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1. SARRERA. LEKUARI BURUZKO INFORMAZIO OROKORRA 

1.1. SARRERA 

Zadorra sistemako urtegiek balio handiko ekosistema eratzen dute eta, oro 
har hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko barrualdeko hezegune 
garrantzitsuenetakoa da hegazti urtarrek bertan negualdia igaro eta ugaltzeko. 
Gainera, berebiziko eginkizuna dute hegaztien migrazioetan, espei askok 
babesleku eta elikatzeko toki erabiltzen dutelako. Beste alde batetik, senadietan 
eta sakonera txikiko ur-adarren hondoetan, landaretza urtarraren mosaiko 
aberatsa garatzen da (batik bat, urtegian) eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
intereseko hainbat espezie bakan-bakan hazten dira haietan. 

Aurreko guztiagatik, 1997. urtean, Gobernu Kontseiluaren abenduaren 23ko 
Erabakiak hasiera eman zion eremua izendatzeko ekimenari. Erabaki horretan, 
Uribarriko urtegia eremuaren barruan txertatzea proposatu zen. Geroago, 
Gobernu Kontseiluaren 2000ko azaroaren 28ko Erabakia dela bide, Natura 2000 
Sarean txertatzeko lekuen proposamen berria egin zen, eta proposamen 
horretan, Urrunagako urtegia ere aintzat hartu zen. Azkenik, Gobernu 
Kontseiluaren 2003ko ekainaren 10eko Erabakia dela bide, zerrenda berria 
mahairatu eta “Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” 
izenekoa proposatu zen, bi urtegiak barruan daudela. 

Azken proposamena Europako Batzordera helarazi zen eta erakunde hori 
2004/813/EB eta 2006/613/EB Erabakiak hartu zituen. Erabaki horien bidez, 
hurrenez hurren, eskualde biogeografiko atlantiko eta mediterraneoko 
erkidegoko garrantzia duten lekuen zerrendak onartu ziren. Zerrenda horietan 
ageri da “Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” 
izeneko ES2110011 eremua.  Zerrendan sartu ondoren, izendapena ondoko 
erabakien bidez eguneratu da: 2008/23/EB, 2007ko azaroaren 12koa, 
2009/96/EB, abenduaren 12koa, 2010/43/EB, 2009ko abenduaren 22koa, 
2011/63/EB, 2011ko urtarrilaren 10ekoa eta 2013/740/EB, 2013ko azaroaren 
7koa, eskualde biogeografiko atlantikoari dagokionez, eta 2008/335/EB, 2007ko 
azaroaren 12koa, 2009/95/EB, abenduaren 12koa eta 2010/45/EB, 2009ko 
abenduaren 22koa, 2011/85/EB, 2011ko urtarrilaren 10ekoa eta 2013/739/EB, 
2013ko azaroaren 7koa, eskualde biogeografiko atlantikoari dagokionez. Egun 
indarrean dauden erabakiak 2013koak dira1 

Gainera, Uribarri-Ganboako urtegiaren baitan, nazioarteko garrantzia daukan 
ingurune bat dugu, “Uribarriko urtegiaren ur-adarrak” izenekoa. Ingurune hori 
RAMSAR zerrendan jasota dago uretako inguruneari lotutako landare- eta 
animalia-espezie ugari bizi direlako bertan (2002ko urriaren 17ko Ebazpena). 
Aipatutako RAMSAR esparrua Uribarriko urtegiaren hegoaldeko ur-adarrek 
osatzen dute, guztira, 419,7 ha-ko azalera betetzen dutela. Hain zuzen ere, 

                                                 
1Batzordearen 2013/740/EB Betearazpen Erabakia, 2013ko azaroaren 7koa, eskualde 
biogeografiko atlantikoaren barruko erkidegoko leku garrantzitsuei buruzko zazpigarren zerrenda 
eguneratua arautzen duena. 
Batzordearen 2013/739/EB Betearazpen Erabakia, 2013ko azaroaren 7koa, eskualde biogeografiko 
mediterraneoaren barruko erkidegoko leku garrantzitsuei buruzko zazpigarren zerrenda eguneratua 
arautzen duena. 
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Zadorrako ur-adarrak (133,4 ha) eta Mendixurko ur-adarrak (286,3 ha) osatzen 
dute. 

Ingurune horretako ezaugarri limnologiko, klimatologiko eta hidrologiko 
bikainei esker, uretako inguruneari lotutako landare- eta animalia-espezie ugari 
bizi dira bertan eta, horren ondorioz, Euskal Autonomia Erkidegoko barruko 
hezegunerik garrantzitsuena da. Urbazterretako orografia leuna dela eta, 
sakonera txikiko adarrak sortzen dira; hala, urbazter-, zingira- eta aintzira-
landaretza bikain garatzen da eremuan eta milaka hegazti urtarrek jateko, 
ugaltzeko eta atseden hartzeko babesleku gisa erabiltzen dute urte osoan.   
Hezegune hori zaintzea nahitaezkoa da mehatxupean bizi diren hegazti-espezie 
ugarik bertan ugaldu, hara migratu eta negualdia igaro dezaten eta, bestetik, 
interes botaniko izugarria daukan landare-komunitatearen etorkizuna ziurta 
dezagun.  

Habitatei buruzko 92/43/CE Zuzentarauaren 4. artikuluak eta Natura 
Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44 
eta 45. artikuluek ezarritakoari jarraiki, autonomia erkidegoek, jendaurreko 
informazioaren gaineko prozedura bete ostean, Erkidegoko Leku Garrantzitsuak 
(ELG) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu behar dituzte, zeinek bere 
lurralde-esparruan. Horretarako, beharrezko zaintza-neurriak ezarriko dituzte, 
habitat naturalen eta haietan bizi diren espezieen eskakizun ekologikoen 
araberakoak. 

1/2014 Legegintzako Dekretuak, apirilaren 15ekoak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duenak, 
zioen azalpenean esaten den moduan, “prozedura zehatza ezartzen du 
erkidegoko araudiaren itzalpean sortutako eremuen babes-tresnei heltzeko”, hain 
zuzen ere, Natura 2000 Sarean jasotako Naturagune Babestuei lotutakoei 
heltzeko.  

Horrela, bada, 1/2014 Legegintzako Dekretuaren 22. artikuluaren 5. atalak 
ondokoa ezartzen du: “Lurralde historikoetako foru-organoek kudeaketa-
jarraibideak onartuko dituzte, kontserbazio-helburuak oinarri hartuta, honako 
hauek jasoko dituztenak: eremuak kontserbazio-egoera egokian mantentzeko 
neurri egokiak, habitat naturalak eta espezieen habitatak hondatzea ekiditeko 
neurri egokiak eta inguru horien izendapena bultzatu duten espezieei eragiten 
dieten aldaketak ekiditeko neurriak”. 

Urtegi, ibai eta erreken toponimiari gagozkiola, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Leku-izenen datutegian jasota dagoena erabiliko da (Hidrografiako toponimoak), 
Eusko Jaurlaritzak argitaratutako “EAEko Mapa Hidrologikoan” (E 1:150.000) 
ageri diren moduan2. 

1.2. JABETZAREN ARAUBIDEA 

Uraren Legearen testu bategina onartzen duen 1/2001 Legegintzako Errege 
Dekretuak dioenari jarraiki, azaleko urtegien ohantzea Jabari Publiko 
Hidraulikoarena da, eta beraz, estatuko jabari publikoarena da. Hori horrela, 

                                                 
2 Eraso et al. 2001. Euskal Autonomia Erkidegoko Mapa Hidrologikoa. Eskala: 1:150.000. Garraio 
eta Herri Lanen Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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Espainiako estatuari dagokio jabari publiko horren gainean egiten den jarduketa 
orori lotutako plangintza hidrologikoa arautzea. Urtegiaren eta bere jabariaren 
kudeaketa hidraulikoa eta zaintzaren kudeaketa Ebroko Konfederazio 
Hidraulikoaren eskumenekoa da, eta berak emandako kudeaketa-eskariz 
(Transferentzien Batzorde Mistoaren 1994ko maiatzaren 31ko Erabakia, 
uztailaren 8ko 1551/1994 Errege Dekretuaren bidez onartutakoa (EAO, 174 
zenbakia, uztailaren 22koa) Eusko Jaurlaritzaren 297/1994 Dekretua, uztailaren 
12koa (EHAA, 14 zenbakia, uztailaren 22koa)), Eusko Jaurlaritzako Uren 
Zuzendaritzarena (gaur egun, Uraren Euskal Agentzia-URA).  

Beste alde batetik, Uraren Legearen 6. artikuluak 5 metroko zortasun-aldea 
ezartzen du ibilgu publikoen bazterretan eta, gainera, 100 metroko zaintza-
aldea: 

 “Luzera osoan, urbazterrek ondokoak izan beharko dituzte:  

a) Zortasun-aldea, 5 metroko zabalerakoa, erabilera publikokoa. 

b) 100 metroko zabala den zaintza-aldea; alde horretan, lurzoruaren erabilera 
eta bertan garatzen diren jarduerak baldintzatuko dira.  

(…) urtegien inguruan (...) aipatutako bi aldeen zabalera aldatu ahal izango 
da, arauz ezartzen den eran” (Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 9-2 
artikuluak garatzen du). 

Modu osagarrian, Legaren 88-3 artikuluak adierazitakoari jarraiki, zortasun- 
eta zaintza-aldeek urtegietako urari ere eragiten diote: “nolanahi ere, aintzira eta 
urtegietako urbazterrak ur-lasterrentzat ezarritako zortasun- eta zaintza-aldeen 
menpekoak izango dira”. Beste alde batetik, artikulu horren 2. atalak ondokoa 
ezartzen du: “azaleko urtegien inguruan, arroa kudeatzen duen erakundeak 
zerbitzuguneak arautu ahal izango ditu bere proiektuetan, ustiapena bideratzeko 
beharrezkoak direlako”. 

Erabilera publikoko zortasun-aldeari dagokionez, ondoko helburu espezifikoak 
dauzka alde horrek (Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 7-1 artikulua): 

a) Ibai-ekosistema eta jabari publiko hidraulikoa babestea. 

b) Oinezkoen igarobide publikoa izatea eta jagoletza, zaintza eta salbamendu 
zerbitzuak garatzea, ingurumen- edo segurtasun-arrazoiak direla tarteko, arroa 
kudeatzen duen erakundeak halakoak mugatzen ez baditu. 

c) Inoiz, ontziak lehorreratzea eta amarratzea, beharrezkoa izanez gero. 

Zaintza-aldeari gagozkiola, Jabari Publiko Hidraulikoaren Araudiaren 9-1 
artikuluak jasotzen dituen jarduerak eta lurzoruaren erabilerak aurretiaz onartu 
behar ditu arroa kudeatzen duen erakundeak:  

“a) Lurraren erliebe naturalaren eraldaketa esanguratsuak. 

b) Agregakinen erauzketa. 

c) Zeinahi motatako eraikuntzak, behin betikoak nahiz behin-behinekoak. 
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d) Beste edozein erabilera edo jarduera, uhaldien menpeko ur-lasterra 
oztopatzen badute edo jabari publiko hidraulikoa andeatzen edo suntsiarazten 
badute”. 

1.3. BESTE BABES-TRESNA BATZUK 

Arestian esan dugun legez, Zadorra Sistemako Urtegien eremua proposatu 
zen Natura 2000 Sarean txertatzeko, Erkidegoko Leku Garrantzitsua (ELG) 
izanik, 1997 eta 2000. urteetan, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluaren 
abenduaren 23ko eta abenduaren 28ko erabakien bidez. Beste alde batetik, 
espezie mehatxatu ugari bertan egoten baitira, biodibertsitate biologikoa 
zaintzeko garrantzi handiko eremua denez gero, 2002ko urrian, ELG esparruaren 
zati bat (Uribarri-Ganboako urtegiaren adarrak), nazioarteko garrantzia duten 
hezeguneen RAMSAR zerrendan jaso zen. Hori dela eta, araudi egokia aplikatu 
behar zaio eremu horri.  

Azkenik, KBE osoa edo horren zati bat, kasuan-kasuan, ondoko espezie 
mehatxatuak kudeatzeko planetan ezarritakoen eraginpekoak dira: 

� Ibai-kabuxaren (Salaria fluviatilis) Kudeaketa Plana Araban (351 FORU 
AGINDUA, 2002ko ekainaren 12koa). KBE espezie horren banaketa-eremu 
potentzialtzat hartzen da. 

� Zaparda (Squalius pyrenaicus) izeneko arrainaren Kudeaketa Plana 
(339/07 FORU AGINDUA, apirilaren 18koa). Uribarri-Ganboako urtegia 
espezie horren banaketa-eremu potentzialtzat hartzen da. 

� Bisoi europarraren (Mustela lutreola) Kudeaketa Plana Arabako Lurralde 
Historikoan (322/2003 FORU AGINDUA, azaroaren 7koa). KBE osoa espezie 
horren banaketa-eremu potentzialtzat hartzen da. 

� Igarabaren (Lutra lutra (Linnaeus, 1758)) Kudeaketa Plana Arabako 
Lurralde Historikoan (880/2004 FORU AGINDUA, urriaren 27koa). KBE osoa 
espezie horren banaketa-eremu potentzialtzat hartzen da. 

� Uhalde-enara (Riparia riparia) izeneko hegaztiaren Kudeaketa Plana 
(22/2000 Foru Dekretua, martxoaren 7koa). KBEren zati bat Zadorra 
ibaiaren eta bere ibaiadarren erdi-arroan dago eta esparru hori espeziearen 
banaketa-eremu potentzialtzat hartzen da. 

 
Zadorra Sistemako Urtegien KBEk ez dauka beste babes-tresnarik Esuakl 

Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen itzalpean. Hala eta 
guztiz ere, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Arloko Lurralde Planak eta 
Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Arloko Lurralde Planak (isurialde kantauriarra eta 
mediterraneoa) hainbat xedapen dakartzate eremuko balio naturalak babesteko 
helburuz (449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, Ibaiak eta Errekak Antolatzeko 
Arloko Lurralde Planaren Aldaketa behin betiko onartzen duena).  

 
Beste alde batetik, Europako zuzentarauek, nazioarteko itunek eta indarrean 

dagoen estatuko nahiz erkidegoko legeriak urari lotutako eremu babestuak 
ezartzen dituzte, eta horietako bakoitzak babes-helburu zehatzak, arauzko 
oinarriak, berariazko eskakizunak, araudiak eta abar dauzka.  
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Uraren Zuzentarau Esparruaren3 9. artikuluarekin eta Uren Legearen Testu 
Bateginaren 99 bis artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz, mugape bakoitzeko 
arroa kudeatzen duen erakundeak Eremu Babestuen Erregistroa (EBE) ezarri eta 
eguneratuta izan behar du. Ingurumari horretan, arroaren plan hidrologikoek 
EBE horren laburpena jaso behar dute, Uren Zuzentarau Esparruaren IV. 
eranskinak eta  Uren Legearen Testu Bateginaren 42. artikuluak diotenari 
jarraiki. Ebro ibaiaren Plan Hidrologiko berria behin betikotasunez onartzen ez 
den artean, aipatutako erregistroan jasotako eremu babestuak emango ditugu, 
behin-behinekotasunez, Ebro ibaiaren Plan Hidrologikoaren Zirriborroa4 osatzen 
duten agiri teknikoen arabera. Eremu horiek “Ebroko Mugape Hidrografikoaren 
Plan Hidrologikoa lantzeko ekarpena (EAEko isurialde mediterraneoa)”5 eta 
KBEren barruan ageri dira:  

� Hiri-horniduran erabiltzeko xedea duen ur-bilketa hartzeko eremuak. 
Helburu nagusia da erabilera jakin horretarako uraren kalitatea eta 
kantitatea babestea. Babestutako eremu horiei dagokienez, 
hornikuntzarako ur-bilketak babesteko perimetroak ditugu eta ur-arloko 
legeriak xedatutakoari jarraiki ezartzen dira. 

� Bainatzeko ur egokia duten eremuak, 2006/7/EEE Zuzentarauari jarraiki. 
Ondoko esparruak dira: Landako parkeak, I eta II, Garaio I eta II eta 
Zuhatzako uhartea.   

� Mantenugaien ekarpenekiko sentikorrak diren eremuak, hiriko hondakin-
uren tratamenduari buruzko 91/271/EEE Zuzentarauak ezarritakoari 
jarraiki. 

� Uretako inguruneari lotutako habitatak edo espezieak babesteko eremuak: 
ELG, KBE eta HBBE direlakoak, berez, Eremu Babestuen Erregistroan 
txertatu beharreko elementuak dira; hortaz, Kontserbazio Bereziko Eremua 
oso-osorik jaso behar da aipatutako erregistroan.  

� Hezeguneak: Kategoria horren barruan sartzen da ‘Uribarri-Ganboako 
urtegiaren adarrak) izeneko Ramsar hezegunea. 

� Espezie Mehatxatuen Interes Bereziko Eremuak. Eremu Babestuen 
Araudiaren atal honetan, uretako inguruneari lotutako fauna eta flora 
basatiko espezie mehatxatuen Interes Bereziko Eremuetako Jabari Publiko 
Hidraulikoa eta horren babes-zerrenda jasotzea proposatu da.  Eremu 
Babestuen Araudiko eremu horiek bat datoz atal honen hasierako 
paragrafoetan jasotakoekin bat datoz, osorik edo zati batean, KBE interes 
bereziko eremua baita bisoi europar, igaraba eta uhalde-enararentzat. 

1.4. NATURA 2000 SAREKO BESTE LEKU BATZUEKIKO LOTURA 

Zadorra Sistemako Urtegien KBEk zuzeneko lotura dauka Natura 2000 Sarean 
txertatu diren beste leku batzuekin eta, gainera, ibai-sarearen truke-esparrua 
da. Natura Sarearen barruan dauden leku horiek ondokoak dira: ES2110009 
(Gorbeia), ES2110010 (Zadorra ibaia), ES2110016 (Aldaiako mendiak) eta 
ES2110017 (Barrundia ibaia). 

                                                 
3 Europako Parlamentuaren eta Europako Batzordearen 2000/60/EB Zuzentaraua, 2000ko urriaren 
23koa, ur-politiken arloan, jarduteko erkidego-esparrua ezartzen duena.   
4 IV. eranskina. Plan Hidrologikoaren Zirriborroan ageri diren Eremu Babestuak (2.0 bertsioa, 
Zaragoza, 2010eko martxoa). 
5 Uraren Euskal Agentzia, URA, 2012.  
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Gainera, eremutik urrunago dauden beste leku batzuekiko lotura ahalbidetzen 
du, besteak beste, ES2120002 (Aizkorri-Aratz), ES2110015 (Gasteizko Goi 
Mendiak), ES2110013 (Arabako Lautadako uharteko hariztiak), ES2110014 
(Salburua) eta ES2130009 (Urkiola) lekuekin. 
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2.   KOKALEKUA, AZALERA DATUAK, MUGAPENA ETA HANDITZEKO 

PROPOSAMENA 

2.1. KOKALEKUA 

Zadorra Sistemako Urtegiak izeneko Kontserbazioa Bereziko Eremua 
(KBE) Arabako Lautadaren erdialdean eta iparraldean dago, ur-banalerroa 
zedarritzen duten mendien oinaldean (Kantauriko eta Mediterraneoko 
isurialdeak), Haran Subatlantikoak deritzon Arabako eskualdearen barruan, 
Gasteizko hiritik 15 bat kilometrora, ekialdera. Zadorra sistemako urtegien 
sare hidrografikoak hiru urtegi dauzka: Uribarri-Ganboa (147 Hm3), 
Urrunaga (Santa Engrazia) (72 Hm3) eta Albina (6 Hm3). Hala ere, esan 
beharra dago azkena ez dela Zadorra Sistemako Urtegiak deritzon KBEren 
barruan sartzen.  

Eremuaren mugak 1:5.000 eskalaren arabera egokitzeko doiketak egin 
ondoren, ES2110011 Zadorra Sistemako Urtegiak / Embalses del Sistema 
del Zadorra deitzon KBEren ezaugarri nagusiak ondokoak dira: 

Kodea ES2110011 

Izena Zadorra Sistemako Urtegiak /Embalses del Sistema del Zadorra 
ELG izendatzeko 
proposamen-data 12/1997 

ELG izendatzeko  
berrespen-data  

12/2004 

Erdialdeko koordenatuak W -2,569 / N 42,900 
Azalera (ha) 2.688,66 
Luzera (km) - 
Garaiera handiena (m) 587,4 
Garaiera txikiena (m) 543,3 
Batez besteko garaiera (m) 546 
Eskualde administratiboa(k) Arabako LH (% 98) Bizkaiko LH (% 2) 
Eskualde biogeografikoa Atlantikoa-Mediterraneoa 

“Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” ES2110011 KBEren ezaugarri nagusiak  

 

Zadorra Sistemako Urtegiak izeneko KBEren ia-ia azalera gehiena 
(% 98) Arabako Lurralde Historikoaren barruan dago eta zati txiki-txikia 
(% 2) Bizkaiko Lurralde Historikoaren barruan.  KBE ondoko udalerrietan 
hedatzen da: 

UDALERRIA URRUNAGA URIBARRI 

 AZAL.(ha) AZAL. (%) AZAL. (ha) AZAL. (%) 
Arratzua-Ubarrundia   1000,98 37,23 
Barrundia   356,60 13,26 
Dima 10,61 0,39   
Elburgo   433,40 16,12 
Legutio 804,21 29,91   
Otxandio 49,69 (*) 1,85   
Zigoitia 33,18 1,23 

KBEren azalera udalerri eta urtegiaren arabera 

(*) 10,67 ha “El Limitado” izeneko barrendegiaren barruan daude. 
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2.2. MUGAPENA  

“Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” 
ES2110011 KBE mugatzeko proposamena honako honetan agertzen da: 
Planoak deritzon agiriaren 1. mapa: Mugapena (E 1:5.000)   

Lehenengoz eta bat, esan behar da Zadorra Sistemako Urtegiak deritzon 
ELGren eremua mugatzeko proposamenean oinarrituta, mugak doitu direla 
eskala xeheagoa (E 1:5.000) baliatuz.  Alde batetik, doiketak nazioarteko 
garrantzia daukan RAMSAR hezegune izendatutako eremua aintzat hartzen 
du, babestu beharreko eremu horiek biek ala biek hainbat helburu 
partekatzen dituztelako eta, beste alde batetik, egokiagoa da eremua 
hedatzen den lurraldeari dagokionez.  

Horrela, bada, KBEren mugen barruan ditugu Uribarri-Ganboa eta 
Urrunagako urtegien ur-bolumena, bertako uretako habitatak eta urertzei 
lotutako sahastiak. Alde batzuetan, eremua ELG izendatzeko hasierako 
proposamenean ageri ziren muga batzuk doitu dira, alde batetik, intereseko 
toki batzuetako espezie eta habitat jakin batzuk babesteko, eta bestetik, 
errepide-tarteak, alde andeatuegiak edo interes urrikoak kanpoan uzteko.   
Horren haritik, aldaketa esanguratsuenak ondokoak dira: 

• Nazioarteko garrantzia daukan RAMSAR hezegunearen azalera osoa 
KBEren barruan txertatu da; kasu batzuetan egungo erabileren arabera 
egokitu da eta beste batzuetan lursailen mugen arabera. 

