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Laburpen exekutiboa
Lindanoaren kutsadura historikoa: 
oraina eta geroa

Arroetako erakundeek 2019. urtean egindako lindano analitiketan ikusten denez, 2017. 
eta 2018. urteetan bezala, toxiko arriskutsu hau gure ibaietan dago oraindik ere, nahiz eta 
Europako Batasunak debekatua dagoen nekazaritzarako 1979tik eta edozein erabileratarako 
2008tik.

Datuek nabarmentzen dutenez, Europako eta Espainiako 
legediek gabeziak dituzte, eta erkidegoetako eta estatuko 
administrazioek esku hartu beharra dute toxiko horren kutsadura 
jaisteko ingurune akuatikoan.

Txosten honek lindanoaren presentzia eta haren ekoizpenean 
eraturiko beste hexakloroziklohexano isomeroena analizatzen 
ditu 2019. urtean demarkazio hidrografikoetan. Datuak 
Miterdek eman ditu, hau da, Trantsizio Ekologikorako eta 
Erronka Demografikorako Ministerioak, Ekologistak Martxan-ek 
ingurumen arloko informazioa eskatuta.

Datuek erakusten dute lindanoa lur azaleko nahiz 
lur azpiko uretan dagoela oraindik ere. Are gehiago, 
arro batzuetan, toxikoa ugariago agertu da; hortaz, 
Ekologistak Martxan-ek hauxe gomendatzen dio 
Miterdi:

Neurri eraginkorrak ezartzea hondakinak, lurzorua eta 
ura deskontaminatzeko eta birgaitzeko.

Demarkazio hidrografikoen Kudeatzaileek laginketak 
eta toxikoaren analitikak nola egin behar dituzten arau 
harmonizatuak idaztea.

Estatu mailan neurriak ezartzea lindanoaren eta beste 
HCH isomero batzuen mugako balioa ez dadin izan gure 
ibaietan, lakuetan eta abarretan baino baimengarriagoa 
gizakiak kontsumitu beharreko urean.

Urtez urte 
emaitzek jarraitzen 

dute erakusten 
Espainiako lur 

azaleko eta lur 
azpiko urak

lindanoz kutsatuta 
daudela 

eta berehala 
deskontaminatu 

behar liratekeela 
hondakinak, 

lurzorua eta ura
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Lindanoa:
ondare toxiko baten gaurko egoera

Txosten honek HCH-gammaren presentzia (hexaclorociclohexanoa, aurrerantzean HCHa 
edo lindanoa) eta haren isomeroena aztertzen du Espainiako arro hidrografikoen lur azaleko 
eta lur azpiko uretan. 

Lehentasunezko substantzia arriskutsua da lindanoa, eta orain zenbait urte era masiboan 
erabili zuten intsektizida gisa nekazaritzakoak diren nahiz nekazaritzakoak ez diren 
xedeetarako. Debekatu zutenetik, hondakin toxikotzat dute, oraindik ere badirauena Espainiako 
demarkazio hidrografikoetan 2019an.

Lindano komertzialaren ekoizpena oso eraginkortasun txikikoa izan zen; izan ere, 
substantzia horren (gamma isomeroa) tona bakoitzeko, beste isomero batzuen sei-hamar tona 
bitarte lortzen dira (beste hexakloroziklohexano formak, hau da, alfa, beta, delta, epsilon...).1

Europako Batasuneko toxikologia arautzaileak oso toxikotzat eta iraupen luzekotzat du 
substantzia hau uretako bizitzarako. Gizakiarentzat toxikotzat jotzen da irensten bada eta 
larruazalarekin kontaktuan jartzen bada eta kaltegarria arnasten bada; orobat,  kalte egin 
diezaioke bularreko ume bati nahiz gorputzeko organoei kontaktuan luzaroan eta behin edo 
berriz egonez gero2.

