eta emaitzak UBEGI plataforman daude eskuragarri 

(http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ubegi/u81-0003771/es/ ). 

1.1 KONTROLGUNEAK 

2019-2020 ziklo hidrologikoan, guztira laku-hezeguneen kategoriako 9 ur masa ebaluatu dira, 12 

urtegien kategoriakoak eta laku eta hezeguneen kategorien parekoak diren 2 ur xafla. 

Ur masa Kodea Kontrolgunea 
UTM X 

ETRS89 
UTM Y 

ETRS89 
Tipologia 

Altubeko urmaelen gunea - Monrealgo putzua MOR-H Monreal (hezegunearen erdigunea) 510474 4757584 L-T18 

Arreoko lakua ARR-L Arreo (sakonera handieneko eremua) 500711 4736278 L-T15 

Añanako gesaltzak SAL-B4 Añanako gatzagak-baltsa 4 501140 4738731 L-T22 

Salburuako hezeguneak- Arkauteko urmaelak ARK-H Arkaute (hezegunearen erdigunea) 529976 4745299 L-T24 

Salburuako hezeguneak - Betoñuko urmaelak BET-H Betoño (hezegunearen erdigunea) 528594 4745227 L-T24 

Guardiako Aintzirak-Carralogroño CAL-H Carralogroño (hezegunearen erdigunea) 535605 4710144 L-T23 

Guardiako Aintzirak-Carravalseca CAV-H Carravalseca (hezegunearen erdigunea) 535746 4709177 L-T23 

Guardiako Aintzirak-Musco MUS-H Musko (hezegunearen erdigunea) 535892 4709526 L-T21 

Prao de la Paul PPA-H Prao de la Paul (hezegunearen erdigunea) 535112 4711025 L-T16AR 

1. taula Laku eta hezeguneen kategoriako ur masekin lotutako laginketa puntuak. 2019-2020 zikloa.  

 

Ur masa Kodea Kontrolgunea 
UTM X 

ETRS89 
UTM Y 

ETRS89 
Tipologia 

Maroño Izoria urtegia MAR-EMB Maroño Izoria urtegia 495399 4766127 E-T07 

Urkuluko urtegia URK-EMB Urkuluko urtegia 543140 4763533 E-T07 

Aixola urtegia AIX-EMB Aixola urtegia 539883 4778873 E-T07 

Barrendiola urtegia BAR-EMB Barrendiola urtegia 553462 4762273 E-T07 

Ibaieder urtegia IBA-EMB Ibaieder urtegia 562908 4775373 E-T07 

Arriarango urtegia ARR-EMB Arriarango urtegia 561929 4768983 E-T07 

Ibiur urtegia IBI-EMB Ibiur urtegia 571180 4770193 E-T09 

Lareo urtegia LAR-EMB Lareo urtegia 572220 4758722 E-T09 

Añarbeko urtegia AÑA-EMB Añarbeko urtegia 591363 4785135 E-T01 

Uribarriko urtegia ULL-EMB Uribarriko urtegia 531213 4753368 E-T07 

Urrunagako urtegia URR-EMB Urrunagako urtegia 528286 4756581 E-T07 

Albina urtegia ALB-EMB Albina urtegia 530206 4760079 E-T07 

2. taula Urtegien kategoriako ur masekin lotutako laginketa puntuak. 2019-2020 zikloa. 

 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/ubegi/u81-0003771/es/


Txostenaren egilea 
  

 

 

5 Sarrera eta metodologia 

Ur masa Kodea Kontrolgunea 
UTM X 

ETRS89 
UTM Y 

ETRS89 
Tipologia 

Altubeko urmaelen gunea - Monrealgo putzua 
KUL-H Kulukupadra (hezegunearen erdigunea) 511057 4757172 L-T191 

LAN-H Landazurieta I (hezegunearen erdigunea) 511049 4757905 L-T191 

3. taula Laku eta hezeguneen kategoriako ur masekin pareka daitezkeen beste ur xafla batzuekin lotutako laginketa 

puntuak. 2019-2020 zikloa. Ezaugarrien arabera ezarri da tipologia. 

