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1. AURREKARIAK
Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea Gipuzkoako hareatzen epe labur,
ertain eta luzerako kudeaketa publikorako baliagarri diren adierazle garrantzitsuak
monitorizatzeko zerbitzu bat da, klima aldaketaren ondorioak ere kontuan hartuta. Sare
hori Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako
Departamentuaren eskumenekoa da, eta Gipuzkoako kostalde osoan banatutako 10
estaziok osatzen dute; horietatik 9 foru jabetzakoak dira, eta bestea udal jabetzakoa,
Departamentuaren laguntza ekonomikoa duena.
Izan ere, Zarauzko bideometria estazioa udal jabetzakoa da eta Azti Fundazioak
kudeatzen du. Aitzindaria izan zen, eta 2010az geroztik datu-serie baliotsuak eman
ditu. Bestalde, lehenengo bi foru estazioak, Deba eta Hondarribiko hondartzetakoak,
2018an jarri ziren martxan, azterketa pilotu gisa. Horiek ondo funtzionatzen zutela
egiaztatu ondoren, 6 estazio berri jarri ziren beste horrenbeste hondartzatan
(Saturraran Mutrikun, Itzurun eta Santiago Zumaian, Gaztetape eta Malkorbe Getarian,
eta Antilla Orion). Estazio horiei Mutrikuko Ondarbeltz hondartzakoa gehitu zitzaien,
Bide Azpiegituretako Departamentuak 2019an gauzatutakoa; azken estazio hori
2020an sartu da sarean.
Gipuzkoako kostaldeko hareatzen bilakaera morfologikoa monitorizatu eta zaintzeko
zerbitzuak helburu hau du: hondartza bakoitzaren portaera eta berregite zikloa ondo
ulertzea, egungo arazoak diagnostikatzeko, egokitzapen neurriak diseinatzeko, eta
klima aldaketaren testuinguruan garatzen diren kostaldeko gertaeren etorkizuneko
inpaktuak arintzeko.
Hondartza bakoitzaren jarraipen morfologikoa egiteko, hondartzaren batez besteko
irudi orto-arteztuak (TIMEX) erabiltzen dira, olatuen eta mareen batez besteko
baldintza adierazgarrietan. Gainera, zenbait adierazle morfologiko definitu eta aztertu
dira: mareaz gaindiko eta marearteko eremua eta kostaldeko lerroaren kokapena
(hondartzaren zabalera itsasgoran eta itsasbeheran). Adierazle horien balioak
bilakaera morfologikoa deskribatzeko garrantzitsuak diren aldagai hidrodinamikoekin
lotzen dira.
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Azti Fundazioak sinatutako hitzarmenaren arabera,
bideokameren bidezko kostaldeko monitorizazio tekniketatik abiatuta hondartzak
kudeatzeko tresnak aplikatzeko, AZTIk estazio guztietako datuen eskuratze prozesua
kudeatzen du, eta sareko 10 hondartzen bilakaera morfologikoari buruzko urteko
txosten bat egiten du.
Aurkeztutako txostenek hartzen duten azterketa aldia 2019ko urrira artekoa da,
hondartzaren higadura eta hazkunde ziklo naturalera egokitzeko xedez. Kontuan izan
behar da hilabete horretatik aurrera hasi ohi dela hondartza higatzen, udazkeneko itsas
denborale gogorrak sartu ondoren.
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AZTIk euskaraz eta gaztelaniaz egindako 10 txostenak jaso eta aztertu ondoren,
emaitzen azteketa hau egin atera da.

2. EMAITZAK
Estazio bakoitzaren azterketa aldiak desberdinak dira, noiz instalatu ziren kontuan
hartuta. Esan bezala, Zarauzko kostaldeko bideometria estazioak 2010az geroztik
jasotzen ditu datuak; beraz, aztertutako serieak 9 urte hartzen ditu guztira dagoeneko.
Hobeto ulertzeko, hurrengo taulan estazio bakoitza eta txosten bakoitzean aztertutako
aldia aurkezten dira, kasu guztietan 2019ko urrira arte.
BIDEOMETRIA ESTAZIOA

