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1. SARRERA. LEKUARI BURUZKO INFORMAZIO APUR BAT 
 
 
1.1. SARRERA 

 

 
“Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berron” KBEa Atlantikoko eskualde 

biogeografikoari dagokio, eta Arabako lurralde historikoaren hego-mendebaldean 
dago. 

 
“ES2110020 Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón” eremua Batasunaren 

Intereseko Leku (BIL) izendatzea eta Natura 2000 Sarean sartzea proposatu 
zuten 2003. urtean, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak ekainaren 10ean hala 
erabakita.  

 
Gero, Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón eremua Batasunaren Intereseko 

Lekuen zerrendan sartu zuten, 2004/813/EE Erabakiaren Eranskinean; 
abenduaren 7ko Erabaki horren bidez, Atlantikoko eskualde biogeografikoko 
Batasunaren Intereseko Lekuen zerrenda onartu zen, Kontseiluaren 92/43/EEE 
Zuzentarauarekin bat. Zerrenda hori etengabe eguneratu dute, hainbat 
erabakiren bidez1. 

 
Ibaien eta erreken toponimiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Toponimiaren Datu Basean (Hidrografiako toponimoak) jasotakoak erabiltzea 
erabaki da, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako EAEko mapa hidrologikoan 
(1:150.000 eskala) ageri diren bezala2. 

 
Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren 4. artikuluak eta Natur 

ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. 
eta 45. artikuluek arautzen dutenez, autonomia-erkidegoek, jendaurreko 
informazioaren prozeduraren ondoren, beren lurralde-eremuko Batasunaren 
Intereseko Lekuak Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu behar dituzte. 
Horretarako, kontserbaziorako behar diren neurriak finkatuko dituzte, habitat 
natural moten eta eremu horietan dauden espezieen eskakizun ekologikoei 
erantzungo dietenak. Neurri horiek barnean hartu behar dituzte: 

 
a) Kudeaketa-plan edo -tresna egokiak, bai leku bakoitzerako 
berariazkoak, bai beste garapen-plan batzuetan integratuak, barnean 
hartuko dituztenak, gutxienez, lekua kontserbatzeko helburuak eta 
eremuak kontserbazio-egoera onean egon daitezen bermatzeko neurri 
egokiak. 
 
b) Erregelamendu- eta administrazio-neurri egokiak, edota kontratu 
bidezkoak. 

 
BILak –KBE bihurtu bitartean–, KBEak eta Hegaztiak Babesteko Eremu 

Bereziak (HBEB) Europako Natura 2000 Sare Ekologikoaren barnekoak dira. 
 

                                                      
1 2008/23/EE Erabakia, 2007ko azaroaren 12koa; 2009/96/EE Erabakia, 2008ko abenduaren 
12koa; eta 2010/43/EB Erabakia, 2009ko abenduaren 22koa. Egun, azken erabaki hori dago 
indarrean. 
2 Eraso et al., 2001: Euskal Autonomia Erkidegoko Mapa Hidrologikoa. 1:150.000 eskala. Garraio 
eta Herri Lan Saila. Eusko Jaurlaritza 
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Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEak Euskal Autonomia Erkidegoko beste 
KBE batzuk ditu inguruan: Toloño, Izki eta Entzia mendilerroak, eta Ega eta 
Urederra ibaien Nafarroako KBEa. Era berean, lotuta dago Arabako hegoaldeko 
mendilerroetako HBEBarekin. Bestalde, eremu horretan interes bereziko 
habitatak eta fauna-espezieak daude. Batasunaren intereseko habitaten artean, 
ibaiertzeko sahasti eta makaldi mediterraneoak (92A0) dira adierazle 
bereizgarrienak eremu honetan. Habitat horiek, botanikaren ikuspegitik interes 
berezikoak izateaz gain, ugaltzeko, babesteko eta elikatzeko eremu dira 
askotariko fauna-espezieentzat. Haietako batzuk Batasunaren, herrialdearen eta 
eskualdearen intereseko espezieak dira, eta hala daude katalogatuta; esate 
baterako, hauek: bisoi europarra (Mustela lutreola), igaraba (Lutra lutra), 
ibaietako hegaztiak eta loina edo iparraldeko loina txikia (Parachondrostoma 
miegii).  