• Habitat urtarrak hedatzen direneko atzeko eremuak KBEren barruan 
txertatu dira. 

• Urrunagako urtegiaren inguruan, N-240 errepideko zubitik 
iparralderantz, gehienbat, muga bat dator ur-geruzarekin, atzeko alde 
txikietan garatzen diren uretako habitatak, sahastiak eta urtegira 
isurtzen diren errekei lotutako haltzadi-guneak txertatzeko alde gutxi 
batzuetan izan ezik, hala nola, Mekoletan eta Gomillan (Urkiola eta 
Olaeta errekak bertaraino iristen dira).   Urtegiaren gainerako hedadurari 
gagozkiola, muga doitu egin da uretako habitat guztiak eta urertzeko 
landaretza aintzat hartzeko. Elementu antropikoak, berriz, kanpoan utzi 
dira, kasurako, dikeak, errepideak…  

• Irizpide berari jarraiki, Uribarriko urtegiaren inguruan, ELG izendatzeko 
hasierako proposamena aldatu da intereseko uretako habitat guztiak eta 
horien ertzetan ageri diren sahastiak kontuan hartzeko. Kasu batzuetan, 
inguruko edo perimetroko bidea baliatu da erreferentziatzat, Era berean, 
eremua babesteko interesik ez duten elementu antropikoak baztertu 
dira. 
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3. EZAUGARRI EKOLOGIKOAK 

3.1. ERKIDEGOKO ETA ESKUALDEKO INTERESA DUTEN HABITAT 

ETA ESPEZIEEN INBENTARIOA 

Habitat Zuzentarauak (92/43/EEE) eta abenduaren 13ko 42/2007 
Legeak, Ondare Naturalari eta  Biodibertsitateari buruzkoak, ezarritakoari 
jarraiki, eta bi testu horien I. Eranskinak jasotzen duen oinarri harturik, 
“Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” 
ES2110011 KBEn aurkitu ditzakegun erkidegoko intereseko habitatak 
emango ditugu atal honetan. Habitat bakoitzak EAEn darabilen izendapena 
erabili da (eta izendapen hori erabiliko da agiri honetan hemendik aurrera). 
Hala eta guztiz ere, eranskinetan erabili den izena adierazi da parentesi 
artean, baldin eta eranskinetan ageri den izena eta EAEn erabiltzen dena 
desberdinak badira.  

3.1.1.-  Erkidegoko intereseko habitatak 

Atal honetan, “Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del 
Zadorra” KBEn kartografiatu diren erkidegoko intereseko habitatak jaso 
dira. Zenbakiak bat datoz Habitat Zuzentarauaren eta Ondare Naturalari eta  
Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen I. 
eranskinean agertzen diren kodeekin. Hala, (*) ikurrak esan nahi du 
Lehentasunezko Habitata dela. 

Atal honetan jasotako informazioa, funtsean, bi iturritatik eskuratu da: 
alde batetik, honako lan hau gertatzeko egin den landa-lana eta, bestetik, 
erabili diren lan bibliografikoak. Azkenekoetan, urtegiaren alde jakin bateko 
datuak lantzerakoan, nabarmentzekoa da “Estudio  de la flora acuática y 
marginal del embalse de Ullibarri-Gamboa en el ámbito de los parques 
provinciales de Garayo y Mendixur” izeneko azterlana. Lan hori Cirujanok6 
eta beste batzuek kaleratu zuten 2002. urtean, eta bertan adierazitako 
lekuetan (Garaio eta Mendixur) garatzen diren landaretza-komunitateen 
deskribapen eta kartografia zehatzak (E 1:5.000) jasotzen dira.  

Aurretiaz esandako guztia kontuan hartuta, “Zadorra Sistemako 
Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” ES2110011 KBEren barruan, 
erkidegoko intereseko habitat-mota hauek identifikatu dira:   

3140  – Landaretza bentikoa duten ur karetsuak (Ur oligomesotrofiko 
karetsuak, Chara spp espeziaren landaretza bentikoa dutenak). 

3150  – Landaretza flotatzailea duten ur geldiak edo laster geldokoak 
(Aintzira eutrofiko naturalak, Magnopotamion edo Hydrocharition 
motako landaretza dutenak). 

                                                 
6 Cirujano, S., & al. 2002ko iraila. “Estudio de la flora acuática y marginal del embalse de 
Ullibarri-Gamboa en el ámbito de los parques provinciales de Garayo y Mendixur”. 
EINTAM Estudios europeos de medioambiente SL. 
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3170* – Landaretza urlehortarra duten aldi baterako urmaelak (Aldi 
baterako urmael mediterraneoak). 

3260  – Ur ibiliko landaretza urtarra (Ibaiak, lautadakoak nahiz 
mendikoak, Ranunculion fluitantis eta Callitricho-Batrachion 
espezieen landaretza dutenak). 

4030  – Txilardi lehor azidofiloak (Txilardi lehor europarrak). 

4090  – Genista generoko landaretza duten txilardi kaltzikolak (Txilardi 
oromediterraneo endemikoak, elorri-triskak dituztenak). 

6210  – Brachypodium pinnatum espeziea duten larre mesofiloak (Larre 
lehor erdi-naturalak eta substratu karetsuen gaineko sastrakadiko 
fazieak (Festuco Brometalia)). 

6420   – Scirpus holoschoenus espeziea duten ihidi mediterraneoak (Larre 
heze mediterraneoak, Molinion-Holoschoenion elkarteko belar 
garaiak dituztenak). 

6510  – Sega-larre atlantikoak (Garaiera txikiko sega-larre urriak 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)). 

9120  – Pagadi azidofiloak (Pagadi azidofilo atlantikoak, Ilex eta, 
batzuetan, Taxus (Quercion robori-petrae edo Ilici-Fagenion) 
generoen oihanpeak dituztenak)). 

9160  – Quercus robur espeziearen harizti mesotrofo subatlantikoak 
(Carpinion betuli aliantzako harizti kandudun edo kandugabe 
subatlantikoak eta europar erdialdekoak). 

91E0*  – Haltzadiak eta lizardiak (Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior 
espezieen baso alubialak (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)). 

9230  – Ameztiak (Harizti galaiko-portugesak, Quercus robur eta Quercus 
pyrenaica espezieak dituztenak). 

9240  – Erkameztiak (Harizti iberikoak, Quercus faginea eta Quercus 
canariensis espezieak dituztenak). 

92A0  – Sahasti eta makaldi mediterraneoak (Ibarbasoak, Salix alba eta 
Populus alba espezieak dituztenak).  

9260  – Antzinako gaztainondo-sailak (Castanea sativa espeziaren 
basoak). 

Erkidegoko interesa duten habitaten banaketa jasotzen duen taulan ikus 
daitekeenez, aintzat hartutako habitat-moten hedadura ez dator bat  
Europako Batzordera bidalitako Datuen Inprimaki Normalizatuan ageri 
denarekin. Aipatutako agiria Europako Batzordeari helarazi zitzaion eremua 
Erkidegoko Leku Garrantzitsu gisa izendatzeko helburuz. Bataren eta 
bestearen arteko aldeen arrazoia dugu, batetik, KBErentzat proposatzen 
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den mugapen berria, eta bestetik, batean eta bestean erabili den lan-
eskala. Izan ere, EGL izendatzeko hasierako proposamenean, 1:25.000 
eskala erabili zen eta egungo lanetan 1:2.500 eskala. Hori dela eta, honako 
argibide hauek eman behar ditugu:  

- EB KOD 3150 habitatari (Magnopotamion edo Hydrocharition motako 
landaretza duten aintzira eutrofiko naturalak) adierazi behar da “Europar 
Batasuneko habitatak interpretatzeko eskuliburuak7” eta aztertutako 
beste lan bibliografiko batzuek8, habitat-mota hori aintzira eutrofiko 
naturalei bakar-bakarrik lotzen diotela, eta beraz, ez litzatekeela zuzena 
izango Zadorra sistemako urtegien komunitate urtarrak erkidegoko 
intereseko habitat-mota horri egoztea.  

Beste alde batetik, Uribarri-Ganboako urtegian eraiki den dike txiki baten 
ondorioz, Mendixurreko ur-adarrak aintzira naturala bailitzan jarduten du 
eta, beraz, aipatutako komunitate urtarrek leku horretan daukate 
garrantzirik handiena eta, era berean, bertan landu beharko litzateke 
haien kudeaketa (Cirujano & al, 2002). Ezaugarri horiek aintzat hartuta, 
esandako ikertzaileek Garaion eta Mendixurren kartografiatutako 
Potametum lucensis elkarteko komunitate urtarrak esleitu dizkiote 3150 
habitatari.   

Uretako habitatak kartografiatzeko (EB KOD 3140 eta, kasu honetan, 
3150), beharrezkoak dira teknika espezializatuak. Habitat horietako 
komunitateak osatzen dituzten espezieetako batzuk, besteak beste, 
Ceratophyllum demersum, murgildurik edo erdi-murgildurik bizi dira, bai 
eta 7,5 metroko sakoneran ere (Cirujano et al., 2002). Horrek izugarri 
zailtzen du kartografia eta, horregatik, azterlan zehatz gauzatu beharko 
lirateke, teknika espezializatuak erabiliz.  Beste alde batetik, urtegiak 
hornitzeko erabilera ezarri denez, eremu horretako ur-geruzak 
gorabehera handiak ditu eta, jakina denez, gorabeherok eragin handia 
dute landare-komunitate urtarretan, etengabeko aldaketen eraginpean 
bizi direlako, ez bakarrik, urte-sasoiaren araberako aldaketen eraginpean.      

Aurreko guztiagatik, ondoriozta dezakegu kartografian agertzen diren 
landare-komunitateen hedadura komunitate horien hedadura 
potentzialaren zati bat baino ez duela adierazten, une jakin batean. Hori 
dela eta, hedaduraren irudikapen zehatza lortzeko, laginketak egin 
beharko lirateke teknika bereziak erabiliz eta laginketok aldiro-aldiro 
eguneratu beharko lirateke.  

- 3170 “Landaretza urlehortarra duten aldi baterako urmaelak” deritzon 
habitata ere kartografiatu da. Habitat hori ez da jatorrizko datuen 
inprimaki normalizatuan jaso eta, batez ere, Urrunagako urtegiaren 

                                                 
7 “Interpretation Manual of European Union Habitat”. EUR 27. July 2007. EUROPEAN 
COMMISSION. DG ENVIRONMENT. Nature and biodiversity). 
 
8 Camacho, A., Borja, C., Valero-Garcés, B., Sahuquillo, M., Cirujano, S., Soria, J. M., Rico, 
E., De La Hera, A., Santamans, A. C., García De Domingo, A., Chicote, A. & Gosálvez, R., 
2009. 3150 Lagos y lagunas eutróficos naturales, con vegetación Magnopotamion o 
Hydrocharition. In: Hainbat egile, Bases ecológicas preliminares para la conservación de los 
tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madril: Ingurumen, Lan Ingurune eta 
Itsas Ingurunearen Ministerioa. 99 orr. 
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ertzetan ageri da, ur-mailaren bitarteak ahalbidetzen duelako habitat 
horri lotutako landaretza urtarra garatzea. 

- 3240 “Alpetar ibaiak, ibaiertzean Salix elaeagnos espeziearen landaretza 
zurkara dutenak” habitata ez da berezkoa ingurune honetan. Habitat horri 
dagokion landare-komunitaterik ez da kartografiatu. 

- 3270 “Urbazterreko lohien urteko landaretza” habitata ere ez da agertzen 
KBEren barruan. Habitat hori ohikoagoa da ibai-inguruneetan, 
urbazterreko jalkin lohitsuetan, oro har, uhaldietan, eta espezie aitzindari 
eta nitrofiloek kolonizatzen dituzte.  

- 4090 “Genista generoko espezieak dituzten txilardi kaltzikolak” habitata 
bai agertzen da eremuan, baina ez da oso esanguratsua eta mosaikoa 
eratzen du larre eta erkameztiekin batera.  

- 9260 “Antzinako gaztainondo-sailak” habitatari dagokionez, esan dezagun 
noizbehinka agertzen dela eremuan, lursail txiki baten barruan, 
ametzekin nahasirik. Habitat hau ere ez da bereizgarria eremuan.  

Ondoko taulan, Zadorra Sistemako Urtegien KBEren barruan agertzen 
diren habitaten azalerari buruzko datuak jasotzen dira. Halaber, habitat 
bakoitzak eremuan daukan garrantzia edo adierazgarritasuna eta 
kontserbazio-egoera ere adierazi dira. Kontserbazio-egoeraren zehaztapena 
adituen irizpenean oinarritzen da, gauzatutako landa-lana eta iturri 
bibliografikoak aintzat hartuta. Iturri bibliografiko horiek guztiak 
kontserbazio-egoerari buruzko fitxan azter daitezke. Fitxa bat egin da 
Kontserbazio Bereziko Eremuan modu esanguratsuan agertzen den 
elementu bereizgarri bakoitzeko.  

IZENA KODEA 
AZALERA 

(ha) 

EREMUAREN 

GAINEKO % 
ADIERAZGARRI

TASUNA 
KONTSERBAZIO-

-EGOERA 

Ur oligomesotrofiko karetsuak, 
Chara spp espeziaren landaretza 

bentikoa dutenak 
3140 18,09 0,67 C Ezezaguna 

Antzira eutrofiko naturalak, 
Magnopotamion edo 

Hydrocharition motako 
landaretza dutenak 

3150 220,07 8,19 C Desegokia 

Aldi baterako urmael 
mediterraneoak 3170* 46,38 1,72 C Desegokia 

ibaiak, lautadakoak nahiz 
mendikoak, Ranunculion 
fluitantis eta Callitricho-
Batrachion espezieen  
landaretza dutenak 

3260 4,71 0,18 C Desegokia 

Txilardi lehor europarrak 4030 0,59 0,02 D - 

Txilardi oromediterraneo 
endemikoak, elorri-triskak 

dituztenak 
4090 5,83 0,22 D - 

Larre lehor erdi-naturalak eta 
substratu karetsuen gaineko 

sastrakadiko fazieak (Festuco-
Brometalia) (* Orkidea 
garrantzitsuak dituzten 

inguruak) 

6210* 16,41 0,61 C Desegokia 
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IZENA KODEA 
AZALERA 

(ha) 

EREMUAREN 

GAINEKO % 
ADIERAZGARRI

TASUNA 
KONTSERBAZIO-

-EGOERA 

Larre heze mediterraneoak, 
Molinion-Holoschoenion 
elkarteko belar garaiak 

dituztenak 

6420 3,93 0,15 C Desegokia 

Garaiera txikiko sega-larre 
urriak (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
6510 7,55 0,28 D - 

Pagadi azidofilo atlantikoak,  
Ilex eta, batzuetan, Taxus 

(Quercion robori-petrae edo 
Ilici-Fagenion) generoen 
oihanpeak dituztenak) 

9120 6,06 0,26 D - 

Carpinion betuli aliantzako 
harizti kandudun edo 

kandugabe subatlantikoak eta 
europar erdialdekoak 

9160 23,01 0,86 C - 

Alnus glutinosa eta Fraxinus 
excelsior espezieen baso 

alubialak (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

91E0* 9,93 0,37 C Desegokia 

Harizti galaiko-portugesak, 
Quercus robur eta Quercus 

pyrenaica espezieak dituztenak 
9230 1,17 0,04 C Desegokia 

Harizti iberikoak, Quercus 
faginea eta Quercus canariensis 

espezieak dituztenak 
9240 36,93 1,37 B Desegokia 

Castanea sativa  
espeziaren basoak 

9260 0,27 0,01 D - 

Ibarbasoak, Salix alba eta 
Populus alba espezieak 

dituztenak 
92A0 48,49 1,80 C Desegokia 

GUZTIRA  449,43 16,72   

  

3.1.2.- Erkidegoko eta/edo eskualdeko intereseko flora mehatxatua 

“Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” KBEren 
barruan, ez da antzeman Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren eta 
Ondare Natural eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 
Legearen II. Eranskinean jasotako landare-espezierik.    

“EAEko Flora Baskularraren Zerrenda Gorria”9 izeneko lanarekin bat 
etorriz, Zadorra Sistemako Urtegien KBEren barruan, Littorella uniflora 
aipatu da NT (Ia mehatxatuak) kategorian. Espezie horren populazio ondoko 
hornituak ageri dira Urrunagako eta Uribarri-Ganboako urtegien inguruetan, 
soropil trinkoak eratzen dituztela.  Espezie Bakana deritzon kategoria esleitu 
zaio Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan10. 

Hala eta guztiz ere, esan behar da Kontserbazio Bereziko eremuaren 
barruan dauden bi urtegietan flora ugari bizi dela. Hidrofitoek eta landare 

                                                 
9 EAEko Flora Baskularraren Zerrenda Gorria. Eusko Jaurlaritza; Ingurumen, Lurralde 
Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila. 2010. 
10 Agindua, 2011ko urtarrilaren 10ekoa, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 
Arrantza sailburuarena, Basa eta Itsas Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Euskal 
Autonomia Erkidegoko Katalogoa aldatzen duena eta testu bakarra onartzen duena.  
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murgilduek garrantzi handia dute. Biek ala biek “belardi flotatzaile” zabal-
zabalak eratzen dituzte urbazterretan eta sakonera txikiko aldeetan, batik 
bat, Uribarri-Ganboako urtegian. Urtegi hori babesleku egokia da Najas 
minor espeziearentzat. Landare hori oso urria da Espainiako hezeguneetan, 
atzeraldi garbian dago eta, gainera, lehen bizi zeneko ingurune batzuetatik 
desagertu da. Potamogeton gramineus espeziea ere urtegian hazten da eta 
estatuko intereseko landarea da, oso urria delako. 

Uretako landareen ugalketa, baita interesekoak diren landare bakan edo 
mehatxatuena ere (Najas minor11, Potamogeton gramineus), uraren 
kalitatearen eta urtegiaren ezaugarri ekologikoen kontserbazioaren 
menpekoa da. 

3.1.2.- Erkidegoko eta/edo eskualdeko intereseko fauna 
mehatxatua 

Ondoko taulan, “Zadorra Sistemako Urtegiak” KBEren barruan agertzen 
diren faunako espezieen zerrenda jasotzen da. Hegaztiei dagokienez, 
Hegaztiak Zuzentarauaren 1. Eranskinean agertzen diren hegaztiak eta, 
eranskin horretan agertu ez arren, Kontserbazio Bereziko Eremuaren 
barruan sarritan egoten diren hegazti migratzaileak.  Diagnostikoan, 
Kontserbazio Bereziko Eremuan aldiro-aldiro egiten diren erroldetan 
antzemandako hegaztien zerrenda jasotzen da eranskin batean. Espezie 
bakoitzari dagokionez, egoera, EAEko katalogazioa eta Hegaztiak 
Zuzentarauaren (2009/147/EE Zuzentaraua, Hegazti Basatien 
kontserbazioari buruzko) 1. Eranskinean jasotako espeziea ote den 
adierazten da.  Gainera, eremuan esanguratsuak diren espezie batzuen 
kontserbazio-egoerari buruzko fitxak jaso dira. 

Espeziea 

Habitat 

Zuzentarau 

aren 

Eranskinak 

Hegaztiak 

Zuzentarau

aren 

Eranskinak 

Espezie 

Mehatxatu

en EAEko 

Katalogoa 

LESRPE  

eta 

CEEA 

Kontserbazio 

egoera 

HEGAZTIAK      
Acrocephalus arundinaceus  
(Lezkari arrunta) 

  BKN * Desegokia 

Acrocephalus paludicola (Ur-benarriza)  I IBR *  
Acrocephalus schoenobaenus  
(Benarriz arrunta) 

  ARR *  

Acrocephalus scirpaceus  
(Lezkari arrunta)   BKN *  

Actitis hypoleucos (Kuliska txikia)   BKN *  
Alcedo atthis (Martin arrantzalea)  I IBR *  
Anas acuta (Ahate buztanluzea)      
Anas clypeata (Ahate mokozabala)     Desegokia 
Anas crecca (Zertzeta arrunta)      
Anas penélope (Silvón europeo)      
Anas platyrhynchos (Basahatea)      
Anas querquedula (Udako zertzeta)      
Anas strepera (Ipar-ahatea)     Desegokia 
Anser anser (Antzara arrunta)     Kaltegarria 
Anser albifrons (Antzara muturzuria)      
Anser fabalis (Antzara hankahoria)      

                                                 
11 Ikertzaile batzuen iritziz, zalantzazkoa da landare horren bertokotasuna (“EAEko Flora 
Aloktono Inbaditzailearen Diagnostikoa”, IHOBE, Eusko Jaurlaritza, 2009).  
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Espeziea 

Habitat 

Zuzentarau 

aren 

Eranskinak 

Hegaztiak 

Zuzentarau

aren 

Eranskinak 

Espezie 

Mehatxatu

en EAEko 

Katalogoa 

LESRPE  

eta 

CEEA 

Kontserbazio 

egoera 

HEGAZTIAK      
Anthus pratensis (Negu-txirta)    *  
Anthus spinoletta (Mendi-txirta)    *  
Apus apus (Sorbeltz arrunta)    *  
Ardea cinerea (Koartza hauskara)    *  
Ardea purpurea (Koartza gorria)  I BKN * Kaltegarria 
Ardeola ralloides  
(Koartzatxo karramarrozalea)  I IBR V  

Aythya ferina (Murgilari arrunta)      
Aythya fuligula (Murgilari mottoduna)      
Aythya nyroca (Murgilari arrea)  I  EP  
Botaurus stellaris (Txori zezen arrunta)  I IBR EP  
Bubulcus ibis (Koartzatxo itzaina)    *  
Burhinus oedicnemus (Atalarra)  I IBR *  
Calidris alba (Txirri zuria)    *  
Calidris alpina (Txirri arrunta)   BKN *  
Calidris minuta (Txirri txikia)    *  
Caprimulgus europaeus (Zata arrunta)  I IBR *  
Charadrius dubius (Txirritxo txikia)   KTB *  
Charadrius hiaticula (Txirritxo handia)    *  
Chlidonias hybridus  
(Itsas enara musuzuria) 

 I  *  

Chlidonias niger (Itsas enara beltza)  I BKN E  
Ciconia Ciconia (Amiamoko zuria)  I BKN *  
Ciconia nigra (Amiamoko beltza)  I BKN V  
Circaetus gallicus  
(Arrano sugezale europarra)  I BKN *  

Circus aeruginosus (Zingira-mirotza)  I BKN *  
Circus pygarsus (Mirotz urdina)  I KTB V  
Dendrocopos minor (Okil txikia)   IBR *  
Delichon urbica (Enara azpizuria)    *  
Egretta alba (Koartza zuria)  I  *  
Egretta garzetta (Koartzatxo txikia)   I  *  
Emberiza schoeniclus  
(Zingira-berdantza)   BKN *  

Falco columbarius (Belatz txikia)  I BKN *  
Falco peregrinus (Belatz handia)  I BKN *  
Falco subbuteo (Zuhaitz-belatza)   BKN *  
Ficedula hypoleuca (Euli-txori beltza)   BKN *  
Fulica atra (Kopetazuri arrunta)      
Gallinago gallinago (Istingor arrunta)      
Gallinula chloropus (Uroilo arrunta)      
Gavia immer (Aliota handia)  I  *  
Grus grus (Kurrilo arrunta)  I IBR *  
Himantopus himantopus  
(Zankaluze arrunta) 