UDALERRIA

AZTERKETA ALDIA

Zarautz

Zarautz

2010ko ekaina - 2019ko urria

Santiago

Deba

2018ko uztaila - 2019ko urria

Hondarribia

Hondarribia

2018ko iraila - 2019ko urria

Saturraran

Mutriku

2019ko apirila -2019ko urria

Itzurun

Zumaia

2019ko apirila -2019ko urria

Santiago

Zumaia

2019ko apirila -2019ko urria

Gaztetape

Getaria

2019ko apirila -2019ko urria

Malkorbe

Getaria

2019ko apirila -2019ko urria

Antilla

Orio

2019ko apirila -2019ko urria

Ondarbeltz

Mutriku

2019ko maiatza - 2019ko urria

Zarautzen izan ezik -9 urte baino gehiagoko datuak ditu-, 16 hilabete baino gutxiagoko
azterketa aldiak urriak dira epe luzerako joerak zehazteko. Hala ere, lortutako
informazioa interesgarria da hondartza bakoitzaren portaera orokorra deskribatzeko.
Debako eta Hondarribiko hondartzei dagokienez, 2018 eta 2019. urteetako informazioa
dago. Bi kasuetan ikusi da negua oso ezohikoa izan dela, batez ere 2018ko
abenduaren bigarren erditik 2019ko urtarrilaren lehen erdira bitartean, denborale
nabarmenik gabe eta olatu nahiko ahulekin. Beraz, hondartzak higadura txikia izan du
neguko zikloan, eta, ondoren, errekuperazio txiki bat izan du, hondar gutxi galdu
duelako.

Deban, alde nabarmena dago Santiago hondartzaren (mendebaldean) eta Lapari
hondartzaren (ekialdean) artean; izan ere, azken horren kasuan, itsasgoran
hondartzaren zabalera oso txikia da, eta erdiko zatian soilik ikusten dira balio
ohargarriak. Itsasbeheran gelditzen den zabalerari dagokionez, Santiagokoa baino
dezente txikiagoa da, oso mugatua gelditzen baita inguru harritsuagatik.
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1. irudia: Santiago eta Lapari hondartzen oinarrizko lerroa (Deba)

Gainera, Debako marearteko eremuaren balioak altuak dira mareaz gaindiko
eremuaren balioekin alderatuta, hondartzak olatuekiko esposizio moderatua duelako
eta hondar ertain-fina duelako (ertaina-disipagarria). Lapari hondartzaren ezaugarriek
-hondar lehorreko eremu txikia du- areagotu egiten dute aldea.
Bilakaerari dagokionez, 2018ko abendutik 2019ko urtarrilera bitartean eguraldia nahiko
egonkorra izan ondoren, otsailean eta martxoan higadura ikusten da hondartzan, eta
2019ko udaberrian eta udan errekuperatu egiten da, hori guztia malda handiagoko
hondartza-profilari lotuta. Negua hain ezohikoa izan zenez, joera positiboa
antzeman da serie osoan hondartza lehorra irabazteari dagokionez.
Hondarribiko hondartzari dagokionez, oro har, aldakortasun oso txikia du, olatuekiko
esposizio urria duelako. Gainera, ezohiko 2018-2019ko neguak higadura-tasa txikia
ekarri du.
Ikus daitekeenez, badago luzetarako aldakortasun nabarmena hondartzaren batez
besteko zabaleran, pasealekuaren kokapenagatik eta hareatzaren ekialdeko erdian,
dunaren oinean, kostak duen lerroaren definizioagatik, hurrengo irudian ikus daitekeen
bezala.
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2. irudia: Hondarribiko hondartzako oinarrizko lerroa