 
 

1.2. JABETZA-ARAUBIDEA 
 
Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEaren barneko lurzoru gehiena jabetza 

pribatukoa da. Erabilera Publikoko Mendiak (EPM) figurari dagozkion lurzoruek 
19,1 ha-ko azalera betetzen dute; hau da, KBEaren azalera osoaren %8,43. 
Lurzoru horiek guztiak tokiko erakundeen jabetza dira, eta katalogatuta daude. 

 
Halaber, herri-jabari hidraulikoaren barneko ondasunak lurzoru publikoari 

dagozkio; besteak beste, “ur-laster natural jarraituen eta ez-jarraituen ibilguak”. 
Herri Jabari Hidraulikoari buruzko Erregelamenduan (HJHE), urtarrilaren 11ko 
9/2008 Errege Dekretuan jasotako moduan idatzita, hau ezartzen da: “Ur-laster 
jarraitu edo ez-jarraitu baten ibilgu naturala da urak ohiko uraldi handienetan 
estaltzen duen lurzorua. Lurzoru hori mugatzean aintzat hartuko dira haren 
ezaugarri geomorfologikoak eta ekologikoak, hari buruzko informazio 
hidrologikoa, hidraulikoa, fotografikoa eta kartografikoa, eta eskura dauden 
erreferentzia historikoak” ( 4.1. artikulua). 

 
Bestalde, ibilgu publikoen mugakide diren lurzoruetako ertzak, beren luzera 

osoan, honen mende daude: 
 
• Bost metroko zabalerako zortasun-zona bat uztea erabilera publikorako, 

erregelamendu honetan arautzen den moduan.  
 

• Ehun metroko zabalerako polizia-zona bat uztea, eta bertako lurzoruaren 
erabilera eta jarduerak baldintzatuak izatea. 

 
Zona horiek arautzearen helburuak dira: herri-jabari hidraulikoaren egoera 

babestea; uretako ekosistemen hondatzeari aurrea hartzea eta ekosistema 
horiek hobetzea; eta ibai-erregimenak uholdeetatik babestea, horretarako 
ibilguen mugakide diren lurzoruek emariak erregulatzeko eta zatikatzeko nahiz 
garraiatutako karga solidoa jalkitzeko duten funtzioa baliatuz. 
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1.3. BESTE BABES-FIGURA BATZUK 
 

Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón eremuak KBE izendapena du, eta, horrez 
gain, Interes Bereziko Eremutzat hartzen da bisoi europarrarentzat3 eta 
igarabarentzat4; hala dago jasota, hurrenez hurren, espezie horiek kudeatzeko 
Arabako lurralde historikoan onartutako 2003ko eta 2004ko planetan. Bestalde, 
Uhalde-enara Hegaztiaren (Riparia riparia)5 Kudeaketa Plana onartzeko 22/2000 
Foru Dekretuaren 4. artikuluaren arabera, espezie horren kudeaketa-planeko 
aurreikuspenak aplikagarriak dira espezie horren banaketa-eremu osoan. Azken 
urteetan egindako errolden bidez egiaztatu da KBE hau uhalde-enararen (Riparia 
riparia) habiagintzako zona dela. Hortaz, uhalde-enararen Arabako kudeaketa-
planean jasotako zehaztapenak aplikagarriak dira eremu honetan.  

 
 

1.4. NATURA 2000 SAREKO BESTE LEKU BATZUEKIKO LOTURA 
 
Ega–Berron Ibaia / Río Ega-Berrón KBEa lotuta dago Euskal Autonomia 

Erkidegoko eta Nafarroako Foru Komunitateko intereseko beste leku batzuekin: 
EAEn, Toloño mendilerroa (ES2110018), Izki mendilerroa (ES2110019) eta 
Entzia mendilerroa (ES2110022) KBEekin; Nafarroan, Ega eta Urederra ibaietako 
KBEarekin (ES2200024), goiko tartean, eta Kodes mendilerroa (ES2200029) eta 
Lokiz mendilerroa (ES2200022) KBEekin; eta Araban, Hegoaldeko 
mendilerroetan (ES0000246), Hegaztiak Babesteko Eremu Bereziarekin (HBEB). 

