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4 Aurrekariak 

1.  
Aurrekariak 
1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren1 (Uren Legearen Testu Bategina, ULTB) 92 ter artikuluaren 

arabera, uren egoeraren jarraipen-programak egin behar dira, demarkazio hidrografiko bakoitzean uren 

egoeraren ikuspegi orokor koherentea eta osoa izateko; ingurumen-arloko helburuak betetzearen maila 

zehazteko; eta aplikatzekoak diren plan hidrologikoetako neurrien programen eraginkortasun-maila 

zehazteko (egun, 1/2016 Errege Dekretua2). Azaleko uren kasuan, betebehar hori 817/2015 Errege 

Dekretuak3 garatzen du. 

Uraren Euskal Agentziaren Estatutuen4 arabera, bere eginkizunen artean hauek nabarmendu behar 

dira, proiektu honekin lotuta egoteagatik: 1/2006 Legean5 plangintza hidrologikorako aurreikusitako 

tresnak prestatu eta Jaurlaritzari bidaltzea, eskumena duten erakundeetan agiri horiek onartu, aldatu 

edo izapidetu daitezen; eta Estatuko plangintza hidrologikoan parte hartzea, erkidego arteko arro 

hidrologikoei dagokienean, gai horretan indarrean dagoen araudiari jarraituz.  

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Hidraulikoak urte asko daramatza EAEko ibai-ekosistemen 

egoerari buruzko informazio garrantzitsua biltzen. Izan ere, 90eko hamarkadaren hasieran, erabaki zen 

“EAEko ibaietako uraren eta ingurumen-egoeraren kalitatea zaintzeko sarea” zehazteko eta martxan 

jartzeko lanei ekitea, eta sare horri eutsi egin zaio gaur egun arte, aldaketa txiki batzuk egin diren arren. 

Sare horren planteamendua, hasiera-hasieratik, gero Uraren Esparru Zuzentarauak6 (UEZ) eskatuko 

zuenaren oso antzekoa zen. 

2007an EAEko Administrazio Hidraulikoak ibai kategoriako ur masen egoeraren jarraipenerako 

estrategia aldatu zuen. Honek, osagarriak diren eta koordinaturik dauden bi sare sortzea eragin zuen: 

“EAEko ibaien egoera biologikoaren jarraipena egiteko sarea” (IEBS) eta “EAEko ibaien egoera 

                                                        
1 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen Testu Bategina onesten duena. 

2 1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Kantauri Mendebaldeko, Guadalquivirreko, Ceutako, Melillako, Segura eta Jucarreko 

eta Espainiako zatiko Kantauri Ekialdeko, Miño-Sileko, Dueroko, Tajoko, Guadianako eta Ebroko Demarkazio Hidrografikoen 

Plan Hidrologikoen berrikuspena onartzen duena. 

3 817/2015 Errege Dekretua, irailaren 11koa, azaleko uren egoeraren jarraipena eta ebaluazioa egiteko irizpideak eta ingurumen-

kalitatearen gaineko arauak ezartzen dituena.  

4 25/2015 Dekretua, martxoaren 10ekoa, Uraren Euskal Agentziaren Estatutuak onartzen dituena. 

5 1/2006 Legea, ekainaren 23koa, Urena. 

6 2000/60/EE Zuzentaraua, Europar Parlamentuaren eta Kontseiluarena, urriaren 23koa, Uraren politikaren arloan jarduteko 

europar esparrua ezartzen duena. 
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kimikoaren jarraipena egiteko sarea” (IEKS). 

Zainketa eta kontrol sare ororen oinarrizko baldintzetako bat denboran jarraitutasuna izatea da, datu 

puntualak edota EAEko ibai-uren kalitatearen bilakaera ezagutzea ahalbidetzen duten serie historikoak 

lortu ahal izateko, baita indarrean dauden arauei egokitzen joateko ere. 

Proiektu honen xedea da EAEko ibai kategoriako masei dagokien egoeraren jarraipen-programa bat 

egitea, 817/2015 Errege Dekretuan jasotakoaren arabera; aurretik gai berari buruz egindako lanei eta, 

hartara, EAEn plangintza-esparruak dituzten plan hidrologikoak egiteko, haien jarraipena egiteko, 

ebaluatzeko eta, egokia bada, berrikusteko nahiko informazio lortzeko balio izateko.  
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6 Egoera ekologikoaren ebaluazioa 

2.  
Egoera ekologikoaren 

ebaluazioa 
2.1. IBAIEN EGOERA EKOLOGIKOAREN EBALUAKETA 

Azaleko uren ingurumen helburu orokorrak lortzeak (art. 92 bis TRLA) egoeraren adierazle desberdinak 

baldintza naturaletatik esanguratsuki aldendu behar ez izatea dakar, hau da, eraldatu gabeko 

baldintzekiko edo erreferentziazko baldintzekiko distortsio edo desbiderapen mailak egoera edo 

ahalmen ekologiko ona lortzea ahalbidetu behar du. 

EAEko ibaien egoera ekologikoaren ebaluazioari dagokionez, 817/2015 Errege Dekretua eta 1/2016 

Errege Dekretua kontuan hartu behar dira, horien bitartez EAEn aurkitzen diren ibaien mugaketa eta 

sailkapena ezartzen baita. 

Egoera ekologikoa adierazle biologiko, fisiko-kimiko eta hidromorfologikoen konbinazioaren bidez 

zehazten da. Ur-masa naturalen egoera ekologikoa bost klasetan sailkatzen da: ‘Oso ona’, ’Ona’, 

’Neurrizkoa’, ’Eskasa’ eta ’Txarra’. Ur masa artifizialen edo oso eraldatuen kasuan, ordea, ahalmen 

ekologikoa da ebaluatzen dena, lau klasetan sailkatuz: ‘Gehienezkoa’ edo ’Ona’, ’Neurrizkoa’, ’Eskasa’ 

eta ’Txarra’. 

817/2015 Errege Dekretuaren arabera, adierazle biologiko bakoitzari egindako balorazio txarrenak 

zehazten du lehenik egoera ekologikoaren balorazioa. Kalitatezko elementu biologikoen ebaluazioa 

KEE edo “Kalitate Ekologikoaren Erlazioa” deritzon kalkuluaren bidez egiten da, hau da, ur-masan 

behatutako balioen eta masa horri dagokion tipoaren erreferentziazko baldintzen balioen arteko 

erlazioaren bidez. Egoera ekologiko onaren lorpena zehazten duen KEE-ren balioak (Ona eta 

Neurrizkoaren arteko muga) egoeraren adierazle desberdinak baldintza naturalekiko edo 

erreferentziazko baldintzekiko esanguratsuki desbideratzen ez direla adierazten du. 

