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Egilearen doktore-tesian oinarritutako
dibulgazio-artikulu onenaren sariduna

Itziar Tueros Gutierrez

Asko kostatu zaizu lana idaztea?
Egia esan, bai. Eguneroko euskaraz gaiez
idaztea nahiko erraza da niretzat, baina gai
zientiﬁkoak zehaztasunez idaztea asko kostatzen zait
Euskaldun berria zara, eta, hortaz, suposatzen dut sekulako erronka izango zela
zuretzat lana euskaraz idaztea.
Bai. Niretzat sari hau azken urteetan egindako lanaren sari bat da. Oraindik euskaraz
ikasten ari naiz, eta, beraz, erronka pertsonala izan da dibulgazio-artikulu bat idaztea.
Lagun batek lagundu dit lan horretan.
Noiz aurkeztu zenuen doktore-tesia?

IÑIGO IBAÑEZ

Doktore-tesia 2009ko martxoaren 27an aurkeztu nuen Donostiako Kimika Fakultatean,
AZTI-Tecnalian itsas ikerketan lanean ari nintzela. Egunero ikertzaile gisa egiten nuen lanaren emaitza izan zen, hain zuzen ere.
Gaur egun, AZTI-Tecnalian jarraitzen dut lanean, baina elikagaien ikerketa egiten dut.
Beraz, gaur egungo zure lanak ez du zerikusirik zure doktore-tesiarekin.
Ez du inolako zerikusik, ez. Ni Bilbokoa naiz.
2004an AZTI-Tecnaliaren Pasaiako zentroan
hasi nintzen lanean. Hiru urteren ostean, berriz, sailez aldatu eta AZTI-Tecnaliaren Sukarrietako egoitzara itzultzeko aukera sortu zitzaidan, eta egun Derioko egoitza berrian
egiten dut lan, sail berean.
Bizkaiko Labe Garaiei buruzko lana aurkeztu duzu sariketara.
Bai, Bizkaiko Labe Garaiak nire doktore-tesiaren kapitulu bat dira. Doktore-tesiaren
helburu nagusia da Euskal Herriko estuarioen eta kostaldearen egoera kimikoaren

azterketa egiteko erremintak garatzea. Kapitulu batean Nerbioiko eta Butroiko estuarioen arteko kostaldea aztertzen dut, eta bereziki Labe Garaien azterketa egiten dut.
Doktore-tesiaren kapitulu horren laburpena
aurkeztu dut sariketara. Izan ere, pentsatu
nuen doktore-tesiaren atal hori izan zitekeela gizartean interesa piztu zezakeena, eta,
halaber, era dibulgatibo batean kontatu nezakeena.

zuten garrantzia— aztertu dut, bai eta horrek, besteak beste, Sopelako hondartzetan
utzi dituen ondorioak ere. Izan ere, ni neu
bezala hondartza horietara doan edonork
ikus dezake hondarra beltza dagoela, Labe
Garaiek isuritako burdinaren eraginez.

Azken ﬁnean, Bizkaiko historia —batik bat,
Labe Garaiek Euskal Herriko ekonomian izan
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Bizkaiko Labe Garaien
hondartzetan
Sarren
isurketagunearen
aurrean dagoen
hondartza (Barinatxe,
Sopela). Hondarrean
burdin aztarnak ikus
daitezke (orban
beltzak). Dena den,
metal-kontzentrazio
altua duten arren,
sedimentu hauek ez
dira arriskutsuak
bizidunentzat.

Sarren isurketaeremua (laukian)
eta laginketapuntuak
(zenbakiak).