 I IBR *  

Hippolais polyglotta (Sasi-txori arrunta)    *  
Hirundo rustica (Enara arrunta)    *  
Ixobrychus minutus (Amiltxoria)  I BKN *  
Larus fuscus (Kaio iluna)   IBR   
Larus michaelis (Kaio hankahoria)      
Larus ridibundus (Antxeta mokogorria)       
Limosa lapponica (Kuliska gorria)  I, II  *  
Limosa limosa (Kuliska buztanbeltza)    *  
Luscinia megarhynchos (Urretxindorra)    *  
Luscinia svecica (Papo-urdina)  I  *  
Lymnocryptes minumus (Istingor txikia)      
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Espeziea 

Habitat 

Zuzentarau 

aren 

Eranskinak 

Hegaztiak 

Zuzentarau

aren 

Eranskinak 

Espezie 

Mehatxatu

en EAEko 

Katalogoa 

LESRPE  

eta 

CEEA 

Kontserbazio 

egoera 

HEGAZTIAK      
Mergus serrator (Zerra ertaina)      
Milvus migrans (Miru beltza  I  *  
Milvus milvus (Miru gorria)  I KTB EP  
Motacilla flava (Larre-buztanikara)    *  
Muscicapa striata (Euli-txori grisa)    *  
Netta rufina (Ahate gorrizta)     Desegokia 
Numenius arquata (Kurlinta handia)    *  
Numenius phaeopus  
(Kurlinta bekainduna) 

   *  

Nycticorax nycticorax  
(Amiltxori arrunta)  I BKN *  

Pandion haliaetus (Arrano arrantzalea)  I BKN V Kaltegarria 
Phalacrocórax carbo (Ubarroi handia)      
Phylloscopus trochilus (Txio horia)   BKN *  
Platalea leucocordia (Mokozabala)  I KTB *  
Podiceps cristatus (Murgil handia)   IBR * Desegokia 
Podiceps nigricollis  
(Txilinporta lepo-beltza)   IBR * Desegokia 

Rallus aquaticus (Uroilanda handia)  II KTB  Kaltegarria 
Recurvirostra avosetta (Abozeta)  I  *  
Remiz pendulinus (Dilindaria)   IBR *  
Riparia riparia (Uhalde-enara)   KTB * Desegokia 
Saxicola rubetra (Pitxartxar nabarra)   IBR *  
Tadorna tadorna (Paita arrunta)    *  
Tachybaptus ruficollis  
(Txilinporta arrunta) 

  BKN *  

Tringa glareola (Bernagorri arrunta)  I  *  
Tringa nebularia (Kuliska zuria)    *  
Tringa ochropus (Kuliska iluna)    *  
Tringa totanus (Bernagorri arrunta)    *  
Vanellus vanellus (Hegabera)      
ARRAINAK      
Parachondrostoma miegii (Loina) II     
Achondrostoma arcasii (Errutilo 
hegalgorria) II   *  

URLEHORTARRAK ETA NARRASTIAK      
Discoglossus jeanneae (Apo pintatua) II, IV  BKN* * Kaltegarria 
Mauremys leprosa (Apoarmatu 
korrontezalea) 

II, IV  KTB *  

Rana dalmatina (Baso-igel jauzkaria) IV  KTB KTB Kaltegarria 
UGAZTUNAK      

Lutra lutra (Igaraba arrunta) II, IV  ARR DIE Desegokia 
Mustela lutreola (Bisoi europarra) II, IV  ARR EP Kaltegarria 
ORNOGABEAK      
Potomida littoralis   KTB  Kaltegarria 
Unio mancus V  KTB  Kaltegarria 
Anodonta anatina   IBR  Kaltegarria 

 
ARR: arriskuan; KTB: kaltebera; BKN: bakana; IBR: interes berezikoa.  
LESRPE eta CEEA: Babes Bereziko Erregimenean dauden Espezie Basatien Zerrenda eta 
Espezie Mehatxatuen Espainiako Katalogoaren Zerrenda, *zerrenda honetan ageri diren 
espezieak. 
*EAEko Katalogoak babes-kategoria hori ezarri dio D. galganoi espezieari. Ez du jaso D. 
jeanneae espeziea Euskal Autonomia Erkidegoan. 
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Kontserbazio Bereziko Eremu honen datuen inprimaki normalizatuan 
ageri diren intereseko espezieei gagozkiela, ondokoa esan behar da:  

� Apoarmatu korrontezalea: Espeziea eremu honetako datuen inprimaki 
normalizatuan aipatu den arren, Euskal Autonomia Erkidegoan azken 
urteotan espezie horri buruzko egindako lanen bidez, ezin izan da 
egiaztatu KBEn agertzen denik12. Hala eta guztiz ere, ezin da baztertu 
kontrolik gabe askatzen diren banakoak urtegietan amaitzea. 

� Baso-igel jauzkaria: Igel-espezie hori oso hedatuta dago Europan eta 
hego-mendebaldeko hedapen-muga Iberiar penintsulan dago. Han, 
Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako leku batzuetan agertzen 
da. Gaur egun, ondoen kontserbaturiko populazio egonkorrak Arabako 
harizti atlantikoetan bizi dira, batez ere, hiru alde hauetan: lehenengoa 
iparraldeko haranen aldea dugu −Zuia, Zigoitia eta Legutio−; bigarren 
alde esanguratsua Arabako Lautada da; eta hirugarrena Gasteizko 
Mendien aldea, Iturrieta, Izki eta Kantabria.  Arabako Lautadako aldeari 
dagokionez, badirudi populazioak atzeraldian daudela, baso-igelak bi 
alde bakanetan baino ez direlako bizi gaur egun: Salburuako 
hezegunean populazio egonkorra bizi da, itxuraz, egoera onean; 
Uribarri-Ganboako urtegiaren hegoaldean ere baso-igel jauzkaria aipatu 
zen 1997-2001 aldian, baina ikusitako banakoak oso gutxi izan ziren13. 

� Apo pintatua (Discoglossus jeanneae): Kontserbazio Bereziko Eremuaren 
datu inprimaki normalizatuan Discoglossus  galganoi espeziea aipatu da, 
baina lan berri batzuen arabera (García-París & Jockusch, 1999; 
Martínez-Solano, 2004) Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako 
apo pintatuaren populazioak D. jeanneae espezieari dagozkio 
(hegoaldeko apo pintatua), ez D. galganoi (apo pintatu iberiarra) 
espezieari. Beste alde batetik, ikerlan berri horietan esaten denez, D. 
jeanneae espeziearen egungo hedadura orain dela gutxi gertatutako 
hedapenaren ondorioa da eta, horregatik, espezieak hedadura 
sakabanatua eta urria dauka bi lurraldeetan.  

Discoglossus jeanneae espeziea Habitatei buruzko 92/43/EEE 
Zuzentarauaren II. eta IV. Eranskinetan jasota dago. D. galganoi 
espeziea, berriz, Habitat Zuzentarauaren IV. Eranskinean baino ez da 
jasotzen. Beste alde batetik, azken espeziea Bakantzat sailkatzen da 
Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan, baina D. jeanneae espeziea ez 
da agertzen katalogo horretan. Beraz, lan berriek emandako datuen 
argitan, auzi hori berrikusi beharko litzateke. 

Nolanahi ere den, apo pintatua endemismo iberikoa da eta espezie hori 
Iberiar penintsulan baino ez da bizi mundu osoan. D. galganoi espeziea 
substratu silizeo eta metamorfikoetan bizi da penintsularen 
mendebaldean; D. jeanneae espeziea, berriz, ekialdeko  igeltsu eta 
karezko substratuetan hazten da. Euskal Autonomia Erkidegoan, apo 

                                                 
12 IHOBE, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza 
Sailaren menpeko Sozietate Publikoa, “Caracterización de tres poblaciones de galápago 
leproso en Araba. 2009”, Bilbo, 2009, 22 orr. 
13 EKOS Estudios Ambientales, 2002. La rana ágil (Rana dalmatina Bonaparte, 1840) en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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pintatua Arabako Lurralde Historikoko isuarialde mediterraneoan baino 
ez da hedatzen.  

2001. urtean egin ziren berariazko prospekzioetan (EKOS  Estudios 
Ambientales, 2002)14, oso ale gutxi ikusi ziren toki jakin batzuetan: 
Arabako Haranak, Valderejo eta Izki. Arabako Lautadan bizi diren 
populazioei dagokienez, aurkipen gehienak leku hauetan egin dira: 
Salburua, Betoño, Mendixur eta Garaio. Dena dela, prospekzio berriek 
(Crespo, A., González, S. & Iraola, A., 2007)15, apo pintatuaren 
populazio bakarra aurkitu dute Araba osoan, Larrazubiko udalerrian 
(VN93).  
 
Ugaztunei gagozkiela, bi espezie nabarmendu behar ditugu Kontserbazio 

Bereziko Eremuaren barruan:  

� Bisoi europarra eta igaraba: KBE interes bereziko aldea da bi espezie 
horientzat, Araban onartu diren kudeaketa-planei jarraiki (322/03 Foru 
Agindua, azaroaren 7koa, eta 880/04 Foru Agindua, urriaren 27koa, 
hurrenez hurren). Azken 15 urteotan, hainbat prospekzio egin dira 
Zadorra ibaiaren arroan bi espezie horien hedaduraz eta kontserbazio-
egoeraz jakiteko. Beraz, esan daiteke informazio nahikoa eskuratu dela 
espezieon hedadura ezagutu eta horien kontserbazio-egoera 
ebaluatzeko. 

Bisoi europarrari dagokionez, egiaztatu da espezie hori modu 
egonkorrean bizi dela Zadorra ibaiaren arroan azken hamar urteotan; 
beraz, esan dezakegu Uribarri eta Urrunagako urtegien ingurua 
espezieak okupatutako habitata dela edo, behintzat, igarobide egokia 
dela espezie horrentzat.   
 
Beste alde batetik, igaraba urtegien ingurunean bizi da. Espezieak 
leheneratze bikaina izan du Arabako Lurralde Historikoan, baina 
zuhurtziaz jokatu behar da leheneratze horren bilakaeraz hitz 
egiterakoan, ikerlan zorrotzik egin ez delako eta, gainera, Araban bizi 
diren igarabei buruzko oinarrizko parametro demografikorik eskuratu ez 
delako.  Hori horrela, esan dezakegu okupatutako eremua berriki 
zabaldu dela, ondoko lurraldeetan gertatu denaren antzera.  
 

3.2. FUNTSEZKO KUDEAKETA-ELEMENTUEN AUKERAKETA 

Honaino azaldu ditugun intereseko elementu guztien artean, Zadorra 
Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra” KBEren barruan, 
eremuak bereizgarri dituen balioak badauzkaten elementu guzti-guztiek 
kontserbazio-xedea izan behar dute. Ildo horretan, gogorarazi behar dugu 
eremua ELG izendatu zela elementu horien zioz eta, horregatik, arreta 

                                                 
14 EKOS Estudios Ambientales, 2002. Propuesta de Plan de Gestión del sapillo pintojo ibérico 
(Discoglossus galganoi) en la CAPV. 
15 CRESPO, A., GONZÁLEZ, S. & IRAOLA, A., 2007. Identificación de poblaciones, distribución 
y estado de conservación de los sapillos pintojos (Discoglossus sp.) en el País Vasco y 
Navarra. Gobierno Vasco. 56 orr. 
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berezia eman behar diegu. Kontserbazio-helburu zehatzak proposatu dira 
elementu horientzat eta hainbat neurri garatu beharko dira helburuok 
betetzeko.   

Funtsezko elementuak aukeratzerakoan, aintzat hartu dira ondoko 
irizpideak: 

- Eremuan agertzen diren habitat edo espezie biziki garrantzitsuak 
Natura 2000 Sareari eskualde-, estatu- eta erkidego-mailan eusteko, 
baldin eta haien kontserbazio-egoera kaltegarria dela eta, kudeaketa-
neurri eraginkorrak hartu behar badira.  

- Egoki kudeatuz gero, beste habitat edo espezie basatiei edo 
eremuaren osotasun ekologikoari onurak ekarriko dizkieten habitatak 
edo espezieak.   

- Neurririk hartu ezean, egoera kaltegarrian daudela edo laster egon 
daitezkeela pentsatzeko informazio tekniko edo zientifikoa eskuratu 
deneko habitatak edo espezieak. Beste alde batetik, talde 
taxonomiko, ekosistema edo biodibertsitatearen gaineko presioari 
buruzko osasun-adierazle egokiak diren espezieak. Azkenak, izaera 
hori dela eta, monitorizatzeko ahalegin handia egin beharko da.    

- Intereseko espezieak hartzeko ahalmen handia duten ekosistemak.  

Horrela, “Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del Zadorra”  
KBEren barruan, ondoko elementuak funtsezkoak dira kontserbazioaren 
ikuspegitik:  

• Urtegien sistema bera, bertan bizi diren komunitateen mosaikoa eta 
hegaztientzat daukan garrantzia. 

• Habitat Zuzentarauaren I. eranskinean jasotako ur gezako habitatak. 
Habitat-mota horri dagokionez, erkidegoko intereseko batzuk ditugu; 
lotura hertsia dago habita horien guztien artean eta garrantzi handikoak 
dira espezieen kontserbazioari heltzeko. 

° Landaretza bentikoa duten ur karetsuak (EB KOD 3140).  

° Landaretza flotatzailea duten ur geldiak (edo laster geldokoak) (EB 
KOD 3150).  

° Aldi baterako urmael mediterraneoak (EB KOD 3170*) 

° Ur ibiliko landaretza urtarra (EB KOD 3260).  

• Hegaztiak 

• Eremuan bizi diren eta Habitat Zuzentarauaren II. eta IV. Eranskinetan 
jasotako espezieak: 

° Mustela lutreola  

° Lutra lutra 
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• Urlehortarren komunitatea, hain zuzen ere, Habitat Zuzentarauan 
jasotako bi espezie mehatxatu: Discoglossus jeanneae (Habitat 
Zuzentarauaren II. eta IV, eranskinetan jasotakoa) eta Rana dalmatina 
(Habitat Zuz<entarauaren IV. Eranskinean jasotakoa). 

• Naiadeak: Unio elongatus, Anodonta anatina, Potomida littoralis. 

Beheko taulan, “Zadorra Sistemako Urtegiak/Embalses del Sistema del 
Zadorra” KBE kudeaketa bideratzeko funtsezko elementu guztien 
justifikazioa jasotzen da. 
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FUNTSEZKO 

ELEMENTUA 
JUSTIFIKAZIOA 

Urtegien 
sistema 

- Zadorra sistemako urtegiek balio handiko ekosistema eratzen dute; bertan, florako 
espezie ugari bizi dira eta, oro har hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko 
barrualdeko hezegune garrantzitsuenetakoa da hegazti urtarrek negualdia igaro eta 
ugaltzeko. 

- Senadietan eta sakonera txikiko ur-adarretan, uretako landaretzaren mosaiko 
ugaria eta aberatsa garatzen da. Haietan bizi diren espezie batzuk interes 
handikoak dira oso bakanak direlako Euskal Autonomia Erkidegoan.  

- Paisaia-unitate bikaina eta balio ekologiko handikoa da; bertan, hariztiak, 
erkameztiak, sahastiak eta paisaia-interes ikaragarria duten sakonera txikiko 
aldeak agertzen dira.  

- Ekialde-mendebalde norabideko igarobide ekologikoa da Gorbeia mendigunearen 
eta Elgea-Urkila mendilerroen artean.  

- RAMSAR itunaren zerrendan jasotako hezegune bat dago sistemaren barruan. 

Ur gezako 
habitatak 

- Zadorra sistemako urtegien KBEren barruan, Habitat Zuzentarauak interesekotzat 
eta lehentasunezkotzat jotzen dituen hainbat habitat agertzen dira: landaretza 
bentikoa duten ur karetsuak, landaretza flotatzailea duten ur geldiak (edo ur 
geldokoak), landaretza urlehortarra duten aldi baterako urmaelak, eta ur ibiliko 
landaretza urtarra. 

- Ingurune guztiz artifizialak izan arren, senadietan eta sakonera txikiko ur-
adarretan, uretako landaretzaren mosaiko aberatsa garatu da urteetan (batik bat,  
Uribarri-Ganboako urtegian) eta bertan bizi diren espezie batzuk interes handikoak 
dira oso bakanak direlako Euskal Autonomia Erkidegoan. 

- KBEren barruan, aipatutako habitatak babeslekuak eta elikatzeko tokiak dira 
faunako espezie askorentzat, batik bat, hegaztientzat. Hegaztiek, gainera, 
negualdia igarotzeko eta ugaltzeko erabiltzen dituzte.    

Hegaztiak 

- Zadorra sistemako urtegien ingurunea Euskal Autonomia Erkidegoko barrualdeko 
hezegune garrantzitsuenetakoa da hegazti urtarrentzat. Oso ingurune garrantzitsua 
da, alde batetik, ugaltzeko tokirik handiena delako taldeka bizi diren espezie 
askorentzat, hala nola, podizipedido, anatido, errallido eta ardeidoentzat. Beste 
alde batetik, negualdia igarotzeko toki nagusia da espezie ugarirentzat.    

- Urtegi artifizialen eginkizuna funtsezkoa da hegazti urtarren komunitateak elika 
daitezen. Izan ere, uretako sistema naturalak izugarri urritu eta bakandu dira.  

- Hegaztiak Zuzentarauaren eranskinetan eta Espezie Mehatxatuen EAEko 
Katalogoan jasota dauden hegazti-espezie ugari ikusi dira eremuan. 

Bisoi europarra 
(Mustela 
lutreola) 

- Europan, espezie honen kontserbazioa lehentasunezkoa da eta Habitat 
Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasota dago. 

- Espezie Mehatxatuen Estatuko Katalogoan eta EAEko katalogoan, “galtzeko zorian” 
deritzon kategorian sailkatuta dago. 

- Arabako Lurralde Historikoan, 2003. urtean onartutako Kudeaketa Plana baliatzen 
du espezieak. Kudeaketa Plan horri jarraiki, Zadorra Sistemako Urtegien KBE 
interes bereziko aldea da bisoi europarrarentzat.   

Igaraba  
(Lutra lutra) 

- Europan, espezie honen kontserbazioa lehentasunezkoa da eta Habitat 
Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasota dago. 

- Espezie Mehatxatuen Estatuko Katalogoan, “interes berezikoa” deritzon kategorian 
sailkatuta dago. 

- Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoan, “galtzeko zorian” deritzon kategorian 
sailkatuta dago. 

- Arabako Lurralde Historikoan, 2004. urtean onartutako Kudeaketa Plana baliatzen 
du espezieak. Kudeaketa Plan horri jarraiki, Zadorra Sistemako Urtegien KBE 
interes bereziko eremua da igarabarentzat. 

Apo pintatua 
(Discoglossus 
jeanneae) eta 
Baso-igel 
jauzkaria (Rana 
dalmatina). 

- Discoglossus jeanneae espeziea Habitat Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan 
jasota dago eta Rana dalmatina espeziea zuzentarau horren IV. eranskinean.  

- Apo pintatuak oso hedadura murritza dauka Euskal Autonomia Erkidegoan. 
Arabako isurialde mediterraneoko leku gutxi batzuetan baino ez da aurkitu. 

- Estatuan, baso-igel jauzkariaren populazio egonkorrenak eta kontserbazio 
onenekoak Arabako harizti atlantikoetan bizi dira. Populazio horiek aipatu dira 
Uribarri-Ganboako urtegiaren hegoaldean. 

- Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan, habitat egokiak daude bi espezie horien 
populazioak garatzeko eta, oro har, beste urlehortar batzuk garatzeko. 
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Naiadeak  
(Unio elongatus, 
Anodonta 
anatina, 
Potomida 
littoralis) 

- Unio elongatus eta Potomida litoralis espezieak “Kalteberak” dira Espezie 
Mehatxatuen EAEko Katalogoaren arabera. Anodonta anadina, ordea, “Interes 
berezikoa” da. 

- Penintsulan, lehen bi espezieak Kalteberatzat hartzen dira Espainiako Ornogabeen 
Liburu Gorrian eta Anodonta anatina espeziea Ia Mehatxatutzat jotzen da. Unio 
elongatus espeziaren katalogazioari dagokionez, ”Galtzeko zorian” deritzon 
kategorian sailkatzea proposatu da estatuko katalogoan. 

- Hiru espezieak kontuan hartuta, gaurdaino Araban baino ez dira ale biziak aurkitu 
Euskal Autonomia Erkidegoan, baina zebra-muskuilua 2006tik aurkitu da Ebro eta 
Zadorra ibaietan. Kontserbazio Bereziko Eremuan, hain zuzen ere, hiru espezieak 
aurki daitezke. Unio espeziearen populazio esanguratsuak bizi dira Urrunagako 
urtegian eta Anodonta espeziearenak Uribarri-Ganboakoan, baina Dreissena 
polymorpha (zebra-muskuilua) espeziearen agerpenak arriskuan jarriko ditu 
populazio horiek guztiak, Zadorra ibaiaren arroaren leku guztietan bezala, 
urtegietatik harako behe-arroan eta Ebro ibaian. Gaur egun, Araban arriskurik gabe 
garatzen diren naiadeen populazio bakarrak Baia ibaian bizi dira. 
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4. HELBURUAK. GIDALERROAK ETA KONTSERBAZIO NEURRIAK 

4.1. FUNTSEZKO ELEMENTUAK: HELBURUAK. GIDALERROAK ETA 

KONTSERBAZIO ETA KUDEAKETA NEURRIAK 

Ondoko tauletan, Zadorra Sistemako Urtegien KBEren barruan aintzat 
hartu diren funtsezko kudeaketa-elementu bakoitzari dagozkion helburuak 
eta kontserbazio neurriak zehazten dira. 

URTEGIEN SISTEMA 

Justifikazioa 

− Zadorra sistemako urtegiek balio handiko ekosistema eratzen dute; bertan, florako espezie ugari bizi 
dira eta, oro har hartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko barrualdeko hezegune garrantzitsuenetakoa 
da hegazti urtarrek negualdia igaro eta ugaltzeko. 

− Senadietan eta sakonera txikiko ur-adarretan, uretako landaretzaren mosaiko ugaria eta aberatsa 
garatzen da. Haietan bizi diren espezie batzuk interes handikoak dira oso bakanak direlako Euskal 
Autonomia Erkidegoan. 

− Paisaia-unitate bikaina eta balio ekologiko handikoa da; bertan, hariztiak, erkameztiak, sahastiak eta 
paisaia-interes ikaragarria duten sakonera txikiko aldeak agertzen dira. 

− Ekialde-mendebalde norabideko igarobide ekologikoa da Gorbeia mendigunearen eta Elgea-Urkila 
mendilerroen artean. 

− RAMSAR itunaren zerrendan jasotako hezegune bat dago sistemaren barruan. 

Kontserbazio-egoera 

Jatorri antropikoa duen arren, urtegien sistemak balio ekologiko handia dauka, sakonera txikiko ur-
inguruneetan bereizgarriak diren erkidegoko intereseko habitat batzuk garatu direlako.  

