
Pertsona bat hil da Irunen, uholdeak eramanda 
 
Azken egunetako euriteak 1983tik Gipuzkoan erregistratu diren inportanteenak 
izan dira 
 
Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Saila eta URA Uraren Euskal Agentzia erabiltzen ari diren 
datuen aurrean, eta lehen kalkuluen arabera, azaroaren 5ean eta 6an jasandako uholdeak 
1983tik Gipuzkoan izan den era horretako gertakari larriena da. Irungo bizilagun bat hil da 
urak gainezka egitearen ondorioz. Toki jakin batzuetan metro karratuko 300 litrotik gorako 
prezipitazioak erregistratu dituzte 48 ordu baino gutxiagotan. Orain arte bildutako datuen 
arabera, Oiartzun, Urumea Beherea eta Oria dira toki kaltetuenak, baina Gipuzkoa osoan 
izan dira arazoak. Bizkaian arazo txikiagoak egon dira oraingoan, aurrekoekin alderatuta. 
 

Euskal Autonomia Erkidegoko kantauriar isurialdean kalteak izan dira azken egunotako eurite handiek eragin 
oso larriak izan baitituzte Gipuzkoako zenbait tokitan eta, maila txikiagoan, Bizkaian. Prezipitazio horiek oso 
zabalak izan dira kantauriar isurialdeko arroetan, eta ibai nagusien erdialdeko eta behealdeko tarteetan ur-
kopuru oso inportanteak bildu dira. Gertakari hori zein gogorra izan den ikusita, eta Herrizaingo Sailaren eta 
URAren datuen aurrean, 1983an Euskal Autonomia Erkidego osoari eragin zioten zoritxarreko uholdeak izan 
zirenetik Gipuzkoan izan den era horretako gertakari larriena izan dela esan daiteke. 

Orain arte emandako datuen arabera, biktima bakarra dago: Irungo 77 urteko gizonezko bat. Gaur arratsaldean 
aurkitu du haren gorpua haren bila zebilen erreskate taldeak. Urak eraman zuen atzo arratsaldean, Irunen, eta 
Ertzaintzaren Brigada Mugikorreko eta Gurutze Gorriko kideek aurkitu dute. Bidasoa ibaira isurtzen den erreka 
baten ibilguan zegoen, ur gainean, Txingudi Ikastolako futbol-zelaiaren parean, Hondarribian. 

 

300 litrotik gora

Erregistratutako prezipitazio-kopuruak urte hartan neurtutakoen parekoak eta, Gipuzkoako zenbait tokitan, are 
handiagoak dira, baina beste modu batera banatu dira lurralde osoan. Harrezkero, beste gertakari jakin batzuk 
izan dira, agian larriagoak, baina hedadura askoz txikiagoa izan dute: horietako batzuk eremu askoz txikiagoan 
gertatu ziren, eta kalte handiak egin zituzten; esate baterako, 1989an Debarroan biktima asko utzi zituena eta 
1998an Donostialdean gertatutakoa. 

Belauntzako estazioan hartutako datuen arabera, metro karratuko 315,4 litrotik gorako prezipitazioak izan ziren 
48 ordutan. Azaroaren 3tik gaur eguerdira arte, metro karratuko 348,5 litro neurtu dituzte. Azaroaren 5a eta 6a 
bitartean, metro karratuko 300 litrotik gora erregistratu dituzte beste estazio batzuetan, Añarbeko estazioan 
eta Berastegikoan, esaterako, eta azaroaren 5eko 18:00ak eta azaroaren 6ko 18:00ak bitartean, 24 ordutan, 
200 bat litro metatu ziren. 

Horrek ur-emariak eta ur-mailak asko haztea eragin du. Horrela, Lasarteko estazioan (gertakari horren hasieran 
segundoko 5 bat metro kubiko neurtzen zituen) 650 inguru neurtzera iritsi dira atzo arratsalde-iluntzean, unerik 
gorenean, eta ur-maila ia 4 metro hazi da, eta Ereñozun, 3,5 metro, esaterako. Estazio horiek jarri zituztenetik 
inoiz neurtu diren balore handienak dira horiek. 

Nabarmendu beharra dago arroetako urtegien lana zein mesedegarria izan den, Añarbeko urtegiarena bereziki, 
ibaien erdialdeko eta behealdeko tarteetatik (kalte handienak jasaten dituztenak) 8 Hm3 ur atera baitzituen, eta 
baita Ibaieder urtegiarena ere, 4 Hm3 ur atera baitzituen. 

Kalte handienak toki hauetan izan dira: Hernani, Ereñozu, Ergobiako alde zaharra, Astigarraga eta Martutene, 
Lasarte, Oiartzun eta Lartzabal, Zizurkil/Villabona, Irun-Hondarribia, Andoain eta Getxo. Butroe, Gobela, Deba 
eta Urola ibaien arroetan ere kalteak egon dira. 

Egoera moteldu egin da arro horien goiko tarteetan urari eusteko eraikitako urtegiek erregulatzaile-lana egin 
dutelako, arroaren erdialdeko eta behealdeko tarteetatik ur-bolumen handia aterata. Ibaiederrek, esaterako, 4 
milioi metro kubiko inguru gorde zituen, eta Añarbek, bikoitza, 8 milioi. Azken horri esker, nabarmen moteldu 
dira kalteak Hernani, Astigarraga eta Donostia aldean; izan ere, urtegia egon izan ez balitz, Añarberen ibarrak 
175 metro kubikoko ekarpena egingo zukeen. 

Bestalde, larrialdiei aurre egiteko SOS-Deiak 112 zerbitzuak azaroaren 5ean eta 6an guztira 12.964 telefono dei 
jaso ditu, egun arrunt batean artatzen direnen bikoitza. 
 