Minbizia Ikertzen duen Nazioarteko Agentziak (IARC) gizakien minbizi-eragiletzat sailkatu 
du lindanoa (1. taldean). Agentzia horrek berak dakarrenez, froga asko daude erakusten 
dutenak linfoma ez hodkidinianoaren kartzinogenotasuna.3

Txosten honetako datuak Miterdek eman ditu, hau da, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministerioak, Ekologistak Martxan-ek ingurumen arloko informazioa 
eskatuta. Komeni da azaltzea Miterdek ez diola eman Guadalquivirko arroko 2019ko daturik 
Ekologistak Martxan-i eta Euskal Autonomia Erkidegoko datuak URAK eman dizkiola eta ez 
datozela Miterdek emandako datuetan.

1.   VIJGEN, J. “The Legacy of Lindane HCH Isomer Production. Main Report. A Global Overview of Resi-
due Management, Formulation and DisposaL”. Asociación Internacional de HCH y Plaguicidas, 2006.
2.   A2. SUBSTANTZIA KIMIKOEN EUROPAKO AGENTZIA, Lindano, https://echa.europa.eu/
information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/66117. 
3.   IARC, Carcinogenicity of lindane, DDT, and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, Volumen 113 de IARC 
Monographs,  http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol113/index.php.

Sarrera eta metodologia1



Lindanoa:
ondare toxiko baten gaurko egoera

3

Lindanoa, ondare toxikoa2
Lindano hondakinak Espainiako leku anitzetara garraiatu ziren. Kasu askotan, ez dakigu 

isurkiak non dauden, zenbat isuri den eta nolako baldintzatan isuri diren.

Hala, hondakinak ausaz banakatu ziren. Barakaldoko eta Erandioko enpresak, Chemical 
eta Nexana eta Transportes Bonbin, eta Sabiñanigoko (Huesca) Industrias Quimicas del Norte 
(Inquinosa) zuzenean daude lotuta kontrolik gabeko HCH isuriekin; izan ere, hondakinak toki 
batetik bestera aldatu zituzten kontrolik gabe, iruditzen zitzaien lekuetan isuriz.

Horregatik detektatu ohi dute, debekatu zutenetik urteak igarota ere, konfederazio 
hidrografikoek oraindik ia Espainia osoko ibaietan, horietako batzuek estatu kide bat baino 
gehiago hartzen dituztelarik 

Txosten honetan datozen Konfederazio Hidrografikoen kontroletako datuek erakusten dute 
lindano hondakinen kudeaketa iluna eta zabarra izan zela Espainiako Estatuan, eta hori 
aspaldiko urteetan ohartarazten ari da Ekologistak Martxan.

Espainiako zenbait gune daude non lindano hondakinak legez kanpo eta kontrolik gabe 
jalki baitziren. Non dauden ez dakigun hondakin horiek oraintxe bertan uretara isurtzen ariko 
dira.

Lindanoaren eta haren isomeroen presentzia 
egiaztatuta dago demarkazio hidrografiko 
hauetan: Miño-Sil, COCC Cantábrico, COR 

Cantábrico, COR-EAE, Duero, Ebro, CMA Andalucía, 
GB Andalucía, TOP Andalucia, Guadiana, Jucar, 

Segura eta Tajo. 
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Lindanoaren ezaugarri kezkagarriak3
Lindanoak edo gamahexanoak, eta haren ekoizpenean eraturiko beste hexakloroziklohex-

ano isomero batzuek (HCH) honako ezaugarri hauek dituzte:

Iraunkortasuna. Motel degradatzen dira.

Toxikotasuna. Kalteak egiten dizkiete animalia espezierik gehienei eta ingurumenari 
oro har. 2015eko ekainetik, gizakientzako kantzerigontzat du Osasunaren Mundu 
Erakundeak, 1 multzoan, zeinetan sartzen baitira toxikotasuna egiaztatuta duten 
prozesu industrialak eta konposatu kimikoak. Gaur egun “jada ez da plagizida bat”, 
eta ezin dugu halakotzat jo, ezen eta “lehentasunezko substantzia arriskutsua da”.

