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EDITORIALA

Atsegin handiz aurkeztu nahi dizuegu bigarren 
LIFE LEMA newsletterra. Oraingo honetan, 
proiektuaren barruan duela gutxi egindako ekintza 
zehatz baten berri emango dizuegu: Deba ibaiko 
itsas zaborra metatzeko hesi flotagarri baten 
instalazioa. Hesia 2018ko martxoaren 16an ins-
talatu zen ontzi txiki baten bidez, itsasgora eta 
ibaiaren emaria baliatuta. Ekintza horren hel-
burua ibaietatik itsasora iristen den itsas zabor 
flotagarriaren osaerari, kantitateari eta jatorriari 
buruzko informazioa lortzea da. 
 
Hesia leku estrategiko batean kokatuta dago 
(Deba ibaiaren eskuinaldean, GI-638 errepideko 
zubiaren azpian), eta Deba ibaira iristen diren 
hondakin flotagarrien zati handi bat biltzea eta 
zabor flotagarri hori ibai-korronteen bide natura-
letik ez jarraitzea du helburu. 4 hilabetetan egongo 
da lanean. Aldi horretan, metatutako itsas honda-
kinak astean behin errebisatu eta kenduko dira. 
Hesia 40 metroko luzera eta 0,6 metroko 
sakonera duen sare batez, flotagarritasuna 
bermatzeko buia batzuez, seinaleez eta 
egonkortasuna bermatzeko amarraleku eta 
ainguralekuez osatuta dago. Hesiak kanalaren 
zabaleraren erdia baino ez du okupatuko, eta, 
beraz, ez du itsas zirkulazioa eragotziko. 

Horrelako ekimenak oso oinarrizkoak dira, baina 
oso informazio baliotsua eman diezagukete itsas 
zabor flotagarriaren ezaugarriak zehazteko. Horri 
esker, itsas zaborraren metaketak itsasertzean 
sortzen duen arazoari aurre egiteko, gure ibai eta 
ozeanoen osasuna hobetzeko eta, era horretan, 

Europako ingurumen-politikak (hala nola itsas 
estrategiaren esparru-zuzentarauarenak) betet-
zeko hainbat tresna garatu ahal izango ditugu. 
 
LIFE LEMA proiektuaren ekintza berri hori 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Saileko, 
AZTI zentro teknologikoko eta Surfrider Founda-
tion Europe GKEko ordezkariek aurkeztu zuten. 
Gipuzkoako Ingurumeneko diputatu Jose Ignacio 
Asensio Bazterrak adierazi zuenez, «gure Saila 
sentikorra da gero eta handiagoa den arazo horren 
inguruan». Hori dela eta, «Gipuzkoako lurraldea 
inpaktu hori txikiagotu eta zuzentzeko aukera 
emango duten tresnez hornitzea erabaki dugu, eta 
toki-agintariei itsas zabor flotagarria eraginkorta-
sunez kudeatzeko jarraibideak eta tresnak emango 
dizkiegu».

Europako Ingurumen Agentziaren (EEA) arabera, 
urtean 10 milioi tona zabor iristen dira mun-
duko itsaso eta ozeanoetara. Hala ere, itsasoan 
flotatzen duen eta ikus daitekeen zaborra itsas 
zabor guztiaren % 15 baino ez da. Beste % 15 
hondatzan eta kostaldean pilatzen da, eta gaine-
rako % 70a, berriz, itsas hondoan. Ikusten dena 
icebergaren punta baino ez da.

Ongi etorri barrura.

Irakurle agurgarriak,
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TEKNOLOGIAREN BALORE ERANTSIA

Itsas zabor flotagarriak eragin negatiboa du 
faunan, osasun publikoan, segurtasunean, eko-
nomian eta itsas ingurunearen kalitatean. Kut-
sadura mota horren ingurumen-ondorioak eta 
ondorio ekonomikoak oso garrantzitsuak dira. 
LIFE LEMA proiektuaren barruko ikerketa-lanak 
itsas zabor flotagarria zentzuz kudeatzeko eta 
arazo horren inguruan sentsibilizatzeko (eta, era 
horretan, arazoa murrizteko) helburuekin egin 
dira. Jarraian, lan horren zati bat baino ez dugu 
aurkeztuko. Helburua, nolanahi ere, azaleko 
itsas zaborra detektatzea, bokaleetan lurreko 
eta itsasoko zaborra biltzea eta arrantza-ont-
ziak eraldatzeko eta bilketa ontzi horien bidez 
egiteko estrategiarik onena garatzea da.

