
 

 

Erref.: LA2008-09-04 

 

Txosten teknikoa: 

 

Bizkaiko Hidrometeorologia Eta Kalitate Kontrol Sarearen 
Laburpena. 

2007-08 urte hidrologikoa 

 

 

 
Ribera de Axpe 11 - B201 

48950 ERANDIO 
 

anbiotek@anbiotek.com 

 

 

mailto:anbiotek@anbiotek.com


 

 

 



Bizkaiko Kontrol Hidrometeorologikoko eta Kalitateko Sarearen 2007-08 urteko laburpena   

 

© ANBIOTEK S.L.-ek Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egina LA2008-09-04 3 / 47 

 

AURKIBIDEA 
 

1.- AURKEZPENA...................................................................................................................................................................................................... 4 

2.- 2007-2008 URTEKO EZAUGARRI HIDROLOGIKOAK ................................................................................................................................... 7 

3.- BIZKAIKO IBAIEN EGOERA ............................................................................................................................................................................. 8 
3.1.- Artibaiko unitate hidrologikoa.................................................................................................................................................................................................................... 9 
3.2.- Lea unitate hidrologikoa............................................................................................................................................................................................................................ 12 
3.3.- Oka unitate hidrologikoa........................................................................................................................................................................................................................... 15 
3.4.- Butroe unitate hidrologikoa ...................................................................................................................................................................................................................... 18 
3.5.- Barbadun unitate hidrologikoa................................................................................................................................................................................................................. 21 
3.6.- Aguera unitate hidrologikoa...................................................................................................................................................................................................................... 24 
3.7.- Karrantza unitate hidrologikoa ................................................................................................................................................................................................................ 27 
3.8.- Ibaizabal unitate hidrologikoa .................................................................................................................................................................................................................. 30 

3.8.1.- Kadagua Arroa..................................................................................................................................................................................................................................... 30 
3.8.2.- Nerbioi arroa........................................................................................................................................................................................................................................ 33 
3.8.3.- Ibaizabal arroa ..................................................................................................................................................................................................................................... 36 

4.- ONDORIOAK....................................................................................................................................................................................................... 41 
4.1.- Emari ekologikoak ..................................................................................................................................................................................................................................... 41 
4.2.- Kalitate biologikoa ..................................................................................................................................................................................................................................... 43 
4.3.- Kalitate fisiko eta kimiko orokorra .......................................................................................................................................................................................................... 45 



Bizkaiko Kontrol Hidrometeorologikoko eta Kalitateko Sarearen 2007-08 urteko laburpena Aurkezpena  

 

1.- AURKEZPENA 

© ANBIOTEK S.L.-ek Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egina LA2008-09-04 4 / 47 

1985ean, Bizkaiko Foru Aldundiak “Bizkaiko Sare Hidrografikoaren 
Karakterizazio Fisikokimiko eta Biologikoaren Azterketa” izeneko 
asmo handiko proiektua abian jarri zuen (Bizkaiko Foru Aldundia, 
1987). Hartan, Euskadiko Autonomia Erkidegoan lehenengo aldiz, 
ibaien azterketa ekologiko bateratua egitea eskatu zen. Lan 
horretan lurralde osoan zehar banatutako 175 estazio erabili ziren. 
Ibai eta erreka nagusi gehienak aztertu ziren; bai goi, erdi eta behe 
tramuak, bai bokaleak. Lan hori aitzindaria izan zela 
azpimarratzekoa da, urte haietan uraren kudeatzaileek ez 
baitzituzten osagai biologikoak edo hidromorfologikoak haien 
azterketetan sartzen. 

Ondoren, 1997an, ordura arte gutxitan aztertu eta zabaldu zen gai 
bat landu zuen Bizkaiko Lurralde Azterketen Institutuak haren 
argitaratze lan berrian: Bizkaiko ibaiak. Bizkaiko Ibaiak/Ríos de 
Bizkaia (Bizkaiko Foru Aldundia, 1997) izen horrekin, arestian 
aipaturiko lana oinarritzat zuen argitalpena atera zuten.  

DMA (Europako Batasunaren Parlamentua 2000) 2000/60/EE Uraren 
Zuzentarau Esparrua onartu zen 2000ko abenduan, eta Europar 
Batasuneko herrialdeetan uraren politikako arau nagusia bihurtu 
zen. Bertan, azaleko ur kontinentalak, trantsiziokoak, kostaldekoak 
eta lurpekoak babesteko, horien kutsadura saihesteko edo 
murrizteko, erabilera iraunkorra sustatzeko, ur ekosistemen egoera 
hobetzeko eta uholdeen eta lehorteen efektuak arintzeko irizpideak 
ezartzen dira.  

Zuzentarau horren erronka ura baliabide gisa kudeatzearen 
ikuspegia aldatzean datza. Kudeaketa ikuspegi berri horren arabera, 
ura erabiltzean, ur baliabideen egoera ekologikoa zaindu eta 
berreskuratu beharko litzateke. Horretaz gain, uraren politika 
ulertzeko modua aldatzen du, eskaintzaren estrategian oinarritu 
ordez, eskaeraren optimizazioaren estrategian oinarritzen baita, 
kosteen berreskuratze osoan oinarrituz eta uraren prezioan diru 

laguntza publikoa progresiboki murriztuz.  