Mugikortasuna. Lurrunkortasuna maila handia dute.

Biometatzea eta biomagnifikazioa. Gantzetarako joera duenez (erraz itsasten zaio 
ehun horri) eta degradatzea zaila denez, kate trofikoan pilatzen dira konposatuok 
eta haren kontzentrazioa goiko maila trofikoetara igotzen da. Are gehiago, joan den 
mendeko 70eko hamarkadan, Antartidako pinguinoen gantzetan detektatu zituzten 
halako konposatuak.

Lindano molekulak aipaturiko ezaugarri guztiak betetzen ditu: oso iraunkortasun handia 
du, eta horregatik motela eta zaila da haren degradazioa. Erraz itsasten da hura irensten 
edo arnasten duen animaliaren gantzetan, eta sare trofikoetan biometatzeko joera du; are 
gehiago, talde taxonomiko gehienetan detektatu izan dute.
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Gure ibaietako kutsadura zenbakitan: 
lindanoa4

Uraren Esparru Zuzentarauarentzat hauxe da kutsadura: “Giza jardueraren ondorioz, zuzenean 
edo zeharka, kaltegarriak izan daitezkeen gaiak edo beroa atmosferan, uretan edo lurrean 
sartzea; gai horiek edo beroa kaltegarri izan daitezke giza osasunerako edo uretako ekosistemen 
kalitaterako, edo uretako ekosistemen menpeko lurreko ekosistemen kalitaterako; era berean, gaiok 
eta beroak kalte egin diezaiekete ondasun materialei edo kaltegarri edo oztopo izan daitezke 
ingurumenaz gozatzeko edo ingurumenaren beste erabilera zilegi batzuetarako.” (2.33 artikulua, 
Uraren Esparru Zuzentarauarena).

Zuzentarau horren helburuetako bat zera da, lehentasunezko substantzien kutsadura 
desagerraraztea lur azaleko uretan. Beraz, hondakin honek Espainiako ibaietan duen kutsadura 
maila baloratzeko, erreferentziatzat hartzen da Uraren Esparru Zuzentarauak ezarria duena.

Zuzentarau horrek kalitatezko bi arau ezartzen ditu lindanoarentzat (HCH-gamma): 
 1. 0,02  µg/l urteko batezbesteko muga gisa eta 
 2. 0,04 µg/l kontzentrazio maximo onargarri gisa.
 
Miterdek urteko batezbesteko kontzentrazioen daturik eman ez duenez, Espainiako demarkazio 

hidrografikoetan detektaturiko HCH-gammaren balio maximoak analizatzen ditu txosten honek.

Azterturiko ur masak hamazazpi demarkazio hidrografikoei dagozkie. Mapan ikus daiteke 
demarkazio hidrografiko bakoitzaren kudeaketa eremua:

Demarkazio hidrografikoak Espainian
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Ekologistak Martxan-ek hamazazpi demarkazio hidrografikoetako uretan eta sedimentuetan 
dauden kutsagaien datuak eskatuta, denek igorri dituzte erantzunak salbu eta Guadalquivirko 
demarkazioak.

2019an, txosten hau sortu aurreko azken datuetan, lindanoa (HCH-gamma) detektatu zen 
datuak eman dituzten Espainiako demarkazio hidrografiko guztietan salbu eta Kataluniako 
barne arroetan, Galizia Kostan eta Kantaurikoan. 10.640 analitiketatik guztira 716tan 
detektatu zen lindanoa, eta hori oso kopuru handia da, %6,73koa.

Taula honetan emaitzen laburpena:

LINDANO (HCH-GAMMA) URETAN: ARROZ ARRO URAREN KALITATE ARAU 
GAINDITU DUTENAK 2019. URTEAN

DEMARKAZIO 
HIDROGRAFIKOA

ANALITIKEN 
KOP.

DETEKZIO 
KOP.