IEBS-an adierazle biologikoen jarraipen eta kontrola egiten da, hala nola, uretako floraren (izaki 

fitobentonikoak eta makrofitoak) konposaketa eta ugaritasuna, ornogabeen fauna bentonikoaren 

konposaketa eta ugaritasuna, eta fauna iktiologikoaren konposaketa, ugaritasuna eta adinen egitura. 

Horretarako, honako ebaluazio sistema hauek erabili dira: 

 Ornogabeen fauna bentonikoa: isurialde kantauriarreko ibaietarako, euskal indize multimetrikoa 
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MBf7, eta isurialde mediterraneoko ibaietarako, IBMWP indizea, La Muera masarako izan ezik. Izan 

ere, honen berezitasuna dela eta, diagnostikoa aditu baten iritziaren bidez egiten da. Iritzi hori 

koleopteroen familia zehatz batzuen presentzia edo gabezian eta oligoketoen eta kironomidoen 

garrantzi erlatiboan oinarritzen da. 

 Izaki fitobentonikoak: Poluosentsibilitate espezifikoaren indizea (IPS8). 

 Uretako flora: Makrofitoak. Gaur egun, adierazle honetan oinarrituz kalitate biologikoa ziurtasunez 

islatuko duen indizerik ez dagoenez, datuak biltzen ari dira. Helburua, Espainiako Ibaietako 

Makrofitoen Indize Biologikoa (IBMR9) oinarri bezala hartuz, indize hori sortzea eta bere atalase 

balioak ezartzea da.  

 Fauna iktiologikoa: Cantabrian Fish Index (CFI)10. Indize hau duela gutxi ezarria izan da, eta ez 

da oraindik interkalibratua izan. Indize honen bidezko ebaluazioak, aldi baterako eran kalitate 

biologikoaren zehaztapenean pisu txikiagoa du. 

Aldi baterako eta azterketa zehatzagoak egin arte, asko eraldatutako ibaien ahalmen ekologikoa 

kalkulatzeko makro-ornogabeei eta izaki fitobentonikoei dagozkien klaseen mugak KEE-ren balioen 

%85arekin bat datozela kontsideratu da. 

Egoera biologikoaren ebaluazioa adierazle fisiko-kimiko orokorrei eta lehentasunezko substantziei 

buruzko informazioaren bidez osatu behar da. Kasu honetan, informazio hau IEKS-ak sortzen du. 

Honen ebaluazioa IFQ-R indizearen eta 817/2015 Errege Dekretuan azaltzen diren adierazle fisiko-

kimiko eta lehentasunezko substantzien helburuen betetzeen bidez egiten da. 

Aipatu beharra dago IEBS-ren 2018ko edizioan, 2016 eta 2017an bezala, ez dela adierazle biologikoei 

eragiten dieten adierazle hidromorfologikoen ebaluazioa kontuan hartu (erriberako basoa, erriberako 

eta habitateko baldintzak eta aldaketa hidromorfologikoak) 11. 

1.Taulan ikus daiteke zein nolako eragina duten adierazle biologikoen, fisiko-kimikoen eta 

hidromorfologikoen balorazioek egoera-ahalmen ekologikoaren klaseak zehazteko orduan. 

 Egoera-ahalmen biologiko Oso Onaren edo Gehienezkoaren emaitza hiru adierazle biologikoen, 

baldintza fisiko-kimiko orokorren eta lehentasunezko substantzien gehienezko kalitate mailekin bat 

                                                        
7Uraren Euskal Agentzia (2014). Ibitik igaro daitezkeen ibaietarako makroornogabeen fauna bentonikoaren laginketa, analisi eta 

ebaluazio protokoloa. http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-

indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/ 

8Uraren Euskal Agentzia (2014). Ibaitik igaro daitezkeen ibaietarako izaki fitobentonikoen laginketa, analisi eta ebaluazio 

protokoloa. http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-

metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/ 

9 MAPA (2015). Ibaietako makrofitoen laginketa eta laborategi protokoloa. http://www.mapama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-

calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/Protocolos-de-muestro-laboratorio-y-calculo-de-

indices.aspx 

10Uraren Euskal Agentzia (2019). Ibitik igaro daitezkeen ibaietarako fauna iktiologikoaren laginketa, analisi eta ebaluazio 

protokoloa. 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/03_RW_FAUNA_ICTIO

LOGICA_URA_V_2.0.pdf/ 

11 Adierazle hidromorfologikorik ez izateak egoera ekologiko oso onaren kalifikazioa eman ezin izatea soilik dakar. 

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/03_RW_FAUNA_ICTIOLOGICA_URA_V_2.0.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/contenidos/informacion/protocolos_estado_aguas/es_def/adjuntos/03_RW_FAUNA_ICTIOLOGICA_URA_V_2.0.pdf
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/protocolos-de-muestreo-de-laboratorio-y-de-calculo-de-indices-y-metricas-para-el-seguimiento-del-estado-de-las-masas-de-agua-superficial-de-la-capv/u81-0003344/es/
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8 Egoera ekologikoaren ebaluazioa 

dator, baita adierazle hidromorfologikoekin ere. 

 Egoera-ahalmen biologiko Ona makro-ornogabeen eta izaki fitobentonikoen diagnostikorik 

okerrena gutxienez ona eta fauna iktiologikoarena aldi baterako eran gutxienez neurritsua denean 

zehazten da. Gainera, gutxienez on bezala kalifikatutako baldintza fisiko-kimiko orokorren balioak 

izan behar dira, baita kalitate arauen azpitik dauden urteko kontzentrazioak dituzten 

lehentasunezko substantziak ere. 

 Neurrizko egoera-ahalmen biologikoa makro-ornogabeen eta izaki fitobentonikoen diagnostikorik 

okerrena gutxienez neurritsua eta aldi baterako eran, fauna iktiologikoarena gutxienez eskasa 

denean zehazten da; edota egoera biologiko ona ezarriz baldintza fisiko-kimiko orokorrak ona baino 

okerrago kalifikatzen direnean edo lehentasunezko substantzien urteko batezbesteko 

kontzentrazioak kalitate arauen gainetik daudenean. 