                                                      
3 322/2003 Foru Agindua, azaroaren 7koa, Arabako lurralde historikoan Mustela lutreola Bisoi 
europarraren Kudeaketa Plana onartzekoa. 
4 880/2004 Foru Agindua, urriaren 27koa, Arabako lurralde historikoan Lutra lutra (Linnaeus, 
1758) Igarabaren Kudeaketa Plana onartzekoa. 
5 Martxoaren 7ko 22/2000 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, Uhalde-enara (Riparia 
riparia) Hegaztiaren Kudeaketa Plana onartzekoa, arriskupean dagoen eta babes-neurri bereziak 
behar dituen espeziea den aldetik. 
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2. KOKAPENA, AZALERARI BURUZKO DATUAK ETA MUGAPENA 
 
 
2.1. KOKAPENA 

 

 
“Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berron” KBEa Arabako lurralde historikoaren 

hego-mendebaldean dago. 
 
BIL izendatutako eremu horri buruzko Datuen Formulario Normalizatuaren 

arabera, hauek dira dagozkion oinarrizko parametro bereizgarriak:  
 

Kodea ES2110020 
Izena Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón 
BIL izendapenerako 
proposatutako data 

05/2003 

BIL izendatutako data 12/2004 
Erdigunearen koordenatuak W2° 23' 33"/N 42° 41' 26" 
Azalera (ha) 226 
Luzera (km) 40,3 
Gehieneko altitudea (m) 740 
Gutxieneko altitudea (m) 540 
Batez besteko altitudea (m) 615 
Administrazio-eskualdea(k) Araba (%100) 
Eskualde biogeografikoa Atlantikokoa 

Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEaren identifikazioa eta kokapena. Iturria: Datuen 
Formulario Normalizatua, 2003 

 
Eskala egokitu ostean, hauek izango lirateke “ES2110020 Ega–Berron Ibaia / 

Río Ega–Berrón” KBEaren oinarrizko parametro bereizgarriak: 

Kodea ES2110020 
Izena Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón 
BIL izendapenerako 
proposatutako data 

05/2003 

BIL izendatutako data 12/2004 
Erdigunearen koordenatuak W -2.3909/ N 42.6730 
Azalera (ha) 226,45 
Luzera (km) 40,3 
Gehieneko altitudea (m) 744 
Gutxieneko altitudea (m) 532 
Batez besteko altitudea (m) 615 
Administrazio-eskualdea(k) Araba (%100) 
Eskualde biogeografikoa Atlantikokoa 

 
KBEaren barnean azalerarik handiena duten udalerriak Santikurutze Kanpezu 

eta Arraia-Maeztu dira; hurrenez hurren, azaleraren %53 eta %22. 
 

UDALERRIA AZALERA (ha) 
AZALERAREN ZER 

%  
Lagran 12,26 5,41 

Bernedo 44,4 19,6 
Arraia-Maeztu 49,8 21,99 

Santikurutze Kanpezu 120,01 53,0 
GUZTIRA 226,45 100 

 
Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEaren barneko udalerriaren azalera 

 
 
 

2.2. MUGAPENA 
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Atal honetan, Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEaren mugapena zehaztu 

da, haren barneko bi ibaien tarteak aintzat hartuta. Mugapena xehetasun-
eskalan adierazi da (1:10.000 eskala), erantsitako kartografian (1. mapa. 
Mugapena). 

 
Ega ibaia 
 
Ega ibaiak ekialde-mendebalde noranzkoan egiten du bere ibilbidea, Toloño 

mendilerroa (ES2110018) KBEarekiko paralelo, Lagran eta Santikurutze Kanpezu 
udalerrien artean. KBEa eten egiten da ibaiaren tarte batean; zehazki, 
Nafarroako Marañón eta Genevilla udalerrien artean.  