Presioak eta mehatxuak  

(Natura 2000 Sarearen Erreferentziazko Atariaren araberako kodeketa,  

2011/484/EB Erabakia, uztailaren 11koa) 

Urtegien sistemari eragiten dioten mehatxurik behinenak ondokoak dira: 

− Azaleko urak ustiatzeko egin diren ur-bilketak (J02.06) eta ur-mailaren etengabeko aldaketak, 
hornitzeko erabiltzen direlako.  

− Aisialdiko erabilera handiegia (G01) eta urari lotutako aisialdi-jarduera guztiak, hala nola, ur-kirolak 
(G01.01), bainua, xendazaletasuna (D01.01, G01.02), zapalketa (G05.01), arrantza (F02.03). 

− Uneko isurketek eta isurketa lausoek sorrarazitako uraren kutsadura (H01). Arroaren saneamendua 
dela eta, ondoko arazoak nabarmendu behar dira:  

·  Aguraingo Hondakin Uren Araztegiko ura Zadorrara isurtzen da, Uribarri-Ganboako urtegitik 
gora. 

·  Dulantziko HUAko ura Dulantzi ibaiaren ibilgura isurtzen da. Dulantzi ibaia Uribarri-Ganboako 
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urtegiaren adarra da. 

− Legutioko herriguneko isurketak ponpatze-estazio batean metatzen dira eta, euri-sasoian, hango ura 
Urrunagako urtegira isurtzen da.  

− Oihanpearen galera (B02.03), eta basoberritzerik egin gabeko edo leheneratze naturalik garatu 
gabeko baso-ustiapena.  

− Errepideak eta autobideak (D01.02). 

Egungo ekintzak eta legezko baldintzapenak 

Beste arau batzuen artean, ondoko manuak aplikatu behar dira KBEn:   

− Uraren Legea eta hura garatzen duten arauak. 

− EAEko Hezeguneen Arloko Lurralde Plana.  

− EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Arloko Lurralde Plana. 

− Ebro ibaiaren Plan Hidrologikoa.  

− “Uribarri-Ganboako urtegiaren hegoaldeko ur-adarrak” izeneko RAMSAR hezegunea: Ebazpena, 
2002ko urriaren 17koa, Natura Zaintzeko Zuzendaritza Nagusiarena. Ebazpen horren bidez, Ministroen 
Kontseiluaren 2002ko irailaren 27ko Erabakia argitaratu zen, besteak beste, “Uribarri-Ganboako 
urtegiaren hegoaldeko ur-adarrak” deritzon hezegunea 1971ko otsailaren 2ko Ramsar Itunaren 
zerrendan txertatzeko, Nazioarteko Garrantzia duten Hezeguneen artean, bereziki hegazti urtarren 
habitat gisa daukan garrantzia aitortuta.    

− 89/2013 Foru Agindua, otsailaren 22koa, 2013/2014 denboraldian Arabako Lurralde Historikoan 
ibaietako arrantzaren aprobetxamendua arautzen duena. Agindu horretan, arrantza debekatzen da 
Uribarri-Ganboako urtegiaren hegoaldeko senadian, Urizar baserritik Garaioko Lurralde Parkearen 
aurkako ertzeraino, baita Orenin uhartean, bainatzeko aldeetan eta Garaioko hegoaldeko senadian, 
pasabide flotatzaile eta guzti. 

− “Urtegiko urbazterretako aisialdi-erabilerak Antolatzeko Plana”. Plan horri jarraiki, Arabako Foru 
Aldundiak eremu horretako turismo- eta aisialdi-erabilerak arautu ditu eta aipatutako jarduerak 
garatzeko leku bereziki egokituak sortu ditu, besteak beste, Garaioko Lurralde Parkea eta Landako 
Parkea. Azken urteotan, plan horretan jasotako hainbat jarduketa burutu dira, besteak beste, 
hondarreko erabilera zuten urbazterreko esparruak ixtea, ingurunea guztiz andeatuta zutelako eta 
arautu gabeko aisialdi-erabilerak garatzen zirelako. Gerora, urbazterren egokitzapen ekologikoa 
gauzatu da, aldeak leheneratu dira eta aisialdi-erabilera bigunak sustatu dira haietan.   

− Arabako Foru Aldundiaren “Uribarriko urtegiko urbazterren egokitzapen ekologikoa ahalbidetzeko Plan 
Berezia”. Plan horri jarraiki, Uribarri-Ganboako urtegiaren inguruko bidea atondu da ekologia, aisialdi 
eta kulturari lotutako ibilbide gisa, eta aldi berean, ur-geruzatik hurbil dagoen urbazterraren kontrola 
eta zaintza laguntzen ditu, kutsadura lausoa edo zehaztugabea mugatzeko, ur-mailaren gorabeherek 
eragindako higadura zuzentzeko eta andeatutako aldeak leheneratzeko. Urtegiaren inguruko ibilbidea 
eraikita, urtegiko ertzen erabilera erasokorragoak baztertu dira, eta bestetik, kutsadura gutxitzeko 
hesiarena egiten du. Inguruko edo perimetroko ibilbidea lehendik zeuden bide eta zidorren gainean 
eratu da eta horiek osatu dira ibiltzeko bide berriak eginda. 

− 76/160/EEE Zuzentarauan16 ezarritako irizpideei jarraiki (2014. urtera arte), Zadorra ibaiaren arroan 
bainatzeko bost alde daude, guztiak ere Uribarri-Ganboako urtegiaren eremuan (Landa I, Landa II, 

                                                 
16 Europako Kontseiluaren 76/160/EEE Zuzentaraua, 1975eko abenduaren 8koa, bainatzeko 
uren kalitateari buruzko. 2006/7/EEE Zuzentarauak indargabetu du 2014ko abenduaren 31n. 
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Zuhatza uhartea, Garaio I eta Garaio II). 2003. urtetik 2006. urtera, bainatzeko alde horien batez 
besteko kalitatea hauxe da: bainatzeko egokia eta kalitate onekoa edo oso kalitate onekoa Zuhatza 
uhartean eta kalitate onekoa urtegiko urbazterretan. 

− 91/271/CEE Zuzentaraua17
 aplikatzearen ondorioz, Zadorra ibaiaren urtegien sistema eremu 

mantenugaiekiko sentikor sailkatu da. 

− Sisteman bizi diren espezie batzuen Kudeaketa Planak: bisoi europarra (322/2003 Foru Agindua, 
azaroaren 7koa), igaraba (880/2004 Foru Agindua, urriaren 17koa), uhalde-enara (22/2000 Foru 
Dekretua, Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 7koa), katxoa (339/07 Foru Agindua, apirilaren 
18koa) eta kabuxa (351/2002 Foru Agindua, 2002ko ekainaren 12koa).  

− Urtegietako uraren kalitatearen aldizkako jarraipena egiten dute Ur Agentziak (URA) eta beste 
erakunde batzuek (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa). 

−  Zebra-muskuiluaren (Dreissena polymorpha) bilakaeraren aldizkako jarraipena eta kontrola egiten da, 
nabigatzeko araudia eta ontziak zein arrantza-tresnak garbitzeko protokoloa ezarri dira. Era berean, 
laginketak egiten dira eta espezie hori hedatzeko arrisku potentziala dakarten ur-jarduerak 
kontrolatzen dira. 

Helburuak. Gidalerroak eta neurriak 

Helburu 

nagusia 

Urtegien eginkizun nagusia ura hornitzea da herritarrentzat. Eginkizun nagusi horri 
kalterik egin gabe, funtsezko elementu honentzako helburu nagusia da sistemaren 
funtzionalitate osoari eustea, zaintzea eta berreskuratzea, intereseko espezie askoren 
bizileku diren uretako habitat ugari garatzen direlako bertan. Hori dela eta, KBE 
kudeatzerakoan, erabilgarri dagoen uraren kantitatea eta kalitatea kontuan hartuko dira, 
bai eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan dauden habitaten eta intereseko 
espezieen kontserbazio-egoera eta horien ekarpena ere, urtegiaren funtzionalitateari 
eusteko xedez.    

Egokiagoa da KBEren barruan dauden uretako habitaten kudeaketari batera ekitea. 
Horretarako, helburuak, araudiak eta neurriak landu behar dira habitat guztiek osatzen 
duten sistema aintzat hartuta, nahiz eta neurri zehatzak ere proposatzen diren habitat 
jakin bakoitzarentzat. 

Hortaz, proposatu beharreko neurriek helburu hauek bete beharko dituzte: 

- Uraren kalitatea bermatzea. 

- Sistemaren barruko habitat eta fauna zein florako populazioak zaintzea eta 
esanguratsuenak babestea. 

- Sistemaren heldutasuna, egituraren konplexutasuna eta biodibertsitatea ahalbidetzea. 

- Ingurune naturalari lotutako aisialdia sustatu eta arautzea, erkidegoko interesa duten 
habitat eta espezieen kontserbazio-egoera onarekin bateragarria izateko eran. 

1. helburu 

eraginkorra 

Urtegiko uraren kantitatea eta kalitatea zaintzea, sistemaren barruan dauden 

habitaten eta intereseko espezieen populazioen kontserbazio-egoera onari 

eusteko nahitaezko baldintza denez gero.  

Gidalerroak  

eta neurriak 

1.AC.1. Urtegietako urbazterretan berez garatzen diren habitatak leheneratuko dira. 
Horretarako, hala beharrezkoa den guztietan, borondatezko akordioak bultzatuko dira 
lursailen jabeekin, urbazterreko landaretzaren jarraipena galdu den tarteetan, 

                                                 
17 Kontseiluaren 91/271/EEE Zuzentaraua, 1991ko maiatzaren 21ekoa, hiriko hondakin-uren 
tratamenduari buruzkoa. 
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laborantzak ezarri direlako edo jarraipena galarazten duten beste erabilera batzuk 
bultzatu direlako. Helburu nagusia hauxe izango da: urbazterreko landaretza naturalaz 
hornitutako zerrenda leheneratzea eta horri eustea, organo kudeatzaileak erabakitako 
lehentasunezko eremuetan, aipatutako organo horrek erabakitzen dituen lehentasunei 
jarraiki eta KBEren plangintzan eta kudeaketan eskumena duten herri-erakundeekin 
elkarlanean. Eranskinean, gutxi gorabeherako azalerak eta jardun-eremuak jasotzen 
dira.  

1.AC.2. Borondatezko akordioak sustatuko dira urbazterreko lursailen jabeekin, 
ibarbasoak sortu eta urbazterreko basoa leheneratzeko asmoz gaur egun makal-sailak 
hazten diren lursailetan edo lursail luberrituetan, Kontserbazio Bereziko Eremuaren 
barruan edo Natura 2000 Sareko beste eremu batzuen ondo-ondoko esparruan. Horrela, 
alde egokiak sortuko dira urbazterreko sistemei lotutako faunako espeziak babesteko, 
batik bat, igaraba eta bisoia babesteko. KBEren Organo Kudeatzaileak erabaki beharko 
du zein gunetan jardungo den. Eranskinean, gutxi gorabeherako azalerak eta jardun-
eremuak jasotzen dira. 

1.AC.24. Zadorra Sistemako Urtegien KBEren gainean egin diren azterketa-
diagnostikoak eguneratu eta zehaztuko dira. “Erkidegoko Interesa” eta “Erkidegoko 
Lehentasunezko Interesa” duten urbazter eta habitaten kontserbazio-egoera eguneratu 
eta xehetasun-eskalara (1:2000) doituko dira, KBEren barruan dauden asaldura nagusiak 
eta ingurumen-eragin garrantzitsuenak identifikatzeko xedez. Horrez gain, andeatutako 
urbazterreko habitaten, leheneratu beharrekoen eta hobekuntza ekologikoa beharrezkoa 
duten habitaten inbentarioa gertatuko da. 

1.AC.25. Ekintza Plana. Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta, Ekintza Plana 
prestatuko da eta plan horretan neurri zehatzak jasoko dira antzemandako ingurumen-
arazoak konpontzeko, egun diharduten ingurumen-eraginak zuzentzeko eta eragindako 
aldeen leheneratze ekologikoa bideratzeko. Ekintza Planak bi eremu bereiziko ditu: 
“Uneko Kalteak dituzten Aldeak” eta “Linealki andeatutako Aldeak”. 

Jarraibide batzuk ezarriko dira eragin-mota bakoitza leheneratu eta zuzentzeko. Era 
berean, jarduketen lehentasuna eta balioespen ekonomikoa jasoko dira. Ondore 
horretarako, jarduketak lehenetsiko dira erkidegoko intereseko habitatetan eta/edo 
lehentasunezko habitatetan, 92/43/EB Zuzentarauari jarraiki. 

1.AC.26. Kontrolik gabeko isurketek eragindako aldeak berreskuratuko dira. Ondoren, 
honako hauek egin beharko dira: 

- hondakinak kentzea, tratatzea eta era egokian kudeatzea. 

- eragindako esparruen ingurumen-berreskurapena bideratzea, babestutako habitatak 
leheneratzeko helburuz. 

1.AC.27. KBEren barruan indarrean dagoen araudiarekin bat ez datozen ortu, eraikuntza 
eta beste okupazio edo egonlekuen administrazio-egoera aztertuko da eta halakoak 
kenduko dira, naturagune babestuaren zaintza eta hari atxikitako helburuen lorpena 
arriskuan jartzen dutelako. Beste administrazio eskumendunekin batera, lehentasunezko 
jarduketak garatuko dira arazoak konpondu eta eragindako habitatak leheneratzeko. 
Esku-hartzeak lehenetsiko dira KBEren barruko funtsezko esparruetan. 

AP.1. Uribarri-Ganboa eta Urrunagako urtegietara isurtzen den Arroa Babesteko Plan 
Berezia idatziko da, uraren kalitatearen gaineko arazoari ikuspegi globaletik ekiteko.  
Plan horretan, besteak beste, urtegia babesteko perimetroa ezarri ahalko da (907/2007 
Errege Dekretua, uztailaren 6koa), eta lurzoruaren erabilerak eta eremuaren barruan 
onartzen diren jarduerak arautuko dira, uraren kantitate eta kalitatearen gaineko 
eraginak eta urtegian bertan dauden ekosistema naturalen gainekoak saihesteko. 

AP.2. Dulantziren kanaletik urtegiraino iristen den ekarpen kutsatzailea kontrolatuko da: 
kontrol-estazioa eraiki beharko da kanal horretatik Mendixurreko adarreraino iristen den 
uraren kalitatea neurtzeko. Mantenugaien ekarri handia antzemanez gero, ekarri 
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poluitzailea murrizteko neurri egokiak hartuko dira, berbarako: 

- Tratamendu “berdea” egiteko estazioa instalatzea, uretako makrofito 
gainerakorren bidez, kanaleko ura urtegira iritsi baino lehen. 

- Dulantzi ibaiaren lobulua dragatuko da eta, hala badagokio, garbituko da 
Mendixurreko adarrean. Dragatzea uraren beheko sasoian egingo da, eremuan 
habia egiten duten hegaztien ugalketa-alditik at. 

AP.3. Mendixurreko adarrean eta urtegiko beste alde batzuetan dauden makrofitoak 
erauziko dira urteko aldi begetatiboaren amaieran (udaren amaieran), euren 
deskonposizioa saihestu eta mantenugaiak sortu ez daitezen. Erauzketak Ceratophyllum 
demersum espezieari bakarrik eragingo dio, horixe baita hedatuena eta biomasako 
bolumenik handiena metatzen duena azalera-unitateko. 

1.AC.3 neurria ere aplikatzekoa da. Arroaren organismoaren aurrean, KBE osatzen duten 
urtegien jabari publiko hidraulikoaren zedarriztapena sustatuko da, aipatutako 
organismoak egindako edo oniritzitako azterketa teknikoetan oinarrituta. Jarduketa 
horren helburua da JPHri lotutako esparruak aukeratzea (zortasun- eta zaintza-esparruak 
barne) lehentasunezko jarduketa-esparru gisa, urbazterreko landaretza-orla naturala 
eratu eta ezarritako helburuak betetzeko. 

Urtegietako uraren kalitatearen jarraipena egiteko aldizkako laginketak egiten jarraituko 
da (1.AC.5 neurria). Urtean behin, berariazko txostena gertatuko da (1.AC.6 neurria) 
eta txosten horretan jasoko dira laginketa guztien emaitzak. Gero, jasotako informazioan 
funtsaturik, balizko kutsadura-iturriak identifikatuko dira eta, hala badagokio, uraren 
kalitatea bermatzeko prebentzio- eta zuzentze-neurriak proposatuko dira.  

1.AC.10. KBEri eragiten dion eremuan, egiteke dauden saneamendu- eta arazketa-
planak gauzatuko dira.  

2. helburu 

eraginkorra 
Zuhaixka- edo zuhaitz-orlari eustea eta leheneratzea urtegien bazterretan. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

AP.4. “Iragazki berdearena” egiten duen zuhaixkez eta zuhaitzez osatutako landare-
estalkia ezarriko da bi urtegien bazterretan. Estalkiak zabalera nahikoa izan behar du, 
arro hidrografikotik datorren kutsadura lausoa apaldu behar du eta, gainera, igarobide 
ekologikoarena egin behar du Kontserbazio Eremu Bereziaren barruan funtsezko 
elementutzat jotzen diren espezieentzat. Proiektuaren bidez, urez betetako lurzoruei 
lotzen zaizkien baso naturalak leheneratu behar dira eta, ahal den neurrian, istiletatik 
urrunago geratzen den baso autoktonoa berreskuratu behar da. Jarduketak bideratze 
aldera, lehentasunezko eremutzat joko dira abeltzaintza-jardueraren edo nekazaritza 
intentsiboaren zioz, ura biltzeko mailarik handiena edo ia handiena duten lekuak.   

Beharrezkoa den guztietan, jarduketa honek aintzat hartuko ditu balio ekologiko handia 
duten lursailak eskuratzeko, errentamenduan hartzeko, gozamena eta/edo zortasuna 
baliatzeko eragiketak. KBEren Organo Kudeatzaileak zehaztu beharko ditu jardun-eremu 
zehatzak, inbentario xehean oinarrituta.  

Era berean, salikazeoen aldaxkak landatuko dira urbazterretako ezpondetan, inguruan 
jasotako aldaxkak erabiliz; beste alde batetik, landaketak egingo dira zuhaixkarik edo 
zuhaitzik ageri ez den aldeetan, urbazterreko habitat naturalak berreskuratzeko, bereziki, 
“Lehentasunezko interesa” dutenak. 

1.AC.28. Lotura ekologikoari dagokionez, arlo horretan onartutako estrategiak garatuko 
dira erkidegoko interesa duten eta/edo KBEren barruan dauden lehentasunezko 
habitaten arteko lotura errazteko, bai eta Natura 2000 Sarean txertaturik dauden 
hurbileko beste habitat batzuekiko eta, oro har, ingurumen-interesa duten ondoko eremu 
batzuekiko lotura ere. Lotura ahalbidetzea xede duten eremuak identifikatuko dira eta, 
hala badagokio, haiek zaintzeko eta hobetzeko jarduerak garatuko dira. 
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3. helburu 

eraginkorra 
Aisialdi-erabilera kontrolatzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

1.AC.21 neurria aplikatzekoa da. Neurri horri jarraiki, sentiberatze- eta ingurumen-
hezkuntzako jarduerak garatuko dira. Ildo horretan, Arabako Foru Aldundiak urtegietan 
dagoeneko gauzatzen dituen erabilera publikoa kudeatzeko zereginak, ingurumen-
hezkuntzako jarduerak eta natura ezagutzeko jarduerak garatzen jarraitzea proposatzen 
da. Zeregin horiek guztiak Urrunagako urtegian ere gauzatuko dira. 

1.AC.23. KBEren barruko leku berezietan edo erabilera publiko berezikoetan, ingurune 
bakoitzaren arabera egokitutako seinaleak ezarriko dira, Kontserbazio Bereziko Eremua 
bera eta eremuak dituen ingurumen-balioak identifikatzeko helburuz. 
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UR GEZAKO HABITATAK 

Justifikazioa 

Zadorra sistemako urtegien KBEren barruan, Habitat Zuzentarauak interesekotzat eta 
lehentasunezkotzat jotzen dituen hainbat habitat agertzen dira: landaretza bentikoa duten ur karetsuak, 
landaretza flotatzailea duten ur geldiak (edo ur geldokoak), landaretza urlehortarra duten aldi baterako 
urmaelak, eta ur ibiliko landaretza urtarra. 

Ingurune guztiz artifizialak izan arren, senadietan eta sakonera txikiko ur-adarretan, uretako 
landaretzaren mosaiko aberatsa garatu da urteetan (batik bat Uribarri-Ganboako urtegian) eta bertan 
bizi diren espezie batzuk interes handikoak dira oso bakanak direlako Euskal Autonomia Erkidegoan. 

KBEren barruan, aipatutako habitatak babeslekuak eta elikatzeko tokiak dira faunako espezie 
askorentzat, batik bat, hegaztientzat. Hegaztiek, gainera, negualdia igarotzeko eta ugaltzeko erabiltzen 
dituzte. 

Kontserbazio-egoera 

KBEren ur gezako habitatek, guztira, 287,52 ha-ko azalera dute, hau da, eremuaren guztizko azaleraren 
% 32,67. Habitat esanguratsuena landaretza flotatzailea daukan ur geldiko habitata da (edo laster 
geldokoa, EB kod. 3150). Habitat horrek 218 ha-ko azalera betetzen du eta, funtsean, Uribarri-Ganboako 
urtegian hedatzen da. Bigarren habitat esanguratsuena landaretza urlehortarra daukan aldi baterako 
urmaelena da (EB kod. 3170*), 46,35 ha-ko azaleran. Hirugarrena, berriz, landaretza bentikoa daukan 
ur karetsuen habitata da (EB kod. 3140), 18,1 ha-ko azalera beteta; azkenik, laugarrena ur ibiliko 
landaretza urtarraren habitata da (EB kod. 3260) 4,71 ha-ko azalera beteta. 

Aipatutako habitatek eremuaren barruan daukaten egungo kontserbazio-egoeraren adierazle gisa, 
azpimarratzekoa da hornikuntza-xedeetarako erabiltzen den ur-geruzaren bitartea edo aldaketa 
etengabea. Aldaketa hori guztiz esanguratsua izan daiteke urterik urte eta urtearen barruan, eta hortaz, 
eragin handia dauka landaretza-unitateen dinamikan. Ur-mailaren aldaketa eragile kaltegarria da zingira- 
eta aintzira-komunitateak finkatu eta garatu daitezen, eta kalte egiten diete uretako landare-
komunitateei, ez dutelako behar bezala jasaten uhaldiaren aurreikuspenik eza. Beste alde batetik, ur-
mailaren aldaketak ur-inguruneari lotutako ornogabe, arrain, urlehortar, hegazti eta ugaztunen 
komunitateei ere kalte egiten die, bereziki, ugalketa-aldian, habitat horiek eratzen direneko sakonera 
txikiko eremuak behar-beharrezkoak dituztelako. 

Uribarri-Ganboako urtegian eraiki den dike txiki bati esker, Mendixurreko ur-adarrak aintzira natural 
baten antzera jarduten du; beraz, lehen aipatutako komunitate urtarrek garrantzi handiena dute KBEren 
barruko esparru horretan. 

Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan dauden ur gezako habitaten kontserbazio-egoera ondoko 
tauletan jasotzen da: 

 ONDORIOAK: 3140 HABITATA 
 

 

Banaketa-esparrua: EZEZAGUNA 
Azalera: EZEZAGUNA 
Egitura eta funtzio espezifikoak: DESEGOKIAK 
Etorkizuneko aukerak: EZEZAGUNAK 
Kontserbazio-egoera: EZEZAGUNA

 

 

 

ONDORIOAK: 3150 HABITATA 
 

 

Banaketa-esparrua: ONURAGARRIA 
Azalera: ONURAGARRIA 
Egitura eta funtzio espezifikoak: DESEGOKIAK 
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Etorkizuneko aukerak: EZEZAGUNAK 
Kontserbazio-egoera: DESEGOKIA

 

 

 

ONDORIOAK: 3170* HABITATA 
 

Banaketa-esparrua: ONURAGARRIA 
Azalera: DESEGOKIA 

Egitura eta funtzio espezifikoak: DESEGOKIAK 
Etorkizuneko aukerak: DESEGOKIAK 
Kontserbazio-egoera: DESEGOKIA

 

 

 

ONDORIOAK: 3260 HABITATA 
 

Banaketa-esparrua: DESEGOKIA 
Azalera: DESEGOKIA 
Egitura eta funtzio espezifikoak: DESEGOKIAK 
Etorkizuneko aukerak: EZEZAGUNAK 
Kontserbazio-egoera: DESEGOKIA

 

 

Presioak eta mehatxuak  

(Natura 2000 Sarearen Erreferentziazko Atariaren araberako kodeketa,  

2011/484/EB Erabakia, uztailaren 11koa) 

Habitat-mota honi eragiten dioten mehatxurik behinenak ondokoak dira: 

- Azaleko urak ustiatzeko egin diren ur-bilketak (J02.06) eta ur-mailaren etengabeko aldaketak, 
hornitzeko erabiltzen direlako.  

- Aisialdiko erabilera handiegia (G01) eta urari lotutako aisialdi-jarduera guztiak, hala nola, ur-kirolak 
(G01.01), bainua, xendazaletasuna (D01.01, G01.02), zapalketa (G05.01), arrantza (F02.03). 

- Uneko isurketek eta isurketa lausoek sorrarazitako uraren kutsadura (H01). 

- Mantenugaien ekarpena. 

Egungo ekintzak eta legezko baldintzapenak 

Beste arau batzuen artean, ondoko manuak aplikatu behar dira KBEn:   

- Uraren Legea eta hura garatzen duten arauak. 

- EAEko Hezeguneen  Arloko Lurralde Plana.  

- EAEko Ibai eta Erreketako Urbazterrak Antolatzeko Arloko Lurralde Plana. 

- Ebro ibaiaren Plan Hidrologikoa. 

- “Uribarri-Ganboako urtegiaren hegoaldeko adarrak” izeneko RAMSAR hezegunea: 

- 29/2011 Foru Agindua, otsailaren 3koa, 2011n Arabako Lurralde Historikoan ibaietako arrantza 
aprobetxamendua arautzen duena. Arau horren bidez, Garaio eta Mendixurreko ur-adarrak erreserba-
gune izendatu eta arrantza debekatzen da haietan.  

-  “Urtegiko urbazterretako aisialdi-erabilerak Antolatzeko Plana”. Plan horri jarraiki, Arabako Foru 
Aldundiak eremu horretako turismo- eta aisialdi-erabilerak arautu ditu eta aipatutako jarduerak 
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garatzeko leku bereziki egokituak sortu ditu, besteak beste, Garaioko Lurralde Parkea eta Landako 
Parkea. Azken urteotan, plan horretan jasotako hainbat jarduketa burutu dira, besteak beste, 
hondarreko erabilera zuten urbazterreko aldeak ixtea, ingurunea guztiz andeatuta zutelako eta arautu 
gabeko aisialdi-erabilerak garatzen zirelako. Gerora, urbazterren egokitzapen ekologikoa gauzatu da, 
aldeak leheneratu dira eta aisialdi-erabilera bigunak sustatu dira haietan. Arabako Foru Aldundiaren 
“Uribarriko urtegiko urbazterren egokitzapen ekologikoa ahalbidetzeko Plan Berezia” delakoari jarraiki, 
Uribarri-Ganboako urtegiaren inguruko bidea atondu da ekologia, aisialdi eta kulturari lotutako ibilbide 
gisa, eta aldi berean, ur-geruzatik hurbil dagoen urbazterraren kontrola eta zaintza laguntzen ditu, 
kutsadura lausoa edo zehaztugabea mugatzeko, ur-mailaren gorabeherek eragindako higadura 
zuzentzeko eta andeatutako aldeak leheneratzeko. Urtegiaren inguruko ibilbidea eraikita, urtegiko 
urbazterretan erabilera erasokorragoak baztertu dira, eta bestetik, kutsadura gutxitzeko hesiarena 
egiten du. Inguruko edo perimetroko ibilbidea lehendik zeuden bide eta zidorren gainean eratu da eta 
horiek osatu dira ibiltzeko bide berriak eginda. 

- 76/160/EEE18 Zuzentarauan ezarritako irizpideei jarraiki (2014. urtera arte), Zadorra ibaiaren arroan 
bainatzeko bost alde daude, guztiak ere Uribarri-Ganboako urtegiaren eremuan (Landa I, Landa II, 
Zuhatza uhartea, Garaio I eta Garaio II). 2003. urtetik 2006. urtera, bainatzeko alde horien batez 
besteko kalitatea hauxe da: bainatzeko egokia eta kalitate onekoa edo oso kalitate onekoa Zuhatza 
uhartean eta kalitate onekoa urtegiaren ertzetan. 

- 91/271/CEE Zuzentaraua aplikatzearen ondorioz, Zadorra ibaiaren urtegien sistema eremu 
mantenugaiekiko sentikor sailkatu da. 

- Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan, Arabako Foru Aldundiak hainbat jarduera gauzatu ditu 
urtegiko urbazterren egokitzapen ekologikoa bideratzeko. 

Helburuak. Gidalerroak eta neurriak 

Helburu 

nagusia 

Funtsezko elementu honentzako helburu nagusia da habitatak garatzeko baldintza 
onuragarriei eustea eta horiek zaintzea, ingurune artifizial batean garatzen direla eta, 
hornitzeko helburuz erabiltzen denez gero, ur-geruzaren bitartearen menpekoak direla 
aintzat hartuta. 

Egokiagoa da KBEren barruan dauden habitat-mota honen kudeaketari batera ekitea. 
Horretarako, helburuak, araudiak eta neurriak landu behar dira habitat guztiek osatzen 
duten sistema aintzat hartuta, nahiz eta neurri zehatzak ere proposatzen diren habitat 
jakin bakoitzarentzat. 

Hortaz, proposatu beharreko neurriek helburu hauek bete beharko dituzte:  

- Habitatak garatzeko baldintza egokiei eustea. 

- Habitatak eta habitatetan bizi diren fauna eta florako populazioak eraginkortasunez 
zaintzea.  

- Florak eta faunak aisialdi-erabileraren ondorioz paira ditzaketen eraginak saihestea. 

- Habitaten heldutasuna, egituraren konplexutasuna eta biodibertsitatea ahalbidetzea. 

 

 

1. helburu 

eraginkorra 

Ur gezako habitatak garatzeko baldintza egokiei eustea. Habitat horien 

heldutasuna, egiturazko konplexutasuna eta biodibertsitatea ahalbidetzea. 

                                                 
18 Kontseiluaren 76/160/EEE Zuzentaraua, 1975eko abenduaren 8koa,  bainatzeko uren 
kalitateari buruzkoa. 200677/EEE Zuzentarauak indargabetu zuen arestian aipatutakoa 
2014ko abenduaren 31tik aurrera. 
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Gidalerroak  

eta neurriak 

Helburu honi dagokionez, aplikatzekoak dira “urtegien sistema” izeneko funtsezko 
elementuaren uraren egoera onari eta kalitate egokiari eusteko neurriak, habitatok gara 
daitezen baldintzak ahalbidetzeko xedez.    

AP.5. Uraskak eraikitzeko plana garatzen jarraituko da urtegiko urbazterretan, abereak 
ibiltzen diren lekuetan, zapalketa eta erkidegoko intereseko 3140, 3150 eta 3170 
habitatak garatzen diren sakonera txikiko urbazterren andeatzea saihesteko. 

1.AC.11 neurria aplikatzekoa da: KBEren barruan garatzen diren habitaten jarraipen-
protokoloa ezarriko da (6 urterik behin), batik bat, ur gezako habitaten (3140, 3150, 
3170* eta 3260) jarraipena egiteko, habitat horiek hedatzen direneko azaleran gertatzen 
diren aldaketak eta habitaten bilakaera, habitaten arteko lotura eta egituraren bilakaera 
aztertzeko. Horretarako, estazio iraunkorrak jarriko dira, aipatutako habitaten 
kontserbazio-egoeraren bilakaera aztertzeko helburuz. 

1.AC.12 neurria aplikatzekoa da. Neurri horri jarraiki, oso azalera txikietan hedatzen 
diren ur gezako habitaten, optimoa urteko sasoi jakin batzuetan lortzen duten habitaten 
eta zehazteko teknika bereziak behar dituzten habitaten inbentarioa eta kartografia 
xehea egin behar dira, hala nola, 3140 Ur oligomesotrofiko karetsuen habitata, Chara 
espezieen landaretza bentikoa daukana; 3150 Aintzira eutrofiko naturalen habitata, 
Magnopotamion edo Hydrocharition landaretza duena; 3170* Aldi baterako urmael 
mediterraneoen habitata; 3260 Lautada eta mendi estaietako ibaien habitata, 
Ranunculion fluitantis eta Callitricho-Batrachion elkarteko landaretza duena.  

Era berean, 1.AC.13 neurria ere aplikatzekoa da: Laginketa espezifikoak egingo dira 
Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan, uretako inguruneari lotutako erkidegoko 
eta/edo eskualdeko intereseko ornogabeei buruzko jakintza hobetzeko. Funtsean, 
laginketen ahalegina erkidegoko interesa duten espezie batzuetara bideratu behar da, 
kasurako, Coenagrion mercuriale, Macromia splendens, Oxygastra curtisii, Margaritifera 
auricularia edo Margaritifera margaritifera, bai eta, Habitat Zuzentarauaren eranskinetan 
jaso ez arren, mehatxu-egoera larriena duten beste espezie batzuetara: Coenagrium 
scitulum, Calopteryx xanthostoma, Calopteryx haemorrhoidalis, Onychogomphus 
uncatus, Boyeria irene... 

1.AC.15. KBEren barruan bizi diren florako populazio mehatxatuen monitoretza eta 
aldizkako jarraipena egingo da, populazio horien guztien hedaduraz, tamainaz, egituraz, 
garrantziaz eta kontserbazio-egoeraz jakiteko. 

1.AC.17. KBEren barruko habitat naturalen balioa galarazten duten florako espezie 
exotiko inbaditzaileen (Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, Buddleja davidii, 
Cortaderia selloana, Arundo donax, Azolla fliliculoides eta abar) kontrola eta aldizkako 
jarraipena egiteko ekintzak gauzatuko dira, habitat naturalen egitura eta funtzioei 
kalterik egiten ez dieten teknikak erabiliz. KBEren Organo Kudeatzaileak zehaztu beharko 
du ekintzak zein lekutan gauzatuko diren. 

2. helburu 

eraginkorra 
Uraren kalitatea bermatzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

Helburu honi dagokionez, aplikatzekoak dira “urtegien sistema” izeneko funtsezko 
elementuaren uraren egoera onari eta kalitate egokiari eusteko neurriak, habitatok gara 
daitezen baldintzak ahalbidetzeko xedez.  

3. helburu 

eraginkorra 
Aisialdi-erabilera kontrolatzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

1.AC.21 neurria aplikatzekoa da. Neurri horri jarraiki, sentiberatze- eta ingurumen-
hezkuntzako jarduerak garatuko dira urari lotutako erkidegoko intereseko habitaten 
zaintzak daukan garrantziari buruz. Ildo horretan, Arabako Foru Aldundiak urtegietan 
dagoeneko gauzatzen dituen erabilera publikoa kudeatzeko zereginak, ingurumen-
hezkuntzako jarduerak eta natura ezagutzeko jarduerak garatzen jarraitzea proposatzen 
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da.  

KBE guztietan proposatutako neurri orokorrak aplikatzekoak dira, bereziki, erabilera 
publikoaren inguruko gidalerroak eta uretako inguruneetako alde sentikorrenetarako 
sarbide publikoaren ingurukoak (8.D). 
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HEGAZTIAK 

Justifikazioa 

Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-esparruan, urtegi artifizialen eginkizuna funtsezkoa da 
hegazti urtarren komunitateak elika daitezen. Izan ere, uretako sistema naturalak izugarri urritu eta 
bakandu dira. 

Beraz, Zadorra sistemako urtegien ingurunea Euskal Autonomia Erkidegoko barrualdeko hezegune 
garrantzitsuenetakoa da hegazti urtarrentzat. Oso ingurune garrantzitsua da, alde batetik, ugaltzeko 
tokirik handiena delako taldeka bizi diren espezie askorentzat, hala nola, podizipedido, anatido, 
errallido eta ardeidoentzat. Beste alde batetik, negualdia igarotzeko toki nagusia da espezie urtar 
ugarirentzat EAEn. Negualdia bertan igarotzen duten espezieei buruzko kopuruak (errolda batzuen 
arabera, 18.000 banako inguru zenbatu dira) Euskal Autonomia Erkidegoan ez ezik, Iberiar 
penintsulan ere  oso esanguratsuak dira. Sistematik hurbil dauden Salburuako urmaelekin batera, 
Zadorra sistemako urtegien ingurunea toki nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoan hegazti urtarrek 
negualdia igaro dezaten eta bertan ugal daitezen.  

Urtegietan agertzen diren ekosistemek berebiziko garrantzia dute ahalmen handia dutelako espezie 
urpekariak, azalekoak, zangaluzeak eta antzarak hartzeko. Urtegiek eginkizun nagusia betetzen dute 
hegazti urtarren urteko zikloaren aldietan. Hala, migrazio-aldietan, urtegiak atseden-leku bilakatzen 
dira espezie askorentzat eta refueling egin edo hornitzeko baliatzen dituzte. Neguan, iparraldeko 
populazioek erabiltzen dituzte, klima-baldintza gogorren zioz ezin direlako elikatu kumeak hazteko 
tokietan; udaldian, berriz, espezie ugarik baliatzen dituzte gure inguruko ur-bilduak bertan ugaltzeko.  
Gainera, babeslekuaren eginkizuna oso zehatza da sasoiko ihesaldietan eta funtsezkoa da hegazti-
espezie urtar askorentzat, batez ere, espezie sentikorrenentzat, esaterako, anatidae eta charadridae 
familientzat. 

Hegaztientzat interes handiena duten lekuen artean, Mendixurreko eta Zadorrako ur-adarren 
inguruneak nabarmendu behar ditugu, Uribarri-Ganboako urtegiaren hego-ekialdean. Leku horiek 
Nazioarteko Garrantzia duen Hezegune sailkatu ditu Ramsar Itunak, besteak beste, balio berezia 
dutelako Euskal Herriko hegazti urtar gehienen ugaltze-toki gisa eta paseko eremuak zein negualdia 
igarotzeko eremuak direlako. Mendixurreko ur-adarraren ingurunean, Arabako Foru Aldundiak 
Mendixurreko parke ornitologikoa kudeatzen du; bertan, duela urte batzuetatik hona, ibaiertzak 
leheneratzeko neurriak garatu dira eta, azken batean, hegazti urtarrek eta, oro har, urari lotutako 
beste espezie batzuek habia egin eta geratzeko moduko habitatak berreskuratzekoak.  

Hegaztiak Zuzentarauaren eranskinetan eta Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan jasota dauden 
espezie ugari ikusi dira eremuan.   

Kontserbazio-egoera 

Zadorra sistemako urtegien ingurunea eta handik hurbileko Salburuako urmaelak Euskal Autonomia 
Erkidegoan hegazti urtarrek negualdia igarotzeko eta bertan ugaltzeko toki nagusia izateak inolako 
zalantza barik berresten digu eremuak ahalmen handia daukala aipatutako espezieak hartzeko eta 
habia egiteko leku egokiak eskaintzen dizkiela.  

Presioak eta mehatxuak  

(Natura 2000 Sarearen Erreferentziazko Atariaren araberako kodeketa,  

2011/484/EB Erabakia, uztailaren 11koa) 

Urtegietako hegaztiei eragiten dieten mehatxurik behinenak ondokoak dira: 

- Azaleko urak ustiatzeko egin diren ur-bilketak (J02.06) eta ur-mailaren etengabeko aldaketak, 
hornitzeko erabiltzen direlako.  

- Aisialdiko erabilera handiegia (G01) eta urari lotutako aisialdi-jarduera guztiak, hala nola, ur-kirolak 
(G01.01), bainua, xendazaletasuna (D01.01, G01.02), zapalketa (G05.01), arrantza (F02.03). 
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- Uneko isurketek eta isurketa lausoek sorrarazitako uraren kutsadura (H01).  

- Oihanpearen galera (B02.03), eta basoberritzerik egin gabeko edo leheneratze naturalik garatu 
gabeko baso-ustiapena. 

- Errepideak eta autobideak (D01.02). 

- Linea elektrikoak (D02.01). 

Egungo ekintzak eta legezko baldintzapenak 

- “Uribarri-Ganboako urtegiaren ur-adarrak” izeneko RAMSAR hezegunea: 2002ko urriaren 17ko 
Ebazpena, Natura Zaintzeko Zuzendaritza Nagusiarena. Ebazpen horren bidez, Ministroen 
Kontseiluaren 2002ko irailaren 27ko Erabakia argitaratu zen, besteak beste,  “Uribarri-Ganboako 
urtegiaren ur-adarrak” deritzon hezegunea 1971ko otsailaren 2ko Ramsar Itunaren zerrendan 
txertatzeko, Nazioarteko Garrantzia duten Hezeguneen artean, bereziki hegazti urtarren habitat gisa 
daukan garrantzia aitortuta. 

- 1998. urtetik aurrera, hezegunea erabiltzen duten “Hegazti Urtarren Jarraipen Programa” garatzen 
da eta aldiro-aldiro erroldak egiten dira. 

- 1995. urtetik aurrera, hegaztien eraztunketa-estazioak jarduten du urtegiko urbazterrean.  

- Parke ornitologikoa dago Mendixurren. Parkean, hegaztiak ikusteko hiru behatoki eta bisita gidatuez 
gozatzeko bi ibilbide egokitu dira.  

Helburuak. Gidalerroak eta neurriak 

Helburu 

nagusia 

Eremuan bizi diren hegazti migratzaile nahiz habia-egileen populazioak 

babestea eta KBEk daukan harrera ahalmena hobetzea espezie-talde 

guztientzat. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

Urtegien sistema funtsezko elementuarentzat proposatu diren neurri guztiak 
aplikatzekoak dira.  

AP.6. Lezkadi hezea sustatuko da, funtsean, Mendixur eta Garaioko ur-adarren 
ingurunean, eta leku horietan aproposena den ur-maila egoki kudeatuko da.  

Lezkadi hezeen garapenak ondorio onuragarria ekarriko lieke Podiceps cristatus, Anas 
strepera, Rallus aquaticus, Ardea purpurea eta Acrocephalus arundinaceus espezieei.  
Esan behar da Acrocephalus arundinaceus espeziea oso sentikorra dela habitat 
zatituegien txatalak agertzen badira. Horregatik, behar-beharrezkoa da lezkadi 
hezearen gutxieneko azalera agertzea edo lezken arteko lotura ekologiko onargarria 
egotea. Espeziearen ezaugarri nagusietakoak dira sakabanatze-distantzia laburra eta 
filopatria-maila handia edukitzea. Lezka-txatalen tamainak eta horien bakartzeak 
zerikusi handia dute espeziearen hedatze-ahalmenarekin. 

Habitata egonkortuko da urtegien ur-adarretan, ur-mailaren bitartea saihestuta eta 
urak har ditzakeen larreak sortuta edo haiei eutsita, ur-bildu edo presa txikien bidez 
(gaur egun, dike txikia dago Mendixurreko ur-adarrean, Uribarri-Ganboako urtegiaren 
barruan). Horrela, hegazti urtar negutarrak (Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, 
Anser anser, Anas clypeata eta Anas strepera) eta ugaltzaileak (Podiceps cristatus, 
Anas strepera, Rallus aquaticus eta Ardea purpurea) finkatu eta garatuko lirateke. 

Nolanahi ere, RAMSAR esparruan egiten den ur-mailaren kudeaketak bateragarria izan 
beharko du urtegiaren eginkizun nagusiarekin, hau da, hornikuntzarekin. 

Urtegietako uraren kalitatearen jarraipena egiteko, RAMSAR ingurunearen barruan 
egiten diren aldizkako laginketan (urtegien sistema deritzon funtsezko elementuaren 
1.AC.5 neurria), analitikak egingo dira Microcystis zianobakterioak detektatzeko 
uretan eta jalkinetan. Era berean, 1.AC.6 neurriak aipatzen duen berariazko 
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txostenak, hala dagokionean, zianobakterioak ingurune horretan loratzeko aukerei 
buruzko azterketa jasoko du, loraketen agerpena monitorizatzeko proposamena, bai 
eta prebentzio-, babes- eta zuzentze-neurriak ere, hala nola, zianobakterioen 
loraketari aurrea hartzeko alerta-sistema goiztiarra sortzea. 

AP.11. Ibai-arrantzaren jarduerak hegazti-faunako espezieen habiagintzari ekar 
diezazkiokeen kalteak aztertuko dira eta, hala badagokio, zuzentze-neurriak 
proposatuko dira. 

AP.12. Urtegiaren adarretan, dikea eraikiko da Mendixur eta Garaioko ur-adarren 
maila hidriko egokia kudeatzeko eta habitata egonkortzeko, ur-mailaren bitartea 
saihestuta eta urak har ditzakeen larreak sortuta edo haiei eutsita, ur-bildu edo presa 
txikien bidez. Neurri honen helburu nagusia dugu hegazti urtar negutarren (Podiceps 
cristatus, Podiceps nigricollis, Anser anser, Anas clypeata eta Anas strepera) eta 
ugaltzaileen (Podiceps cristatus, Anas strepera, Rallus aquaticus eta Ardea purpurea) 
finkapena eta garapena erraztea. 

Nolanahi ere, RAMSAR esparruan egiten den ur-mailaren kudeaketak bateragarria izan 
beharko du urtegiaren eginkizun nagusiarekin, hau da, hornikuntzarekin. 

1.AC.16. Hegazti-fauna habia-egilearen eta negutarraren errolda egiteko urteko 
kanpainei helduko zaie. Neurri horrek aintzat hartuko du hegazti habia-egileen 
kontserbazio-egoerari buruzko azterketa urtegietan, hegaztien bilakaera demografikoa 
eta habitatei eragiten dieten asalduren gaineko azterketa, aipatutako populazioen 
egoerari eusteko eta/edo hobetzeko. Neurri honi jarraiki, Riparia riparia espeziearen 
kolonia aktiboen banako jarraipena egingo da, beharrezkotzat joz gero, ezpondak 
egokitzeko Riparia riparia heldu baino lehen eta, hala, espeziearen ugalketaren 
arrakasta ziurtatzeko.   