ANALITIKETAKO 
DETEKZIOEN 
EHUNEKOA

KALITATE ARAUA 
ZENBATETAN 

GAINDITU DUTEN

ANALITIKETAN 
IZAN DIREN 

GAINDITZEEN 
EHUNEKOAK

GC-GALICIA 424 0 0.00% 0 0.00%

MIÑO-SIL 1.195 60 5.02% 3 0.25%

COCC-CANTABRICO 404 3 0.74% 0 0.00%

CANTÁBRICO 17 0 0.00% 0 0.00%

COR-CANTABRICO 157 3 1.91% 0 0.00%

COR PAÍS VASCO 2.760 411 14.89% 12 0.43%

CIC CATALUÑA 270 0 0.00% 0 0.00%

DUERO 1.888 19 1.01% 0 0.00%

EBRO 221 15 6.79% 0 0.00%

CMA-ANDALUCIA 166 20 12.05% 0 0.00%

GB-ANDALUCIA 65 20 30.77% 0 0.00%

TOP-DANDALUCIA 70 9 12.86% 0 0.00%

GUADALQUIVIR DATURIK 
GABE

DATURIK 
GABE

DATURIK GABE DATURIK GABE DATURIK GABE

GUADIANA 1.307 2 0.15% 0 0.00%

JUCAR 595 35 5.88% 0 0.00% 

SEGURA 1.101 114 10.35% 0 0.00%

TAJO 424 5 1.18% 0 0.00%

GUZTIRA 11.064 716 6.47% 15 2.09%
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CIC Catalunyako demarkazio hidrografikoan ez da izan detekziorik; horrek esan nahi 
du kuantifikazio mugak oso-oso altuak direla, eta lindanoa detektatua izateko oso kopuru 
handitan egon behar duela. Horren ondorioz, ez da detekziorik izan arro horretan. Kataluniako 
demarkazio demografikoak kuantifikazio mugak aldatu behar lituzke, eta gainerako arroetan 
darabiltzatenekin harmonizatu konparagarriak izan daitezen. 

Kantauriko demarkazioan ere ez dago detekziorik; kontua da 17 analitika oso gutxi direla 
behar bezalako neurketak ziurtatzeko.

Guadalquivirko arroaz ez dugu informaziorik ez dutelako daturik igorri; hortaz, biztanleria 
informatzeko betebeharra urratzen ari da.

EAEko lindano kutsadura jakiteko, URAk Ekologistak Martxan-i emandako datuak erabili 
ditugu, eta ez daude Miterdek emandako datuetan; administrazioen arteko ohiko komunikazio 
arazo bat da, eta lehenbailehen zuzendu behar litzateke. Hala, EAEko datuak ateratzeko 
batu egin behar dira COR-Cantabricokoak (EAEko barne arroak) eta Ebroko Arroaren EAEko 
zatikoak.

HCH-gammaren araua gainditzeari dagokionez, 2019an, 15 balio detektatu ziren kalitate 
arauaren parean nahiz hortik gora, 12 EAEn eta 3 Miño-Silen. Horrek esan nahi du EAEn 
lindanoa detektatu zeneko %3tan kalitate araua gainditu zuela. Miño-Silen, berriz, %5ekoa da 
gainditze-detekzioaren portzentajea.

EAEren kasuan, aurreko urteetako azterketatik dakigu 
ingurumen kalitatearen arauak gainditzearena lurzoru 
kutsatuekin lotuta egon ohi dela. EAEko lurzoru kutsatuetan 
lindanoa detektatu den bezala, ziurrenera detektatuko 
litzateke estatuko beste leku batzuetan ere. Hori dela eta, 
administrazio eskudunek aztertu egin behar lituzkete halako 
lurzoruak toxikoen gune berriak aurkitzeko.

