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bilketa eta kudeaketa adimentsua
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EDITORIALA

Hirugarren LIFE LEMA Newsletter-ra  aurkezten 
dizuegu, zeinean proiektuaren froga etapa 
 aurkezten dizuegu. 2018ko udaberri eta udan, 
LIFE LEMAk garatutako zabor bilketarako tresna 
berriak frogatu dira. Horien artean, hondakinen 
presentzia detektatzeko eta aurreikusteko 
 teknologia berritzaileak daude: bideo-estazio 
bitarteko detekzioa, dron bidezko detekzioa eta 
meteorologia ereduen aurreikuspena. Tresna 
horiek euskal kostaldean egindako probetan 

 neurtu ziren eta denbora errealean bildu eta 
 operatu ziren “Lema Field Tool” operazio- 
plataformaren barruan. Plataforma honen bidez, 
bildutako hondakinen datuak eta hondakin 
 mugikor ugariren aurreikuspenaren jarraipena 
 ezarri da. Biltze operadoreak sistema barruan 
datuak transmititzeko lagundu dute, baita datuak 
prozesatzeko orduan eta haien esperientzia 
 itzuleran.

Irakurle agurgarriak,
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LIFE LEMA KUDEAKETA SISTEMAREN BALDINTZA 
ERREALETAKO PROBA ITSAS ZABORRA BILTZEKO

ITSASOKO ETA HONDARTZETAKO 
ZABOR-BILKETAK

Itsas hondakinen bilketa lanak udaberri amaieratik 
aurrera hasi ziren, bai itsasoan zein hondartzetan. 
Lan horietan, 4 itsasontzik parte hartu zuten: 
arrantzako bi  (MirenArgia eta Itsasbelarra) 300 m 
- 3 itsas miliako eremuan, eta bilketa-itsasontzi bi 
(Uhaina eta BAB Subaquatique) 0-300 m-ko 
 eremuan. Itsasoko ekintza horiekin batera, 
zabor-bilketak egin ziren Gipuzkoako eta Biarritz 
hiriko hondartzetan.

DETEKZIO-SISTEMAK

Itsasoko detekzioa (drona)

Itsasoan flotatzen duen zaborra detektatzeko, 
LIFE LEMAk dron bidez eskuratutako irudiak 
 erabiltzen ditu ere. Udaberrian, aztergai izandako 
ingurunearen ozeano gainazaleko irudiak bildu 
ahal izan ditu denbora-tarte erregularretan 
 sentsore desberdinez hornitutako dron batek 
egindako 3 hegalditan. Irudi horiek, gero, zabor 
flotagarriak automatikoki ezagutzen dituen 
 algoritmo matematikoaren bidez prozesatzen dira. 
Ateratako argazkiei esker algoritmoa probatu, 
egokitu eta ebaluatu ahal izan da. Hegaldi horiek 
egin ahal izateko, ez dira falta izan eragozpenak, 
erregelamendua dela eta, baina baita eguraldia-
rengatik ere. Hala ere, irudien tratamendutik 
ateratako emaitzak etorkizun handikoak dira.

(Ezkerrean) Dronak hegaldietako batean ateratako argazkia.Dronak hegaz duen posizioa zirkulu gorri batez adierazten da.(Erdian) 
Dronez eskuratutako irudi bat.(Eskuinean) Detekzio-algoritmoaren emaitza: detektatutako hondakinak gorri kolorez  nabarmendu 
dira.HINOV elkarteak bildutako irudiak, TELESPAZIO France sozietateak tratatu eta aztertuak.
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LIFE LEMA KUDEAKETA SISTEMAREN BALDINTZA 
ERREALETAKO PROBA ITSAS ZABORRA BILTZEKO

LEMA FIELD TOOL

‘Lema Field Tool’ proiektuan garatutako  teknologia 
guztiak barne hartzen dituen kudeaketa 
 operatiborako plataforma da, denbora errealean 
kontrolatzea eta hondakinen presentz ia 
 aurre ikustea ahalbidentzen du. Plataforma honek 
hondakin kudeatzaileei eta bilketa egiten dutenei 
eguneroko lanetan laguntzeko asmoa du. Tresna 
honek bigarren osagai bat dauka: ‘Lema Desk Tool’. 
Helburua kudeatzaileek lurraldearen  gaineko 
 hondakin mugikorren datu historikoak sortu eta 
aztertzea da.