1.2 METODOLOGIA 

Laginketa guztiak Uraren Esparru Zuzentarauak (UEZ1) eskatutako estandar nazionalen eta europarren 

arabera egin ziren.  

Ur masen egoera/potentzial ekologikoa ezartzeko erabilitako adierazle biologikoak (fitoplanktona, 

makroornogabeak, makrofitoak) eta fisiko-kimikoak aztertzeko, Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen 

Ministerioak (MAGRAMA) garatutako laginketako eta laborategiko protokoloak hartu ziren 

erreferentziatzat, bai eta CIMERAren barneko prozedurak ere. 

817/2015 Errege Dekretuaren2 arabera EAEko laku, urmael eta urtegien egoera/potentzial ekologikoa 

kalkulatzeko behar diren metrikak 4. taulan zehazten dira. 

 

Elementua Adierazlea 
Ornogabeen fauna bentonikoa IBCAEL 

Bestelako flora urtarra 

Makrofito aberastasuna 
Makrofito eutrofikoen estaldura (%) 

Makrofito exotikoen estaldura (%) 
Helofitoen estaldura (%) 

Makrofitoen estaldura (%) 

Makrofitoen presentzia/absentzia 

Fitoplanktona 

Biobolumen guztia (mm3/L) 

Klorofila a konzentrazioa (mg/m3) 
Alga Taldeen Indizea (IGA) 

Zianobakteria ehunekoa (%) 

Azidotze egoera pH 
Mantenugaiak Fosforo guztia (mg P/m3) 

Gardentasuna Secchi-ko diskoa (m) 

4. taula Laku eta urtegi motako ur masei aplika dakizkieken adierazleak, 817/2015 Errege Dekretuaren arabera. 

 

  

                                                             
1  2000/60/EE Zuzentaraua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2000ko urriaren 23koa, uren politikaren arloan 

jarduteko erkidego esparrua ezartzen duena. 

2  817/2015 Errege Dekretua, irailaren 11koa, lurrazaleko uren egoeraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko irizpideak eta 

ingurumen kalitateko arauak ezartzen dituena. 
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2.  
Emaitzak 
2.1 LAKU ETA HEZEGUNEAK 

2019-2010 zikloan, lakuen kategoriako 9 ur masaren egoera ebaluatu da.  

Oro har, emaitzek agerian uzten dute zailtasunak daudela ur masa horien egoera ekologikoa 

ebaluatzeko prozesuan, ez baitute beti islatzen dagoen presio maila eta ur masetan izan dezakeen 

eragina. Testuinguru horretan, ebaluazio zehatza egiteko, balorazio pertsonalizatua egin behar da, 

kasuz kasu, eta prozesuaren zati bakoitza zalantzan jarri eta baloratu behar da, ohikoena informazio 

falta den testuinguru batean. Egoera ebaluatzeko prozesuan identifikatutako defizitak urteko txostenean 

deskribatu dira. 

Hala, egoera/potentzial ekologikoaren ebaluazio bikoitza egiteko beharra planteatu da. Ebaluazio 

horretan, batetik, balorazio zorrotza egin behar da, 817/2015 Errege Dekretuko irizpide eta adierazleen 

arabera; eta, bestetik, irizpide kontserbatzaile bati jarraitzea planteatu da (ez ebaluatzea ez-betetze 

gisa halakorik izan ez litekeena), 817/2015 Errege Dekretuko prozeduren muga metodologikoak 

kontuan hartuta. Aditu irizpide horretan (5. taula), kontuan hartzen dira hezegune bakoitzaren 

berezitasunak, eta ez da kontuan hartu IBCAEL indizea; izan ere, indize hori ez dago interkalibratuta, 

eta aintzira ekosistemekin lotutako presioekin duen erlazioak ziurgabetasun estatistiko handia du (ikus 

urteko memoriaren 1.2.2 atala). 