1.AC.18. RAMSAR ingurunean agertzen diren fauna exotikoko espezie inbaditzaileen 
aldizkako jarraipena egiteko eta bertatik erauzteko ekintzak gauzatuko dira; horren 
haritik, espezie kaltegarrienak lehenetsiko dira, kasurako, karramarro gorria eta 
lutxoa, horien ugaritzeak mugiarazten eta/edo galarazten baititu hegazti-talde 
batzuen balizko harrapariak, batik bat, podizipedidoena. Aldi oro baztertuko da 
espezie exotiko inbaditzaileen sustapena eta zaintza sorrarazten dituen kudeaketa. 

Ingurumen-hezkuntzako jarduerez eta erabilera publikoa kudeatzeko jarduerez  
diharduen 1.AC.21 neurria gauzatzerakoan, aintzat hartuko da sarbidea debekatzea 
hegazti-faunako espezieentzat bereziki kalteberak diren esparruetara, gizakiek 
zuzenean sorrarazitako eragozpenak ekiditearren urteko zikloaren barruko une biziki 
garrantzitsu batean, hau da, ugaltzeko garaian. Horretarako, Kontserbazio Bereziko 
Eremuaren barruan, urari lotuta garatzen den aisialdi-erabilera zabala (ur-kirolak, 
bainua, xendazaletasuna, arrantza…) kontrolatu behar da hegazti-fauna 
ugaltzailearentzat funtsezkoak diren alde jakin batzuetan. Hegazti urtar ugaltzaileen 
komunitateari lasaitasuna ematen dien erreserbatutako gunea, jendearentzat 
debekatutakoa, funtsezkoa izan daiteke espezie askoren hazkuntza ahalbidetzeko.  
Hori eginez gero, honako espezie hauek hartuko lukete onura handien: Podiceps 
cristatus, Ardea purpurea, Anas strepera eta Rallus aquaticus. Gainera, ugaltze-
sasoiaren ostean, aste batzuetan joan-etorrietan dabilen Netta rufina espezieak ere 
(mudako migrazioa), onura handia hartuko luke neurri horri esker. Beste alde batetik, 
negualdia igarotzeko sasoian, ugaltze-sasoian proposatu den neurriaren antzeko bat 
bideratu beharko litzateke, besteak beste, Podiceps nigricollis, Anser anser eta Anas 
clypeata espezieek ere onura hartuko luketelako. 
1.AC.20. KBEren barruan eta hegaztientzako ingurunean dauden linea elektrikoek 
sorrarazitako arazoak aztertuko dira eta horren bitartez, hegaztiek talka egiteko eta 
elektrokutatzeko arriskuak identifikatuko dira. Linea elektrikoen jabe diren 
erakundeekin lankidetzan, ekintza-plana gertatuko da linea arriskutsuetan, talken 
aurkako gailuz hornitu eta elektrokuzioaren aurkako neurriak ezartzeko. 
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BISOI EUROPARRA (Mustela lutreola) 

Justifikazioa 

Bisoi europarra Habitat Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasota dago (Natur Ondare eta 
Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen II. eta V. eranskinak) eta, Europan, 
espezie honen kontserbazioa lehentasunezkoa da.  

Espezie Mehatxatuen Estatuko Katalogoan eta EAEko katalogoan, “galtzeko zorian” deritzon kategorian 
sailkatuta dago. 

Arabako Lurralde Historikoan, 2003. urtean onartutako Kudeaketa Plana baliatzen du espezieak 
(180/2003 FORU AGINDUA, apirilaren 1ekoa). Kudeaketa Plan horri jarraiki, Zadorra Sistemako Urtegien 
KBE interes bereziko aldea da bisoi europarrarentzat. 

Kontserbazio-egoera 

− Europan, XIX. mendearen amaiera arte, bisoi europarra Erdialdeko Europa osoan hedatuta zegoen 
(Frantziatik Ural mendietaraino). Gaur egun, Europako bisoien populazioak bi gune bakanetan baino 
ez dira hedatzen, alde batetik, Ekialdeko Europan, Errusian eta Danubio ibaiaren deltan 
(Errumanian, Ukrainan eta Moldavian), eta bestetik, Mendebaldeko Europan, Frantziako hego-
mendebaldean eta Espainiako iparraldean.  

− Espainian, bisoien populazioak Ebro ibaiaren eta horren ibai-adarren goi- eta erdi-ibarrean hedatzen 
dira, Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroan, Errioxan eta Gaztela-Leonen (Burgos). Espainian bizi 
diren bisoien populazioa, gutxi gorabehera, 500 alekoa da. 

− Araban, bisoi gehienak Ebro ibaiaren eta bere ibai-adarren inguruan bizi dira. Bisoi europarraren 
azpipopulazioa oso zatikaturik dago ibai gehienetan; hala, espezieak nahikoa jarraikortasun dauka 
bakar-bakarrik Ebro ibaian eta Zadorra ibaiaren behe-arroan (Gasteiztik Ebroren ibai-ahoraino).   

− Egiaztatu da bisoi europarra modu egonkorrean bizi dela Zadorra ibaiaren arroan azken hamar 
urteotan; beraz, esan dezakegu Uribarri eta Urrunagako urtegien ingurunea espezieak okupatutako 
habitata dela edo, behintzat, igarobide egokia dela espezie horrentzat. 

 

Bisoi europarraren hedadura (berdez adierazita) eta bisoi amerikarrarena (gorriz adierazita) Araban.  
Iturria: Arabako Foru Aldundia, 2009. 
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ONDORIOAK 
 
Banaketa-esparrua: DESEGOKIA 
Populazioa: URRIA 
Espeziearen habitata: DESEGOKIA 
Etorkizuneko aukerak: TXARRAK 
Kontserbazio-egoera: TXARRA 

Presioak eta mehatxuak  

(Natura 2000 Sarearen Erreferentziazko Atariaren araberako kodeketa,  

2011/484/EB Erabakia, uztailaren 11koa) 

− Espezie inbaditzaile edo aloktono batek inbaditu du ingurunea (I01). Funtsezko elementu horretan 
zabaldu den mehatxuak hainbat ondorio dakartza, besteak beste: gaixotasunak ekartzea (K03.03) 
eta populazioen genetika kutsatzea (I03.01). Bisoi amerikarraren hedapena eragile mugatzailerik 
garrantzitsuena dugu bisoi europarraren populazioak finka daitezen. 2004. urtetik hona, ez da bisoi 
europarrik harrapatu Zadorra ibaiaren goi-ibarrean. Alabaina, bisoi amerikarrak harrapatu dira, 
batik bat, azken urteotan.   

Bisoi amerikarra izugarri basatu da ingurunean eta, horren ondorioz, bisoi europarraren hedapenak 
atzeraldi izugarria izan du Arabako ibaietan, bikariantzako espezieak direlako. Bisoi amerikarra 
europarra baino oldarkorragoa da, ugalkorragoa, kumaldi handiagoak dauzka, arinago hasten dira 
araldian eta, gainera, bisoi amerikarrak europarraren emeak estaltzen ditu, baina enbrioiak ez dira 
bideragarriak. Gainera, bisoi amerikarra hainbat gaixotasunen eramailea da, kasurako, mukieria eta 
gaixotasun aleutiarra. Ildo horretan, esan beharra dago ez dakigula gaixotasun aleutiarrak eta beste 
patologia batzuek, berbarako, mukieriak, zer-nolako ondorioak ekartzen dizkieten bisoi 
europarraren populazioei.   

− Oihanpearen galera (B02.03), basoberritzerik egin gabeko edo leheneratze naturalik garatu gabeko 
baso-ustiapena (B03), ur kontinentalen ibilguen egiturek jasandako aldaketak (J02.05.02) eta 
azaleko uretatik datozen ur-bilketak (J02.06). Jarduera horiek guztiek bisoi europarraren habitata 
suntsiarazten eta andeatzen dute. Urtegietako urbazter gehienetan zuhaitz- edo zuhaixka-
landaretzarik ez dagoenez, espezieak zailtasun handiak dauzka arrotik barrena mugitzeko. Horrez 
gain, bildutako urak izaten dituen maila-aldaketen ondorioz, habitata ez da oso aproposa espeziea 
finkatzeko. Azkenik, ura urtegietara isurtzen duten ibaiek udan izan ohi duten agorraldi larriaren eta 
inguruko herrietako isurketen eraginez, bisoi europarrak eskura ditzakeen harraparien kopurua 
nabarmen urritzen da.  

− Errepideak eta autobideak (D01.02). Urtegien inguruan eta horiek drainatzen dituzten ibaiak 
zeharkatzeko bideak eta errepideak daudenez, espezie horren aleak harrapaketaz hil daitezke.  

Egungo ekintzak eta legezko baldintzapenak 

− LIFE 00/NAT/E/7335 LIFE proiektua, bisoi europarra zaintzekoa. Araban gauzatu zen 2001 eta 2004 
urteen artean.  

− Espezie horren gaineko kudeaketa-planak onartu dira Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurralde 
historikoetan. Arabari gagozkiola, 322/2003 Foru Aginduak, 2003ko azaroaren 7koak, onartu zuen 
bisoi europarraren kudeaketa-plana. 

− 2002. urtetik aurrera, Arabako Foru Aldundiak urteko kanpainak gauzatzen ditu bisoi europarraren 
jarraipena egiteko eta bisoi amerikarraren populazioa kontrolatzeko. 

− Salburuan, bertako populazioak indartzeko proba pilotua egin zen itxian hazitako bisoiak erabiliz 
(Gómez, A., 2009).  

− Araban, espezie horren gaineko datu guztiak batzen dituen datutegia lantzen ari dira.  

− Arabako Lurralde Historikoan, bisoi europarraren kudeaketa-planak ezarritakoari jarraiki, Arabako 
Foru Aldundiak neurri egokiak ezartzen ditu espezie honen zaintza ziurtatzeko bisoiaren Interes 
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Bereziko Gunean eragina duten proiektuei dagokienez eta, horretarako, aginduzko baimena ematen 
du. 

Helburuak. Gidalerroak eta neurriak 

Helburu 

nagusia 

Bisoi europarraren populazio bideragarriak eta KBEren harrera-ahalmenarekin 

bat datozenak finka daitezen bermatzea, kanpoko esku-hartzerik gabe edo, 

bestela, ahalik eta esku-hartze txikiena bideratuta, espeziearen kontserbazio 

egokia ahalbidetzeko helburuz.  

1. helburu 

eraginkorra 

KBEren barruan, espeziearen gaineko eraginak zuzentzea eta habitatak 

espezieari eskaintzen dizkion baldintzak hobetzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

“Urtegien sistema” izeneko funtsezko elementuarentzat proposatutako neurri guztiak 
aplikatzekoak dira, bereziki, urbazterretako landaretza-orla zaindu eta berreskuratzearen 
ingurukoak eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruko uraren egoera ekologiko onari 
eta kalitateari eustearen ingurukoak. 

1.AC.22 neurria aplikatzekoa da. Neurri horren bidez, bisoi europarraren habitatak 
zaintzea xede duten gidalerro teknikoak prestatu eta zabaldu behar dira. 

AP.7. KBEren barruko errepide eta bideetan, bisoi europarrari loturik gertatzen diren 
istripu eta heriotza ugariko guneak identifikatu eta kenduko dira. 

2. helburu 

eraginkorra 

Bisoi amerikarraren populazio basatuak murriztu eta kontrolatzea Kontserbazio 

Bereziko Eremuaren barruan bisoi europarrak daukan banaketa-aldean. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

1.AC.18 neurria aplikatzekoa da. Neurri horren bidez, bisoi amerikarraren jarraipena, 
erauzketa eta urteko kontrola egin behar da KBEn. 

3. helburu 

eraginkorra 
Jarduketen eraginkortasuna ebaluatzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

1.AC.16 neurria aplikatzekoa da. Neurri horren bidez, aldizkako jarraipena egin behar 
zaio bisoi europarraren populazioari Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan. 
Jarraipenak aintzat hartu behar du beharrezko laginketak hartu behar direla populazioen 
genetika eta espezie horrek pairatzen dituen patologiek populazioetan daukaten eragina 
aztertzeko. 
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IGARABA (Lutra lutra) 

Justifikazioa 

− Europan, espezie honen kontserbazioa lehentasunezkoa da eta Habitat Zuzentarauaren II. eta IV. 
eranskinetan jasota dago. 

− Espezie Mehatxatuen Estatuko Katalogoan, “interes berezikoa” deritzon kategorian sailkatuta dago. 

− Espezie Mehatxatuen EAEko katalogoan, “galtzeko zorian” deritzon kategorian sailkatuta dago. 

− Arabako Lurralde Historikoan, 2004. urtean onartutako Kudeaketa Plana baliatzen du espezieak. 
Kudeaketa Plan horri jarraiki, Zadorra Sistemako Urtegien KBE interes bereziko aldea da 
igarabarentzat. 

Kontserbazio-egoera 

− Espeziea Europako kontinentearen mendebaldetik Indonesiaraino eta tundra artikotik Afrikako 
iparralderaino hedatzen da. Europan banaketa zabala daukan arren, gainbehera bizian dago azken 
bolada honetan eta desagertu ere egin da Herbehereetan, Suitzan eta Frantzia, Belgika, Alemania 
eta Suediako eremu zabaletan.  

− Ia-ia Iberiar penintsula osoan hedatzen da, Almerian, Balear uharteetan eta Kanariar uharteetan 
izan ezik. 

− Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, gehienbat Arabako Lurralde Historikoan agertzen da eta 
isurialde mediterraneoko ibaietan (Ebro ibaian eta horren ibai-adar batzuetan, hala nola, Omecillo, 
Baia, Zadorra, Ihuda, Jugalez eta Ega (López Luzuriaga, J.I., et al., 2008). Toki gutxi batzuetan, 
isurialde kantauriarren ere aurkitu da, Bizkaian.  

− Zadorra ibaiaren urtegietan ere agertzen da. 

 

Igarabaren hedadura Araban 2007-08 urteetan 
(López de Luzuriaga, 2009). Kolore berdeko zirkuluak: 

prospekzio positiboa; kolore gorriko zirkuluak: prospekzio 
negatiboa.  
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ONDORIOAK 
 
 

Banaketa-esparrua: ONURAGARRIA 
Populazioa: EZEZAGUNA 
Espeziearen habitata: DESEGOKIA 
Etorkizuneko aukerak: DESEGOKIAK 
Kontserbazio-egoera: DESEGOKIA

 

 

Presioak eta mehatxuak  

(Natura 2000 Sarearen Erreferentziazko Atariaren araberako kodeketa,  

2011/484/EB Erabakia, uztailaren 11koa) 

− Oihanpearen suntsipena (B02.03). 

− Basoberritzerik egin gabeko edo leheneratze naturalik garatu gabeko baso-ustiapena (B03). 

− Ur kontinentalen ibilguen egiturek jasandako aldaketak (J02.05.02). 

− Azaleko uretatik datozen ur-bilketak (J02.06). 

Jarduera horiek guztiek igarabaren habitata suntsiarazten eta andeatzen dute. Urtegietako urbazter 
gehienetan zuhaitz- edo zuhaixka-landaretzarik ez dagoenez, espezieak zailtasun handiak dauzka 
arrotik barrena mugitzeko. Horrez gain, bildutako urak izaten dituen maila-aldaketen ondorioz, 
habitata ez da oso aproposa espeziea finkatzeko. Azkenik, ura urtegietara isurtzen duten ibaiek 
udan izan ohi duten agorraldi larriaren eta inguruko herrietako isurketen eraginez, igarabak eskura 
ditzakeen harraparien kopurua nabarmen urritzen da. 

− Errepideak eta autobideak (D01.02). Urtegien inguruan eta horiek drainatzen dituzten ibaiak 
zeharkatzeko bideak eta errepideak daudenez, espezie horren aleak harrapaketaz hil daitezke. 

− Azaleko uren kutsadura (H01). 

Egungo ekintzak eta legezko baldintzapenak 

− Araban, Arabako Foru Aldundiak onartutako kudeaketa-plana indarrean dago. 880/2004 Foru 
Aginduak, urriaren 27koak, onartu zuen aipatutako plana. 

− Urtero-urtero, laginketak egiten dira Arabako ibai nagusietan eta bigarren mailakoetan igarabak 
aurkitzeko otter surveys direlakoak erabiliz (igarabari buruzko zundaketak, gorozkiak, oinatzak edo 
uzkiko markak antzemanda). Gainera, 2007. urtetik aurrera, bi urterik behin, igarabaren 
karakterizazio genetikoa zehazteko azterketak garatzen dira, espezie horren gorozkiak aztertuta. 
Azterketa horiei esker, igaraben populazioaren alderdi demografikoak jakingo ditugu eta datuak 
baliatuko dira espeziearen kudeaketa hobetzeko. 

Helburuak. Gidalerroak eta neurriak 

Helburu 

nagusia 

Igarabaren populazio bideragarriak eta KBEren harrera-ahalmenarekin bat 

datozenak finka daitezen bermatzea, kanpoko esku-hartzerik gabe edo, bestela, 

ahalik eta esku-hartze txikiena bideratuta, espeziearen kontserbazio egokia 

ahalbidetzeko helburuz. 

1. helburu 

eraginkorra 

KBEren barruan, espeziearen gaineko eraginak zuzentzea eta habitatak 

espezieari eskaintzen dizkion baldintzak hobetzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

“Urtegien sistema” izeneko funtsezko elementuarentzat proposatutako neurri guztiak 
aplikatzekoak dira, bereziki, urbazterretako landaretza-orla zaindu eta berreskuratzearen 
ingurukoak eta Kontserbazio Bereziko Ermuaren barruko uraren egoera ekologiko onari 
eta kalitateari eustearen ingurukoak. 
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1.AC.22 neurria aplikatzekoa da. Neurri horren bidez, igarabaren habitatak zaintzea 
xede duten gidalerro teknikoak prestatu eta zabaldu behar dira. 

Bisoi europarrarentzat ezarri den AP.7 neurria (faunaren igarobide egokiak identifikatu 
eta prestatzea “gertaera ugariko guneetan” eta espezie horri lotutako igarobideetan) 
aplikatzekoa da.  

2. helburu 

eraginkorra 
Jarduketen eraginkotasuna ebaluatzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

1.AC.16 neurria aplikatzekoa da. Neurri horren bidez, aldizkako jarraipena egin behar 
zaio igarabaren populazioari Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan. Jarraipenak 
aintzat hartu behar du beharrezko laginketak hartu behar direla populazioen genetika 
aztertzeko. 
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BASO-IGEL JAUZKARIA (Rana dalmatina)  
eta APO PINTATUA (Discoglossus jeanneae) 

Justifikazioa 

- Discoglossus jeanneae espeziea Habitat Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasota dago eta Rana 
dalmatina espeziea zuzentarau horren IV. eranskinean.  

- Apo pintatuak oso hedadura murritza dauka Euskal Autonomia Erkidegoan. Arabako isurialde 
mediterraneoko leku gutxi batzuetan baino ez da aurkitu. 

- Estatuan, baso-igel jauzkariaren populazio egonkorrenak eta kontserbazio onenekoak Arabako harizti 
atlantikoetan bizi dira. Populazio horiek aipatu dira Uribarri-Ganboako urtegiaren hegoaldean. 

- Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan, habitat egokiak daude bi espezie horien populazioak 
garatzeko eta, oro har, beste urlehortar batzuk garatzeko. 

Kontserbazio-egoera 

� Baso-igel jauzkaria: igel-espezie hori oso hedatuta dago Europan eta hego-mendebaldeko hedapen-
muga Iberiar penintsulan dago. Han, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako leku batzuetan 
agertzen da. Gaur egun, ondoen kontserbaturiko populazio egonkorrak Arabako harizti atlantikoetan 
bizi dira, batez ere, hiru alde hauetan: lehenengoa iparraldeko haranen aldea dugu −Zuia, Zigoitia 
eta Legutio−; bigarren alde esanguratsua Arabako Lautada da; eta hirugarrena Gasteizko Mendien 
aldea, Iturrieta, Izki eta Kantabria. Arabako Lautadako aldeari dagokionez, badirudi populazioak 
atzeraldian daudela, baso-igelak bi alde bakanetan baino ez direlako bizi gaur egun: Salburuako 
hezegunean populazio egonkorra bizi da, itxuraz, egoera onean; Uribarri-Ganboako urtegiaren 
hegoaldean ere baso-igel jauzkaria aipatu zen 1997-2001 aldian, baina ikusitako banakoak oso gutxi 
izan ziren19. 

 

Baso-igel jauzkariaren hedapena EAEn. Iturria: 
Aranzadi, 2007. Áreas importantes para los 

Anfibios y Reptiles en el País Vasco. 

� Apo pintatua (Discoglossus jeanneae): hainbat ikerlanen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko eta 
Nafarroako apo pintatuaren populazioak D. jeanneae  espezieari (hegoaldeko apo pintatua) dagozkio, 
ez D. galganoi espezieari (apo pintatu iberiarra). Beste alde batetik, ikerlan  horietan esaten denez, 
D. jeanneae espeziearen egungo hedadura orain dela gutxi gertatutako hedapenaren ondorioa da 
eta, horregatik, espezieak hedadura sakabanatua eta urria dauka bi lurraldeetan. 

                                                 
19 EKOS Estudios Ambientales, 2002. La rana ágil (Rana dalmatina Bonaparte, 1840) en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
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Nolanahi ere den, apo pintatua endemismo iberikoa da eta espezie hori Iberiar penintsulan baino ez 
da bizi mundu osoan. D. galganoi espeziea substratu silizeo eta metamorfikoetan bizi da 
penintsularen mendebaldean; D. jeanneae espeziea, berriz, ekialdeko igeltsu eta karezko 
substratuetan hazten da. EAEn, apo pintatua Arabako Lurralde Historikoko isurialde mediterraneoan 
baino ez da agertzen, baina horren hedapena oso sakabanatua eta irregularra da lurralde osoan 
zehar. Gainera, esan behar da Araba espezie horren iparraldeko mugetako bat dela. 90eko 
hamarkadan, Salburuako urmaeletan eta Uribarri-Ganboako urtegiaren inguruetan aipatu zen. 
Bestetik, Valderejo eta Izkiko parke naturaletan ere aurkitu zen. 2001. urtean egindako prospekzio 
espezifikoetan, espeziearen hedadura arestian aipatutakoaren antzekoa zen, baina gutxitan aurkitu 
zen eta toki jakin batzuetan –Arabako Haranak, Valderejo eta Izki–. Arabako Lautadako populazioei 
gagozkiela, aurkikuntzak Salburuan, Betoñon, Mendixurren eta Garaion metatu ziren. Era berean, 
ezin da baztertu hedadura handiagoa eduki dezakeela bere banaketa-eremuan, ondoko lurraldeetan, 
Errioxan eta Nafarroan, aipatu delako.  

 

Baso-igel jauzkariaren hedapena EAEn. Iturria: 
Aranzadi, 2007. Áreas importantes para los 

Anfibios y Reptiles en el País Vasco. 