 
KBEaren barneko Ega ibaiaren tarte osoak 20,53 km-ko luzera du. 
 
 
Berron ibaia 
 
KBEaren barneko Berron ibaiaren ibilbideak Maeztu haranetik behera egiten 

du, ipar-hego noranzkoan, Birgaragoien eta Birgarabarren udalerrien artean, 
Santikurutze Kanpezun Ega ibaiarekin bat egiten duen lekuraino. KBEaren 
barneko Berron ibaiaren tarte osoak 17,45 km-ko luzera du. 

 
Berron ibaiaren ibaiadarrak: 
 
- Izki: KBEaren barneko Izki errekaren tarteak 2,60 km-ko luzera du. Tarte 

hori Izki mendilerroa (ES2110019) KBEaren mugatik Bujandara artekoa 
da; han isurtzen ditu urak Berron ibaian. 
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3. EZAUGARRI EKOLOGIKOAK 
 
 
3.1. BATASUNAREN, HERRIALDEAREN ETA ESKUALDEAREN 
INTERESEKO HABITATEN ETA ESPEZIEEN INBENTARIOA 

 
Atal honetan, “ES2110020 Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón” KBEan dauden 

Batasunaren eta/edo eskualdearen intereseko habitatak eta espezieak 
zerrendatu dira.  

 
3.1.1. Batasunaren intereseko habitatak 

 

 
Atal honetan, Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEan kartografiatutako 

Batasunaren intereseko habitatak zerrendatu dira. Zenbakera bat dator Habitatei 
buruzko Zuzentarauaren I. Eranskineko eta Natur ondareari eta Biodibertsitateari 
buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legeko kodeekin. (*) ikurrak Lehentasunezko 
Habitata dela adierazten du.  

 
KBE honetako intereseko habitaten banaketa erantsitako kartografian adierazi 

da (2. mapa. Batasunaren intereseko habitatak). 
 
Beheko taulan, Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEan kartografiatutako 

habitat bakoitzaren azalera, estaldura, adierazgarritasuna eta kontserbazio-
egoera adierazi dira. Kontserbazio-egoera zehazteko, adituen irizpideak, 
egindako landa-ikerketa eta zenbait iturri bibliografiko hartu dira oinarri6. 
Erreferentzia horiei buruzko datuak KBE honetako elementu bereizgarri eta 
adierazgarri bakoitzaren kontserbazio-egoerari buruzko fitxan irakur daitezke, 
dokumentu honen eranskinetan. 

 

IZENA KODEA 
AZALERA 

(ha) 

EREMU
AREN 
ZER % 

ADIERAZGARRI
TASUNA 

 

KONTSERBAZIO
-EGOERA 

Galeria-basoak (Salix alba eta 
Populus alba) 

92A0 68,55 30,27 B Kaskarra 

Harizti iberiarrak (Quercus 
faginea eta Quercus canariensis) 

9240 13,14 5,80 C Desegokia 

 Artadiak (Quercus ilex eta 
Quercus rotundifolia)  

9340 5,03 2,22 C Ona 

Larre lehor erdinaturalak eta 
sastrakadi-fazieak, kareharrizko 
substratuen gainean (Festuco-
Brometalia) (* orkidea bikainak 

dituzten lekuak) 

6210* 0,84 0,37 D  

Thero-Brachypodietea klaseko 
gramineoen eta urteko 

landareen zona subestepikoak 
6220* 0,26 0,11 D  

Ezpel-eraketa xerotermofiloak 5110 0,33 0,14 D  
Mendebaldeko espezie 

mediterraneo eta termofiloen 
harritzak 

8130 0,25 0,11 D  

GUZTIRA  88,4 39,04   
Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEan kartografiatutako intereseko habitaten azalera, 

adierazgarritasuna eta kontserbazio-egoera. (*): Lehentasunezko habitata. 