Beharrezkoa da 
administrazio 

eskudunek uretan 
kutsatutako 

lurzoruen 
eta lindanoa 

detektatzearen 
arteko erlazioa 

aztertzea, toxiko 
horren hondakin-

foku berriak 
aurkitzeko.
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IKBAren HCH ISOMEROEN DETEKZIO KOPURUA

Ibaien kutsadura zenbakitan: 
HCH isomeroak5

Lindanoaren fabrikazioan, handia da efikazia falta, HCHaren beste isomero kopuru handi 
bat sortzen baita.

Lindanoaren fabrikazioan sorturiko HCH isomeroak detektatzeko demarkazio hidrografikoek 
egiten dituzten azterketek laguntzen dute ikusten zenbaterainokoa den toxiko horien presentzia 
Espainiako ibaietan.

LINDANO ISOMEROEN DETEKZIOAK

Hona hemen HCH isomeroen detekzioen datuak Espainiako arroetan, ondoko grafikoan 
ere ikus daitezkeenak.

ARROA 2017 2018 2019

GC-GALICIA 15 7 0

MIÑO-SIL 33 47 296

COCC-CANTÁBRICO daturik gabe daturik gabe 4

CANTÁBRICO daturik gabe 0 0

COR-CANTÁBRICO daturik gabe 2 4

COR PAÍS VASCO 77 397 2153

CIC CATALUÑA 3 daturik gabe 0

DUERO 2 20 153

EBRO 33 40 94

CMA-ANDALUCÍA 20 80 43

GB-ANDALUCÍA 39 8 22

TOP-DANDALUCÍA 34 6 13

GUADALQUIVIR 34 23 daturik gabe

GUADIANA 0 0 76

JÚCAR 38 daturik gabe 92

SEGURA 3 95 253

TAJO daturik gabe 16 56

GUZTIRA 331 741 3259



Lindanoa:
ondare toxiko baten gaurko egoera

9

Ikus daitekeenez, oro har igo egin dira detekzio kopuruak, nahiz eta igo egin den, era 
berean (beharbada gizartearen presioagatik), arroetako erakundeek egindako analitika 
kopurua; hala, 2017an 7.905 izan baziren, 2019an 45.491 izan dira.

Grafiko honetan, ikusten da lindano isomeroak urtez urte detektatu direla bilatu diren arro 
guztietan. URAren datuak hain handiak dira ezin baitira argi ikusi beste arro batzuetako 
detekzioak; hurrengo grafikoan EAEko datuak kendu dira 2017, 2018 eta 2019 urteetarako.

HCH detekzioen kopurua arroz arro
(2017,2018,2019)

HCH detekzioen kopurua arroz arro (salbu eta EAE)
 (2017,2018,2019)
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Analitiketako detekzioen ehunekoa

Ondoren, urtero egindako analitiken detekzioen ehunekoak aztertuko ditugu, arroak 
elkarrekin konparatzeko moduan.   

Analitika kopuruei dagokienez, detekzioak igo egin dira Dueron, Ebron, Guadianan eta 
Tajon.

Nabarmentzekoa da nolako detekzio portzentaje handia izan den EAEko arroetan (%19,81, 
guztira 2.153 detekzio) eta Ebrokoetan, %6,79koa.

INGURUMEN KALITATEAREN ARAU GAINDITZEAK

Lindano gammen isomero askotarikoetan izan diren arau gainditzeak, 2019an, ugaritu 
egin ziren aurreko urteen aldean, honako taula honetan ikus daitekeenez:
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HCH-ETAN IZAN DIREN ARAU 
GAINDITZEAK

Deigarriak dira, beste behin, EAEko datuak, 467 ez-betetze izan baitira. Beste arro bat 
bakarrik dago arauaren ez-betetzeak ageri dituena 2019an, Miño-Silekoa, kasu honetan 4tan. 