Egoera biologikoa, aditu irizpidearen arabera (5. taula), ona edo oso ona zen 2020an lakuen 

kategoriako lau ur-masatan (Carralogroño, Carravalseca, Gesaltza Añana eta Monrealeko putzua); eta, 

bestalde, hiru ur masak egoera biologiko "Txarra" zuten. Oro har, alderdi horretan balorazio txarrenak 

izan dituen elementua "Uretako beste flora baten osaera eta ugaritasuna" izan da. Balorazio 

zorrotzarekin, hiru ur masak egoera biologiko negatiboagoa izango lukete (Monreal, Betoñu eta 

Carravalseca). Betoñuren kasuan, ez da egoera onera iristen bi ebaluazioetako bakar batekin ere, 

"Uretako beste flora baten osaera eta ugaritasuna" elementuaren ebaluazioa dela eta. 

Egoera, baldintza fisiko-kimikoen arabera (5. taula), ontzat edo hobetzat jotzen da ebaluatutako 

bederatzi masetatik seitan. Arkauteko putzuan eta Musko eta Prao de la Pauleko urmaeletan bakarrik 

izan da ebaluazioa neurrizkoa edo txarragoa uretan detektatu diren fosforo kontzentrazio handien 

ondorioz. 

Baldintza hidromorfologikoei dagokienez, oso ohikoa da ondoko lurzoruaren erabilerekin lotutako 

aldaketak egotea; izan ere, kasu gehienetan, urmaelak lurra aldatzen duten eta kubetetara nutrienteak 

iristea errazten duten soroz inguratuta daude. Horrela, Monrealeko putzuak soilik lortu du "Oso ona" 

ebaluazioa baldintza hidromorfologikoei dagokienez; gainerako ur masek, berriz, "Ona edo okerragoa" 

kalifikazioa jaso dute. Puntu honetan azpimarratu behar da ez dagoela ebaluazio sistemarik lakuen 
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kategoriako masen egoera hidromorfologikoa "Ona" baino maila txarragoetan ebaluatzeko. 

Egoera ekologikoa, adituaren irizpidearen arabera (5. Taulan) ur masa bakoitzaren egoera biologikoak 

zehazten du, hau da, baldintza fisiko-kimikoek eta hidromorfologiak ez dute penalizatzen. Horrela, lau 

ur masak egoera/potentzial ekologiko ona edo oso ona dutela jotzen da (Carralogroño, Carravalseca, 

Gesaltza Añana eta Monrealeko putzua).  

Egoera kimikoaren kasuan, eskura dauden emaitzek adierazten dute egoera kimiko ona lortzen dela 

ur masa guztietan. 

Azkenik, egoera globala, egoera ekologiko eta kimikoaren balorazio txarrenaren isla, "Ona" da 

Carralogroño eta Carravalseca urmaeletan, Gesaltza Añanan eta Monrealeko putzuan (5. taula). 

Kodea 
Hezegunea 

Egoera  
biologikoa 

Baldintza  
fisiko-

kimikoak 

Baldintza 
hidromorfologikoak 

Egoera 
/Ahalmen  
egologikoa 

Egoera 
kimikoa FP MI MF IC 

Egoera  
biologikoa 

Monrealgo putzua Oso ona Eskasa Ona 
Oso 
ona 

Ona ≥ Ona Oso ona Ona Ona Ona 

Arreoko lakua Ona Oso ona Eskasa NE Txarra Ona ≤ Ona Txarra Ona 
Ona baino 
okerragoa 

