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1. Zertarako Klima Aldaketara 
Egokitzeko Plana? 

Klima-aldaketa presente dago jada gure bizitzetan, elkarrizketetan eta 

etorkizunerako itxaropenetan. Erakunde guztiek eta herritar guztiek 

zeregin garrantzitsua dute giza jarduerak eragindako fenomeno horren 

aurkako borrokan, bai kausei erantzuteko, hau da, berotze globala 

eragiten duten gasen isuriak arintzeko edo murrizteko, bai ondorioei 

erantzuteko, hau da, gure lurraldea, gure etxebizitzak eta bizimodua 

klima-aldaketara egokitzeko, eta ahal den neurrian, klima-aldaketaren 

ondoriozko kalteak saihesteko. 

Bermeoko Udala konprometituta dago klima-aldaketaren aurkako 

borrokarekin, eta hainbat ekimen jarri ditu abian; horien artean, udalerri 

osorako Klima Aldaketara Egokitzeko Plana egitea, hainbat etapa 

dituena.  

Dokumentu honek etapa horietako lehena laburbiltzen du, udalerriak 

klima-aldaketaren aurrerapenaren aurrean dituen arrisku nagusien 

diagnostikoa. Azterketa horri esker aurreikusitako inpaktuak murrizteko, 

gure azpiegiturak, eraikinak, espazio publikoa, natura-ingurunea eta 

kontsumo-jarraibideak egokitzeko helburuak eta proposamenak ezarri 

ahal izango dira. 

Foto 1.1 Bermeo portu zaharra 
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2. Zer dira arrisku klimatikoak? 

Klima-arriskuak honela defini daitezke: pertsonei, ondasun publiko edo 

pribatuei edo ingurumenari kalteak edo inpaktuak eragiten dizkieten 

klima-aldaketaren ondoriozko gertaera edo gertaera multzo jakin bat 

gertatzeko probabilitatea.  

Arrisku klimatiko horien magnitudeak hainbat osagairen konbinazioaren 

araberakoak dira: mehatxua edo arriskugarritasuna, hau da, aurreikus 

daitezkeen muturreko fenomeno meteorologikoen dimentsioa. Arrisku 

horiek eragindako ondasunen eta pertsonen esposizioa edo dimentsioa, 

eta arrisku horiek jasango dituzten sistema naturalen eta giza sistemen 

kalteberatasuna.  

Kontzeptu horiek bero-boladen adibidearen bidez argitu daitezke, non 

mehatxuek osasunarekin, giza bizitzaren galerarekin edo sistema 

naturalen kalteekin zerikusia duten gehiegizko tenperaturen ondorioz. 

Esposizioa biztanleriaren magnitudeak eta eragindako espazioak dira. 

Kalteberatasuna aldiz, tenperatura altuen ondoriozko kalteak jasateko 

joera da. Gizakien kasuan, hainbat faktoreren ondorioz, (adina, 

etxebizitzen egoera edo pertsonen ezaugarriak esate baterako) kalte 

horiek jasateko joera handiagoa edo txikiagoa izan daiteke.  

 
Foto 2.1 Mikel Deuna Enparantza Plaza 
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3. Eta Bermeori gehien eragingo 
diotenak 

Arrisku klimatikoen artean, Bermeoko udalerrian kritikoenak hurrengo 

irudian adierazitakoak dira. 

Aldaketak tenperaturaren 

erregimenean 

Aldaketak hezetasun- eta 

prezipitazio-erregimenean 

Itsas mailaren igoera 

Ibai-uholdeak 

Lehorteak eta suteak 

Muturreko prezipitazioak 

Bero-boladak 

Itsas mailaren igoeragatiko uholdeak 

Kostaldeko azpiegiturek arrisku handia dute itsas mailaren igoeraren 
ondoriozko arriskuekiko. Izan ere, itsas maila 26 cm-ra iritsiko da 2050ean, 
tarteko proiekzioen arabera. Agertoki horretan 8 eraikin daude kaltetuta, 
inguruko espazio publikoaz gain. 
 
Portu-azpiegitura da itsas mailaren igoeraren aurrean arrisku handiena 
duena, ondorengo arrisku-mapan ikus daitekeen bezala. Portu-
azpiegituraren funtzionaltasuna modu nabarian kaltetua izango da  
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Hiri-inguruneko ibai-uholdeak 

Prezipitazioen intentsitatea handitzeak Artika ibaia txertatzen den arro 

hidrografikoan jasotako bolumen hidrikoa handitzea dakar, eta horrek 

emaria handitzea eta gainezka egin ahal izatea eragiten du, gero eta 

ugariagoak izango diren ur-goraldien ondorioz. 

Bermeoko udalerriko 3 hektarea inguru uholde-arriskua duten eremuetan 

daude, 233 eraikin barne (guztizkoaren % 11), gehienak bizitegi-

erabilerakoak eta beheko solairuan merkataritza dutenak.  

Duela hamarkada bat baino gehiago eraikitako saneamendu-azpiegiturek 

eta Erribera plazako ekaitz-tankeak aukera ematen dute horrelako 

fenomenoak arintzeko, baina klima-bilakaerak horiek berrikustea 

eskatuko du, egoera hobean aurre egin ahal izateko.  
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Lehorteak 

Klima aldaketaren eta uraren zikloaren arteko lotura estua agerian 

geratzen ari da azken urteetako uda-garaian, baina kezka handia piztu du 

2022ko abuztuan Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak zenbait udalerriri, 

besteak beste Bermeori, itsasontziz edateko ura emateko erabakiak.  