1882. urtean “Bizkaiko Labe Garaiak” elkartea sortu zen, eta Espainiako ekonomia
industrialaren goreneko adierazlea izan zen,
1996ko uztailaren 2an ateak itxi zituen arte.
Jarduera horren hondakin nagusiak sarrak
edo eskoriak ziren. XX. mendearen 20ko hamarkadaren eta 70eko hamarkadaren hondarrera bitartean, sarrak Bilboko Abran isurtzen ziren, itsasaldi edo eguneko bide
laburra egiten zuten itsasontzi gidagaitzak,
gangil izenekoak, erabiliz. Ontzi horiek, arrabio hondakinak isuri ahal izateko, kalatu azpitik irekitzen diren kaskoak zituzten. Ondoren, isurketek itsaso zabalean jarraitzen
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zuten, Punta Galea aurrean, itsasertzetik 4
miliara, Herrilan eta
Hirigintza Ministerioaren agindu batek baimendu zuen inguruan
(43º 25,5’ ipar-latitudea – 3º 26,5’ mendebal-longitudea eta 43º
26,5’ ipar-latitudea –
3º 1,7’ mendebal-longitudea puntuek mugatzen duten poligonoan), Getxo eta Sopelako hondartzen aurrean (Gorrondatxe,
Barinatxe eta Arrietara).
Nahiz eta eskoriak inerteak izan, ez litzateke
harritzekoa izango horrenbeste denboran
itsasora isuritako eskoriek eta altzairu-hautsek, itsas ingurunean ondorioren bat eragitea. Ondorio nabarienetariko bat da material guzti horien parte handi bat labarretan
pilatu zela eta harea beltzeko mailaketa faltsuak sortu zituela. Labe Garaietako isurketek Sopelako itsasaldean duten kalte-arriskua zenbatesteko, ingurumen-ikerketa bat

egin zen. Helburu hori gauzatzeko, azterketa mota hauek egin ziren: kimikoak, toxikologikoak eta biologikoak.
Lehendabizi, hondakinen guneetan eta inguru hurbilean hasi eta itsasertzeraino,
ikerketa geofisikoa egin zen, materialek
isuritako lekuan jarraitzen zuten ala garraiatuak izan ziren zehazteko. Horretarako, itsas hondoaren estruktura aztertzeko
erabiltzen den doitasun handiko teknika
akustiko bat baliatu zuten: zunda sorta
aniztuna. Zunda horrek soinu-pultsuak bidali eta itsas hondotik itzultzen den oihartzuna jasotzen du. Igorlearen (transduktore) eta itsas hondoaren arteko distantzia
zenbatesteko, soinu-pultsuak bide horretan joan-etorria egiteko behar izan duen
denbora erabiltzen da. Behin eskoriekin zerikusia izan zezaketen egiturak kokaturik,
sedimentu-laginak hartu ziren: ontzi ozeanografiko batetik draga botata hartu ziren,
ahal izan izenean; dragarekin nahikoa lagin
ateratzeko zailtasunak egon zirenean, ostera, urpekariek zuzenean jaso zituzten laginak itsas hondotik bertatik.
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lorratzak Sopelako

Lagin horien azterketa ﬁsiko-kimikoak egin
ziren ondoren (metal astunetan zuten edukia, partikula-tamaina eta materia organikotan zuten edukia).
Gainera, sedimentuen toxikotasuna neurtzeko, biosaiakuntzak egin ziren anﬁpodoak
erabiliz (sedimentuetan bizi den izkiraren antzeko animalia-mota bat). Horretarako, anﬁpodoak eta kutsatutako sedimentuak kontaktuan jartzen dira. Hamar egunen buruan,
bizirik dauden animaliak zenbatzen dira heriotza-tasa zenbatesteko.
Bestalde, komunitate bentikoen kalitatea ere
aztertu zen. Bentosa, itsas hondoan, sedimentuarekin harremanetan bizi diren animaliek osatzen dute, hala nola zizareek, karramarroek, txirlek, barraskiloek, itsas
trikuek, e.a.

Laginketetan erabili den
itsasontzia, Argi izenekoa;
zunda sorta aniztunaren
transduktorea dauka
instalatuta.

Sedimentuen laginak
jasotzeko erabili den

Emaitzek erakutsi zuten sarrak barreiatu egin
direla denboran zehar, eta, ondorioz, gaur
egun aurkitzen zailak dira, urpekarien behaketa zuzenen bidez ere. Itsas hondoaren modelo digitalak konplexutasun geomorfologi-

itsasontzi ozeanograﬁkoa,
Ortze izenekoa
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Sedimentu kutsatuekin
kontaktuan jartzen diren
anﬁpodoen
biosaiakuntzak.