 Egoera-ahalmen biologiko Eskasa makro-ornogabeen eta izaki fitobentonikoen diagnostikorik 

okerrena eskasa denean edo arrainen faunaren diagnostikoa txarra denean zehazten da. Adierazle 

fisiko-kimikoek ez dute eraginik. 

 Egoera-ahalmen biologiko Txarra makro-ornogabeen eta izaki fitobentonikoen diagnostikorik 

okerrena txarra denean zehazten da, gainerako adierazleen diagnostikoa edozein izanik ere. 

1.Taula Egoera ekologiko edo ahalmen ekologiko maila bakoitzarentzat adierazle biologikoen, fisiko-kimikoen eta 
hidromorfologikoen konbinazioak. Egoera ekologiko oso ona (OO), egoera ona (O), egoera Neurritsua (N), egoera 
eskasa (E) eta egoera txarra (Tx). 

 

2.2. KONTROL-GUNEEN TALDEAK 

IEBS zenbait kontrol-guneren hautapen baten bidez diseinatu da. Kontrol-gune horiei jarraipen 

programa bat egokitu zaie, kalitate biologikoko elementu bakoitzaren kontrol maiztasun desberdinak 

barne hartzen dituena. Horiek, gainera, IEKS-ko kalitate fisiko-kimikoko elementuen jarraipenarekin 

osatzen dira, ibaien egoera edo ahalmen ekologikoa aztertzea baimenduz. 

Kontrol-guneetan jarraipen programa bat ezartzeko zio jakin bat dago. Horrek dakar ibaien egoera edo 

ahalmen ekologikoaren sailkapena egiteko kalitatearen elementuen kontrol-maiztasuna. IEBS-ren 

esparruan, 2018ko kanpainan zehar, 151kontrol-gunerekin lan egin da, honela banaturik: 

 Oinarrizko sarea: ur masen adierazgarri diren 118kontrol-gunez osatua; horietatik 52 zainketarako 

sarekoak dira, eta 66 kontrol operatibokoak 12. 

                                                        
12 ZIR043 kontrolguneak, Iriola Urrunagako urtegiraino masaren adierazgarri denak, ez du datu biologikorik, ur baxuen kanpainan 

bere emaria lehor egon baitzen. 

Egoera ekologikoaren adierazleak Egoera ekologikoko mailak 

 OO O N E Tx 

Ornogabeen fauna bentonikoa ≥OO ≥O ≥N ≥E ≥Tx 

Organismo fitobentonikoak ≥OO ≥N ≥N ≥E ≥Tx 

Fauna iktiologikoa, ≥OO ≥O ≥E ≥Tx -- 

Baldintza fisiko-kimiko orokorrak ≥OO ≥O -- -- -- 

Lehentasunezko substantziak ≥OO ≥O -- -- -- 

Erripako basoa (QBR) ≥OO -- -- -- -- 
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 Inpaktuak sarea: presio esanguratsuak jasaten dituzten tarteak eta neurrien programak martxan 

jarri ondoren hauetan ematen den eboluzioa aztertzeko 15kontrol-gunez osaturik dago. Era 

osagarrian, UHA-en kontrolerako 6 gunetan makoornogabeak eta fitobentoak ebaluatu dira. 

 Ikerketa sarea: Arazo ezezagunak dituzten masak edo oso handiak edota heterogeneoak 

izateagatik kontrol-gune bakarra nahikoa ez dela kontsideratzen den masen tarteak aztertzeko 

helburua duten 9 kontrol-gunez osatuta dago. 

 Gune babestuen sarea: 2kontrol-gunerekin, ingurumen helburuak beti betetzen ez dituzten masetan 

kokatzen diren babes elementuak dituzten tarteen kontrolerako. 

 Erreferentziako sarea: 2018an oinarrizko sarean jasotzen ez diren 1kontrol-gune lagindu dira, 

presio maila baxuko edo nuluko egoeren inguruko datuen erregistro eguneratu bat lortzeko asmoz. 

2018 urteari dagokion diagnostiko osatua burutzeko orduan, aurreko kanpainetan zehar 8 kontrol-

gunetan burututako ebaluazioak hartu dira erreferentzia bezala. Kontrol-gune hauek masa naturalekin, 

txikiekin eta kalitate helburuak ez-betetzeko arriskurik gabeko masekin lotuta daude. Masa hauen 

diagnostikoan ez da aldaketarik espero, ondorioz, hauen kontrola zenbait urterik behin burutzeko 

programatuta dago. 

2.Taula 2018ko kontrol-guneak. Motak eta kopurua. 

Sare mota 
Kontrol-gune kopurua  

2018an kontrolatuak aurreko datuekin 

Zaintza-kontroleko oinarrizko sarea  52 8 

Kontrol operatiboko oinarrizko sarea  66 -- 

Osagarriko sarea 15+6 -- 

Gune babestuen kontrol-sarea 9 -- 

Inpaktuak kontrolatzeko sarea  2 -- 

Erreferentziako sarea  1 -- 

Guztira 151 159 

 

IEBS-aren barnean, kontrolerako adierazle eta maiztasun desberdinak daude. Ornogabeen fauna 

bentonikoaren eta izaki fitobentonikoen kasuan, bi kontrol programa desberdintzen dira: 

 Gehienezkoen kontroleko programa (49 kontrolgune fitobentoentzat, 48 makroonogabeentzat): Bi 

kontrol egitea dakar: ur askotan eta ur gutxitan. Kutsaduragatik inpaktua daukaten kontrolguneetan 

egiten da, emaria altu dagoenean inpaktua jarraitzen du ala ez, edota beste kontrolgune batzuetan 

non datu gehiago jaso nahi diren (erreferentziazko kontrol-guneak, arazo ezezagunak dituzten 

kontrol-guneak) egiten dira, baldin eta kontrolguneen ezaugarriek ur altuko laginketa baldintza 

egokietan egitea baimentzen badute. 