 

BASO-IGEL JAUZKARIARI BURUZKO ONDORIOAK 
 
Banaketa-esparrua: ONURAGARRIA 
Populazioa: EZEZAGUNA 
Espeziearen habitata: DESEGOKIA 
Etorkizuneko aukerak: TXARRAK 
Kontserbazio-egoera: KALTEGARRIA

 

 

 

APO PINTATUARI BURUZKO ONDORIOAK 
 
Banaketa-esparrua: EZEZAGUNA 
Populazioa: URRIA 
Espeziearen habitata: DESEGOKIA 
Etorkizuneko aukerak: TXARRAK 
Kontserbazio-egoera: KALTEGARRIA

 

 

Presioak eta mehatxuak  

(Natura 2000 Sarearen Erreferentziazko Atariaren araberako kodeketa,  

2011/484/EB Erabakia, uztailaren 11koa) 

� EKOS Estudios Ambientales S.L. erakundeak egindako ikerlanari jarraiki, Rana dalmatina espeziearen 
populazioan eragin handia izan bide dute ondoko gertaera guztiek: ur-bildu txikien desagerpena eta 
eraldaketa nekazaritzako presioaren ondorioz (A01) eta hirigintzako presioaren ondorioz (E01), 
lehorreko habitataren desagerpena mozketen ondorioz (B03), espezie exotikoak sartzearen ziozko 
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predazioa (K03.04), uraren kutsadura (H01) pestiziden ziozko kutsadura (A07) eta ongarrien ziozko 
kutsadura (A08), isileko ehiza (F03.02.01) eta abar. 

� EKOS S.L. erakundeak gertatutako EAEko Apo Pintatu Iberiarraren Kudeaketa Planaren 
Proposamenaren arabera, espezie hori mehatxatzen duten alderdi eta jarduerak ondokoak dira:  
plagiziden erabilera (A07) eta ongarrien erabilera (A08),  errepideak eta autobideak (D01.02), 
uraren kutsadura (H01), ubideratzeak eta ur-desbiderapenak (J02.03), ur kontinentalen ibilguen 
egituren aldaketak (J02.05.02) eta azaleko uretatik datozen ur-bilketak (J02.06), ur-bildu txikien 
desagerpena eta eraldaketa nekazaritzako presioaren ondorioz (A01) eta hirigintzako presioaren 
ondorioz (E01), ur-igel arruntarekiko lehia habitataren zioz (K03.01), espezie exotikoen agerpena 
(I01), hala nola, karramarro gorria, zamo arrunta edo zamo txikia…  

Egungo ekintzak eta legezko baldintzapenak 

� Dagoeneko eginda dago bi espezie horien kudeaketa-planaren zirriborroa; izan ere, 2001. urtean, 
Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan jasota dauden espezie guztien zirriborroak prestatu ziren.  

Helburuak. Gidalerroak eta neurriak 

Helburu 

nagusia 

KBEren barruan bizi diren populazio egonkorrak eta egoera onean daudenak 

bermatzea. 

1. helburu 

eraginkorra 

KBEren barruan bizi diren apo pintatuaren eta baso-igel jauzkariaren 

populazioen egiturari eta eskakizun ekologikoei buruzko jakintza hobetzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

1.AC.16. Prospekzio espezifikoak egingo dira apo pintatuaren eta baso-igel jauzkariaren 
hedapena zehazteko KBEren barruan eta, hala badagokio, bi espezie horien populazioen 
kontserbazio-egoeraren diagnostikoa, bilakaera demografikoa eta espezieon habitatei 
eragiten dieten asaldurak jasoko dira, populazioen egoerari eutsi eta/edo hobetzeko 
asmoz.  

1.AC.19 neurria, baso-igel jauzkariaren eta apo pintatuaren kudeaketa-planak idatzi eta 
onartzeari buruzkoa, eta 1.AC.22 neurria, bi urlehortar-espezie horien habitatak 
zaintzeko gidalerro teknikoak idazteari eta zabaltzeari buruzkoa, aplikatzekoak dira.  

2. helburu 

eraginkorra 
Habitataren baldintzak hobetzea be espezieentzat KBEren barruan. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

AP.8. KBEren barruan, urlehortarren habitata hobetzeko ekintzak garatzeko proiektua 
idatziko da.  

Ondoko lanak jasoko ditu:  

• Esku hartu beharreko aldeen identifikazioa.  

• Ekintzen zehaztapena.  

• Proiektuen gauzapena. 

”Urtegien sistema” izeneko funtsezko elementuarentzat proposatutako neurri guztiak 
aplikatzekoak dira, bereziki, Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruko uraren egoera 
ekologiko onari eta kalitateari eustearen ingurukoak.  
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NAIADEAK: Unio elongatus, Anodonta anatina, Potomida littoralis  

Justifikazioa 

 
Uribarri-Ganboako urtegian eta Urrunagakoan, Anodonta anatina,  Unio elongatus edo Unio mancus eta 
Potomida littoralis espezieen populazioak aurki ditzakegu. 
 
Unio elongatus eta Potomida litoralis espezieak “Kalteberak” dira Espezie Mehatxatuen EAEko 
Katalogoaren arabera. Anodonta anadina, ordea, “Interes berezikoa” da. 
 
Naiadeen populazioak ibaietako uraren kontserbazio-egoeraren adierazle bikainak dira, eskakizun 
handikoak direlako parametro fisiko eta kimiko eta ibilguaren baldintzei dagokienez. Gaur egun, Araban, 
aipatutako hiru naiade-espezie horien populazio zaharkituak egon badaude, baina lehen hedadura handia 
zuten lurralde osoan. Historian zehar Arabako ibaietan aurkitu diren lau espezieetatik hiru baino ez 
daude bizirik gaur egun  Zadorra ibaiaren arroan. 
 
Hain zuzen ere, Araban dagoen Unio elongatus espeziearen populazio handienetako bat Urrunagako 
urtegian bizi da.  Bestalde, Anodonta anatina espeziearen kolonia txikiak ere badira. Uribarri-Ganboako 
urtegian, gutxienez, Anondonta anatina espeziearen 18 kolonia bizi dira (espezie horrek Araban daukan 
hedapenik handiena) eta Potomida littoralis espeziearen kolonia txikia Zadorrako urtegiaren ur-adarrean. 
 

Kontserbazio-egoera 

  
Zebra-muskuiluaren larbak aurkitu ziren 2008. urtean Uribarri-Ganboako urtegian eta 2010.ean 
Urrunagakoan. Hala eta guztiz ere, ez zen espezie horren ale heldurik antzeman Urrunagako urtegian 
2011ko irailera arte eta hurrengo bi urteetan urtegiaren azalera osoa estali zuten. 2012ko azaroan, 
lehen ale helduak aurkitu ziren Uribarri-Ganboako urtegian, hainbat gunetan. 
Espezie exotiko inbaditzaile horren inbasioak naiadeak hiltzen ditu, azkenen kuskuen gainean jarrita, 
naiadeen mugimenduak galarazi edo zailtzen dituztelako eta larriki oztopatzen diete urtegietako ur-
mailaren gorabeherei egokitzea. Gainera, naiadeekin lehiatzen dira elikagaiak iragazteko eta, sarritan, 
ito egiten dituzte maskorren pilaketaren eraginez. 2012ko urrian, Urrunagako urtegian, zebra-
muskuiluaren aldi askotako 1570 ale zenbatu ziren Unio espeziaren ale baten gainean.   
 

Presioak eta mehatxuak  

(Natura 2000 Sarearen Erreferentziazko Atariaren araberako kodeketa,  

2011/484/EB Erabakia, uztailaren 11koa) 

 
- Asaldurak urtegietako kubetaren ohantzearen egituretan (J02.05.02). 
- Asaldurak hidrografia orokorrean (J02.05). 
- Azaleko uraren kutsadura (H01). 
- Ur-mailaren gorabehera handiak. 
- Antagonismoen sorrera espezie exotiko inbaditzaileak sartzearen ondorioz (K03.05). 

 

Egungo ekintzak eta legezko baldintzapenak 

2006. urtetik aurrera, naiadeen populazioen jarraipena egiten da urtero-urtero Arabako ibai-erreketan 
eta, bestetik, zebra-muskuiluak populazio horietan daukan eragina ere aztertzen da. Uneko kudeaketa-
neurriak gauzatzen dira naiadeen populazioak hobetzeko, besteak beste, ale biziak berreskuratu eta 
lekuz aldatzea. 
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Helburuak. Gidalerroak eta neurriak 

Helburu nagusia Naiadeen populazio bideragarrien hedapena sustatzea, betiere KBEk 

daukan harrera-ahalmenaren arabera. 

1. helburu 

eraginkorra 

Naiadeen populazioak zaintzea eta berreskuratzea Kontserbazio 

Bereziko Eremuaren barruan. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

 

1. AC.18. Faunako espezie exotiko inbaditzaileen aldizkako jarraipena egin 
eta kontrolatzeko ekintzak gauzatuko dira, espezie horien gaineko eragin 
larriena dutenak lehenetsita, esate baterako, zebra-muskuilua. 

1.AC.19. Arabako naiadeen kudeaketa-plana gertatuko da eta horren 
onarpena sustatuko. 

 

2. helburu 

eraginkorra 
Egindako jarduketen eraginkortasuna ebaluatzea. 

Gidalerroak  

eta neurriak 

 

1.AC.16. Naiadeen populazioen aldizkako jarraipena egingo da KBEren 
barruan. Aleak lekuz aldatzeko programak taxutuko dira populazioak 
handitzeko eta populazio bideragarrien aleetan itsatsitako zebra-muskuiluak 
garbitzeko. 
 
AP.9. Urtegietako ur-mailaren kudeaketa kontrolatuko da, naiadeen 
populazioen gaineko eraginak apaltzeko helburuz. 
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4.2. HELBURU, GIDALERRO ETA NEURRIEN PROGRAMA. ZENBATESPEN EKONOMIKOAK. 

Atal honetan jasotzen den programan, Zadorra Sistemako Urtegien KBEn identifikatu diren funtsezko esparruetan ezarri 
diren helburu nagusiak lortzeko neurriak eta horiei lotutako ekintzak laburbildu dira.    

Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen Legegintzako Dekretuaren 
22.3 artikuluak ezarritakoa betetzeko, honako programa honetan jasotako ekintza eta neurriei dagozkien zenbatespen 
ekonomikoak zehaztuko dira ondoko orriotan. Arestian aipatu dugun 22.3 artikuluak honakoa dio: 

Txostenak, bere tramitazioaren hasierako faseetatik hasita, memoria ekonomiko bat izango du, zeinak espresuki jasoko 
dituen 92/43/EE Zuzentarauaren 8. artikuluan jasotako baterako finantzaketa komunitarioaren arabera beharrezkotzat 
hartzen diren aurreikuspenak. 

Jarraian, aurreko paragrafoan aipatu den 8. artikulua jaso da, hain zuzen ere, artikulu horren 1 eta 2. atalak: 

- Lehentasunezko habitat naturalak eta/edo lehentasunezko espezieak dituzten kontserbazio bereziko eremu izendatzeko 
proposatzen diren lekuei dagokienez, proposamenen aldi berean, estatu kideek, hala bidezkoa denean, zenbatespenak 
bidaliko dizkiote Batzordeari, erkidegoak lagundutako finantzatzeaz den bezainbatean, estatuek betebeharrak bete ahal 
izateko 6. artikuluaren 1. atalak ezarritakoari jarraiki. 

- Lagundutako finantzaketa eskatzen direneko leku garrantzitsuei gagozkiela, Batzordeak, dena delako estatu kidearekin 
batera, beharrezko neurriak zehaztuko ditu lehentasunezko habitat naturalen kontserbazio-egoera onuragarriari eusteko 
edo leheneratzeko, bai eta neurri horien zioz ateratzen diren guztizko kostuak ere. 
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Funtsezko 

elementua  
GIDALERROAK ETA NEURRIAK Guztira (€) 

 

 

 

 

 

 

 

URTEGIEN 

SISTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP.1. Uribarri-Ganboa eta Urrunagako urtegietara isurtzen den Arroa Babesteko Plan Berezia idatziko da, uraren 
kalitatearen gaineko arazoari ikuspegi globaletik ekiteko. Plan horretan, besteak beste, urtegia babesteko perimetroa 
ezarri ahalko da (907/2007 Errege Dekretua, uztailaren 6koa), eta lurzoruaren erabilerak eta eremuaren barruan onartzen 
diren jarduerak arautuko dira, uraren kantitate eta kalitatearen gaineko eraginak eta urtegian bertan dauden ekosistema 
naturalen gainekoak saihesteko 

45.000 

AP.2. Dulantziren kanaletik urtegiraino iristen den ekarri kutsatzailea kontrolatzea: kontrol-estazioa eraiki beharko da 
kanal horretatik Mendixurreko adarreraino iristen den uraren kalitatea neurtzeko. Mantenugaien ekarri handia antzemanez 
gero, ekarri poluitzailea murrizteko neurri egokiak hartuko dira, berbarako: 

- Tratamendu “berdea” egiteko estazioa instalatzea, uretako makrofito gainerakorren bidez, kanaleko ura urtegira iritsi 
baino lehen. 

- Dulantzi ibaiaren lobulua deagatzea eta, hala badagokio, garbitzea, Mendixurreko adarrean. Dragatzea uraren beheko 
sasoian egingo da, eremuan habia egiten duten hegaztien ugalketa-alditik at.  

 

34.000 

AP.3. – Mendixurreko adarrean eta urtegiko beste alde batzuetan dauden makrofitoak erauziko dira urteko aldi 
begetatiboaren amaieran (udaren amaieran), euren deskonposizioa saihestu eta mantenugaiak sortu ez daitezen. 
Erauzketak Ceratophyllum demersum espezieari bakarrik eragingo dio, horixe baita hedatuena eta biomasako bolumenik 
handiena metatzen duena azalera-unitateko. 

90.000 

1.AC.1. Urtegietako urbazterretan berez garatzen diren habitatak leheneratuko dira. Horretarako, hala beharrezkoa den 
guztietan, borondatezko akordioak bultzatuko dira lursailen jabeekin, urbazterreko landaretzaren jarraipena galdu den 
tarteetan, laborantzak ezarri direlako edo jarraipena galarazten duten beste erabilera batzuk bultzatu direlako. Helburu 
nagusia hauxe izango da: urbazterreko landaretza naturalaz hornitutako zerrenda leheneratzea eta horri eustea, organo 
kudeatzaileak erabakitako lehentasunezko eremuetan, aipatutako organo horrek erabakitzen dituen lehentasunei jarraiki 
eta KBEren plangintzan eta kudeaketan eskumena duten herri-erakundeekin elkarlanean. Eranskinean, gutxi 
gorabeherako azalerak eta jardun-eremuak jasotzen dira. 

600.000 

1.AC.2 Borondatezko akordioak sustatuko dira urbazterreko lursailen jabeekin, ibarbasoak sortu eta urbazterreko basoa 
leheneratzeko asmoz gaur egun makal-sailak hazten diren lursailetan edo lursail luberrituetan, Kontserbazio Bereziko 
Eremuaren barruan edo Natura 2000 Sareko beste eremu batzuen ondo-ondoko esparruan. Horrela, alde egokiak sortuko 
dira urbazterreko sistemei lotutako faunako espeziak babesteko, batik bat, igaraba eta bisoia babesteko. KBEren Organo 
Kudeatzaileak erabaki beharko du zein gunetan jardungo den. Eranskinean, gutxi gorabeherako azalerak eta jardun-
eremuak jasotzen dira. 

300.000 
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Funtsezko 

elementua  
GIDALERROAK ETA NEURRIAK Guztira (€) 

1.AC.24. Zadorra Sistemako Urtegien KBEren gainean egin diren azterketa-diagnostikoak eguneratu eta zehaztuko dira. 
“Erkidegoko Interesa” eta “Erkidegoko Lehentasunezko Interesa” duten urbazter eta habitaten kontserbazio-egoera 
eguneratu eta xehetasun-eskalara (1:2000) doituko dira, KBEren barruan dauden asaldura nagusiak eta ingurumen-eragin 
garrantzitsuenak identifikatzeko xedez. Horrez gain, andeatutako urbazterreko habitaten, leheneratu beharrekoen eta 
hobekuntza ekologikoa beharrezkoa duten habitaten inbentarioa gertatuko da. 

40.000 

1.AC.25. Ekintza Plana. Diagnostikoaren emaitzetan oinarrituta, Ekintza Plana prestatuko da eta plan horretan neurri 
zehatzak jasoko dira antzemandako ingurumen-arazoak konpontzeko, egun diharduten ingurumen-eraginak zuzentzeko 
eta eragindako aldeen leheneratze ekologikoa bideratzeko. Ekintza Planak bi eremu bereiziko ditu: “Uneko Kalteak 
dituzten Aldeak” eta “Linealki andeatutako Aldeak”.    

Jarraibide batzuk ezarriko dira eragin-mota bakoitza leheneratu eta zuzentzeko. Era berean, jarduketen lehentasuna eta 
balioespen ekonomikoa jasoko dira. Ondore horretarako, jarduketak lehenetsiko dira erkidegoko intereseko habitatetan 
eta/edo lehentasunezko habitatetan, 92/43/EB Zuzentarauari jarraiki. 

60.000 

1.AC.26. Kontrolik gabeko isurketek eragindako aldeak berreskuratuko dira. Ondoren, honako hauek egin beharko dira: 

- hondakinak kentzea, tratatzea eta era egokian kudeatzea. 

- eragindako esparruen ingurumen-berreskurapena bideratzea, babestutako habitatak leheneratzeko helburuz. 

120.000 

1.AC.27. KBEren barruan indarrean dagoen araudiarekin bat ez datozen ortu, eraikuntza eta beste okupazio edo 
egonlekuen administrazio-egoera aztertuko da eta halakoak kenduko dira, naturagune babestuaren zaintza eta hari 
atxikitako helburuen lorpena arriskuan jartzen dutelako. Beste administrazio eskumendunekin batera, lehentasunezko 
jarduketak garatuko dira arazoak konpondu eta eragindako habitatak leheneratzeko. Esku-hartzeak lehenetsiko dira 
KBEren barruko funtsezko esparruetan. 

250.000 

1.AC.3. Arroaren organismoaren aurrean, KBE osatzen duten urtegien jabari publiko hidraulikoaren zedarriztapena 
sustatuko da, aipatutako organismoak egindako edo oniritzitako azterketa teknikoetan oinarrituta. Jarduketa horren 
helburua da JPHri lotutako esparruak aukeratzea (zortasun- eta zaintza-esparruak barne) lehentasunezko jarduketa-
esparru gisa, urbazterreko landaretza-orla naturala eratu eta ezarritako helburuak betetzeko.  

180.000 

1.AC.5. Urtegietako uraren kalitatearen jarraipena egiteko aldizkako laginketak egiten jarraituko da.  30.000 
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Funtsezko 

elementua  
GIDALERROAK ETA NEURRIAK Guztira (€) 

1.AC.6. KBEra isurtzen diren efluenteen (saneamendu-sareak, HUAk…) ezaugarrien ingurumen-jarraipena egingo da, 
batez ere, Kontserbazio Bereziko Eremuan ura isurtzen duten araztegien funtzionamenduaren jarraipena, eskumena duten 
administrazioekin eta horien jabe diren erakundeekin lankidetzan. Hala dagokionean, neurriak hartuko dira isurketaren 
kalitatea ur-ingurune hartzailearen eskakizun ekologikoen arabera egokitzeko. Urtean behin, berariazko txostena 
gertatuko da eta txosten horretan jasoko dira laginketa guztien emaitzak. Gero, jasotako informazioan funtsaturik, balizko 
kutsadura-iturriak identifikatuko dira eta, hala badagokio, uraren kalitatea bermatzeko prebentzio- eta zuzentze-neurriak 
proposatuko dira. 

72.000 

1.AC.10. KBEri eragiten dion eremuan, egiteke dauden saneamendu- eta arazketa-planak gauzatuko dira.  - 

AP.4. “Iragazki berdearena” egiten duen zuhaixkez eta zuhaitzez osatutako landare-estalkia ezarriko da bi urtegien 
bazterretan. Estalkiak zabalera nahikoa izan behar du, arro hidrografikotik datorren kutsadura lausoa apaldu behar du eta, 
gainera, igarobide ekologikoarena egin behar du Kontserbazio Eremu Bereziaren barruan funtsezko elementutzat jotzen 
diren espezieentzat. Proiektuaren bidez, urez betetako lurzoruei lotzen zaizkien baso naturalak leheneratu behar dira eta, 
ahal den neurrian, istiletatik urrunago geratzen den baso autoktonoa berreskuratu behar da. Jarduketak bideratze aldera, 
lehentasunezko eremutzat joko dira abeltzaintza-jardueraren edo nekazaritza intentsiboaren zioz, ura biltzeko mailarik 
handiena edo ia handiena duten lekuak. KBEren Organo Kudeatzaileak zehaztu beharko ditu jardun-eremu zehatzak.   

Beharrezkoa den guztietan, jarduketa honek aintzat hartuko ditu balio ekologiko handia duten lursailak eskuratzeko, 
errentamenduan hartzeko, gozamena eta/edo zortasuna baliatzeko eragiketak.  KBEren Organo Kudeatzaileak zehaztu 
beharko ditu jardun-eremu zehatzak, inbentario xehean oinarrituta.  

Era berean, salikazeoen aldaxkak landatuko dira urbazterretako ezpondetan, inguruan jasotako aldaxkak erabiliz; beste 
alde batetik, landaketak egingo dira zuhaixkarik edo zuhaitzik ageri ez den aldeetan, urbazterreko habitat naturalak 
berreskuratzeko, bereziki, “Lehentasunezko interesa” dutenak. 

1.000.000 

1.AC.28. Lotura ekologikoari dagokionez, arlo horretan onartutako estrategiak garatuko dira erkidegoko interesa duten 
eta/edo KBEren barruan dauden lehentasunezko habitaten arteko lotura errazteko, bai eta Natura 2000 Sarean txertaturik 
dauden hurbileko beste habitat batzuekiko eta, oro har, ingurumen-interesa duten ondoko eremu batzuekiko lotura ere. 
Lotura ahalbidetzea xede duten eremuak identifikatuko dira eta, hala badagokio, haiek zaintzeko eta hobetzeko jarduerak 
garatuko dira. 

80.000 

1.AC.23. KBEren barruko leku berezietan edo erabilera publiko berezikoetan, ingurune bakoitzaren arabera egokitutako 
seinaleak ezarriko dira, Kontserbazio Bereziko Eremua bera eta eremuak dituen ingurumen-balioak identifikatzeko 
helburuz. 

50.000 

1.AC.21. Sentiberatze- eta ingurumen-hezkuntzako jarduerak garatuko dira. Ildo horretan, Arabako Foru Aldundiak 
urtegietan dagoeneko gauzatzen dituen erabilera publikoa kudeatzeko zereginak, ingurumen-hezkuntzako jarduerak eta 
natura ezagutzeko jarduerak garatzen jarraitzea proposatzen da. Zeregin horiek guztiak Urrunagako urtegian ere 
gauzatuko dira.  

24.000 
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Funtsezko 

elementua  
GIDALERROAK ETA NEURRIAK Guztira (€) 

UR GEZAKO 

HABITATAK 

AP.5. Uraskak eraikitzeko plana garatzen jarraituko da urtegiko urbazterretan, abereak ibiltzen diren lekuetan, zapalketa 
eta erkidegoko intereseko 3140, 3150 eta 3170 habitatak garatzen diren sakonera txikiko urbazterren andeatzea 
saihesteko.  