Eusko Jaurlaritzak zein Bizkaiko Foru Aldundiak, bakoitzari 
dagozkion eremu administratibo eta eskudunetan, araudi horri ari 
dira egokitzen, eta uraren kudeaketa bateratu eta iraunkorra 
barneratzeko ahalegin handiak egiten ari dira.  

Ur kalitatearen kudeaketaren helburu nagusia ur horien zein ur 
ekosistemen egoera hobetzea da. Kalitatearen kudeaketa ona 
izateko beharrezkoa da uraren egoera adierazten duen kalitateari 
buruzko informazioa ongi ezagutzea, egoera hori hobetzeari 
zuzendutako neurri berriak diseinatzeko eta, gero, hartutako 
neurrien eraginkortasuna eta zehaztutako helburuak noraino 
betetzen diren ebaluatu ahal izateko. 

Bi administrazio horiek, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundia, urte 
asko daramatzate Bizkaiko ibaien ekosistemen egoerari buruzko 
informazioa biltzen, Kontrol Sareak kudeatuz eta garatuz eta horien 
bidez honako datu osagarriak emanez: 

• Bizkaiko Sare Hidrometeorologikoa, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren (BFA) mende dagoena (Taula 1) 

• EHAEko Azaleko Ur Masen Egoeraren Jarraipenerako Sarea, 
Uraren Euskal Agentziaren (URA) mende dagoena 

Lan honek bi helburu ditu: 

• Aurreko bi sareetatik jasotako informazioa biltzea eta 
bateratzea. Horrek uraren kalitate fisikoa eta kimikoa 
ezagutzea eta bertan dauden makroornogabeen faunan 
oinarritutako kalitate biologikoa zehaztea ahalbidetzen du, 
baita Ingurumeneko Zuzentaraua aplikatzearen ondorioz 
Bizkaiko Lurralde Historikoko ibaietan 2007-2008 urte 
hidrologikoan hainbat gairi buruz bildutako informazioa 
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ematea: ezaugarri hidrologikoak eta emari ekologikoen nahiz 
ingurumen helburuen betetze maila.  

• Bizkaiko Lurralde Historikoko arroetako parametro 
hidrologikoen eboluzioa zehaztea 2007-2008 urte 
hidrologikorako. 
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UH Arroa Azpiarroa Kodea Estazioa UTMx UTMy Mota Bornea Isurialde arroa Km2 Laginketa Biologikoak 2007-2008 

Aguera Aguera Aguera AG01 Pando 479138 4791671 Edukiera 141 46,03 Ez 
AR01 Iruzubieta 538580 4789618 Edukiera 110 24,15 Ez 

Artibai Artibai Artibai 
AR02 Berriatua 542604 4794955 Hidrometeorologia eta Kalitatea 25 90 Bai 

Barbadun Barbadun Barbadun BA01 Arenao 488788 4792201 Edukiera 52 86,09 Ez 
Butroe Butroe Butroe BU02 Mungia 512300 4800601 Hidrometeorologia eta Kalitatea* 21 102,92 Ez 

NB11 Orozko 506976 4770403 Hidrometereologia 190 117,93 Ez 
Altube 

NB13 Zubiaur 507019 4775002 Edukiera* 138 186,34 Ez 
Ursalto NB12 Gaiartu 511939 4771995 Hidrometereologia 249 10,28 Ez 
Arratia IB32 Urkizu 518620 4781370 Hidrometereologia 69 128,44 Ez 
Asua AS01 Sangroniz 505714 4792915 Edukiera 7 52,3 Ez 

IB01 Elorrio 536023 4775393 Hidrometeorologia eta Kalitatea 172 29,4 Bai 
IB02 Berna 526731 4781642 Hidrometereologia* 92 173,0 Ez 
IB03 Amorebieta 521800 4785098 Hidrometeorologia eta Kalitatea 65 233,46 Bai 
NB05 Abusu 507114 4788288 Hidrometeorologia eta Kalitatea 16 1001,53 Ez 

Ibaizabal 

NB06 La Merced 506049 4789638 Edukiera* 6 1012,0 Ez 
Mañaria IB11 Mañaria 528840 4776829 Hidrometereologia 168 18,71 Ez 

Ibaizabal 

Orobio IB21 Oromino 526365 4782396 Edukiera 97 21,85 Ez 
Herrerías KD12 Herrerías 496487 4783298 Hidrometeorologia eta Kalitatea 56 254,77 Ez 

KD01 Balmaseda 482310 4780490 Hidrometeorologia eta Kalitatea 174 195,44 Bai 
KD02 Zalla 489731 4784546 Hidrometereologia 87 249,78 Ez 

Kadagua 
Kadagua 

KD03 Sodupe 496106 4783517 Hidrometeorologia eta Kalitatea* 53 276,45 Bai 
NB01 Saratxo 499783 4764591 Hidrometereologia 224 87,69 Ez 
NB02 Gardea 501699 4774940 Hidrometeorologia eta Kalitatea 150 188,69 Ez 

Ibaizabal 

Nerbioi Nerbioi 

NB04 Zaratamo 509916 4785232 Hidrometeorologia eta Kalitatea 55 509,45 Ez 
Karrantza Karrantza Karrantza KR01 Karrantza 468137 4789147 Edukiera 125 112,9 Ez 