Gainera, itsasbeherako lerroaren batez besteko posizioak itsasgorako lerroarenaren ia
banaketa berdina du. Hala, bi lerroak paraleloak dira hondartza osoan zehar, ez
baitago posizio horiek aldatzen dituen elementurik (barrak edo kanalak).
Marearteko eremuari dagokionez, azalera txikia du mareaz gaindiko eremuaren
azalerarekin eta lurraldeko beste hareatza batzuekin alderatuta. Horrek zerikusia du
hondartza islatzaile eta malda handiko profilarekin, eta olatuekiko esposizio
baxuarekin.
Bilakaerari dagokionez, mareaz gaindiko eremuak oso aldaketa gutxi izan ditu,
higadura eta errekuperazio tasa baxuak izan dituelako. Hala ere, ikus daiteke
marearteko eremua nabarmen murriztu dela 2019ko martxoaz geroztik, profila
berregituratu egin delako hondartzaren beheko aldean dagoen marearteko barra aldatu
ondoren. Barra hori ia hautemanezina da seriearen amaieran eta partzialki urperatuta
geratzen da maldak gora egin duelako. Ohiko jokaera da horrelako hondartza
islatzailetan.
Saturraran hondartzan (Mutriku), bai eta aztertuko diren hurrengo 5 hondartzetan ere,
azterketak 2019ko apiriletik urrira bitarteko 7 hilabeteko aldia hartzen du, garai berean
instalatu baitziren.
Ikus daitekeenez, luzetarako aldakortasun handia dago hondartzaren batez besteko
zabaleran, kostalde lerroaren aurreko inguruaren orientazioa dela eta. Uniformea da
hareatzaren erdialdean, 40-50 metro ingurua, eta balio maximoetara iristen da
mendebaldeko gunean, 70 metrora iristen baita diketik gertu. Iparraldeko muturrean
zabalera murriztu egiten da eta ia ez dago hondartza lehorrik.
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3. irudia: Saturraran hondartzako oinarrizko lerroa (Mutriku)

Marearteko eremua mareaz gaindikoaren ordena berekoa da, eta lerro paraleloak
osatzen dituzte. Egoera morfodinamiko ertain-islatzaile batekin lotzen da, olatuekiko
esposizio ertainarekin eta tamaina ertain-lodiko harearekin (legarrak daude).
Bilakaerari dagokionez, aztertutako aldian aldaketa txiki bat erregistratu da mareaz
gaindiko eremuan. Lehenik eta behin, hondartza olatuetatik babestuta dago,
Ondarroako portuko dikea eta ipar-ekialdeko harkaitz-azaleratzeak direla eta. Gainera,
apirila-urria zikloan ez da denborale bortitzik izaten. Balio maximoa ekainean eta
uztailean ematen da, eta minimoa, berriz, maiatzean, ekaitz batzuen ondoren. Irailean
beste minimo erlatibo bat dago, ekinokzio-mareetan hondartza lehorra berregituratu
egiten delako.
Itzurun hondartzari dagokionez (Zumaia), esan daiteke oro har mareaz gaindiko
eremua oso txikia dela eta aldakortasun handia duela, olatuekiko esposizio handia eta
harea fina dituelako. Marearteko eremuaren balioak mareaz gaindiko eremuarenak
baino handiagoak dira, eta hori hareatza disipatigarriaren egoera morfodinamikoaren
eragina da, marearteko malda leuneko profil bati lotuta. Hegoaldeko gunean hondartza
lehorra oso urria da.
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4. irudia: Itzurun hondartzako oinarrizko lerroa (Zumaia)

Aztertutako aldiko bilakaerari dagokionez, mareaz gaindiko eremua handitu egin da
apirila-maiatza alditik, garai hartan ekaitzak izan baziren ere. Higadura-tasa handiena
2019ko udazkeneko lehen ekaitzekin gertatzen da, baina ikusten da nabarmen
murriztu dela mareaz gaindiko eremua irailetik aurrera. Hala ere, hilabete horri begira,
ekinokzio-mareak direla-eta hondartzaren goiko aldea berregokitzearekin lotu daiteke,
eta ez hainbeste sedimentuaren galera garbiarekin.
Bestalde, Santiago hondartzak (Zumaia) aurrekoaren oso ezaugarri desberdinak ditu.
Hala, mareaz gaindiko eremu oso zabala du, marearteko eremukoak baino askoz balio
handiagoekin; izan ere, marearteko eremuaren azalera, oro har, txikia da hondartzaren
luzerarako. Hori lotzen da, hain zuzen, hareatzaren profil islatzailearekin, luzetara oso
uniformea den malda handiarekin, olatuekiko oso esposizio txikiarekin eta harearen
tamaina ertainarekin. Marearteko eremuaren aldakortasuna mareaz gaindiko
eremuarena baino txikiagoa da.
Horrela, itsasgoran hondartzaren batez besteko zabalerak balio oso altuak ditu
Gipuzkoako beste hondartza batzuekin alderatuta. Ia hondartza osoan 180-200 metro
inguruko balio uniformeak ditu, eta alboetan bat-batean jaitsi egiten da inguruen
posizioagatik, hurrengo irudian ikus daitekeen bezala.