Monitoring

Uda honetan frogatu den Denbora Errealeko 
 erabilera moduak zabor flotagarrien bilketa 
 teknika eta ingurumen-arloko datu guztiak 
 denbora errealean jarraitzeko aukera ematen du. 
Informazio horretaz gain, sistemak automatikoki 
biltzen ditu kondizio hidrologiko eta ozeano- 
meteorologiarekin lotutako datuak (ibai-fluxua, 
mareak, haizea, uhinak ...). Plataformak automati-
koki tratatzen ditu informazio horiek guztiak, 
askotariko sistema-erabiltzaileei (elkarteak, 
kudeatzaileak, barku-pilotuak, zientzialariak) 
 egokitutako adierazleak eskaintzeko. Datu 
 historikoekiko alderaketek, halaber, zabor-bilketa 
indizeen aurreko urteekiko bilakaera jarraitzea 
ahalbidetzen dute. Bukatzeko, sistemak SIMUL 
sistemaz hornitutako itsasontzien GPS ibilbideak 
biltzen ditu ere.
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Aurreikuspena

‘Lema Field Tool’ itsasoko zabor flotatzaileen 
 presentziaren aurreikuspena ere eskaintzen du, 
Rivages Pro Tech-k operatutako ordenagailu 
 plataformaren bidez. 3 egunetan zehar, itsasoko 
zabor ugaritasunaren aurreikuspen grafikoak eta 
hondartzetara zaborrak heltzeko probabilitate 
datuak ematen dira. Datu guzti hauekin zaborren 
“sarrera puntuak” ident i f ikatu daitezke . 
 Aurreikuspenen maila desberdinak emateko, bi 
ikuspegi esploratu dira: estatistikoa eta erdi- 
determinista. Bigarren hurbilketa bi iturrietako 
metodo meteorologiko operatibo batean 
 oinarritzen da: 1) Euskalmet High Frequency 
Radar (HFR) eta 2) Copernicus IBI modeloaren 
iragarpenak (CMEMS) .  Hurbi lket a erd i - 
determinista hau Bizkaiko Golkoan hego- ekialdeko 
 hondakin mugikorren garraioaren joerak ebaluat-
zeko gauzatu zen, aztertutako azken bost 

 urteetako atzera begirako simulazioa eginez. 
 Ikerketa hau argitaratzeko aurkeztu zen “Journal of 
 Operational Oceanography” aldizkarian eta  hainbat 
jardunaldi zientifikoetan aurkeztu zen ere 
 (Copernicus Marine Week 2018 Bruselan, EGU 
2018 konferentzian Vienan, ISOBAY 2018 
 konferentzia Anglet-en). Modu erdi-determinis-
tiko hauek denbora errealean ezarri ziren eta 
egunero aurreikuspen simulazioak egin ziren. 
 Lortutako informazioarekin, nabigazio bideak 
antolatu eta itsasoan zabor bi lketarako 
 lehenta suneko eremuak hauteman daitezk; baita 
 hondartza bilketak egiterako orduan, kostaldera 
zabor iritsiera masiboa planifikatzeko aukera ere 
ematen du. Bi kasuetan, aurreikuspenak baliabide 
egokiak dela frogatu da eta era ezberdinetan 
 erabili daitekeela ere, hondakinen aurreikusitako 
ugaritasunarekin bat etorriz.

(Ezkerrean) Euskalmeten HFR sistemak, AZTIk kudeatuak, emandako korronte-eremuaren adibide bat. (Erdian) Ur-azaleko 
garraio-ereduaren emaitzen instanteko irudia. (Eskuinean) Azter-eremuaren udako batez besteko dentsitatearen planoa, ere-
duaren atzera begirako simulazioan oinarrituz ezarria.