Arbina LE11 Arbina 540829 4798152 Edukiera 20 16,66 Ez 
Lea LE01 Aulestia 535907 4794274 Edukiera 74 39,06 Ez Lea Lea 

Lea LE02 Oleta 539920 4799219 Hidrometeorologia eta Kalitatea 14 69,4 Ez 
Oka Oka Oka OK01 Muxika 525326 4793025 Hidrometeorologia eta Kalitatea 20 31,31 Ez 

Taula 1. Bizkaiko Foru Aldundien mendeko Sare Hidrometeorologikoko emarietan dauden estazioak. *Mailaren datuak, baina 2007-2008 urte hidrologikorako emaririk gabe.
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2.- 2007-2008 URTEKO EZAUGARRI HIDROLOGIKOAK 

2007-2008 urte hidrologikoa ezohikoa izan da prezipitazioei 
dagokienez, udazken eta neguan eurite garrantzitsurik egon ez 
delako, eta ondorioz ur emariak murriztu direlako. Udaberrian aldiz, 
erabat aldatu da joera hori. Eurite gogorrak eta iraunkorrak izan 
dira martxoan, apirilean, maiatzean eta ekainean, agorraldira iritsi 
aurretik. Horregatik, sasoien hidrogramak emarien kurba hilabete 
batzuk atzeratuta du aurreko urteekin alderatuz.Irudia 1, Abusu 
auzoan, Ibaizabalen azken tartean, kokatuta dagoen estazioan 
(NB05) bildutako datuen hidrograma dugu. 

08/03/25 eta 08/06/01 egunetan egindako euri zaparradei 
dagozkien bi uholde handi azaltzen dira. Martxoan izan dira ur 

ekarpenik handienak. Irailean izan dira emari gehienetan ur ekarpen 
txikienak. 

Urtean zeharreko emarien aldaketak uholdezkoak eta oro 
irregularrak diren ibaien adierazle dira, non emariek gora-behera 
garrantzitsuak izan dituzten urte hidrologikoan zehar.  
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Irudia 1.  Eguneko zein hileko emaria, historikoa, egunko eta hileko prezipitazioa 2007-2008 urte hidrologikoan, Ibaizabal arroan dagoen NB05 estazioan. 
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3.- BIZKAIKO IBAIEN EGOERA 
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Prezipitaziorik gabeko aldi luzeen negua izan duen 2007-2008 urte 
hidrologikoko metereologiak emariak gutxitu egin ditu eta, ondorioz, 
Artibaiko emaria ere txikiagoa izan da. Ur altuen garaian zehaztuta 
dagoen emari ekologikoaren azpitik ere gelditu da. 

Uren kalitate fisikoa eta kimikoak (Irudia 3) nahiz kalitate 
biologikoak (Irudia 2) gradazio bat jasaten dute goiko tartetik 
beheko tartera. Horrela, iturburutik Markinako herriaren guneraino, 
“Oso ona” da; Markinatik Berriaturara “Ona”; baina Artibai 
Markinako gunea zeharkatu ondoren, hango hondakin uren 
araztegiaren eta herriko zenbait lekutan egiten diren isurien 
ondorioz, kalitatea baxua izatea da litekeena. 

Azkenik aipatzekoa da, azken 4 km-tan asko degradatzen dela, 
transizioko ur bihurtu aurretik, non Berriatuako eta hango 
industrialdeetako isuriek uren ezaugarri fisikoak eta kimikoak asko 
aldatzen dituzten, agorraldian, gehienbat. Egoera horrek kalitate 
biologikoan du eragina. Hori dela eta, aurtengo urte hidrologikoaren 
sailkapena "Eskasa" izan da azken tramu horretan. 

Saneamenduko lanak amaitzeak, Berriatua-Ondarrua kolektorearen 
eraikuntzari esker, azken kilometro horietako uraren kalitatea 
hobetuko du dudarik gabe.  
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Irudia 2. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Artibai unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 3. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Artibai unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Lea unitate hidrologikoan kokatuta dauden estazioetan bildutako 
datu hidrologikoek adierazten dute udazkenean eta neguan euri 
gutxi eta udaberrian prezipitazio ugari egon direla, 2007-2008 urte 
hidrologikoan zehar. Horrek eragin handia du ibilguen emarietan, 
batez ere arro txikia baldin badute, Arbinaren kasuan bezala. 

Oro har, ibilgu ia osoan zehar (21 km) Learen kalitate fisikoa (Irudia 
5) eta biologikoa (Irudia 4) "Ona" dela esan daiteke. Uraren Euskal 
Agentziaren mendean dauden eta orain martxan ez dauden 
estazioek bildutako datuetan oinarrituta, hoberen zaindutako 
guneak goiko eta erdiko tarteak dira. Beheko tartean, ibilbidearen 
azken 5 km-tan, egoerak okerrerantz egiten duela ikus daiteke. 
Bertan, Gizaburuagako eta Okamika industrialdeko (haren hondakin 
uren araztegia barne) isuriek kalitatean eragin puntuala dute, 
uraren erregimenarekin zerikusirik izan gabe (emari altuak eta 
baxuak). 