Itsas makrozabor flotagarrien ekarpenak ikuskatu 
eta ebaluatzeko, bideometrian oinarritutako 
soluzio bat garatu da LIFE LEMA proiektuaren 
esparruan. Lehen bideo-estazioa Oria ibaian 
instalatu da, eta hori da Euskadiko leku pilotua. 
Estazioa bokaletik hurbil dago, ibaiertzean koka-
tutako eraiki baten goialdean. Bideo-kamera batek 
etengabe filmatzen du ur-azala. Ondoren, filmatu-
tako irudiak algoritmo baten bidez prozesatzen 
dira, itsas zaborrak eta haien ezaugarri jakin bat-
zuk (tamaina, adibidez) detektatzeko. Etengabeko 
grabazio horietan oinarrituta, ibaitik itsasora 
doazen makrozabor flotagarrien kantitatea zenba-
testeko lanean ari da LIFE LEMAko taldea. Erabi-
litako gailua bideometriako teknologia berrit-
zaile batean oinarrituta dago, eta ibai bakoitzak 
isurtzen duen zabor kantitateari buruzko informa-
zio berria emango du. Gaur egun, sistemaren 

balidazioa amaitzen ari da. Ondoren, antzeko 
gailuak instalatuko dira Aturri ibaiaren 
bokalean. Azkenik, bideo-estazioek 2018ko uda-
ren hasieran emango dituzte lehen grabazio ope-
razionalak.

Lurretik itsasorako zabor-fluxuak ikuskatzeko lor-
pen horiez gain, itsas zabor flotagarria detek-
tatzeko droneak erabiltzeko aukera ebaluat-
zen ari da LIFE LEMA. Lan hori 2018. urtearen 
hasieran hasi zen. Proba moduko 3 saiotan, drone 
batek Aturri ibaiaren gainetik hegan egingo du. 
Saio horien bidez, ozeanoaren azaleko irudi asko 
(argazkien antzekoak) jaso ahal izango dira. Ondo-
ren, droneak lortutako irudietan oinarrituta 
makrozabor flotagarriak automatikoki identifikat-
zeko aukera emango duten prozesatze-algorit-
moak probatu eta balidatu beharko dira. Trata-
mendu horrek in  et a  b i ldut ako i rud ien 
geoerreferentziazioarekin, itsasoan metatutako 
makrozabor oro lokalizatu ahal izango da.

Detekzio-sistemek emandako informazioaz 
gain, ozeanoaren azaleko geruzako zaborrak 
garraiatzeko tresnak garatzen ari da LIFE 
LEMAko taldea. Lan horren lehen etapan, 
Gipuzkoako Foru Aldundiak, Syndicat Mixte Kosta 
Garbia erakundeak eta Biarritzeko hiriak itsasoan 
eta hondartzetan egindako bilketa-lanei buruzko 
datu guztiak bildu eta aztertu ziren. Datu horien 
prozesatzeak aztertu den eremuko itsas zaborra-
ren dinamikari buruzko informazio asko eman du: 
aurkitutako zaborren izaera, bildutako kantita-
teak, banaketa espaziala, hondartzen arteko des-
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berdintasunak eta abar. Datu-basea sortu ondo-
ren, hainbat eredu mota probatu ziren, 
kudeatzaileentzat itsas zaborren garraioari 
buruzko informazio fidagarria eta baliagarria sort-
zeko zuten ahalmena ebaluatzeko. Modelizazio-lan 
horien aldi berean, ibaietako bokaleetan itsas 
zabor flotagarriak biltzeko teknologiarik onena 
finkatzeko eta Deba ibaian hesi flotagarri bat ins-
talatzeko lekuak hautatzeko azterlan bat egin zen.

Azterlan hori egiteko, LIFE LEMAko taldeak bi 
metodologia erabili zituen, bata hesi flotagarri 
mota finkatzeko, eta bestea hesia jartzeko 
lekuak hautatzeko. Itsas zabor flotagarria bilt-
zeko ekipamendu eta teknologiarik onena hautat-
zeko, taldeak itsas zabor flotagarriak hesi flotaga-
rrien bidez biltzeko dauden teknologiei buruzko 
azterketa dokumental bat egin zuen. Kasu bakoit-
zean, Mehatxuak / Aukerak / Indarrak / Ahuleziak 
aztertu ziren. Azkenik, hesi flotagarria jartzeko 
lekurik onenak hautatzeko, LIFE LEMAko taldeak 
irisgarritasun-irizpideak landu zituen, eta hesiak 
ibaian goitik iritsitako zaborra geldiarazteko 
aukera handia emango zuten kokapenak bilatu 
zituen. Azterlanak, gainera, ager daitezkeen admi-

nistrazio-murrizketak, ingurumen-murrizketak eta 
murrizketa ekonomikoak hartu ditu kontuan. 
Hainbat gastu-proposamen aurkeztu dira.

Azkenik, zabor-bilketan parte har zezaketen 
arrantza-ontzien flota hautatzeko azterketa bat 
egin zen. Euskal artisau-flota aproposa zen, ontzi 
batzuk egokiak baitira modernizazio-teknikak 
inplementatzeko. Ontzien tamaina txikia eta ber-
tan lan egiteko langileen kopuru txikia dela eta, 
zabor flotagarria biltzeko kostuak txikiak izango 
dira beste ontzi mota batzuekin alderatuz gero. 
Bestalde, itsasertzeko herriek interes berezia dute 
udan zabor horiek biltzeko, hondartzak garbi 
egongo direla eta bisitarientzat erakargarriak eta 
seguruak izango direla ziurtatu nahi baitute, era 
horretan tokiko ekonomia eta turismoaren indus-
tria babesteko. Artisau-ontzi batzuek, gainera, oso 
arrantza-jarduera urria izaten dute udan. Adiera-
zitako arrazoi horiek guztiak direla eta, itsas 
zabor flotagarria biltzeko artisau-ontziak 
modernizatzeko soluzioa aukeratu da. Era 
horretan, ontziak bere jarduera dibertsifikatu 
eta itsasoaren egoera ekologiko onari eusten 
lagundu ahal izango du.