50.000 

1.AC.11. KBEren barruan garatzen diren habitaten jarraipen-protokoloa ezarriko da (6 urterik behin), batik bat, ur gezako 
habitaten (3140, 3150, 3170* eta 3260) jarraipena egiteko,  habitat horiek hedatzen direneko azaleran gertatzen diren 
aldaketak eta habitaten bilakaera, habitaten arteko lotura eta egituraren bilakaera aztertzeko. Horretarako, estazio 
iraunkorrak jarriko dira, aipatutako habitaten kontserbazio-egoeraren bilakaera aztertzearren. 

20.000 

1.AC.12. Oso azalera txikietan hedatzen diren ur gezako habitaten, optimoa urteko sasoi jakin batzuetan lortzen duten 
habitaten eta zehazteko teknika bereziak behar dituzten habitaten inbentarioa eta kartografia xehea egin behar dira, hala 
nola, 3140 Ur oligomesotrofiko karetsuen habitata, Chara espezieen landaretza bentikoa daukana; 3150 Aintzira eutrofiko 
naturalen habitata, Magnopotamion edo Hydrocharition landaretza duena; 3170* Aldi baterako urmael mediterraneoen 
habitata; 3260 Lautada eta mendi estaietako ibaien habitata, Ranunculion fluitantis eta Callitricho-Batrachion elkarteko 
landaretza duena. 

40.000 

1.AC.13. Laginketa espezifikoak egingo dira Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan, uretako inguruneari lotutako 
erkidegoko eta/edo eskualdeko intereseko ornogabeei buruzko jakintza hobetzeko. Funtsean, laginketen ahalegina 
erkidegoko interesa duten espezie batzuetara bideratu behar da, kasurako, Coenagrion mercuriale, Macromia splendens, 
Oxygastra curtisii, Margaritifera auricularia edo Margaritifera margaritifera, bai eta, Habitat Zuzentarauaren eranskinetan 
jaso ez arren, mehatxu-egoera larriena duten beste espezie batzuetara Coenagrium scitulum, Calopteryx xanthostoma, 
Calopteryx haemorrhoidalis, Onychogomphus uncatus, Boyeria irene... 

40.000 

1.AC.15. KBEren barruan bizi diren florako populazio mehatxatuen monitoretza eta aldizkako jarraipena egingo da, 
populazio horien guztien hedaduraz, tamainaz, egituraz, garrantziaz eta kontserbazio-egoeraz jakiteko. 20.000 

1.AC.17. KBEren barruko habitat naturalen balioa galarazten duten florako espezie exotiko inbaditzaileen (Robinia 
pseudoacacia, Ailanthus altissima, Buddleja davidii, Cortaderia selloana, Arundo donax, Azolla fliliculoides eta abar) 
kontrola eta aldizkako jarraipena egiteko ekintzak gauzatuko dira, habitat naturalen egitura eta funtzioei kalterik egiten ez 
dieten teknikak erabiliz. KBEren Organo Kudeatzaileak zehaztu beharko du ekintzak zein lekutan gauzatuko diren. 

30.000 
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Funtsezko 
elementua 

GIDALERROAK ETA NEURRIAK Guztira (€) 

HEGAZTIAK 

AP.6. Lezkadi hezea sustatuko da, funtsean, Mendixur eta Garaioko ur-adarren ingurunean, eta leku horietan 
aproposena den ur-maila egoki kudeatuko da. Lezkadi hezeen garapenak ondorio onuragarria ekarriko lieke 
Podiceps cristatus, Anas strepera, Rallus aquaticus, Ardea purpurea eta Acrocephalus arundinaceus espezieei.  
Esan behar da Acrocephalus arundinaceus espeziea oso sentikorra dela habitat zatituegien txatalak agertzen 
badira. Horregatik, behar-beharrezkoa da lezkadi hezearen gutxieneko azalera agertzea edo lezken arteko 
lotura ekologiko onargarria egotea.  

50.000 

AP.12. Urtegiaren adarretan, dikea eraikiko da Mendixur eta Garaioko ur-adarren maila hidriko egokia 
kudeatzeko eta habitata egonkortzeko, ur-mailaren bitartea saihestuta eta urak har ditzakeen larreak sortuta 
edo haiei eutsita, ur-bildu edo presa txikien bidez. Neurri honen helburu nagusia dugu hegazti urtar 
negutarren (Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Anser anser, Anas clypeata eta Anas strepera) eta 
ugaltzaileen (Podiceps cristatus, Anas strepera, Rallus aquaticus eta Ardea purpurea) finkapena eta garapena 
erraztea. 

Nolanahi ere, RAMSAR esparruan egiten den ur-mailen kudeaketak bateragarria izan beharko du urtegiaren 
eginkizun nagusiarekin, hau da, hornikuntzarekin. 

1.900.000 

1.AC.16. Hegazti-fauna habia-egilearen eta negutarraren errolda egiteko urteko kanpainei helduko zaie. 
Neurri horrek aintzat hartuko du hegazti habia-egileen kontserbazio-egoerari buruzko azterketa urtegietan, 
hegaztien bilakaera demografikoa eta habitatei eragiten dieten asalduren gaineko azterketa, aipatutako 
populazioen egoerari eusteko eta/edo hobetzeko. Neurri honi jarraiki, Riparia riparia espeziearen kolonia 
aktiboen banako jarraipena egingo da, beharrezkotzat joz gero, ezpondak egokitzeko Riparia riparia heldu 
baino lehen eta, hala, espeziearen ugalketaren arrakasta ziurtatzeko.   

30.000 

1.AC.18. RAMSAR ingurunean agertzen diren fauna exotikoko espezie inbaditzaileen aldizkako jarraipena 
egiteko eta bertatik erauzteko ekintzak gauzatuko dira; horren haritik, espezie kaltegarrienak lehenetsiko dira, 
kasurako, karramarro gorria eta lutxoa, horien ugaritzeak mugiarazten eta/edo galarazten baititu hegazti-
talde batzuen balizko harrapariak, batik bat, podizipedidoena. Aldi oro baztertuko da espezie exotiko 
inbaditzaileen sustapena eta zaintza sorrarazten dituen kudeaketa. 

175.000 

AP.11. Ibai-arrantzaren jarduerak hegazti-faunako espezieen habiagintzari ekar diezazkiokeen kalteak 
aztertuko dira eta, hala badagokio, zuzentze-neurriak proposatuko dira. 12.000 

1.AC.20. KBEren barruan eta hegaztientzako ingurunean dauden linea elektrikoek sorrarazitako arazoak 
aztertuko dira eta horren bitartez, hegaztiek talka egiteko eta elektrokutatzeko arriskuak identifikatuko dira. 
Linea elektrikoen jabe diren erakundeekin lankidetzan, ekintza-plana gertatuko da linea arriskutsuetan, talken 
aurkako gailuz hornitu eta elektrokuzioaren aurkako neurriak ezartzeko. 

 

100.000 
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Funtsezko 
elementua 

GIDALERROAK ETA NEURRIAK Guztira (€) 

Uraren kalitateari dagokionez, 1.AC.5 eta 1.AC.6 neurriak aplikatzekoak dira, baita ingurumen-hezkuntzako 
jarduerez eta erabilera publikoa kudeatzeko jarduerez diharduen 1.AC.21 neurria ere. Ildo horretan, aintzat 
hartuko da sarbidea debekatzea hegazti-faunako espezieentzat bereziki kalteberak diren esparruetara, 
gizakiek zuzenean sorrarazitako eragozpenak ekiditearren urteko zikloaren barruko une biziki garrantzitsu 
batean, hau da, ugaltzeko garaian. Horretarako, Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan, urari lotuta 

garatzen den aisialdi-erabilera zabala (ur-kirolak, bainua, xendazaletasuna, arrantza…) kontrolatu 

behar da hegazti-fauna ugaltzailearentzat funtsezkoak diren alde jakin batzuetan. Hegazti urtar ugaltzaileen 
komunitateari lasaitasuna ematen dien erreserbatutako gunea, jendearentzat debekatutakoa, funtsezkoa izan 
daiteke espezie askoren hazkuntza ahalbidetzeko.  Hori eginez gero, honako espezie hauek hartuko lukete 
onura handien: Podiceps cristatus, Ardea purpurea, Anas strepera eta Rallus aquaticus. Gainera, ugaltze-
sasoiaren ostean, aste batzuetan joan-etorrietan dabilen Netta rufina espezieak ere (mudako migrazioa), 
onura handia hartuko luke neurri horri esker. Beste alde batetik, negualdia igarotzeko sasoian, ugaltze-
sasoian proposatu den neurriaren antzeko bat bideratu beharko litzateke, besteak beste, Podiceps nigricollis, 
Anser anser eta Anas clypeata espezieek ere onura hartuko luketelako. 

 

BISOI EUROPARRA 

(Mustela lutreola) 

AP.7. KBEren barruko errepide eta bideetan, bisoi europarrari loturik gertatzen diren istripu eta heriotza 
ugariko guneak identifikatu eta kenduko dira. 100.000 

1.AC.22. Bisoi europarraren habitatak zaintzea xede duten gidalerro teknikoak prestatu eta zabalduko dira. 8.000 

1.AC.18. Faunako espezie exotiko inbaditzaileen jarraipena, erauzketa eta etengabeko kontrola egingo da 
KBEn, kalte larrienak sorraraz dezaketenak lehenetsita, esaterako, bisoi amerikarra.   120.000 

1.AC.16. Urteko jarraipena egin behar zaio bisoi europarraren populazioari (gutxienez, 3 urterik behin) 
Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan. Hala badagokio, kontserbazio-egoeraren diagnostikoa, bilakaera 
demografikoa eta habitatei eragiten dieten asaldurak ere jasoko dira, aipatutako populazioen egoerari eutsi 
eta/edo hobetzeko. 

30.000 

“Urtegien sistema” izeneko funtsezko elementuarentzat proposatutako neurri guztiak aplikatzekoak dira, 
bereziki, urbazterretako landaretza-orla zaindu eta berreskuratzearen ingurukoak eta Kontserbazio Bereziko 
Eremuaren barruko uraren egoera ekologiko onari eta kalitateari eustearen ingurukoak. 
 

- 

IGARABA  

(Lutra lutra) 

“Urtegien sistema” izeneko funtsezko elementuarentzat proposatutako neurri guztiak aplikatzekoak dira, 
bereziki, urbazterretako landaretza-orla zaindu eta berreskuratzearen ingurukoak eta Kontserbazio Bereziko 
Ermuaren barruko uraren egoera ekologiko onari eta kalitateari eustearen ingurukoak. 

1.AC.22 neurria aplikatzekoa da. Neurri horren bidez, igarabaren habitatak zaintzea xede duten gidalerro 
teknikoak prestatu eta zabaldu behar dira. Bestalde, AP.7 neurria (faunaren igarobide egokiak identifikatu 
eta prestatzea “gertaera ugariko guneetan” eta espezie horri lotutako igarobideetan) aplikatzekoa da. 
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Funtsezko 
elementua 

GIDALERROAK ETA NEURRIAK Guztira (€) 

1.AC.16. Aldizkako jarraipena egingo zaio igarabaren populazioari Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruan. 
Hala badagokio, kontserbazio-egoeraren diagnostikoa, bilakaera demografikoa eta habitatei eragiten dieten 
asaldurak ere jasoko dira, aipatutako populazioen egoerari eutsi eta/edo hobetzeko. 

20.000 

APO PINTATUA 

(Discoglossus 

jeanneae),  

eta BASO-IGEL 

JAUZKARIA  

(Rana dalmatina). 

AP.8. KBEren barruan, urlehortarren habitata hobetzeko ekintzak garatzeko proiektua idatziko da, ondoko 
lanak jasota:  

• Esku hartu beharreko aldeen identifikazioa.  

• Bidezkoa denean, espezie horien hazkuntza ahalbidetzeko xedez, inguruko urmaelak egokitzeko 
jarduketen definizioa.  

15.000 

 

1.AC.16. Prospekzio espezifikoak egingo dira apo pintatuaren eta baso-igel jauzkariaren hedapena zehazteko 
KBEren barruan eta, hala badagokio, bi espezie horien populazioen kontserbazio-egoeraren diagnostikoa, 
bilakaera demografikoa eta espezieon habitatei eragiten dieten asaldurak jasoko dira, populazioen egoerari 
eutsi eta/edo hobetzeko asmoz.  

 

12.000 

“Urtegien sistema” izeneko funtsezko elementuarentzat proposatutako neurri guztiak aplikatzekoak dira, 
bereziki, Kontserbazio Bereziko Eremuaren barruko uraren egoera ekologiko onari eta kalitateari eustearen 
ingurukoak eta AP8 neurrian aipatutako proiektuan jasotzen direnak. 

1.AC.19 neurria, baso-igel jauzkariaren eta apo pintatuaren kudeaketa-planak idatzi eta onartzeari buruzkoa, 
eta 1.AC.22 neurria, bi urlehortar-espezie horien habitatak zaintzeko gidalerro teknikoak idazteari eta 
zabaltzeari buruzkoa, aplikatzekoak dira. 

24.000 

NAIADEAK 

(Potomida 

littoralis,  

Unio mancus, 

Anodonta  

anatina) 

1.AC.18. Faunako espezie exotiko inbaditzaileen aldizkako jarraipena egin eta kontrolatzeko ekintzak 
gauzatuko dira, espezie horien gaineko eragin larriena dutenak lehenetsita, esate baterako, zebra-muskuilua. 

 

60.000 

1.AC.19. Arabako naiadeen kudeaketa-plana gertatuko da eta horren onarpena sustatuko. 6.000 

 

1.AC.16. Naiadeen populazioen aldizkako jarraipena egingo da KBEren barruan. Aleak lekuz aldatzeko 
programak taxutuko dira populazioak handitzeko eta populazio bideragarrien aleetan itsatsitako zebra-
muskuiluak garbitzeko. 

90.000 
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5. JARRAIPEN PROGRAMA 

 

Funtsezko elementu bakoitzari dagokionez, ondoko taulan jaso dira ezarritako 
helburuen betetze-mailaren jarraipena egiteko adierazleak eta, hala badagokio, 
abiapuntuko balioa eta aintzat hartu beharreko irizpidea ezarritako neurriak 
gauzatzean lortu den arrakasta adierazteko.  
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Funtsezko 

elementua 
Helburu nagusia Helburu eraginkorra Adierazlea Hasierako balioa 

Erreferentziazko  

balio objektiboa 

URTEGIEN 

SISTEMA 

Proposatu beharreko neurriek 

helburu hauek bete beharko 

dituzte: 

- Uraren kalitatea bermatzea. 

- Sistemaren barruko habitat eta 

fauna zein florako populazioak 

zaintzea eta esanguratsuenak 

babestea. 

- Sistemaren heldutasuna, 

egituraren konplexutasuna eta 

biodibertsitatea ahalbidetzea. 

- Ingurune naturalari lotutako 

aisialdia sustatu eta arautzea, 

erkidegoko interesa duten 

habitat eta espezieen 

kontserbazio-egoera onarekin 

bateragarria izateko eran. 

Urtegiko uraren kantitatea eta 

kalitatea zaintzea, sistemaren 

barruan dauden habitaten eta 

intereseko espezieen 

populazioen kontserbazio-egoera 

onari eusteko nahitaezko 

baldintza denez gero 

Gauzatutako plana Ez gauzatuta Gauzatuta 

Poluitzaileen karga 
kontrolatuta 

Ez kontrolatuta Kontrolatuta 

Makrofitoak erauztea 
karga organiko txikiagoa 

Ez gauzatuta Gauzatuta 

JPH eta egindako 
mugapena ezagutzea Ez gauzatuta Gauzatuta 

Ur-bilduaren egoera 
ekologikoa 

Potentzial ekologiko 
ertaina eta uraren 

kalitate ona edo oso 
ona  

Egoera ekologiko ona 
edo oso ona lortzea eta 

uraren kalitate onari 
eustea 

Amaitu gabeko 
saneamendu-proiektuak 

KBEren barruan 
Ez gauzatuta Gauzatuta 

Zuhaixka- edo zuhaitz-orlari 

eustea eta leheneratzea urtegien 

bazterretan 

Zuhaixkez osatutako 
landare-estalkia KBEren 

inguruan 

Gauzatu gabeko 
proiektua Gauzatutako proiektua 

Aisialdi-erabilera kontrolatzea 

Ingurumen-hezkuntza 
eta sentiberatze 

kanpaina  
Ez gauzatuta Gauzatuta 

Dulantziren kanala aztertzea Gauzatutako proiektua Ez gauzatuta Gauzatuta 

HEGAZTIAK 
Eremuan bizi diren hegazti 

migratzaile nahiz habia-egileen 

populazioak babestea eta KBEk 

Habitataren baldintzak hobetzea 

KBEren barruan bizi diren 

espezieentzat 

Habitata leheneratzeko 
proiektuen lanketa Ezezaguna Gauzatuta 
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Funtsezko 

elementua 
Helburu nagusia Helburu eraginkorra Adierazlea Hasierako balioa 

Erreferentziazko  

balio objektiboa 

daukan harrera ahalmena 

hobetzea espezie-talde 

guztientzat 

Gauzatutako jarduketen 

eraginkortasuna ebaluatzea 

KBEn ageri diren 
hegaztien populazioen 

jarraipena 
Ezaguna 

KBEren harrera-
ahalmena handitzea 

UR GEZAKO 

HABITATAK 

Proposatu beharreko neurriek 

helburu hauek bete beharko 

dituzte: 

− Habitatak garatzeko 

baldintza egokiei eustea. 

− Habitatak eta habitatetan 

bizi diren fauna eta florako 

populazioak 

eraginkortasunez zaintzea. 

− Florak eta faunak aisialdi-

erabileraren ondorioz paira 

ditzaketen eraginak 

saihestea. 

− Habitaten heldutasuna, 

egituraren konplexutasuna 

eta biodibertsitatea 

ahalbidetzea. 

Ur gezako habitatak garatzeko 

baldintza egokiei eustea. Habitat 

horien heldutasuna, egiturazko 

konplexutasuna eta 

biodibertsitatea ahalbidetzea 

Lurzorua babestea 
abereen etengabeko 
zapalketaren aurka 
(uraskak jartzea)  

Ez gauzatuta Gauzatuta 

Ur gezako habitaten 
jarraipena egiteko 

protokoloa  
Ez gauzatuta Gauzatuta 

Ur gezako habitaten 
txatal txikien inbentarioa 

Ez gauzatuta Gauzatuta 

Erkidegoko eta/edo 
eskualdeko interesa 
duten ornogabeen 

hedapenari buruzko 
jakintza 

Gauzatu gabeko 
azterlana Gauzatuta 

Uraren kalitatea bermatzea 
Ur-bilduaren egoera 

ekologikoa 

Potentzial ekologiko 
ertaina eta uraren 

kalitate ona edo oso 
ona  

Egoera ekologiko ona 
edo oso ona lortzea eta 

uraren kalitate onari 
eustea 

Aisialdi-erabilera kontrolatzea 

Ingurumen-hezkuntza 
eta sentiberatze 

kanpaina  
Ez gauzatuta Gauzatuta 

BISOI 

EUROPARRA 

(Mustela 

lutreola) 

Bisoi europarraren populazio 

bideragarriak eta KBEren 

harrera-ahalmenarekin bat 

datozenak finka daitezen 

KBEren barruan, espeziearen 

gaineko eraginak zuzentzea eta 

habitatak espezieari eskaintzen 

dizkion baldintzak hobetzea 

Gorabehera ugariko 
guneen kopurua  
KBEren barruan  

Ezezaguna Ezaguna eta zuzentzeko 
proposamena eginda  
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Funtsezko 

elementua 
Helburu nagusia Helburu eraginkorra Adierazlea Hasierako balioa 

Erreferentziazko  

balio objektiboa 

bermatzea, kanpoko esku-

hartzerik gabe edo, bestela, 

ahalik eta esku-hartze txikiena 

bideratuta, espeziearen 

kontserbazio egokia 

ahalbidetzeko helburuz 

Bisoi amerikarraren populazio 

basatuak murriztu eta 

kontrolatzea Kontserbazio 

Bereziko Eremuaren barruan 

bisoi europarrak daukan 

banaketa-esparruan 

Ingurunetik ateratako 
bisoi amerikarren 

kopurua  
0 

Bisoi amerikarraren 
murrizketa mailakatua 

KBEren barruan 

Gauzatutako jarduketen 

eraginkortasuna ebaluatzea 

Populazioen egitura  
eta osasun-egoera Ezaguna Ezaguna 

IGARABA 

(Lutra lutra) 

Igarabaren populazio 

bideragarriak eta KBEren 

harrera-ahalmenarekin bat 

datozenak finka daitezen 

bermatzea, kanpoko esku-

hartzerik gabe edo, bestela, 

ahalik eta esku-hartze txikiena 

bideratuta, espeziearen 

kontserbazio egokia 

ahalbidetzeko helburuz 

KBEren barruan, espeziearen 

gaineko eraginak zuzentzea eta 

habitatak espezieari eskaintzen 

dizkion baldintzak hobetzea 

Gorabehera ugariko 
guneen kopurua  
KBEren barruan  

Ezezaguna 
Ezaguna eta zuzentzeko 

proposamena eginda 

Gauzatutako jarduketen 

eraginkortasuna ebaluatzea 

Populazioen egitura  
eta osasun-egoera Ezaguna Ezaguna 

BASO-IGEL 

JAUZKARIA 

(Rana 

dalmatina)  

eta  

APO PINTATUA 

(Discoglossus 

jeanneae) 

KBEren barruan bizi diren 

populazio egonkorrak eta egoera 

onean daudenak bermatzea 

KBEren barruan bizi diren apo 

pintatuaren eta baso-igel 

jauzkariaren populazioen 

egiturari eta eskakizun 

ekologikoei buruzko jakintza 

hobetzea 

Espezie bakoitzaren 
prospekzio espezifikoak  

Ez gauzatuta Gauzatuta 

Espezieen  
kontserbazio-egoera Onuragarria Kaltegarria 

Espezieen Kudeaketa 
Planen onarpena 

Ez gauzatuta Gauzatuta 

Habitataren baldintzak hobetzea 

be espezieentzat KBEren barruan 

Bi espezieen habitata 
hobetzeko neurriak 

jasotzen dituen 
proiektua 

Ez gauzatuta Gauzatuta 

NAIADEAK 

(Anodonta 

anatina, Unio 

elongatus, 

Naiadeen populazio 

bideragarrien hedapena 

sustatzea, betiere KBEk daukan 

harrera-ahalmenaren arabera  

Naiadeen populazioak zaintzea 

eta berreskuratzea Kontserbazio 

Bereziko Eremuaren barruan 

Naiadeen populazioen 
jarraipena KBEren 

barruan  
Ezaguna 

Era naturalean edo 
behartuan 

kolonizatutako 
esparruen gehikuntza 
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Funtsezko 

elementua 
Helburu nagusia Helburu eraginkorra Adierazlea Hasierako balioa 

Erreferentziazko  

balio objektiboa 

Potomida 

littoralis) 

 

Urtegietako ur-mailaren 
gorabeheren jarraipena Ezezaguna 

Ezaguna eta ondorioak 
arinduta 

Gauzatutako jarduketen 

eraginkortasuna ebaluatzea 

Zebra-muskuiluaren 
eraginaren ziozko 

presio-maila KBEren 
barruan 

Ezaguna Arinduta 

Naiadeen kudeaketa-
plana prestatzea 

Arabako lurraldean 
- Onartuta 

 