Añanako gatzagak Oso ona Oso ona 
Oso 
ona 

Oso 
ona 

Oso ona Ona 3 NE Ona Ona Ona 

Arkauteko baltsa Oso ona Oso ona Eskasa Eskasa Eskasa 
≤ 

Neurrizkoa 
≤ Ona Eskasa Ona 

Ona baino 
okerragoa 

Betoñuko baltsa Oso ona Oso ona Txarra Eskasa Txarra Ona ≤ Ona Txarra Ona 
Ona baino 
okerragoa 

Carralogroñoko aintzira Oso ona Oso ona 
Oso 
ona 

NE Oso ona ≥ Ona ≤ Ona Oso ona Ona Ona 

Carravalsecako aintzira Oso ona Txarra Ona NE Ona ≥ Ona ≤ Ona Ona NE Ona 

Muskoko aintzira Ona Oso ona Eskasa NE Eskasa 
≤ 

Neurrizkoa 
≤ Ona Eskasa NE 

Ona baino 
okerragoa 

Prao de la Pauleko 
aintzira 

Neurrizkoa Neurrizkoa Txarra Eskasa Txarra 
≤ 

Neurrizkoa 
≤ Ona Txarra Ona 

Ona baino 
okerragoa 

5. taula Lakuen kategoriako ur masen egoera/potentzial ekologikoaren balioespenak 2019/2020 zikloan, irizpide aditua 

aplikatuta. EG: Ebaluatu gabea. 

 

Azken sei urteetako emaitzekin, urte anitzeko balorazio bat egin da (6. taula), eta hor joerak daudela 

hartu da kontuan, azken bi egoera ebaluazioei garrantzi handiagoa emanez, halakorik ikusiz gero.  

Hezegunea 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Urte anitzeko ebaluazioa 

Monrealgo putzua Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Ona Ona Ona Ona 

Arreoko lakua Eskasa Txarra Txarra Txarra Txarra Txarra Txarra 

Añanako gatzagak Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Ona Ona Ona Ona 

Arkauteko baltsa Txarra Txarra Eskasa Eskasa Eskasa Eskasa Eskasa 

Betoñuko baltsa Eskasa Txarra Eskasa Eskasa Eskasa Eskasa Eskasa 

Carralogroñoko aintzira Ona Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Neurrizkoa Ona Ona 

Carravalsecako aintzira Ona Ona Neurrizkoa Neurrizkoa Eskasa Ona Ona 

Muskoko aintzira Neurrizkoa Txarra Ona Eskasa Eskasa Eskasa Eskasa 

Prao de la Pauleko aintzira Txarra Txarra Txarra Eskasa Eskasa Txarra Txarra 

6. taula Lagindutako hezeguneen egoera ekologikoaren bilakaera 2014/2015 ziklotik 2019/2020 ziklora, eta 6 urteen urte 

anitzeko ebaluazioa. Adituaren irizpidea aplikatuta. 

 

                                                             

3 Añanako Gesaltzaren potentzial fisiko-kimikoa ebaluatzeko, adituen irizpideak aplikatuz, ez da kontuan hartu pH-adierazlearen 

araberako balorazioa. 
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 1. Irudia 2019-2020 zikloan ebaluatutako laku motako ur masen egoera ekologikoa.  

2.2 URTEGIAK 

Urtegiei dagokienez, 2019-2020 zikloan kategoria horretako 12 ur masa lagindu dira, potentzial 

ekologikoa ebaluatzeko. Lortutako emaitza "Ona edo hobea" izan zen kasu guztietan, Urrunagako 

urtegian (potentzial ekologiko "Ona") eta Maroñoko urtegian (potentzial ekologiko "Neurrizkoa") izan 

ezik (7. taula).  

Urrunagako urtegian IGA (alga multzoen indizea) balio handia lortu da iraileko kanpainan, baina 

gainerako adierazleek (klorofila, biobolumena eta zianobakterioen ehunekoa) "Ona edo hobea" 

potentziala lortzea ahalbidetzen dute, eta, beraz, urtegiaren potentzial globalean eragin handirik ez 

duen IGAren igoera puntualtzat har daiteke. 