“Detekzio-sistemek 
emandako informazioaz 
gain, ozeanoaren aza-
leko geruzako zaborrak 
garraiatzeko tresnak 
garatzen ari da LIFE 
LEMAko taldea.”  



LIFE LEMA AHOLKULARI-
SAREAREN 1. BILERA

11/04

Barne-bilera

Biarritzeko, Udal Kasinoa

https://goo.gl/maps/qrJRGFBkPgA2

LIFE LEMA TALDEAK PASAIA 
ITSAS FESTIBALEAN PARTE 
HARTUKO DU!

17-21/05

Ekimen irekia

Pasaia, Gipuzkoa

https://goo.gl/maps/2Q6NjiHNLuP2

Festibala maiatzaren 17tik 21era bitarte egingo da, 
eta itsas kultura zabaltzea du helburu. Egun horie-
tan, jarduera asko eta asko egingo dira, lehorrean 
zein itsasoan.   Alde batetik, ur-eremuan, Euro-
pako hainbat lekutatik iritsitako ontzi tradiziona-
lak egongo dira, eta, bestetik, lur-eremuan, 
“village” izeneko eremu espezifikoak antolatuko 
dira. “Village” horietako batean, Life Lema taldeak 
hainbat jolas-jarduera antolatuko ditu, herritarrei 
(haurrei nagusiki) itsas zaborraren metaketak eus-
kal itsasertzean sortzen dituen arazoak dinamikoki 
ezagutarazteko. Zatoz eta elkar ezagutuko dugu!
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AGENDA

2018ko apirilaren 11n, Life LEMAko aholkularien 
lehen bilera egin zen Biarritzen. Proiektuaren 
aldian egingo diren hiru bileretako lehena izan zen. 
Bilera horien helburua proiektua gauzatzean ager 
daitezkeen arazoei konponbidea ematen saiatzea 
edo proiektuko ekintzak abiarazteko erarik onena 
zehaztea da. Lehen bileran, zehazki, honako gai 
hauei buruz eztabaidatu zen, besteak beste: zen-
baketa-tresnaren erabilera, itsas zabor flotagarri-
rako proposatutako kudeaketa-plana eta haren 
bideragarritasuna Deba ibaian, eta zaborra detek-
tatzeko tresna operazionalak. Mahai gainean jarri-
tako beste gai bat portura iristen den itsas zabo-
rra behar bezala erabiltzeko eta kudeaketa 
hobetzeko zerbitzu bat sortzeko beharra izan zen. 
Aholkularien lehen bilera horretan, portu-aginta-
ritzetako, toki-administrazioetako, inguru-
men-agentzietako, hondakinak kudeatzen dituzten 
erakundeetako, itsas hondakin flotagarriak biltzen 
dituzten enpresetako, arrantzaleen elkarteetako 
eta itsas ingurunea babesteko helburua duten 
tokiko GKEetako ordezkariek hartu zuten parte.

https://goo.gl/maps/qrJRGFBkPgA2
https://goo.gl/maps/2Q6NjiHNLuP2
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ITSAS BELARA ONTZIAREKIN 
ITSAS ZABORRA BILTZEKO 
LANA

01/05

Barne ekimena

Donibane Lohizune

https://goo.gl/maps/i6Ct21bEWzJ2

2018ko maiatzaren 1(e)an, Syndicat Mixte Kosta 
Garbia erakundearen “Itsas Belara” ontziarekin 
Lapurdiko itsasertzeko –Hendaiatik Baionara– 
itsas zabor flotagarria biltzeko lanei ekingo zaie 
berriz. Arrantza-ontzi egokitu hori Life LEMA 
proiektuaren barruan Bizka iko Golkoko 
hego-ekialdeko uretako hondakinak jasotzen 
dituzten bost ontzietako bat da. 2018. urtean, 
ontziak 142 egunetan (gehienez), maiatzetik iraila 
bitarte jardungo du mesohondakinak eta makro-
hondakinak biltzen. Horretarako, > 25 mm-ko eta 
5-25 mm-ko arrasteko sareak erabiliko ditu, 
hurrenez hurren. Azterketa itsasertzetik 300 
metroko distantziatik hasita 3 miliaraino egingo 
da, eta joan den urteko laginketak emandako 
informazioa eta datuak erabili ahal izango dira 
aurten, korronte-lerroak eta zaborra metatzen 
den eremuak identifikatzeko.

https://goo.gl/maps/i6Ct21bEWzJ2
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