CUENCA 2017 2018 2019

GC-GALICIA 0 0 0

MIÑO-SIL 4 7 4

COCC-CANTÁBRICO daturik gabe daturik gabe 0

CANTÁBRICO daturik gabe 0 0

COR-CANTÁBRICO daturik gabe 0 0

COR PAÍS VASCO 15 52 467

CIC CATALUÑA 0 daturik gabe 0

DUERO 0 3 0

EBRO 0 0 0

CMA-ANDALUCÍA 0 0 0

GB-ANDALUCÍA 0 0 0

TOP-DANDALUCÍA 0 0 0

GUADALQUIVIR 2 1 daturik gabe

GUADIANA 0 0 0

JÚCAR 0 daturik gabe 0

SEGURA 0 2 0

TAJO daturik gabe 0 0

GUZTIRA 21 65 471
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HCHaren ingurumen kalitatearen araua gainditutakoak 
(%)

HCHaren ingurumen kalitatearen araua
gainditutakoak (%) (EAErik gabe)

EAEko datuak kendu ditugu grafikotik, gainerako arroen datuak hobeto ikusteko:

Berriz ere, analitika kopuruen gainean kalkulatu dira ingurumen araua gainditutakoen 
ehunekoak.
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ARROA 2017 2018 2019

GC-GALICIA 0.00% 0.00% 0.00%

MIÑO-SIL 0.81% 1.14% 0.33%

COCC-CANTÁBRICO daturik gabe daturik gabe 0.00%

CANTÁBRICO sin datos 0.00% 0.00%

COR-CANTÁBRICO sin datos 0.00% 0.00%

COR PAÍS VASCO 1.42% 11.90% 4.30%

CIC CATALUÑA 0.00% daturik gabe 0.00%

DUERO 0.00% 0.28% 0.00%

EBRO 0.00% 0.00% 0.00%

CMA-ANDALUCÍA 0.00% 0.00% 0.00%

GB-ANDALUCÍA 0.00% 0.00% 0.00%

TOP-DANDALUCÍA 0.00% 0.00% 0.00%

GUADALQUIVIR 1.34% 1.18% daturik gabe

GUADIANA 0.00% 0.00% 0.00%

JÚCAR 0.00% daturik gabe 0.00%

SEGURA 0.00% 0.16% 0.00%

TAJO daturik gabe 0.00% 0.00%

Analitiketan araua gainditu dutenen 
ehunekoak
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Ez-betetzeen tasa jaitsi egin da 2019an arro guztietan. 2019an ingurumen kalitatearen 
araua gainditu egin zen EAEn (egindako analitiken %4,3tan, aurreko urteko %11,9a baino 
askoz beherago). Miño-Silen ere jaitsi egin da ez-betetze kopurua, %0,33 izan baita 2019an 
eta %1,41 2018an.

Ez dakigu zergatik dauden aldeak arro batetik bestera eta haien barnean denboran zehar. 
Urteroko analitiketan, datuak sakabanatuta ageri dira, eta uniformetasuna falta dute; ondorioz, 
ezinezkoa da joeren analisirik egitea urterik urte.

Are gehiago, Kantabriako, EAEren mende ez dagoen Kantauri Ekialdeko eta Tajoko 
demarkazioetan, ez zuten HCHrik analizatu 2017an, ezta Kataluniako Barne Arroetan, 
COCC Cantabricon eta Jucarko demarkazio hidrografikoan ere 2018an. Badirudi egoera 
hori aldatzen ari dela; izan ere, 2019an, datuak eman dizkiguten demarkazio guztiek (17tik 
16k) analizatu dituzte HCH isomeroak. Salatu beharra dugu Guadalquivirko konfederazioak 
daturik ez eman izana. 

HCHaren ingurumen kalitatearen araua 
gainditutakoak (%)

Datuak grafiko honetan irudikatu ditugu: 
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Substantzia baten kuantifikazio muga zera da, analisi batean kuantifika daitekeen 
kopururik txikiena. Analitikak egiteko orduan, demarkazio hidrografikoek kuantifikazio muga 
desberdinak erabili dituzte, batzuetan baita demarkazio baten barruan ere.