5. irudia. Santiago hondartzako oinarrizko lerroa (Zumaia)

Aztertutako aldiaren bilakaerari dagokionez, aldaketa txiki bat erregistratu da
mareaz gaindiko eremuan, olatuetatik babestuta dagoen hondartza delako, eta
denborale gogorrik gabeko garaia delako. Horrela, hareatzak hazteko edo handitzeko
joera du 2019ko udaberritik urte bereko abuztura arte, eta higatzeko joera, berriz,
abuztutik seriearen amaierara arte (2019ko urria), Kantauriko hondartzen ohiko
portaeraren ildotik. Hondartzaren errekuperazioa oso azkarra da joera aldatzen den
hilabeteetan (2019ko maiatza-ekaina), eta, ondoren, orekan geratzen da udako
gainerako hilabeteetan.
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Zumaian bezala, Getarian ere itsasertzeko bideometriako 2 estazio daude, non
hareatzen jarraipen morfologikoa egiten den. Lehenengoa Gaztetape hondartzakoa
da; hondartzak mareaz gaindiko eremu mugatua du, alboetako konfinamendu-maila
handiari lotua. Gainera, olatuekiko esposizio handia duenez, oso aldakorra da.
Marearteko eremuaren balioak mareaz gaindiko eremuarenak baino askoz handiagoak
dira, marearteko malda leunei lotutako egoera morfodinamiko disipagarria dela eta.

6. irudia: Gaztetape hondartzako oinarrizko lerroa (Getaria)

Gainera, itsasgoran, hondartza lehorraren gehieneko zabalera 30 metrokoa da, eta
mendebaldean dago. Bestalde, ekialdeko zatian zabalera murriztu egiten da, eta 20
metro baino gutxiagokoa da, muturrean izan ezik, non sarrerako arrapalak asko
mugatzen duen zabalera.
Bilakaerari dagokionez, higadura ikusten da olatu handieneko aldietan, 2019ko urrian,
eta neurri txikiagoan, 2019ko maiatzean, eta errekuperazioa antzematen da eguraldi
egonkorreneko hilabeteetan. Nabarmentzekoa da hondartzak aldaketa horiei ematen
dien ia berehalako erantzuna, eta hori lotzen da olatuekiko esposizio handiarekin eta
hondartzaren goiko aldean dagoen hondar bolumen txikiarekin, konfinamendu-maila
handiak eraginda. Mareaz gaindiko eremua ere murriztu egin da irailean, baina ez
dago inolako denboralerekin lotuta. Beste hareatza batzuetan bezala, ekinokziomareen garaian hondartzaren goiko aldeko kotak doitu egin direla ulertzen da, eta ez
hainbeste sedimentuaren galera garbia egon dela.
Malkorbe hondartzari dagokionez (Getaria), aurrekoaren oso ezaugarri desberdinak
ditu. Marearteko eremua mareaz gaindiko eremua baino txikiagoa da, eta hori
koherentea da aztertutako aldian islatu den egoera morfodinamiko islatzailearekin,
olatuetatik nahiko babestuta egoteari lotuta.
Gainera, iparraldea babestuago dago eta bere forman zerikusia du portuko dikeen
kokapenak; hegoaldeak, berriz, dike horien eragin txikiagoa du.
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7. irudia: Malkorbe hondartzako oinarrizko lerroa (Getaria)