 Gutxienekoen kontroleko programa (102 kontrol-gune fitobentoentzat, 103 makro-ornogabeentzat): 

Ur gutxitako kontrol bakarra burutzea dakar. Emaria kalitate biologikoaren faktore erabakigarria ez 

dela jakiten den kontrolguneetan   

Arrainen faunaren kasuan, kontrola urtekoa edo bi urtekoa izan daiteke, adierazle horretarako kontrol-

gune honen egonkortasun historikoaren arabera. Ikerketa sareko zenbait kontrol-gunek ez dute 

adierazle honen kontrola. Uretako landarediari dagokionez, kontrola bi urtekoa da, eta oinarrizko 

sarearen parte diren kontrol-guneetan soilik burutzen da. 
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1. Irudia EAEko ibaien egoera biologikoaren jarraipena egiteko sarea. Kontrol-guneen kokapena eta haiei lotutako kontrol 
programak. 
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11 Emaitzak 

3.  
Emaitzak 
3.1. 2018KO KANPAINAREN EBALUAZIOA 

3.1.1. Ibaien kategoriako ur-masak (urtegirik ez) 

3.1.1.1. Egoera/ ahalmen ekologikoaren emaitzen analisia 

EAEn ibai kategoriako (urtegirik ez) 135 ur-masa daude: 115 naturalak, eta 20 oso eraldatuak. 2018an 

edota aurretiazko kanpainetan egindako kontrolaren ondorioz, IEBS-ak ibai kategoriako126 ur-masen 

diagnostikoa egitea ahalbidetzen du, ur-masa bakoitzaren adierazgarri den kontrol-gune bat baitauka. 

Beraz, 9 masa soilik daude kontrolik gabe. Hala ere, kontrolik behar ez dutela uste da, arroaren 

tamainak EAEren barnean 10km2 baino gutxiago dituelako, edo tamaina pixka bat handiagoa izanik ere 

(25km2 baino gutxiago), ez dutelako presiorik.  

Egoera/ahalmen ekologikoaren ebaluazioari dagokionez, 2018ko kanpainan, kontrola izan duten 

EAEko ibai kategoriako (urtegirik ez) 11713 ur-masen emaitzak hurrengoak dira : 

 72 masek (%61) lortzen dute egoera-ahalmen ekologiko ona. Hauetatik 60 naturalak dira, eta 12 

oso eraldatuak. Masa hauetako batek soilik lortzen du gehienezko kalitatea (Oso Ona), izan ere, 

irizpide biologiko eta fisiko-kimikoez gain, irizpide hidromorfologikoak ere betetzen ditu (QBR 

indizearen arabera erriberako basoaren kalitate oso onean oinarritzen den eta 817/2015 Errege 

Dekretuan ezartzen den kalitate irizpidea betetzen du; eta naturaltasun baldintzak azaltzen ditu). 

 45 masak (%49) ez dute egoera-ahalmen ekologiko ona lortzen. %26ak neurrizko egoera-ahalmen 

ekologikoa du (30 masa: 25 naturalak eta 5 oso eraldatuak), eta gainontzeko %13ak egoera-

ahalmen ekologiko eskasa edo txarra (15 masa: 12 naturalak eta 3 oso eraldatuak). 

Bestalde, helburuak urratzeko arriskuan ez egoteagatik 2018an lagindu ez diren 8 masa naturalek 

egoera-ahalmen ekologiko ona azaltzen dutela kontsideratzen da. Iriola (Urrunagako urtegiraino) 

masak, kanpaina honetan datu biologikorik jaso ez duenez, 2017an izan zuen egoera ekologiko berdina 

azaltzen duela kontsideratzen da, Neurrizkoa. 

Hori dela eta, 2018an ebaluagarri izan diren 126 masetatik, 80 ur-masek (%63ak) egoera-ahalmen 

ekologiko ona dute(2. Irudia) 

                                                        
13 Iriola Urrunagako Urtegiraino masak ez du datu biologikorik. 
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2. Irudia EAEko ibaien kategoriako ur masen egoera ekologiko moten portzentajeak. 2018ko kanpaina: naturalak (EE egoera 
ekologikoa), oso aldatuak (PE Ahalmen ekologikoa) eta totala (EE/PE). 2016 edo 2017an kontrolatu ziren eta 2018an 
kontrolatu ez diren masen datuak jasotzen ditu. 

 
 
Isurialde kantauriarrean, Bizkaiko eremuaren ebaluazioaren laburpena hurrengoa da: 

 Egoera/ahalmen ekologiko ona: Egoera ekologiko honen diagnostikoa 24 masatan eman da 

(%60). Calera, Aguera, Barbadun (Barbadun-A masa soilik), Estepona, Mape, Golako, Lea eta Ea 

ibaien masak dira. Ibaizabal UH-n, ardatzaren beheko ibilbidea (Nerbioi II) eta zenbait ibaiadar 

(Akelkorta, Orobio, Garatondo, Arratia eta Indusi, Izoria, Altuberen goiko arroa eta Zeberio), eta  

Kadaguaren ardatza. Beheko Ibaizabalen, Galindo eta Larrainazubi. 

 Neurrizko egoera-ahalmen ekologikoa: 10 masak jaso dute diagnostiko hau (%25). Karrantza I, 

Barbadun-B, Butroeren arroa, Artigas eta Artibai masak. Bestalde, Ibaizabal UH-n Elorrio (Elorrio 

II) eta Altube (Altube II) ibaiadarrak. Kadaguaren arroan, Herrerias ibaiadarra, eta Beheko 

Ibaizabalen Gobelas. 

 Egoera/ahalmen ekologiko eskasa edo txarra: Diagnostiko hau jaso duten masen portzentajea 

%15ekoa da (6 masa). Ibaizabal UH-ko masa guztiak, ardatz nagusian Ibaizabal I, Ibaizabal II eta 

Nerbioi I masak; Elorrio (Elorrio II masa soilik) eta Aretxabalgane ibaiadarrak; eta Beheko 

Ibaizabalen Asua. 

Isurialde kantauriarrean, Gipuzkoako eremuaren ebaluazioaren laburpena hurrengoa da: 

 Egoera/ahalmen ekologiko ona: 39 dira diagnostiko hau jaso duten masak (%75). Debaren 

arroan, ardatz nagusiaren goi-erdiko eta beheko tarteak (Deba-A, B eta D) eta Aramaio, Oinati-

Arantzazu, Agauntza eta Kilimoi ibaiadarrak. Urolaren arroan, ardatz nagusi guztia (beheko tartea 

izan ezik) eta honen ibaiadar diren Ibaieder (goiko arroa, Ibaieder-A soilik), Altzolaratz eta 

Larraondo. Oriaren arroan, ardatz nagusiko Oria I, II eta IV masak, eta honen ibaiadar guztiak 

(Estanda izan ezik). Urumea UH-ko masa guztiak (ardatza, Landarbaso eta Igara), eta Bidasoa eta 
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Endara ibaiak. Aipatzekoa da Amezketa I masa (Oria UH-koa) dela gehienezko kalitatea lortu duen 

masa bakarra. 