                                                      
6 Ingurumen eta Landa eta Itsas Ingurune Ministerioa (2009). Espainian Batasunaren intereseko 
habitat-motak kontserbatzeko aurretiko oinarri ekologikoak.  
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Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEaren barneko Batasunaren intereseko 

habitaten banaketari buruzko taulan ikus daitekeenez, intereseko habitat horiek 
88,4 ha betetzen dituzte; hau da, KBEaren azalera osoaren %39,04. Habitat 
horien artean, adierazgarriena 92A0 kodea duena da, 68,55 ha hartzen baititu. 
Habitat horrek barnean hartzen ditu, batetik, Humulu-Alnetum asoziazioko 
haltzadi submediterraneoak, eta bestetik, Viburno-Ulmetum asoziazioko zumardi 
eta lizardi submediterraneoak. Horrez gain, nahiko adierazgarriak dira beste 
habitat hauek: hariztien iberiarrena (Quercus faginea –erkametza– eta Quercus 
canariensis –ametz kanariarra– espezieak, EBko 9240 kodea); eta artadi eta 
karraskadiena (EBko 9340 kodea). Inbentarioan jasotako gainerako habitatak, 
berriz, urriak dira, eta azalera txikia dute KBEan.  

 
Habitat-motak eta haien estaldura ez datoz guztiz bat eremu hori BIL 

izendatzeko Europako Batzordeari bidalitako Datuen Formulario 
Normalizatuarekin. Alde horien arrazoia da lehen aldiz BIL izendapena eskatzeko 
erabilitako eskala eta identifikazio-metodologia eta KBE izendapena eskatzeko 
gaur egungo lanetan erabilitakoa desberdinak direla. 2004. urtean, 1:25.000 
eskala7 erabili zen; gaur egungo lanetan, berriz, 1:5.000 eskala erabili da; horrez 
gain, ikerketa zorrotzagoa egin da orain. Zerrendatutako habitat-motak landa-
lanean hauteman dira. Ikerketa horretan, eremu horretako habitat 
bereizgarritzat har daitezkeenak aztertu dira batik bat, eta informazio hori eskura 
dagoen kartografiaren bidez osatu da8. Edonola ere, desberdintasunak batez ere 
eremu horretan oso adierazgarriak ez diren habitat-motei dagozkie, eta KBE osoa 
aintzat hartuta azalera txikikoak dira habitat horiek. 

 
Bestalde, eremu honi buruzko Datuen Formulario Normalizatuan (2004) 

jasotako habitat hauek ez dira aintzat hartu KBE honetako habitatak aipatzean:  
 

- 3240: Ibaiertzean Salix eleagnos espezieko landaredi zurkara duten ibai 
alpinoak. Ega–Berron ibaiertzeko gune batzuetan badira Salix eleagnos 
eta Salix purpurea espezieak dituzten zuhaixka-erako sahastiak, baina 
oso azalera txikia dute, eta nekez kartografiatu daitezke. Hori dela eta, 
habitat horiek makaldi-haltzadi-lizardi submediterraneoaren (EBko 
92A0 kodea) barnean sartu dira. Bestalde, Salix atrocinerea sahatsak, 
lizarrak eta zuhaixka-erako makalak dituzten eraketak aipatutako 
ibaiertzeko baso horien ordezkapen-etapa bati dagozkio.  

- 91E0*: Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior espezieen baso alubialak. 
Lehen esan dugunez, KBEaren barnean dauden Ega eta Berron ibaien 
erriberako baso alubial guztiak 92A0 habitataren barnean sartu dira. 
Habitat horrek barnean hartuko lituzke haltzadi submediterraneoa, eta 

                                                      
7
 2003. urtean, Eusko Jaurlaritza EAEko egungo landarediaren mapa eguneratzen hasi zen 

(1:25.000 eskala); horretarako, interpretazio- eta informatika-teknika berriak hartu ziren oinarri, 
une hartako plangintzarekin bat zetorren lan-eskala erabili zen (1:10.000); eta legenda EUNIS 
(European Nature Information System) Europako izendapenaren arabera egokitu zen. Mapa egiteaz 
gain, beste eranskin batzuk egin ziren: transposizio-taulak (pasabideak) maparen legendaren 
(EUNIS kodea) eta Batasunaren intereseko habitaten artean (Habitatei buruzko Zuzentarauaren I. 
Eranskina). 
 