Modu jarraituan neurtutako aldagaiek oxigenoaren kontzentrazioan 
aldaketak adierazten dituzte, agorraldian bereziki. Materia 
organikoaren eta uhertasunaren arteko korrelazioa txikia dela 
aipagarria da. Materia organikoaren kontzentrazioa oso egonkorra 
da, eta horrek arroko landaretzaren egoera oso ona dela adierazten 
du horrek. Agorraldiko datuak falta badira ere, litekeena da materia 
organikoa areagotzea, aldi horretan oxigeno kontzentrazio txikiagoa 
dela neurtu da eta.  

2007-08 urte hidrologikoan, azken tartean eragina izan duten lan 
bat baino gehiago egin dira. Horien artean, Okamika-Oleta 

kolektorearena da nabarmenena, zeinaren helburua Okamikako eta 
Gizaburuagako industrialdeko eta herriko isuriak biltzea den. 
Horregatik, azken tramuan uraren kalitatea hobetzea espero da. 
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Irudia 4. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Lea unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 5. 2007-08 urte hidrologikoan zehar Lea unitate hidrologikoko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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2007-2008 urte hidrologikoko plubiometria berezia dela eta 
(udazkenean eta neguan ez zuen ia euririk egin), emari maximoen 
garai horretan emari ekologikoa ez da egun askotan bete: 42 egun, 
tarteko emariko 13 eta emari minimoen 8 egunen aldean.  

Uraren kalitate fisikoa eta kimikoa (Irudia 7) eta kalitate biologikoa 
(Irudia 6) “Oso ona” dela esan daiteke unitate hidrologikoko 
kostaldeko erreka txikietan, Maperen ibaiadarrean bereziki, bertako 
makroornogabeen komunitatea dela eta. 

Oka eta Golako ardatzen kasuan, ibaiaren iturburutik itsasadarrera 
kalitatea jaisten doala ikus daiteke. Okaren erdiko tartean, zenbait 
puntutan oxigenoaren kontzentrazioarekin arazoak daudela ikus 
daiteke, agorraldi garaian gehienbat. Azken zatian, okerreranzko 
joera hori oso argia da, eta ibaiaren azken 4 km-tan, industria zein 
herri isurien eragina nabaria da. 

Bestetik, Golako ibaiaren beheko tartearen kalitatea emariaren 
mende dago. Azken urteotan, emari txikiak eta hainbat isuri egin 
dira, eta horregatik haren kalitate biologikoa gutxitu egin da. 
Arratzuko kolektorearen lanak bukatzen direnean, egoera hobetuko 
da epe laburrean. 

Azkenik, aipatzekoa da, Oka unitate hidrologikoan badirela bai tarte 
oso ukituak dituzten arroak, bai balio ekologiko handiko arroak ere. 
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Irudia 6. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Oka unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 7. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Oka unitate hidrologikoko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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2007-2008 urte hidrologikorako unitate honen daturik ez dagoenez, 
ezin da haren arroaren emari ekologikoa bete den edo ez zehaztu. 

Uren kalitate fisiko eta kimiko orokorra (Irudia 9) eta biologikoa 
(Irudia 8), oso kaltetua dago gizonaren eraginez, Butroearen ibilgu 
ia osoan zehar, iturburutik hasita, lehenengo 7 km-ak bakarrik 
direlarik kalitate “Oso onekoak”. Madalen erreka eta Atxispe erreka 
ibaira gehitzen diren puntutik aurrera uren kalitatea jaitsi egiten da, 
maila fisikoan, kimikoan nahiz biologikoan, esekiduran doazen 
materialen ekarpena eta materia organikoaren kutsadura direla eta. 

Mungiako herrian sartzen denean, egoera are gehiago okertzen da. 
Bertan gaur egun handitzen ari diren hondakin uren araztegi handi 
bat dago. Ibaiak malda txikia du, eta meandro handiak eta presa 
txikiek urak moteltzen dituzte. Horregatik azken tartean, agorraldi 
garaian, uretako materia organiko ugariak disolbaturik doan oxigeno 
gutxia kontsumitzen du. 

Mungiako hondakin uren araztegiaren lanak bukatzen direnean, eta 
besteak beste, Larrauri-Markadia, Fruiz edo Arrietako kolektoreak 
egiten dituztenean (horiek guztiak proiektu fasean) uren kalitatea 
hobetuko da.  

Azkenik, aipatu beharra dago Butroe ibaiaren ardatza berez oso 
motela dela, substratu aretsua du eta, edozein motako isuri edo 
inpaktuek kalte handia egin diezaioketelarik. 
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Irudia 8. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Butroe unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 9. irudia 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Butroe unitate hidrologikoko uren kalitate fisikoa eta kimikoa.
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2007-2008 urte hidrologikoa ezohikoa izan da prezipitazioei 
dagokienez (udazken eta neguan eurite garrantzitsurik ez da egon) 
eta horrek azaleko ibilguan emariak murriztea erakarri du. 
Udaberrian, aldiz, erabat aldatu da joera hori. Eurite gogorrak eta 
iraunkorrak izan dira martxoan, apirilean, maiatzean eta ekainean, 
agorraldira iritsi aurretik. Hori dela eta, hainbat arro hidrologikoetan 
lortu diren hidrogramek eredu berbera jarraitzen dute: batez 
besteko historikoaren azpitik dauden emariak udazkenean eta 
neguan, hazte garrantzitsuak eta emari handiak udaberrian eta 
agorraldiko emariak udan. Horrela, Barbadunen emariari 
dagokionez, ur altuko garaian gehiago dira kalkulatutako emari 
ekologikoaren azpitik dauden egunak (35 egun) beste garaietan 
baino.  