 Neurrizko egoera-ahalmen ekologikoa: Diagnostiko hau jaso duten masen portzentajea %13koa 

da (7 masa). Debaren arroan, honen erdi-beheko ibilbidea (Deba-C) eta Ubera ibaiadarra. Urolaren 

arroan, beheko tartea, Urola-F eta Ibaiederren beheko arroa. Orian, erdi-beheko arroaren zati handi 

bat (Oria III, V eta VI). 

 Egoera/ahalmen ekologiko eskasa edo txarra: Masen %12ak jaso du diagnostiko hau (6 masa). 

Debaren arroan, Antzuola, Ego eta Mijoa ibaiak. Oriaren arroan, Estanda ibaiadarra. Bidasoa UH-

n, Oiartzun eta itsasertzeko ibaia den Jaizubia. 

3. Irudia Egoera-ahalmen ekologikoa ur masetan (ibaien kategorian) eta EAEko kontrol-guneak. 2018ko kanpaina. (2016 edo 
2017an kontrolatu ziren eta 2018an kontrolatu ez diren masen datuak jasotzen ditu). 

 

Isurialde mediterraneoan, egoera-ahalmen ekologikoaren ebaluazioaren laburpena hurrengoa da: 

 Egoera-ahalmen ekologiko ona: 17 masak azaltzen dute egoera/ahalmen ekologiko Ona (%50). 

Purón ibaia; Omecilloren goi-erdiko ibilbidea eta honen ibaiadar den Humedo Omecilloraino; Baias 

eta Padrobaso; Egaren arro guztia (Azazetako Egaren goiko tartea eta Inglaresen arroa izan ezik). 

Zadorraren arro zabalean, Undabe, Zaiasen goiko arroa eta Aiudaren ardatza.  

 Neurrizko egoera-ahalmen ekologikoa: Diagnostiko hau jaso duten masen portzentajea %9koa 

da (3 masa). Masa hauek La Muera, Zadorraren ardatz nagusiko goiko arroa eta Zaiasen beheko 

arroa dira. 
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 Egoera-ahalmen ekologiko eskasa: Diagnostiko hau jaso duten masen portzentajea %9koa da 

(3 masa). Masa hauek La Muera, Zadorraren ardatz nagusiko goiko arroa eta Zaiasen beheko arroa 

dira. 

3.1.1.2. Egoera-ahalmen ekologikoaren adierazleen ebaluazioa 

2018ko kanpainako emaitzek adierazten dutenez, izaki fitobentonikoek eta baldintza fisiko-kimikoek 

helburuen betetze-maila altuenak dituzte, eta antzeko balioak dituzte (%89-88); 3.Taula. Arrainen 

faunari dagozkion adierazleek helburuen betetze-maila baxuagoa dute (%53). Makro-ornogabe 

bentonikoen adierazleak erdi mailako egoera bat dauka (%72). 

3.Taula Kontrol-gune adierazgarrien (ibai kategoriako ur masenak) eta kontrol-gune guztien kopurua eta portzentajea, 
kalitate moten eta kalitatearen adierazleen araberakoak. 2018ko kanpaina. 

Klase  Oso Ona Ona Neurritsua Eskasa Txarra Guztira 

Kontrol-gune 
adierazgarriak 

Ornogabeen fauna bentonikoa 50 (42%) 35 (30%) 22 (19%) 8 (7%) 2 (2%) 117 

Izaki fitobentonikoak 23 (20%) 80 (69%) 10 (9%) 3 (2%) 0 (0%) 116 

Fauna iktiologikoa 21 (24%) 25 (29%) 27 (31%) 11 (13%) 2 (2%) 86 

Baldintza fisiko-kimiko orokorrak 26 (22%) 78 (66%) 14 (12%) 118 

Kontrol-gune 
guztiak 

Ornogabeen fauna bentonikoa 59 (40%) 40 (27%) 33 (22%) 12 (8%) 5 (3%) 149 

Izaki fitobentonikoak 29 (20%) 97 (66%) 16 (11%) 5 (3%) 1 (0%) 148 

Fauna iktiologikoa 23 (22%) 33 (32%) 30 (29%) 14 (13%) 4 (4%) 104 

Baldintza fisiko-kimiko orokorrak 31 (21%) 88 (61%) 37 (18%) 145 

 

72 masa diagnostikatu dira egoera/ahalmen ekologiko onarekin. Horrek adierazten du kalitate biologiko 

zein fisiko-kimikoaren diagnostikoek helburuen betetzea islatzen dutela. Egoera/ahalmen ekologiko ona 

lortzen ez duten 46 masei dagokienez: 

 14 masatan (%30) kalitate biologikoari eta kalitate fisiko-kimikoari loturiko helburuen ez-betetzea 

eman da. 

 31 masatan (%68), ez da baldintza fisiko-kimikoen aldaketarik eman, bai ordea adierazle 

biologikoetan. %58an, egoera/ahalmen ekologikoa ona baino baxuagoa izatearen arrazoia 

adierazle bakarra izan da: makroornogabeak (%39); fauna iktiologikoa (%15); eta izaki 

fitobentonikoak (%7). 

 Masa bakarrean (%2) helburuen ez-betetzea adierazle fisiko-kimikoekin soilik lotzen da, eta ez 

biologikoekin. 

Ornogabeen fauna bentonikoa. 

2018an aztertutako 117 masetatik, 85 masak (%73) ingurumen helburuak betetzen dituzte (50 egoera 

onean eta 35 egoera onean) (3.Taula eta 4.Irudia); 22 masak neurrizko egoera azaltzen dute, 

ingurumen helburuak betetzetik gertu egonik; eta %8a helburuak betetzetik urruti dago (8 masa egoera 

eskasean; 2 masa egoera txarrean).  

Isurialde kantauriarrean ez-betetzeen portzentajea %20 inguruan aurkitzen da (88 masatik 32). Ez-

betetze horiek Ibaizabal-Nerbioiren goiko arroetan, Elorrio ibaiadarrean, Karrantzan, Butroen, Artibain, 

Oiartzunen eta Asua, Gobela, Mijoa eta Jaizubia ibai txikietan ematen dira, baita Debaren ibaiadar diren 

Ubera eta Jaizubian, eta Oriaren ardatzaren tarte batean ere. Isurialde mediterraneoan egoera 

arazotsuagoa da, izan ere, masen %48ak ez du egoera ona/oso ona lortzen. Masa horiek Zadorraren 

arroan aurkitzen dira gehienbat. Hala ere, Omecilloren beheko arroa, Arakil eta Riomayor ere ehuneko 

horren barnean aurkitzen dira. 
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Ez-betetzeen %35a uraren kalitate fisiko-kimiko urriaren ondoriozkoa da. Gainerako kasuetan, 

arrazoiak beste batzuk dira: isurialde kantauriarrean arrazoiak oso argi ez dauden arren, isurialde 

mediterraneoan ez-betetzeak habitateko mugekin baldintzatuak egon litezke (partikulatutako 

substratuaren eta ingurune lotikoen eskasia), agorraldian batez ere. 