8 Batasunaren intereseko habitaten kartografiaren eguneratzea, 1:10.000 eskala (2009). Eusko 
Jaurlaritza. 
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lizar-(Fraxinus angustifolia) edo/eta zumar-komunitateak. Kantauriar 
haltzadia (EBko 91E0* kodea) Izki errekaren goiko tartean soilik dago, 
KBE honen mugatik gora.  

- 2004. urteko Datuen Formulario Normalizatuan jasotako beste habitat 
batzuk ez dira aurkitu KBE honetan. Hauek dira:  

· 6420: Larre heze mediterraneoak 
· 8210: Malkar harritsu kaltzikolak 
· 9120: Harizti azidofiloak 
· 9150: Harizti kaltzikolak 
· 9230: Galiziar-portugaldar hariztiak 

 
Habitat horiek ez dira adierazgarriak eremu honetan, edota agian oso 
azalera txikia izango dute; edonola ere, ez dira aurkitu egindako landa-
ikerketan. 
 

Bestalde, Datuen Formulario Normalizatuan ageri ez zen habitat bat aurkitu 
da: Thero-Brachypodietea klaseko gramineoen eta urteko landareen zona 
subestepikoak (EBko 6220 kodea). Habitat horrek, ordea, oso azalera txikia du 
KBEan, eta ez da eremu horretako habitat adierazgarritzat hartzen. 

 
92A0 habitatari dagokionez (Eskualde atlantikoko, alpinoko eta 

makaronesikoko makaldiak, zumardiak eta sahastiak, Ingurumen eta Landa eta 
Itsas Ingurune Ministerioak9 argitaratutako erreferentzia-argitalpeneko 
izendapenarekin bat), beharrezkoa da gauza batzuk argitzea. Lehen esan 
dugunez, Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEko baso alubial guztiak habitat 
mota honi esleitu zaizkio. KBEaren barnean, bi ibai horietako baso alubialek 
barnean hartzen dituzte, aurrez aipatutako sahastiez gain, ongi bereizitako beste 
bi komunitate mota gutxienez: gaztelau-kantauriar haltzadiak (Humulo lupuli-
Alnetum glutinosae asoziazioa) eta Viburno lantanae-Ulmetum minoris 
asoziazioko zumardiak eta lizardiak (Fraxinus angustifolia). Bi horiek aipatutako 
habitatari esleitu zaizkio, zenbait azterlan eta argitalpenetako irizpideak aintzat 
hartuta10. Hala ere, beste egile batzuen ustez7, aipatutako komunitateko 
(Viburno lantanae-Ulmetum minoris) lizarrez (Fraxinus angustifolia) eta 
zumardiez osatutako baso alubialak 91B0 habitatari (Fraxinus angustifolia 
espezieko lizardi termofiloak) esleitu beharko litzaizkieke. Hortaz, alderdi hori 
eztabaidagai izan daiteke. Edonola ere, garrantzitsuena da KBE honetako 
                                                      
9 Calleja, J. A., 2009: “91B0: Fresnedas Mediterráneas ibéricas de Fraxinus angustifolia y Fraxinus 
ornus”. in ZENBAITEN ARTEAN: Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de 
hábitat de interés comunitario en España, Madril, Ingurumen eta Landa eta Itsas Ingurune 
Ministerioa.  
 
10 Esleipen hori onesten duten lanen artean, hauek aipa daitezke:  

• GARCÍA-MIJANGOS, I., I. BIURRUN, A. DARQUISTADE, M. HERRERA & J. LOIDI, 2004: 
Nueva cartografía de los hábitats en los Lugares de Interés Comunitario (LIC.) fluviales de 
navarra. Manual de interpretación de los hábitats. Informe técnico, Gestión Ambiental, 
Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A, Euskal Herriko Unibertsitatea. Leioa. 

• PERALTA, J., 2005: Hábitats de Navarra de interés y prioritarios (Directiva de Hábitats), 
Argitalpen Zerbitzua, Nafarroako Unibertsitate Publikoa, Iruñea. 