Euri-egunen kopurua murriztu egingo da klima-aldaketaren ondorioz, eta 

horrek ebapotranspirazioa areagotzen ere lagunduko du. Honek aldi 

berean lurzoruan gordetako hezetasuna galtzea dakar, landaretzaren 

hazkunde egokia baldintzatuz.  

Erregimen hidrikoaren aldaketek ibai-ibilguei ere eragingo diete, eta 

arriskuan jarriko dute emari ekologikoa.  

Estres termiko eta hidrikoaren aurrean espezieek duten hazkundearen 

gaineko inpaktuaz gain, prezipitazioak jaisten ari diren testuinguru bateko 

ingurunean bizitzeko gai diren espezie exotikoak sartzeak eragindako 

inpaktua ere gehitu behar da, ekosistemak ezegonkortu eta beste landare-

espezie batzuk parasitatu baititzakete. 

  

Foto 3.1 Belardiak, eukalipto-basoak eta baso autoktonoa Bermeon 
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Bero-boladak, biodibertsitate-galerak eta suteak 

Bero-boladen tenperatura-igoerak arrisku bat dira biztanleria-talde jakin 

batzuen osasunerako, bereziki adin handieneko taldeentzat, tenperatura-

aldaketekiko sentikorragoak baitira. Horrenbestez, eragin hori bereziki 

garrantzitsua izango da Bermeoko 65 urtetik gorako biztanleentzat. 

2021ean Bermeoko biztanleri guztiaren % 25,7 65 urtetik gorakoa zen.  

Are handiagoa da errenta txikiagoa duten eta etxebizitzak okerrago 

isolatuta dituzten biztanleen kasuan, neurri handi batean hirurogeiko 

hamarkadako hiri-hedapenarekin lotuta baitaude. Biztanleria-

kontzentrazio handiko auzoek eta garai horretako etxebizitzek (ikus 

erantsitako mapa) bero-boladen eragin handiagoa jasan lezakete, eta 

etxebizitzen hobekuntza energetikoa ez ezik, espazio publikoetako 

lurzoruaren arborizazioa eta iragazkortzea ere beharrezkoa izango 

litzateke.  

Tenperaturen aldaketek landarediaren eta faunaren gaineko inpaktu 

larriak ere eragiten dituzte eta zaildu egiten dute bertako landare-

espezieen ur-hornidura. Tenperaturaren igoerek, aipatutako 

prezipitazioen aldaketekin batera, erakargarriago egingo dute ingurunea 

espezie exotikoak iristeko, eta ondorioz, bertako biodibertsitatea galduko 

da.  

Lehorteek, bero-boladek, hezetasun-galerek eta egur-espezieen 

landaketek ere sute-arriskua handituko dute. 
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4. Ondorioak 

Bermeoko udalerriaren ezaugarrien eta klima-aldaketatik eratorritako 

arriskuen azterketari esker, honako hau ondoriozta dezakegu: 

1. Klima-aldaketa dagoeneko presente dago udalerrian eta etorkizu-

nean modu askoz biziagoan eragingo du bai natur ingurunean, bai 

eraikin eta azpiegituretan eta biztanleriaren baldintza ekonomiko 

eta osasunean. 
 

2. Bermeoko klima-aldaketaren arrisku eta ondorioek antzekotasun 

asko dituzte inguruko beste udalerri batzuekin, baina badituzte 

ezaugarri eta dimentsio bereizgarriak, espero diren kalteak mu-

rrizteko modu berezian landu beharrekoak. 
 

3. Bermeoko tokiko klima-aldaketaren lau bektore nagusiak hauek 

dira:  

• Itsas mailaren igoera. 

• Ibai uholdeak. 

• Prezipitazio-erregimenaren aldaketa (lehorteak eta euri-

erauntsiak). 

• Eta tenperaturen aldaketa (bero-boladak). 

 

4. Fenomeno klimatiko horietako bakoitzak azpiegituretan, eraiki-

netan, jarduera ekonomikoetan, natur ingurunean eta bertako 

bioaniztasunean edo biztanleriaren osasunean kalteak egiteko 

arrisku ez arbuiagarriak sortzen ditu 

 

5. Itsas mailaren igoerak Bermeoko kostalde guztiari eragiten badio 

eta eragingo badio ere, garrantzi berezia du portuko azpiegituren 

gainean izango duen intzidentziak. 
 

6. Ibaiak gainezka egiteko arriskua mende honetan zehar presente 

egongo da. Klima-aldaketaren eszenatoki moderatu eta bizienaren 

arteko tartean, berrehun eraikin baino gehiago (guztizkoaren % 

11) uholdeen eraginpean gelditzeko arriskua dago. Horietatik 

gehienak etxebizitza-erabilerarako dira, eraikin horien lurzorua 

merkataritzako erabiltzen delarik. 
 

7. Prezipitazioaren aldaketek eragina izango dute bai nekazaritza-

ekoizpenean, bai baso- eta natura-ekosistemetan eta baita 

biztanleriaren ur-hornikuntzan ere. 
 

8. Tenperatura-aldaketek nekazaritza-ekoizpenean eta baso- eta na-

tura-ekosistemetan ere eragingo dute, lehorte eta sute-arriskue-

kin batera. 
 

9. Bero-boladek eragina izango dute batez ere hiri-sektore batzuetan 

eta adinagatik edo egoera ekonomikoagatik zaurgarria den biztan-

lerian.  
 

10. Inpaktu-multzo honek udal gobernuko sail gehienei dagokien 

ekintza publikoa eskatzen du, fenomeno klimatikoen, aurreikus 

daitezkeen kalteen eta tokiko gobernuaren arloen arteko harre-

man konplexuak laburbiltzen dituen ondoko ilustrazioan ikus dai-

tekeen bezala. 
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