Izaki fitobentonikoak. 

2018an aztertutako 116 masetatik, 105 masak (%88) ingurumen helburuak betetzen dituzte (23 egoera 

oso onean eta 80 egoera onean) (3.Taula eta 5.Irudia); 10 masak neurrizko egoera azaltzen dute, 

ingurumen helburuak betetzetik gertu egonik; eta %3a, egoera eskasarekin, helburuak betetzetik urruti 

dago. Masa batek ere ez du kalitate txarraren kalifikazioa jaso. 

Izaki fitobentonikoek, makro-ornogabeek ez bezala, bi isurialdeetan antzeko egoera azaltzen dute. 

Isurialde kantauriarrean ez-betetzeen portzentajea %10ekoa da (Barbadun-B, Artigas eta Mijoa 

masetan, Urolaren eta Ibaiederren amaierako arroan eta Oriaren erdiko tartean emandako ez-betetze 

errepikakorrak nabarmenduz); mediterraneoan, berriz, portzentajea %14koa da (Zadorraren goiko eta 

amaierako arroa, honen ibaiadar den Urkiola eta Arakil ibaia).  

Kanpaina honetan fitobentoen ez-betetzeak isurialde mediterraneoan uraren kalitate fisiko-kimiko 

txarraren ondoriozkoak izan dira (4 kasutik 3). 

Fauna iktiologikoa.  

Aztertutako ibai kategoriako 84 masetatik %55ak ingurumen helburuak betetzen ditu (28 masa egoera 

oso onean eta 18 egoera onean) (3.Taula eta 6.Irudia). %32ak (27 masa) neurrizko egoera azaltzen 

du, ingurumen helburuak betetzetik gertu. Gainerako %13a, ordea, helburuak betetzetik urruti aurkitzen 

da (10 masa egoera eskasean eta 1 egoera txarrean).  

Arrainen faunari dagokionez, ez-betetze portzentajeak makro-ornogabeenak eta fitobentoenak baino 

altuagoak dira. Kanpaina honetan, aurrekoetan ez bezala, ez-betetze portzentajea isurialde 

kantauriarrean (%46, Ibaizabal-Nerbioiren ardatzak, Butroe, Deba eta Oria) mediterraneoan baino pixka 

bat handiagoa izan da (%43, Zadorraren goiko eta erdiko arroa, baita hainbat ibaiadar ere). Isurialde 

mediterraneoan, kantauriarrean ez bezala, ez-betetze horiek egokiak ez diren uraren baldintza fisiko-

kimikoekin zerikusi handiagoa dute (mediterraneoan %33, kantauriarrean %10). 

Baldintza fisiko-kimiko orokorrak  

2018an aztertutako 118 masetatik, 104 masak (%88) ingurumen helburuak betetzen dituzte (26 egoera 

oso onean eta 78 egoera onean) (3.Taula eta 7.Irudia); 14 masak (%12) ona baino baxuagoa den 

egoera azaltzen dute eta ez dituzte ingurumen helburuak betetzen; eta %3a, egoera eskasarekin, 

helburuak betetzetik urruti dago.  

Isurialde mediterraneoan bereziki (%33), uraren kalitate fisiko-kimikoa urria da, Zadorraren arroan 

zehatz-mehatz (Zadorraren ardatzeko goiko eta erdi-beheko tarteak eta Barrundia, Iriola, Alegria eta 

Riorrojo ibaiadarrak); baita La Muera eta Arakilen ere. Isurialde kantauriarrean, ez-betetze gutxiago 

ematen dira (%5), eta hauek, gainera, banatuago agertzen dira (Karrantza, Nerbioi goiko tartean, Butroe 

goiko arroan eta Ego). 
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4. Irudia Ornogabeen fauna bentonikoa. 2018ko kanpaina. EAEko ibaien kategoriako ur masen balioztatzea eta kontrol-
guneak. 

 
5. Irudia Izaki fitobentonikoak. 2018ko kanpaina. EAEko ibaien kategoriako ur masen balioztatzea eta kontrol-guneak. 
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6. Irudia Fauna iktiologikoa. 2018ko kanpaina. EAEko ibaien kategoriako ur masen balioztatzea eta kontrol-guneak 

 

7. Irudia Baldintza fisiko-kimiko orokorrak. 2018ko kanpaina. EAEko ibaien kategoriako ur masen balioztatzea eta kontrol-guneak. 
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3.1.2. Kontrol-gune osagarriak 

2018an egindako IEBS-an, masen egoeraren inguruko informazioa modu zuzenean ematen duten 

118kontrol-guneez gain, arazo espezifikoak dituzten tarteetan beste 33kontrol-gune izan dira, helburu 

desberdinekin. 

 Inpaktuen sarea: Talde honen barnean aurkitzen diren 15 kontrol-guneetatik batek soilik lortzen du 

egoera/ahalmen ekologiko ona. Sei kasutan eman da neurrizko egoera/ahalmena; eta zortzi 

kasutan ez-betetzea larria izan da (egoera/ahalmen eskasa edo txarra). Makroornogabeen eta 

fitobentoen datuak soilik jaso dituzten beste sei kontrol-guneetan, bi ez-betetze soilik eman dira 

(biak makroornogabeen adierazlean). 

 Ikerketa sarea: 9 kontrol-gune ikerketazkotzat hartzen dira, arazo ezezagunak dituzten edo horien 

tamaina handiagatik edota heterogeneotasunagatik kontrol-gune bakarrarekin nahikoa ez dutela 

kontsideratu den masen inguruko informazio gehigarria ematen baitute. Hauetatik hiruk soilik 

(IBA428, ORI424 eta ING175) betetzen dute egoera/ahalmen ekologiko onaren helburua; eta bakar 

batek (OIA102) bete helburua modu larrian urratzen du, kalitate eskasa azalduz. Gainerako sei 

kontrol-guneak tarteko egoeran aurkitzen dira. 