BILKURA TEKNIKOAK 
ETA II. ADITU SAREA

02-04/10

Ekitaldi honetara etortzeko gonbitea behar da

AZTI instalazioak, Pasaia (Espainia)

https://goo.gl/maps/PBscn4vYvMy

UDAZKENEKO OSPAR KANPAINIAK

08-15/10

Eskolekin eta boluntario taldeekin egindako ekitaldia

Gipuzkoako hondartzak

https://www.facebook.com/surfriderespana/

Proiektuaren barnean, boluntario taldeak 
 hondartzetako itsas zaborra biltzeko elkartzen 
dira ikasturtez ikasturte eta, gero, sailkatu eta 
zenbatu egiten dituzte batutako objektuak, 
OSPAR protokoloaz baliatuz. Horrela, Life LEMAk 
hondartzetara heltzen den itsas zaborrari buruzko 
informazioa biltzen du.

BOLUNTARIOEN 
NAZIOARTEKO EGUNA

05/12

Eskolekin eta boluntario taldeekin 
egindako ekitaldia

Gipuzkoa

https://www.facebook.com/surfriderespana/

Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Surfrider 
 Espainiak ekitaldi bat ospatuko dute OSPAR 
Kanpainen barnean laguntza ematen diguten 
boluntario taldeak eta eskolak saritzeko. Haien 
laguntzari esker biltzen ditugun datuak hondar-
tzetara heltzen den itsas zaborrari buruzko 
 informazioa ematen digute.
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AGENDA

Urriaren 1an, Life LEMAko kideak proiektuko 
 etapeei buruz hitz egiteko bildu ziren. Aholku-
laritza taldea urriaren 3an bildu zen eta itsas 
 zaborrari buruzko 2. Aditu-sarea, berriz, urriaren 
4an. Bilera horien bidez, kanpo-aholkularitzaz 
baliatuz, segurtatu egingo da proiektuaren jarrai-
pen eta hobekuntza.

https://goo.gl/maps/PBscn4vYvMy
https://www.facebook.com/surfriderespana/
https://www.facebook.com/surfriderespana/
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ELKARRIZKETA

ARNAUD CLAVIER  
Itsas-Belarra itsasontziko Patroi-Armadorea

Kontziente al zara itsas zabor 
flotatzailearen arazoari buruz?
Oso kontzientea naiz itsas zabor flotatzaileen 
 arazoari buruz. Kostaldean bizi naiz eta denbora 
asko ematen dut itsasoan, bai lana dela eta bai 
pertsonalki joaten naizelako. Uste dut itsas 
 hondakinen garbiketa oso inportantea dela leku 
bateko ekosistemak mantentzearren. Gainera 
 garbiketa lan hauek gure ingurumenaren 
 ondorengo hobeago bat bermatuko dute.

Zer hobekuntza ekarri dizkizu 
Life LEMA proiektuan garatutako 
tresnak ?
Proiektuak garatutako tresnak, itsas zabor 
 flotatzaileen kokagunea Anglet eta Hendaia artean 
zein den jakiten lagundu digute.

Gustatuko litzaizuke Life LEMA 
 proiektuaren ondoren tresna hauek 
erabiltzen jarraitzea?
Gustatuko litzaidake tresna hauek erabiltzen 
jarraitzea itsas zabor flotatzaileen bilketa 
 hobetzeko. Tresna hauek zaborren bilaketan 
zehaztasuna eta optimizazioa hobetzen lagunduko 
gaituzte. Hala ere, espero dugu proiektuaren 
amaieran tresna hauek guztiz fidagarriak izatea, 
zabor bilketan gure emaitzak hobeagoak izan   
 daitezen.

Uste duzu tresna hauek 
beste  lurraldeetan erreplikatzea 
 interesgarria izango litzatekeela ?
Zoritzarrez itsas zaborren kantitatea gero eta 
handiagoa da, eta uste dut arin eta era eragin-
korrean jardutea oso inportantea dela egoera ez 
larriagotzeko eta ingurumen jasankorra lortzeko. 
Life LEMA proiektuko tresnak beste herrialdeetan 
erreplikatzea, itsas zabor flotatzaileen kudeaketa 
askoz hobeagoa ekarriko litzaieke herrialde hauei. 
Gainera arazo honen inpaktuak leku ugari ukitzen 
dituenez, oso ideia ona iruditzen zait.

“Zoritzarrez itsas zaborren 
kantitatea gero eta 

handiagoa da eta era 
eragin korrean jardutea 
oso inportantea da.”
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