Maroñoren kasuan, potentzial ekologiko "Neurrizkoaren" arrazoi nagusia da klorofila eta biobolumen 

balioek gora egin dutela kanpaina guztietan, zianobakterioen biobolumenaren ehunekoak iazkoen 

antzeko balioak dituen arren, eta IGAk behera egin duen arren. Puntu honetan, Maroñoko urtegian iraila 

eta urrian aldizka izan diren bloom gertaerak azpimarratu behar dira. 

Aurreko zikloan, 12 urtegien potentzialaren balorazioa ona edo hobea izan zen. Hala, ebaluatutako 

urtegietako bitan aldaketak antzeman dira lortutako emaitzetan: Maroñok okerrera egin du eta Ona edo 

hobea kategoriatik Neurrizkora jaitsi da; Urrunagak, berriz, kalitate helburuak betetzen jarraitzen du, 

baina potentzial ekologiko Onarekin. 

Hezeguneen kasuan bezala, azken sei urteetako emaitzekin, urte anitzeko balorazio bat egin da eta 

hor joerak daudela hartu da kontuan, azken bi egoera ebaluazioei garrantzi handiagoa emanez, 

halakorik ikusiz gero (8. taula). 

 Kodeak: 

             

            Ur sarea 

             

            EAE muga 

            

            Oso ona 

            Ona 

            Neurrizkoa 

            Eskasa 

            Txarra 

Proiektuaren izena: 
 

“Euskal Autonomia Erkidegoko barrualdeko hezeguneen 

egoera ekologikoaren jarraipen-sarea” 

 

Prestatzailea: 
 

 

2018-2019 zikloko hezeguneen egoera ekologikoaren 
emaitzak  

 
2019-2020 zikloa 
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Kodea Urtegia Ahalmen ekologikoa Egoera kimikoa Egoera globala 

MAR-EMB Maroño Izoria urtegia Neurrizkoa Ona Ona baino okerragoa 

URK-EMB Urkuluko urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

AIX-EMB Aixola urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

BAR-EMB Barrendiola urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

IBA-EMB Ibaieder urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

ARR-EMB Arriarango urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

IBI-EMB Ibiur urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

LAR-EMB Lareo urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

AÑA-EMB Añarbeko urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

ULL-EMB Uribarriko urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

URR-EMB Urrunagako urtegia Ona Ona Ona 

ALB-EMB Albina urtegia Ona edo hobea Ona Ona 

7. taula Lagindutako urtegien egoera ekologikoaren bilakaera 2014/2015 ziklotik 2019/2020 ziklora, eta 6 urteen urte 

anitzeko ebaluazioa. 

Hezegunea 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 
Urte anitzeko 
ebaluazioa 

Embalse de Maroño Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Neurrizkoa Ona 

Embalse de Urkulu Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Aixola Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Barrendiola Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Ibaieder Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Arriarán Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Ibiur Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Lareo Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Añarbe Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Ullibarri Ona edo hobea Neurrizkoa Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

Embalse de Urrunaga Ona edo hobea Neurrizkoa Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona Ona edo hobea 

Embalse de Albina Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea Ona edo hobea 

8. taula  2019/2020 zikloan zehar enbarazuen barruko urtegiak potentzial ekologikoen balioak. 

 

2. Irudia 2019-2020 zikloan lagindutako urtegi motako ur masen potentzial ekologikoa.  

 Kodeak: 

             

            Ur sarea 

             

            EAE muga 

            

 

            Ona edo hobea 

            Neurrizkoa 

            Eskasa 

            Txarra 

Proiektuaren izena: 
 

“Euskal Autonomia Erkidegoko barrualdeko hezeguneen 

egoera ekologikoaren jarraipen-sarea” 

 

Prestatzailea: 
 

 

2018-2019 zikloko urtegien ahalmen ekologikoaren 
emaitzak  

 
2019-2020 zikloa 
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