Ikuspuntu fisiko eta kimikotik (Irudia 11) zein biologikotik (Irudia 
10), Barbadunen arroaren egoera "Ona" da, baina hiri hondakinen 
ondorioz kutsadura organikoa aurkitu daiteke, agorraldian batez 
ere. Gaur egun erabiltzen ez diren estazioetan egindako iturburuko 
laginketetan (Artzentales herri inguruan), ibaiak hiri hondakinen 
eraginei aurre egiteko gai ez dela ikusten da, emaria txikia denean 
bereziki. 

Hondakin uren bi araztegi eta saneamendu sare bat daude proiektu-
fasean Artzentales eta Sopuerta herrientzat, eta horrek Barbadunen 
kalitatea hobetzen lagunduko du.  
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Irudia 10. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Barbadun unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 11. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Barbadun unitate hidrologikoko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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3.6.- Aguera unitate hidrologikoa 
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Agueraren emariak 2007-08 urte hidrologikoaren plubiometriarekin 
zerikusia duen eboluzio naturala du, eta espero ziren emari 
ekologikoak betetzen ditu urte guztian zehar. Hala ere, estazioan 
lortutako emarien kurbaren eta estimatutako BEE balioen artean 
alde nabarmena dago, horregatik, emari modularra kalkulatzeko 
metodoaren doikuntza zuzena ez dela ondoriozta dezakegu, 
lortutako emaitzak zuhurtasunez erabili behar direlarik. 

Beste alde batetik, kalitate fisiko eta kimiko orokorrean (Irudia 13) 
eta kalitate biologikoan (Irudia 12) ez du eragin handiegirik, erdiko 
tartean bederen. Agorraldi garaian bakarrik nabaritzen dira aldaketa 
fisiko eta kimiko txiki batzuk, Turtzioz herritik igarotzean.  

Unitate hidrologikoak jasaten duen presio eskasa dela eta, litekeena 
da goiko tramuaren kalitatea berbera izatea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bizkaiko Kontrol Hidrometeorologikoko eta Kalitateko Sarearen 2007-08 urteko laburpena Aguera unitate hidrologikoa  

 

© ANBIOTEK S.L.-ek Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egina LA2008-09-04 25 / 47 

 
Irudia 12. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Aguera unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 13. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Aguera unitate hidrologikoko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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3.7.- Karrantza unitate hidrologikoa 
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Karrantza unitate hidrologikoren egoerari eragin diezaioketen 
presioak oso urriak dira. Gutxi horien artean nabarmenenak 
zehaztugabeko nitrogeno eta fosforo isuriak dira, bailarako 
abeltzaintzatik datozenak.  

Ur emariari dagokionez, agorraldian bakarrik ez du emari ekologiko 
modularra betetzen, 9 egun guztira, abuztuaren eta irailaren artean. 
Urte hidrologikoaren gainerako aldietan, emariak ez ditu uretako 
ekosistemen funtzionamendua, konposizioa eta egitura 
baldintzatzen duten murrizketak izaten.  

Karrantza ibaiaren ibilgua “Oso ongi” dago bere lehenengo 8 km-
tan, ez ditugu, ordea, hori egiaztatzen duten datu eguneraturik. 
Concha herritik aurrera, agorraldi garaian ibaiak ezin du hirietako 
hondakinen inpaktua arindu, eta isuri horiek bere uren ezaugarri 
fisiko eta kimikoei (Irudia 15) zein makroornogabeen faunari (Irudia 
14) eragiten diete. Bestetik, ibaiko faunak ur baxuko aldi kritikoak 
igarotakoan egoera onera itzultzeko gaitasun handia duela ikusi da, 
arroak duen potentzial biologiko handiaren adierazgarri.  

Sanemanenduko lanak bukatzen direnean, Ambasaguas-eko 
hondakin uren araztegia eraikitzeko egingo diren lanekin, 
Karrantzaren uren kalitate fisikoa eta kimikoa hobetuko dira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bizkaiko Kontrol Hidrometeorologikoko eta Kalitateko Sarearen 2007-08 urteko laburpena Karrantza unitate hidrologikoa  

 

© ANBIOTEK S.L.-ek Bizkaiko Foru Aldundiarentzat egina LA2008-09-04 28 / 47 

 
Irudia 14. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Karrantza unitate hidrologikoko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 15. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Karrantza unitate hidrologikoko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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3.8.- Ibaizabal unitate hidrologikoa 
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3.8.1.- Kadagua Arroa 

Kadaguaren ardatzeko emariek 2007-08 urte hidrologikoko eurien 
erregimenarekin bat datorren eboluzio naturala dute. Emari 
ekologikoa betetzen ez den gehienetan, ur “altuen” eta “tartekoen” 
hileetan izan da, prezipitazio urriko udazkenarekin eta neguarekin 
zerikusia dutenak. Hala ere, Herrerias ibaiak uretako bizidunentzat 
estres baldintza kezkagarriak ditu emari txikia dela eta, 107 
egunetan izan baita emari ekologikoaren azpitik. Arroko emariaren 
datu historikoak kontuan izanik, badirudi emari ekologiko 
modularraren balioak kalkulatzeko egin zen modelizazioa 
Herreriasen baldintza naturalei egokitzen ez direla, ondorioak 
zuhurtasunez hartu beharko direlarik.  