817/2015 Errege Dekretuak ezartzen duenez, kuantifikazio mugak ingurumen kalitatearen 
arauak ezarritakoaren %30ekoa edo hortik beherakoa izan behar du; hau da, 0,1 µg/l-ko 
muga detektatzeko, kuantifikazio mugaren gehieneko balioak 0,03 µg/l izan behar du.

Alderdi horretatik, CIC Cataluñako demarkazioa nabarmendu da lur azaleko analitikez 
denaz bezainbatean. Gainerako demarkazioetan ikusten da 817/2015 EDan baino 
kuantifikazio muga askoz goragoak erabili dituztela, eta, are, ingurumenaren kalitate araua 
bera baino askoz goragoak biotari eta sedimenduei dagozkien analisietan.

817/2015 EDaren kuantifikazio muga gainditzea legea ez betetzea da, eta dirua alferrik 
xahutzea; izan ere, kuantifikazio muga desegoki horiek ez baitute modurik ematen HCHak 
eragindako kutsadura behar bezala analizatzeko eta ebaluatzeko lur azaleko uretan.

Kuantifikazio mugaren arazoa 6
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Lur azpiko urak7

Hamabi arro hidrografikoetan (Balearrak, CMA-Andalucia, COCC-Cantabrico, COR-
Cantabrico, Duero, Ebro, Guadiana, Jucar, Miño-Sil, Segura, Tajo eta TOP-Andalucia), HCH 
isomeroen analisiak egin zituzten.

Lur azalekoak 70.497 analitika izan baziren, lur azpikoetan 3.702 izan ziren urte berean.

Lur azpiko kontrol kopurua oso txikia izanagatik, %0,92tan ez da bete ur mota horretako 
ingurumenaren kalitate araua, zeinak muga gisa 0,1 µg/l baitu.

Arauaren ez-betetze horietako batzuk oso maila handiak erakutsi dituzte gainera, hala nola 
151 µg/l y-HCHtik, 3.700 µg/l y-HCHtik eta 618 µg/l y-HCHtik (lindanoa) Ebroko arroan eta 
29,44 µg/l y-HCHtik eta 29,58 µg/l-ko isomero batura Miño-Silen.

Batetik analitika kopuru txikiak eta bestetik ez-betetze ugariek erakusten dute kontrol 
gehiago egin beharra dagoela eta planak ezarri lur azpiko uren kutsadurarako, gizakiaren 
osasunari eta ingurumenari ere kalte egiten baitie

.
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Zura, lindanoaren kutsaduraren 
biomarkatzailea8

2019. urtean, Ekologistak Martxan-ek zuraren laginak hartu zituen lindanoa dagoen 
estatuko zenbait gunetan.

Emaitzek erakusten dute, hortaz, lindanoaren kontzentrazio handia dagoela azterturiko 
zuraren laginetan; ehunka biderkatzen dute ingurumen kalitate arauak toxiko horretarako lur 
azaleko uretan ezartzen duena.

Kontzentrazio horiek arrisku larrikoak dira giza osasunerako, florarako, fauna autoktonorako 
eta baserrietako animaliendako.

Gainera, oso arrisku kezkagarria da, zeren eta, lindanoa asko berotzen bada, ke toxikoak 
askatzen ditu, hala nola fosgenoa, hidrogeno kloruroak eta karbono monoxidoa.

“Fosgenoa kaltegarria da arnasten bada. Maila txikian pairatzen bada, begiak gorritu 
eta eztarria urra dezake, eztula eta arnasestua eraginez. Fosgeno gasa maila altuagoan 
arnastuta, birikak dilata ditzake, eta arnasa trabatu. Hori berehala gerta daiteke, edo gerta 
daiteke biharamunera arte ez nabaritzea. Oraindik eta maila handiagoan arnastuta, berriz, 
kalte larria eragin dezake biriketan, eta hil ere egin dezake”.5 

5. ATSDR, TOXTAQS-Fosgeno (Phosgene), https://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts176.html 
(kontsultako data: 2020ko uztailaren 25a).