• PERALTA, J., I. BIURRUN, I. GARCÍA-MIJANGOS, J.L. REMÓN, J.M. OLANO, M. LORDA, J. 
LOIDI & J.A. CAMPOS, 2009: Manual de interpretación de los hábitats de Navarra. Informe 
Técnico,. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A., Landa Garapen eta 
Ingurumen Departamentua, Nafarroako Gobernua, Iruñea. 

•  
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ibaiertzeko baso guztiak Batasunaren intereseko habitatak direla, adierazgarriak 
direla KBEaren barnean, eta funtsezko elementuak direla eremu horren 
kontserbazioari begira. 

 
3.1.2. Batasunaren eta/edo eskualdearen intereseko landaredia 

 
Ega-Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEan ez da aurkitu Habitatei buruzko 

Zuzentarauaren II. Eranskinean jasotako landare-espezierik, eta ez dira aipatu11 
Arriskupean dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan jasotako eremu horretako 
landare-espezieak. 

 
 

3.1.3. Batasunaren eta/edo eskualdearen intereseko fauna 
 
Hurrengo taulan, Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEaren barneko 

Batasunaren edo eskualdearen intereseko animalia-espezieak zerrendatu dira, 
aintzat hartuta zer eranskinetan dauden jasota eta nola katalogatu diren. 
Hegaztiei dagokienez, Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren I. Eranskinean (Natur 
Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen IV. 
Eranskina) zerrendatutakoak adierazi dira, bai eta KBE honetan ohikoak izaten 
diren hegazti migratzaileak ere, aipatutako eranskinean ageri ez badira ere. 
Kontserbazio-egoera zehaztean, zenbait datu-iturri hartu dira oinarri. 
Erreferentzia horiei buruzko datuak KBE honetako elementu bereizgarri eta 
adierazgarri bakoitzaren kontserbazio-egoerari buruzko fitxan irakur daitezke. 

 
 
 

ESPEZIEA 

H
A

B
IT

A
T
E
I 

B
U

R
U

Z
K

O
 

Z
U

Z
E
N

T
A

R
A

U
A

R
E
N

 
E
R

A
N

S
K

IN
A

 
H

E
G

A
Z

T
IE

I 
B

U
R

U
Z

K
O

 
Z

U
Z

E
N

T
A

R
A

U
A

R
E
N

 
E
R

A
N

S
K

IN
A

 
A

R
R

IS
K

U
P

E
A

N
 

D
A

U
D

E
N

 E
S

P
E
Z

IE
E
N

 
E
S

P
A

IN
IA

K
O

 
K

A
T
A

L
O

G
O

A
 

A
R

R
IS

K
U

P
E
A

N
 

D
A

U
D

E
N

 E
S

P
E
Z

IE
E
N

 
E
U

S
K

A
D

IK
O

 
K

A
T
A

L
O

G
O

A
 

A
D

IE
R

A
Z

G
A

R
R

IT
A

S
U

N
A

 

K
O

N
T
S

E
R

B
A

Z
IO

-
E
G

O
E
R

A
 

ARRAINAK       
Parachondrostoma miegii (loina edo 

iparraldeko loina txikia) 
II    C Ez dakigu 

ANFIBIOAK       
Mesotriton alpestris (gailurretako uhandrea)   K B  Ez dakigu 

NARRASTIAK       
Lacerta lepida (gardatxoa)    IB  Ez dakigu 

Malpolon monspessulanus (Montpellierko 
sugea) 

   IB  Ez dakigu 

HEGAZTIAK       
Milvus milvus (miru gorria)  I GA K  Desegokia 

Milvus migrans (miru beltza)  I *   Ona 
Neophron percnopterus (sai zuria)  I K K  Desegokia 

Gyps fulvus (sai arrea)  I * IB  Ona 
Hieraaëtus fasciatus (Bonelli arranoa)  I K GA  Kaskarra - txarra 

                                                      
11 Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian Arriskuan dagoen Floraren Kokapen Geografikoa 
proiektua, I. fasea; Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak 
sustatua 
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Aquila chrysaëtos (arrano beltza)  I * K  Ona 
Circus cyaneus (mirotz zuria)  I * IB  Ez dakigu 