2007-08 urte hidrologikoan, Kadaguaren ardatzak kalitate biologiko 
(Irudia 16) “Oso ona” edo “Ona” du bere luzeraren %85ean fauna 
bentikoari dagokionez. Kalitatea “Ertaina” azaltzen den toki bakarra 
Güeñes-eko industrialdea da. Bestetik, Herrerias-en ardatzaren 
kalitatea “Oso ona” edo “Ona” da ardatz guztian. Beheko tartean 
kutsadura organikoa dagoela ikus daiteke eta, agorraldietan, 
aurretik aipaturiko emarien arazoa dago. 

Kadaguaren egoera fisiko eta kimiko orokorrari dagokionez, egoera 
ona da nagusi (Irudia 17). Zenbait gune zehatzetan gora beherak 
daude, bertan eraiki diren hondakin uren araztegien isuriak direla 
eta, eta emaria txikia den garaietan oxigenazio arazoak izan 
daitezke. 

Bizkaiko lurraldean inolako zalantzarik gabe Kadagua ibaia da 
kalitatean bilakaera onena duten arroetariko bat. Ardatzean egin 
diren lanei esker eta ibaiadarren ahalmen biologiko handiari esker 

hobetu dira horren azkar ibaiaren baldintza fisiko, kimiko nahiz 
biologikoak. 
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Irudia 16. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Kadagua (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 17. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Kadagua (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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3.8.2.- Nerbioi arroa 
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Nerbioi arroak arazoak aurkezten dituela argi adierazten dute bai 
modu jarraituan neurtzen duten kontroleko estazioek, bai eta 
laginketa puntualek ere. Saneamendu lan handiak bukatu ez izanak, 
bolumen handiko isuri etengabeak jasotzeak eta karga organiko 
altuak ibaiaren kalitate fisiko eta kimikoari (Irudia 19) zein haren 
kalitate biologikoari (Irudia 18) eragiten diete. 

Emariek 2008-09 urte hidrologikoko euri mailekin bat datorren 
eboluzio naturala dute. Emari ekologikoa betetzen ez den 
gehienetan ur “altuen” garaietan da. Ur baxuko hilabeteetan 
eguneroko emaria emari ekologikoaren azpitik kokatzen da erdiko 
eta goiko tarteetan; arroaren azalera handitu ahala, ez-betetzeak 
gutxitzen dira. Ursalto ibilguaren kasua nabarmentzekoa da, 
kalkulatutako emari ekologikoa 209 egunetan betetzen ez duelako. 
Horren arrazoiak oso malda txikiko arroa izatea, euriaren mende 
egotea eta estaziotik gora ur asko hartzea dira. 

Luiandon, Laudion sartu aurretik, Nerbioi ibaiak inpaktu handiak 
ditu kutsadura organiko handia dela eta, bai goiko uretan, bai 
behekoetan. Izoria ibaiaren kasuan, ur baxuko garaietan bakarrik 
gertatzen da hori, garai horretan bakarrik ikusten baita ibaiak 
arindu ezin duen kutsadura organikoaren. 

Nerbioiaren azken zatian uren baldintza fisiko eta kimikoak hobetu 
egiten dira, uretan materia organikoa leku jakinetan bakarrik 
agertzen baita. Hala ere, makroornogabeen faunak komunitate 
kaltetuak ditu Nerbioi ardatz guztian zehar eta alderdi horretatik 
urteetan zehar ez da hobekuntzarik izan. 

Era berean, Altube eta Zeberio ibaiek arazo berbera dute kalitate 
biologikoarekin, eta haien fauna hiri hondakinekin kaltetu da.  

Ezingo dira arro horiek hobetu kolektoreen lanak bukatu arte, eta 
Orduñako, Markijanako eta Laudioko hondakin uren araztegiak 
martxan jartzen diren arte. Edonola ere, isuriak direla eta arroa oso 
hauskorra iruditzen zaigu, agorraldian gehienbat, eta sanemandu 
sistemen kudeaketa egoki bat beharrezkoa dela uste dugu. 
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Irudia 18. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Nerbioi (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 19. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Nerbioi (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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3.8.3.- Ibaizabal arroa 
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Ibaizabal arroko ibaietatik doan emaria agorraldietan kalkulatutako 
emari ekologikoen gainetik dago eta, ondorioz, faktore horrek ez 
ditu uretako ekosistemen mantentze eta funtzionamendu egokiak 
mugatzen. Ur altuko garaietan bakarrik ez da betetzen, Ibaizabal 
ardatza kalkulatutako emariaren azpitik 10 eta 44 egun bitartean 
joaten baita. 

Ibaizabaleko ibaiadarren estazioetan ez da emariaren aldaketa 
nabarmenik ikusi. Orobiok emari ekologikoaren gainetik dauden 
emariak izan ditu 2007-08 urte hidrologikoan; Arratiak, Asuak eta 
Mañariak, udazken eta neguan euri gutxi egin duela eta, arestian 
aipaturiko ondorioak izan dituzte, "emari maximoko" hileak izaten 
direnetan emari ekologikoaren azpitik dauden emariak, hain zuzen 
ere (Urtarrilean, otsailean, martxoan eta apirilean). 