ko itzela erakusten du. Azalerarik gehiena
hareaz eta arrokaz osatutako hondo mistoek
betetzen dute, bien artetik hondo arrokatsuak izanik nagusi. Ingurune horretan, isuriak antzematen diren eremu bat aurkitu da,
1. irudikapenan (1) erakusten denez. Hala
ere, eremu horren ezaugarriak ez datoz bat
Bizkaiko Labe Garaietako isurketekin. Isurketa-kantitatea eta eremuaren hedadura kon1. irudikapena
(1) Punta Galearen eta Txitxarro Puntaren
(Gorliz) arteko itsas hondoaren egitura.
(2) Isurketa-eremu oﬁzialeko itsas
hondoaren egitura, estruktura berezi
batzuk (A, B eta C) eta isurketa-eremu

tuan harturik, lotura izan lezakete mantentze-dragatzeen isurketekin edo portuko lanekin. Forma biribila dutenez, isurketetako
batzuk erraz bereizi daitezke besteetatik, 25
m eta 35 m inguruko diametroa eta 0,2 m
eta ia 1 m bitarteko garaiera baitute. Zehazki, sarren isurketa-eremu oﬁzialak 7,4 km2ko hedadura du, eta 62 m eta 80 m bitarteko sakoneradun inguru batean dago (1.
irudikapena (2)). Estruktura berezi batzuk ere
aurkitu dira isurketa-eremuko gune sakonenetan (1. irudikapena, A, B eta C). Horrek
guztiak adieraz lezake sarrak barreiatu eta
xehatu egin direla, inguruko hondarraren zati
bihurtu direla edo, frakzio ﬁnenari dagokionez, ikerketagunetik at hedatu dela.

Hala ere, oraindik sarren aztarnak aurkitu
daitezke sedimentuetan dauden metalen
kontzentrazio altuei esker, itsasaldeko beste
hainbat lekutan neurtu ohi diren kontzentrazioak hirukoiztu egiten baitira, bereziki
burdin, manganeso, berun eta zinkarenak.
Adibide moduan, 2. irudikapenan, isurketaeremuaren inguruan lagindutako sedimentuetan aurkitu ziren burdin kontzentrazioak
ageri dira. Lagin horietako batzuetan, sedimentuaren % 50etik gora burdina da, eta
kontzentraziorik handienak hondartzetatik
gertu aurkitu dira.
Metal horien zati handi bat, forma erregogorretan aurkitzen da; forma horiek oso di-

ilegalak izan daitezkeen gune batzuk.

(2)

(1)
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solbagaitzak izaten dira eta, beraz, kimikoki
egonkorrak. Adibidez, inguruko sedimentuaren frakzio ﬁnari loturiko burdinaren
% 90etik gora, kobrearen % 80 edo nikelaren % 75 ez da bioerabilgarria. Sedimentu
kutsatuen arrisku toxikologikoa, beraz, uretara heltzen diren metalen mugikortasunaren eta organismoek irentsitako sedimentupartikuletatik metalak berenganatzeko
duten gaitasunaren baitan dago. Metalen
bioerabilgarritasun txikia eta material ﬁnen
(metal-kontzentrazio altuagoa dute) dispertsioa direla eta, inguruan nagusi diren substratu hareatsuetako komunitate bentikoetan
ez da antzematen bentosaren egoera ekologikoari eragiteko moduko aldaketarik.

2. irudikapena.
Isurketa-eremutik

Ondorioz, urteetan isuri diren eta metalkontzentrazio altua duten sarrak eta beste
hainbat siderurgia-hondakinek ez dute inguruan toxikotasun-egoera orokorrik sorrarazi. Dena den, isurketa-eremuaren parean
dauden hondartza batzuetan (Gorrondatxe,
Arrietara eta Barinatxe) oraindik ere sarrahondakinak ikusten dira burdinaz kargatutako hondar beltzetan.

gertuko sedimentuetan
neurtutako burdin
kontzentrazioak (%).

Ikerketa hau Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak ﬁnantzatu zuen. Nire
eskerrak AZTI-Tecnaliaren Itsas Ikerketa Sailaren lantaldeari: Carlos Erauskin, Ekaitz Erauskin, Miguel
Santesteban, Luis Cuesta, Mariví Lucero, Deniz Kukul, Goretti García, Angel Borja, Iñigo Muxika, María
Jesús Belzunce, Ibon Galparsoro, Joxe Mikel Garmendia, Marta Revilla, Oihana Solaun, Victoriano
Valencia eta Javier Franco.
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