 Gune babestuen sarea: Talde honen barnean aurkitzen diren bi kontrol-guneetatik batek (DOA042), 

ur baxuetako emari gabezia dela eta, ez du datu biologikorik. Besteak egoera ekologiko onaren 

diagnostikoa jaso du. 

 Erreferentziazko sarea: 2018an lagindutako kontrol-gune bakarrak egoera ekologiko ona azaltzen 

du. 

3.2. 2014-2018KO ALDIAREN EBALUAZIOA 

3.2.1. 2014-2018ko aldiaren ebaluazio orokorra 

2014-18 aldian, gaur egun edo 2014-15 aldian IEBS osatzen zuten ibai kategoriako (urtegirik ez) 126 

ur-masari lotutako 162 kontrol-guneren adierazle biologiko eta baldintza fisiko-kimiko orokorren 

inguruko informazioa jaso da (4.Taula). 

4.Taula Kontrol-guneetarako eta kontrol zuzena duten ibai kategoriarako ur-masen (urtegiak ez direnak) egoera biologikoa, 
baldintza fisiko-kimikoak eta egoera-ahalmen biologikoa 2014-18 artean. 

 Mota 
Egoera  

biologikoa 
Baldintza  

fisiko-kimikoak 
Egoera-ahalmen 

Ekologikoa 

Kontrol-guneak 

Oso Ona 1 (1%) 15 (9%) 0 (0%) 

Ona 88 (53%) 107 (66%) 89 (55%) 

Neurritsua/ Ona baino txarragoa 47 (29%) 40 (25%) 47 (29%) 

Eskasa 18(11%) -- 18 (11%) 

Txarra 8 (5%) -- 8 (5%) 

Ur-masak 

Oso Ona 1 (1%) 12 (10%) 0 (0%) 

Ona 72 (57%) 89 (70%) 70 (56%) 

Neurritsua/ Ona baino txarragoa 38 (30%) 25 (20%) 40(32%) 

Eskasa 12 (10%) -- 13 (10%) 

Txarra 3 (2%) -- 3 (2%) 

 

2014-18 aldiari dagokion egoera edo ahalmen ekologikoa bost urteko kalitate biologikoan eta egoera 

fisiko-kimikoan oinarrituz kalkulatu da. Bost urteko kalitate biologikoa adierazle bakoitzaren 

diagnostikoak uztartuz lortu da. Azken hauek, urteko balorazioetan oinarrituz eta azken 3 urteetako 

emaitzak haztatuz kalkulatu dira. Kasu puntualetan, emaitzak adierazle bakarraren ez-betetzearen 
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ondoriozkoak izan direnean (nahikoa adierazgarri ez diren laginketa baldintzekin batera) adituen iritzia 

erabili da. 

2014-18 aldiaren diagnostikoari dagokionez (4.Taula) ibai kategoriako (urtegirik ez) ur-masen %56an 

egoera-ahalmen ekologiko oso ona/ona lortzen da. Kategoria bereko ur-masen %32ak neurrizko egoera 

azaltzen du, hau da, ingurumen helburuak lortzeko nahiko gertu aurkitzen da. Gainerako %12ak egoera-

ahalmen ekologiko eskasa (%10) edo txarra (%2) azaltzen du. 

8. Irudia EAEko ur masen egoera-ahalmen ekologikoa (ibaien kategoria) eta kontrol-guneak 2014-18 bost urtekoan.  

 
 

Egoera edo ahalmen ekologikoa zehazteko orduan, kalitate biologikoa baldintza fisiko-kimiko orokorrei 

dagokion diagnostikoa baino erabakigarriagoa da (9. Irudia eta 10. Irudia). Horiek horrela, kontuan 

hartutako 162 kontrol-guneen %80ak uraren kalitate fisiko-kimiko nahikoa du, eta %58ak kalitate 

biologiko ona edo oso ona. 

Uraren berreskurapen fisiko-kimikoa, kasu askotan, adierazle biologikoei lotutako ingurumen helburuen 

lorpenerako lehenengo pausua besterik ez da. Berreskurapen hori ez bada kalitate maila altuekin 

mantentzen, komunitate biologikoak ez dira berreskuratzeko gai izango (batez ere narriadura handiko 

egoeretatik abiatzen bada, eta arroak gordailu ekologiko egokirik ez badu). Aurrekoari, erlazionatutako 

baldintza hidromorfologikoen egoera ona lortu eta mantentzearen garrantzia gehitu behar zaio (hala 

nola, emari zirkulatzaileak, edota ibaiertzen eta itsasertzen naturaltasuna). Izan ere, baldintza hauek, 

beraien ekintza sinergiakoaren bidez, adierazle biologikoei lotutako ingurumen helburuen lorpena 

errazten dute. 
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9. Irudia EAEko ur masen kalitate biologikoaren diagnosia (ibaien kategoria) eta kontrol-guneak 2014-18 bost urtekoan. 

 

10. Irudia EAEko ur masen baldintza fisiko-kimikoak diagnosia (ibaien kategoria) eta kontrol-guneak 2014-18 bost urtekoan. 
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3.2.2. 2014-2018ko aldiaren urtez urteko eboluzioa 

2014-2018 aldian zehar kontrolik gabeko masa kopurua murriztu egin da: 22 masatik (%16) 9 masara 

(%7). Masaren bat kontrolatzen duten 126 kontrol-guneetatik  90 (%71) urtero kontrolatu dira.  

2014-2018 aldiari dagokion EAEko ibai kategoriako ur-masen egoera/ahalmen ekologikoaren urte 

arteko analisian antzeman daitekeenez (5.Taula, 11. Irudia), ingurumen helburuen betetze 

portzentajeak (egoera-ahalmen ekologiko ona) %44 eta %59-61 artean aurkitzen dira. %44a 2015ean 

eman zen, izan ere, urte hori bereziki lehorra izan zen, eta ondorioz, ohikoa dena baino ez-betetze 

gehiago erregistratu ziren fitobentoetan eta uraren kalitate fisiko-kimikoan (%5-6 gehiago). %59-61a, 

ordea, azken bi urteetan eman da. 

5.Taula Kontrola duten EAEko ibai kategoriako (urtegirik ez) ur-masen egoera-ahalmen ekologikoaren kalifikazioa. 2014-18. 
Datuak jaso dituzten masen artean, urtero kontrolatzen ez diren eta aurreko urteko balorazioa (definizioz beti ona 
dena) jasotzen duten masak aurkitzen dira. 