Ibaizabalen ardatzak herrien eta industrien presio handia jasaten 
du. Saneamenduko lan handiek, gehienak bukatuta dagoeneko, 
uren kalitate fisikoa eta kimikoa hobetzen lagundu dute, baina 
oraindik ere, zenbait lekutan kalteak ikusten dira, agorraldian 
gehienbat, ibaiaren emariak ezin dituenean hondakin uren 
araztegien isuriak eta bestelako isuri puntualak arindu.  

Horren ondorioz, nahiz eta uren kalitate fisikoa eta kimikoa (22 eta 
23 irudiak) nabarmen hobetu -ur altuen garaian batez ere eta 
gutxiago baxuen garaian-, horrek ez du kalitate biologikoaren 
areagotze aipagarririk eragin (20 eta 21 irudiak), eta ez ditu Uraren 
Esparru Zuzentarauaren kalitate helburuak betetzea ahalbidetu. 

Gainera, Kadaguaren arroan ez bezala, Ibaizabaleko ibaiadar asko, 
tamaina ertainekoak barne, kaltetuak gertatu dira, 
makroornogabeen komunitateak birsortzea ahalbidetzen duen 
ahalmen biologikoa erabat murrizten delarik. 

Nabarmentzekoak dira bere ibilguan egiten ari diren lan 
hidromorfologiko handiak, presak bereziki, sedimentuei 
adsorbaturiko elementu kutsakorren gordailu moduan joka 
baitezakete. Ingurumen baldintza konkretuetan elementu horiek 
uretara aska daitezke.  

Ibaizabal ardatzaren kalitatea hobetzeko, emarira zuzenean egiten 
diren isuriak kendu behar dira, jadanik martxan dauden 
kolektoreetara lotuz eta ardatzeko hondakin uren araztegi 
handietan hobekuntzak eginez: Elorrio, Bedia, Arriandi eta Astepe, 
ur baxuetako aldietan uren kalitate fisiko eta kimiko orokorrean, 
zein biologikoan eragin kaltegarria dutenak.  

Bestetik, aipatu dugun bezala, ibaiadar askok kalte handiak dituzte. 
Sarria, Asua, Galindo edo Gobelas-ek kutsadura organikoak edo 
industriako kutsadurak eragindako kalteak dituzte, Arratia ibaiaren 
azken tarteak bezala. 
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Irudia 20. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Ibaizabal (Beheko tartea) (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 21. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Ibaizabal (Goiko eta erdiko tartea) (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 22. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Ibaizabal (Goiko eta erdiko tartea) (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate biologikoa. 
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Irudia 23. 2007-2008 urte hidrologikoan zehar Ibaizabal (Beheko tartea) (Ibaizabal UH) arroko uren kalitate fisiko eta kimikoa.
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4.1.- Emari ekologikoak 

Emari Ekologiko Modularrak (CEM) arroetan ezartzeak ekarpen 
positiboak izan ditu. Horri esker uretako ekosistemen 
funtzionamendua, konposizioa eta egitura arriskuan zenbat 
egunetan dagoen kalkula daiteke, emaria nahikoa ez den egun 
kopurua zenbatzeko balio baitu.  

Bizkaiko ibai gehienetan, “ur altuko” hilabeteak direnetan (urtarrila, 
otsaila, martxoa eta apirila) emari ekologikoa bete ez dela ikus 
daiteke, 2007-08 urte hidrologikoko hilabete horietan euri gutxi egin 
duelako. Arro handiak dituzten ibaien goiko tramuetan ere, edo 
isurialde oso txikiak dituztenetan, ez da emari ekologikoa bete 
agorraldietan; hala ere, gehienetan ez da garrantzitsua izan. Taula 
2 biltzen dira CEM balioak eta ez betetze egun kopurua (emarien 
datuak dituzten estaziotan). 

Zenbait lekutan, CEM balio horiek kalkulatzeko erabili diren emarien 
modelizazioa ez dator bat benetako emariekin; horietan, 
beharrezkoa da Uraren Euskal Agentziaren berrikustea eta 
doikuntza.  
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UH Arroa Azpiarroa Estazioa CEM Emaria 
(m3/s) 

Bete ez den 
egunen kop. 

Minimoa 0,039 50 
Ertaina 0,097 19 AR01 

Maximoa 0,183 46 
Minimoa 2,115 21 
Ertaina 3,982 4 

Artibai Artibai Artibai 

AR02 
Maximoa 6,848 27 
Minimoa 0,033 0 
Ertaina 0,121 0 LE01 

Maximoa 0,306 55 
Minimoa 0,034 0 
Ertaina 0,116 0 

Lea 

LE02 
Maximoa 0,273 0 
Minimoa 0,004 0 
Ertaina 0,036 48 

Lea Lea 

Arbina LE11 
Maximoa 0,111 70 
Minimoa 0,197 8 
Ertaina 0,371 13 Oka Oka Oka OK01 

Maximoa 0,638 42 
Minimoa 0,082 12 
Ertaina 0,171 16 Barbadun Barbadun Barbadun BA01* 

Maximoa 0,418 35 
Minimoa 0,008 0 
Ertaina 0,036 0 Aguera Aguera Aguera AG01* 

Maximoa 0,13 0 
Minimoa 0,141 9 
Ertaina 0,178 0 Karrantza Karrantza Karrantza KR01 

Maximoa 0,318 0 
Minimoa 0,635 0 
Ertaina 1,016 0 KD01 

Maximoa 1,424 0 
Minimoa 0,86 0 
Ertaina 1,654 25 

Kadagua 

KD02 
Maximoa 2,25 53 
Minimoa 0,31 107 
Ertaina 0,524 29 

Kadagua 

Herrerias KD12 
Maximoa 0,766 33 

Ibaizabal 

Nerbioi Nerbioi NB01 Minimoa 0,067 44 

UH Arroa Azpiarroa Estazioa CEM Emaria 
(m3/s) 

Bete ez den 
egunen kop. 