Bestalde, itsasgora eta itsasbeheraren lerroaren posizioen aldakortasuna ahula da, eta
biak nabarmenki paraleloak dira; hori hondartza islatzaileen ezaugarria da.
Bilakaerari dagokionez, nabarmentzekoa da aztertutako aldian mareaz gaindiko
eremuak izandako aldaketa txikia. Horren arrazoia da, batetik, hondartza hazi edo
handitzeko joeran zegoela hasieran (2019ko udaberrian), orekatik hurbil, eta, bestetik,
aztertutako hilabeteetan ez dela denboralerik erregistratu. Gainera, olatuetatik
babestuta dagoenez, higadura mugatua izan da, eta ia berehala errekuperatu da
maiatza eta ekaina bitartean.
Antilla hondartzan (Orio) ikusten da marearteko eremuaren balioak mareaz gaindiko
eremuarenak baino zertxobait txikiagoak direla, baina aldakortasun handiagoarekin.
Hareatzaren egoera morfologikoaren eragina da, ertain-islatzaile motakoa; izan ere,
egoera hori lotuta dago malda ertainak eta moderatuak dituen profil bati, goiko aldean
hondar lodiak eta beheko aldean fina izateari, eta olatuekiko esposizio irekia
edukitzeari.
Itsasbehera-lerroaren batez besteko posizioak itsasgora-lerroaren antzeko banaketa
du. Hala ere, itsasbehera-lerroaren posizioaren aldakortasuna handiagoa da.
Aztertutako aldian ikusi da itzulera-korronteen sistemak eta zeharkako barrak daudela
marearteko eta urpeko eremuan, aipatutako egoera morfologikoa duten hondartzen
ezaugarria baita.

10

8. irudia: Antilla hondartzako oinarrizko lerroa (Orio)

Bilakaerari dagokionez, higadura tasa handienak bat datoz aztertutako aldiko olatu
handieneko hilabeteekin, 2019ko udaberrian eta, neurri handiagoan, 2019ko
udazkenean. Aldiz, epealdi egonkorrenean, udan, mareaz gaindiko eremua handitu
egin da.
Ondarbeltz hondartzari dagokionez (Mutriku), azterketa aldi laburrena duen hondartza
da sarearen barruan (6 hilabete); izan ere, geroago egin zen, Deba-Mutriku GI-638
errepidea konpontzeko obren barruan, errepidea zabaltzeak hareatzaren bilakaera
morfologikoan duen eragina aztertzeko. Aldi horretan, errepidea zabaltzeko eta
pasealekua egiteko lanak burutu dira, hondartza zuzenean okupatuta, eta horrek
eragina izan dezake lortutako datuetan.
Itsasgoran, hondartzaren batez besteko zabalera gero eta txikiagoa da ekialdetik
mendebaldera, errepidearen inguruaren posizioa dela eta.

9. irudia: Ondarbeltz hondartzako oinarrizko lerroa (Mutriku)
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Bestalde, hareatzak aldakortasun oso txikia izan du aztertutako aldian eta, datuen
arabera, hondartzaren portaera morfologia islatzailearen motakoa da, olatuekiko
esposizio txikiarekin lotuta. Mendebaldeko muturrean soilik ikusten da aldakortasun
handiagoko eremu bat itsasgora-lerroaren posizioan.
Mareaz gaindiko eremuaren bilakaerari dagokionez, erregistratu da hondartza
errekuperatu egin dela seriearen hasieran, olatu gutxi izan direlako 2019ko ekaineko
eta uztaileko aldian, eta, halaber, higadura izan dela aldiaren amaieran (2019ko urria).
Azkenik, Zarauzko hondartza da datuen serie luzea ematen duen bakarra, 9 urte baino
gehiagoko aldian hondartzak izan duen bilakaera aztertzeko aukera ematen baitu. Izan
ere, erregistratutako higadura eta akrezio tasek aukera emango dute, klimaaldaketaren testuinguru batean, itsasoaren mailaren igoerarekin lotutako etorkizuneko
higadura egoerak edo joerak erreproduzitzeko.
Hareatza oso sartuta dago harkaitz-inguruen artean, eta ez du sedimentuak sartzeko
ez ateratzeko iturririk. Beraz, olatuekiko esposizio handiko hareatza baten berezko
aldakortasun handia erakutsi arren, adierazleek ez dute higadura-joera jarraitua
erakusten; aitzitik, higadura garaiak errekuperazio aldi motelagoekin txandakatzen
dira, azken joera neutroa izanik.
Marearteko eremuak balio altuak erakusten ditu mareaz gaindiko eremuarekin
alderatuta; izan ere, hondartzaren profil ertain-disipagarria lotuta dago olatuekiko duen
esposizio handiarekin, eta tamaina ertaineko harearekin.
Ohikoa da 30 m inguruko batez besteko zabalerak aurkitzea udan, eta neguan, berriz,
20 metrora murrizten dira. Sartzeko arrapalek nabarmen murrizten dute batez besteko
zabalera. Aldakortasuna handiagoa da ekialdeko eremuan, estuarioaren bokalea
dagoelako eta goiko aldean hondar-erreserba handiagoa dagoelako (dunak). Horren
ondorioz, sedimentuen igarotze-tasak handiagoak dira eta hondartza errekuperatzeko
gaitasun handiagoa dago. Gainera, hareatzaren alde horretan itzulera-korronteak
daudela antzeman da.