Maila 2013 2014 2015 2016 2017 2014-18 

Oso Ona 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (1%) 0 (0%) 

Ona 61 (55%) 53 (44%) 60 (50%) 64 (59%) 71 (60%) 70(56%) 

Neurritsua 31 (28%) 45 (38%) 46 (38%) 31 (25%) 31 (26%) 40 (32%) 

Eskasa 14 (13%) 18 (15%) 9 (7%) 17 (13%) 13 (11%) 13 (10%) 

Txarra 4(4%) 4 (3%) 6 (5%) 4 (3%) 2 (2%) 3 (2%) 

GUZTIRA masak datuekin  110 120 121 106 118 126 

Daturik gabeko masak 25 15 14 19 17 9 

 

11. Irudia Egoera-ahalmen ekologikoko klaseen portzentajeak. Kontrola duten ur-masak/ibaiak: 2014-18. 

 
 
Egoera/ahalmen ekologikoaren alderdi erabakigarriena kalitate biologikoari dagokion diagnostikoa da 

(12. Irudia), egoera-ahalmen ekologikoaren diagnostikoaren oso antzeko bilakaera azaltzen duena. 

Bestalde, baldintza fisiko-kimiko orokorrei dagokien diagnostikoaren (13. Irudia) emaitzarik onenak 

2018an jaso ziren. Horiek horrela, ondoriozta daiteke, alde batetik, uraren kalitate fisiko-kimikoa 

hobetzeko ekintza zuzentzaileak eraginkorrak izan direla, eta bestetik, prezipitazioek garrantzi handia 

dutela. Emaitzak oso antzekoak dira egoera-ahalmen ekologikoaren maila bakoitzeko ur-masa kopurua 
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aztertuta edota EAEko ibai sarearen kilometroak edo kontrol-gune kopurua aztertuta. 

12. Irudia Kalitate biologikoko klaseen portzentajeak. Kontrola duten ur-masak/ibaiak: 2014-18. 

 

13. Irudia Uraren kalitate fisiko-kimikoko klaseen portzentajeak. Kontrola duten ur-masak/ ibaiak: 2014-18. 
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4.  
Ondorioak 
Ur-masen egoeraren jarraipenerako programen etengabeko erabilerak, hauen ezagutza hobetzea, 

ebaluazio-sistemak inplementatzea, denboran zehar emandako joerak aztertzea eta ingurumen 

helburuen ez-betetze arriskua zehaztea ahalbidetzen du. 

2014-2018 aldian, Uraren Euskal Agentziak ibai kategoriako ur-masen jarraipenerako programen 

zentsu motako diseinua planteatu du, hau da, EAEko ibai kategoriako ur masa guztiak ebaluatu nahi 

izan dira (%93 ebaluatuak), baita inpaktuen kontrolerako 36 kontrol-gune ere. Lan honen helburua 

informazioa eskaintzea da, Plan Hidrologikoen neurri-programak ebaluatzeko, erreferentziazko 

baldintzak eguneratzerako edota masa oso handien, heterogeneoen edo arazo ezezagunak dituzten 

masen berri izateko. 

Egoera/ahalmen biologikoa zehazteko adierazle biologikoen (makro-ornogabe bentonikoak, izaki 

fitobentonikoak) ebaluazio sistemak 817/2015 Errege Dekretuarekin bat datoz. Arrainen faunaren 

kasuan, ebaluazioa CFI indizearen arabera egin da. Burutu den kontrolak indarrean dauden legeek 

eskatzen dutena baino maiztasun altuagoak islatzen ditu, kontrola duten masa kopuru aipagarri 

batekin batera (kanpainaren arabera %79-95 artean kokatzen diren portzentajeak). Egoera/ahalmen 

ekologikoaren kalkulua egiteko, egoera/ahalmen biologikoa egoera fisiko-kimiko orokorrarekin eta 

lehentasunezko substantzien ondoriozko kutsadura graduarekin gurutzatzen da14. 

2014-18 aldiko egoera edo ahalmen ekologikoaren emaitza orokorrek erakusten dutenez, masen 

%56ak betetzen ditu ingurumen helburuak. Hori dela eta, aldeko joera orokor bat izan dela 

ondoriozta daiteke, narriadura larriko egoeren murrizketa batekin (azken urteetan %15tik beherakoa). 

2014-18 aldiko urtez-urteko emaitzek islatzen dutenez, ingurumen helburuen betetze portzentajeak 

(egoera/ahalmen ekologiko ona) %50-61 artean aurkitzen dira (2015.urtea kontuan izan gabe, urte oso 

lehorra izan baitzen). 

Adierazleen banakako analisiari dagokionez, hurrengoa ondoriozta daiteke: 

 Izaki fitobentonikoak eta baldintza fisiko-kimiko orokorrak dira betetze portzentaje handiena 

azaltzen duten adierazleak (%85 inguruan), urtez-urteko eboluzioaren eredu argirik gabe, baina 

prezipitazio mailen eragin indartsu batekin. 

                                                        
14 “EAEko ibaien egoera kimikoaren jarraipenerako sareak” eskainitako datuak 
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 Makro-ornogabeen adierazleak, %65-70 inguruko betetze portzentajeekin, 2012an erregistratutako 

aldeko bilakaera egiaztatzen du, aldi horretan zehar nolabaiteko egonkortasuna azalduz. 

Hobekuntza hori 2011 baino lehen emandako uraren kalitate fisiko-kimikoaren hobekuntzari eta 

kontrol-gune eta laginketa eremuen egokitzapenari egotzi zaie.  

 Arrainen faunak %50-55 arteko ingurumen helburuen betetze portzentajea azaltzen du, hoberako 

joera arin batekin. Fauna horrek, uraren kalitate fisiko-kimiko ona behar izateaz gain, presio 

hidromorfologiko jakin batzuen zuzenketa eskatzen du. 

Adierazle biologikoen hobekuntza lortzeko, lehenik eta behin, kalitate fisiko-kimiko maila altua lortu eta 

mantendu behar da. Honekin batera, kutsadura eragiten duten gertaera puntualen murrizketa, 

dibertsitate eta ugaritasun nahikoa eransten duten gordailu biologikoen existentzia eta presio 

hidromorfologikoen murrizketa ere eman behar da. 

Sare hau (zeinaren diseinua etengabe zuzentzen eta hobetzen ari den) etorkizunean burutzeak, zenbait 

laginketa guneren birkokapena edo adierazle zehatz batzuen laginketa garaia egokitzea ekar dezake. 
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