Ertaina 0,16 9 

Maximoa 0,352 44 
Minimoa 0,123 18 
Ertaina 0,308 11 NB02 

Maximoa 0,793 52 
Minimoa 0,363 0 
Ertaina 0,895 0 NB04 

Maximoa 2,438 46 
Minimoa 0,047 0 
Ertaina 0,152 2 Altube NB11 

Maximoa 0,539 41 
Minimoa 0,041 99 
Ertaina 0,08 49 Ursalto NB12 

Maximoa 0,106 61 
Minimoa 0,03 0 
Ertaina 0,078 0 IB01 

Maximoa 0,196 37 
Minimoa 0,344 0 
Ertaina 0,704 0 IB03 

Maximoa 1,534 10 
Minimoa 0,878 0 
Ertaina 2,322 0 

Ibaizabal 

NB05 
Maximoa 5,086 44 
Minimoa 0,045 4 
Ertaina 0,112 0 Mañaria IB11 

Maximoa 0,178 13 
Minimoa 0,009 0 
Ertaina 0,034 0 Orobio IB21 

Maximoa 0,136 0 
Minimoa 0,104 0 
Ertaina 0,238 0 Arratia IB32 

Maximoa 0,779 31 
Minimoa 0,058 0 
Ertaina 0,127 4 

Ibaizabal 

Asua AS01* 
Maximoa 0,342 45 

Taula 2. Emari ekologiko modularraren (CEM) balioa eta 2007-08 urtean zehar 
hura bete ez den egunen kopurua. *Estimatutako CEM balioak. 
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4.2.- Kalitate biologikoa 

Bizkaiko ibaien kalitate biologikoa makroornogabeen faunan 
oinarritzen da, eta bere ibilguen luzera osoaren %34,4ean betetzen 
du Uraren Esparru Zuzentaraua (kalitate “oso ona” edo “ona”). 
%31,9an, aldiz kalitate “Ertaina”, “Ez nahikoa” edo “Txarra” du. 

Unitate hidrologikoen kalitateari erreparatzen badiogu, egoera 
okerrena duen ibaia Ibaizabal da, haren ibilguaren %91,4 "Ertaina", 
"Nahikoa ez" edo "Txarra" baita. Haren ondoren daude Nerbioi eta 

Butroe ibaiak, horien ibilguaren %83,0 eta %80,4 kalitate irizpideak 
betetzen ez baitituzte. Beste muturrean ditugu Aguera, Barbadun, 
Artibai eta Kadagua. Haien ibilguen luzera osoaren %80 kalitate 
"Ona" edo "Oso ona" baitu (Irudia 24). 

25 irudian, Bizkaiko Lurralde Historikoko arroen 2007-08 urte 
hidrologikoko kalitate biologikoa azaltzen da. 
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Irudia 24. 2007-08 urte hidrologikoko kalitate biologikoaren sailkapena Bizkaiko Lurralde Historikoko ibaien ibilgu nagusien eta unitate hidrologikoen luzeraren portzentajearen 
arabera. 
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Irudia 25. Bizkaiko Lurralde Historikoko arroen kalitate biologikoa.
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4.3.- Kalitate fisiko eta kimiko orokorra 

Ibaien uraren datu fisikoen eta kimikoen arabera, ibilguen kalitatea 
adierazle biologikoena baino hobea da. Ibaien %43,9 egoera "Oso 
onean" edo "Onean" dago, eta %19,8 "Ertainean" edo "Nahikoa ez" 
egoeran. 

Ibilgu nagusietan lortutako emaitzen arabera, Nerbioi eta Ibaizabal 
dira “Ona” baino egoera txarragoa duten ibaiak, %83,0 eta %71,5 
portzentaiekin, hurrenez hurren. Ondoren daude Karrantza, Butroe 

eta Oka, lehenengo bientzat %45 eta %35-arekin 
hirugarrenarentzat. Gainerako ibilguetan %15 kalitate “Ertaina” edo 
“Nahikoa ez” mailakoak dira. Azkenik, goraipatu beharra daude Lea, 
Aguera eta, bereziki, Kadagua, haien ibilguaren %100 baitago 
egoera fisiko eta kimiko "Oso onean" edo "Onean" (26 irudia). 

27 irudian, Bizkaiko Lurralde Historikoko arroen 2007-08 urte 
hidrologikoko kalitate fisiko eta kimikoa azaltzen da. 
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Irudia 26. 2007-08 urte hidrologikoko kalitate fisiko eta kimikoaren sailkapena Bizkaiko Lurralde Historikoko ibaien ibilgu nagusien eta unitate hidrologikoen luzeraren 
portzentajearen arabera. 
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Irudia 27. 2007-08 urte hidrologikoan Bizkaiko Lurralde Historikoko arroen kalitate fisiko eta kimikoa.
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