10. irudia: kostaldeko lerroaren digitalizazioa Zarauzko hondartzako itsasbehera ertain batean
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Nabarmentzekoak dira 2017ko eta 2019ko neguak, olatu gutxi izan zirelako, eta, beste
muturrean, 2014ko negua dago, oso ezohikoa denborale ugariengatik. Oro har, 2013,
2014, 2015 eta 2016. urteetan, olatuen energia batez bestekoa baino handiagoa izan
zen.
Hondartzaren higadura eta akrezio edo hazkunde seriean urteko urtaro-zikloa ikus
daiteke, mareaz gaindiko eremuaren galera eta irabazia barne (20.000 edo 30.000 m2
inguru). Urtetik urterako aldaketa handia da, eta, horrela, 2010etik 2012ra bitartean,
hazteko joera ikus daiteke; 2012 eta 2014. artean, higadura-joera handia izan da; eta
2015. eta 2019. artean, errekuperazio motela antzeman da. Nabarmentzekoa da
2014ko metatze tasa, dragatze-materialaren isuri artifiziala egin baitzen hondartza
lehorra errekuperatzeko asmoz. Hala ere, jarduera horrek ez du eraginik izan datuen
seriean, epe laburrera hautemandakoaz harago.
Aztertutako datu-aldi berriaren arabera (2019ko maiatzetik urrira), hondartza lehorra
errekuperatu egin da. Azken udako olatu-maila oso ahula izan da, eta horrek sendotu
egin du azken urteotako joera metatua.

3. ONDORIOAK
Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sareak monitorizatutako Gipuzkoako
hareatzen bilakaera morfologikoaren jarraipena oso interesgarria da, eta hondartza
bakoitzaren ezaugarriak eta erantzuna adierazteko aukera ematen du eremu, luzera
eta aldakortasunari lotutako adierazle sinpleen bidez.
Garrantzitsua da jarraipena ematea Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta
Obra Hidraulikoetako Departamentuaren eta Azti Fundazioaren arteko lankidetzari;
izan ere, lankidetza horri esker, hondartza bakoitzak epe laburrean, ertainean eta
luzean klima-aldaketaren testuinguruan izango duen bilakaeraren joerak aztertu ahal
izango dira.
Aztertutako aldiak, oro har, laburrak izan dira, 6 eta 7 hilabete artekoak sareko estazio
gehienetan. Beraz, nahiko urriak dira joerak zehaztu ahal izateko, eta horri gehitu
behar zaio ez dituztela hartzen estatistikoki olatu bizienak izaten diren hilabeteak,
hondar mugimenduaren tasa handiagoekin lotzen direnak.
Debako eta Hondarribiko estazioei dagokienez, aztertutako aldiak urtebete baino
gehiagokoak izan dira, baina negua oso ezohikoa izan da, eta, beraz, ez da behar
bezala adierazi hareatzen ohiko portaera. Izan ere, 2018ko abenduan eta 2019ko
urtarrilean olatuak oso lasaiak izan ziren, eta horrek mareaz gaindiko harea
berreskuratzea ahalbidetu zuen hilabete horietan, udako ohiko balioetaraino iritsiz.
Higadura-zikloaren iraupena txikia izan da eta, Debako hondartzaren kasuan,
hondartza lehorra irabazi da serie osoan.
Zarauzko hondartzari dagokionez, 9 urtetik gorako datuak daude dagoeneko, oso
erabilgarriak etorkizunean higadura-egoerak edo itsas mailaren igoerarekin lotutako
etorkizuneko
joerak
erreproduzitzeko.
Higadura-zikloak
erregistratu
dira,
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errekuperazio-aldi motelagoekin txandakatu direnak; azken emaitza neutroa izan da.
Izan ere, 2015az geroztik errekuperazio motela ikusten da, 2014ko neguko denborale
bereziki gogorren ondoren. Ez da ikusten hondar ekarpen artifizialak eraginik izan
duenik epe luzera.
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