Laginketa gunea Lindano kontzentrazioa (mg/kg)

Enekuri 1 1,81

Enekuri 2 3,64

Jata 3 3,14

Jata 4 6,67

Sabiñanigo 1 0,94

Sabiñanigo 1ª 0,48

Sabiñanigo 2 0,65

2. taula. Lindano kontzentrazioa zuraren laginetan
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Gizakiak kontsumitu beharreko uraren 
paradoxa9

Giza kontsumorako uraren gaur egungo arauek --2020/2184 (EB) Araua, abenduaren 
16koa, eta 140/2003 ED-- Uraren Esparru Zuzentarauak dakartzanak baino 2,5 aldiz 
goragoak diren kopuruak ametitzen dituzte lur azaleko ur kontinentaletarako.

Uraren azken Zuzentarauak, 2020koak, lehengo paradoxa berari eusten dio, zeren eta 
lindano kontzentrazio handiagoa ametitzen du edateko urean ibaietan, lakuetan eta abarretan 
baimentzen dena baino.

Premiazkoa da Espainiako Gobernuak zuhurtziazko neurriak ezartzea 
eta lehentasunezko substantzien zerrenda sortzea bere maximoen 
arauekin edateko uraren eta lur azpiko uren kasuan, zeinak Uraren 
Esparru Zuzentarauan eta lehentasunezko substantzien zuzentarauan 
ezarrita baitaude; arau horiek finkatzen baitituzte ingurumen kalitatearen 
arauak substantzia kutsagarri horien kasuan, lindanoa barne.
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Gure proposamenak10

Lindano hondakinen ondare toxikoa desagerrarazi beharra dago. Alde 
horretatik, Miterdek neurriak ezarri behar ditu kontrolatuta ez dauden 
jalkinak detektatzeko eta birgaitzeko eta hondakinak, lurzoruak eta ura 
deskontaminatzeko.

Miterdek arau harmonizatuak egin behar ditu, eta demarkazio 
hidrografikoetako erakunde kudeatzaileek bete egin behar dituzte honako 
kasu hauetan:

1. Urteko analitika kopurua handitzea.
2. Kuantifikazio mugen ez-betetzea eragoztea.
3. Teknikak ametitzen duen kopururik zehatzena izan behar du 
kuantifikazio mugak, eta bat eta bera demarkazio hidrografiko 
guztietarako.
4. Demarkazio hidrografikoek:

• Toxikoaren urteko batezbestekoa kalkulatu behar dute laginketa 
gune bakoitzean, eta haren presentzia analizatu sedimentuetan 
eta biotan.
• Neurri zuzentzaileak ezarri behar dituzte lehentasunezko 
substantziak desagerrarazteko eta uretara ez iristea lortzeko.
• Neurriak ezarri behar dituzte hondakin urak tratatzeko orduan, 
esparru-arauak ezarritako kalitate kimikoen tasak bete daitezen 
prozesuaren irteeran isurguneetan.
• Kalitate tasak betetzen ez dituzten ur edangarrietako harguneak 
ez-gaitzat deklara ditzaten lehentasunezko substantziei dagokienez.

Uretan lindano hondakinik detektatzen bada, hurbileko eremuetan toxiko 
horren bilaketak egin behar dira.

Zuhurtasun neurriak ezarri behar dira; besteak beste, artzaintza eragoztea 
hondakin horiek kutsaturiko eremuetan, eta suteak itzaltzeko neurrietan 
fosgenoa eragozteko neurriak aurreikustea zura erretzen den kasuan.

Espainiako edateko uraren legedia aldatu beharra dago, lehentasunezko 
substantzien zerrenda eta haien kuantifikazio mugak sartuta eta berdin egin 
lur azpiko urak arautzeko orduan, ingurumenaren kalitate arauak ur guztietan 
pareka daitezen HCH toxikoari dagokionez.
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