Circus pygargus (mirotz urdina)  I K K  Kaskarra - txarra 
Falco peregrinus (belatz handia)  I * B  Ona 

Bubo bubo (hontz handia)  I * B  Ona 
Alcedo atthis (martin arrantzalea)  I * IB C Ez dakigu 
Dendrocopos medius (okil ertaina)  I * K  Ez dakigu 

Jynx torquilla (lepitzulia)   * IB  Kaskarra - txarra 
Picus viridis (okil berdea edo katatxoria)   *   Ez dakigu 

Dendrocopos major (okil handia)  I *   Ez dakigu 
Dendrocopos minor (okil txikia)   * IB  Ez dakigu 

Cinclus cinclus (ur-zozoa)   * IB  Ez dakigu 
Phoenicurus phoenicurus (buztangorri argia)   K K  Kaskarra - txarra 

Riparia riparia (uhalde-enara)   * K  Desegokia 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (belatxinga 

mokogorria) 
 I * IB  Ez dakigu 

Oriolus oriolus (urretxoria)   *    
Ficedula hypoleuca (euli-txori beltza)   * B   

Hyppolais polyglotta (sasi-txori arrunta)   *    
Muscicapa striata (euli-txori grisa)   *    

UGAZTUNAK       
Nyctalus leisleri (gau-saguzar txikia) IV  * IB  Ez dakigu 
Myotis daubentonii (ur-saguzarra) IV  * IB  Ez dakigu 
Mustela lutreola (bisoi europarra) II, IV  GA GA C Kaskarra - txarra 

Lutra lutra (igaraba arrunta) II, IV  * GA D Kaskarra - txarra 
Galemys pirenaicus (muturluze piriniotarra) II, IV  K GA C Ez dakigu  

Felis silvestris (basakatu europarra) IV  * IB  Ez dakigu 
GA: galtzeko arriskuan; K: kaltebera; B: bakana; IB: interes berezikoa.  
(*): Babes Bereziko Erregimeneko Basaespezieen Zerrendan jasotako espeziea. 

 
 
 

Muturluze piriniotarrari (Galemys pirenaicus) dagokionez, Ega–Berron Ibaia / 
Río Ega–Berrón KBEari buruzko Datuen Formulario Normalizatuan (2004) 
adierazten da Araban 70eko eta 80ko hamarkadetan espezie horren 3 populazio-
gune zeudela gutxienez: Berrozin (Izkiren goi-ibarrean), Ihudan (Okina) eta 
Jugalezen (Bergantzu). Gerora, ordea, ezta haien arrastorik geratu.  

 
Dena den, KBEaren inbentarioan badaezpada muturluze piriniotarrari buruzko 

erreferentzia jaso da, une honetan arro horretan egiten ari diren azterketen 
emaitzak ikusi bitartean, gerta baitaiteke espezie hori kudeatzeko edo 
berreskuratzeko plan bat idaztea, edota espeziea eremu horretan berriro 
sartzeko programa bat egitea.  
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3.2. FUNTSEZKO ELEMENTUEN HAUTAKETA 
 
Aurrez aipatutako Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEko elementuen 

artean, kontserbatu beharreko elementutzat hartu dira eremu horretako balio 
bereizgarrien adierazgarri direnak eta BIL izendatzeko aintzat hartu zirenak; 
beraz, arreta berezia jarri behar da elementu horietan. Elementu horietarako, 
berariazko kontserbazio-helburuak proposatu dira, bai eta helburu horiek 
lortzeko neurriak ere. 

 
Funtsezko elementu horiek hautatzeko, irizpide hauei jarraitu zaie: 
 
– Eremu horretan bereziki adierazgarriak diren habitatak edo espezieak 

izatea, garrantzitsuak direnak eskualdeko, herrialdeko eta Batasuneko 
Natura 2000 Sarearen barnean, kontserbazioari begira; eta haien 
kontserbazio-egoera kaskarra izatea eta hura sustatze aldera kudeaketa-
neurri aktiboak behar izatea. 
 

– Habitat edo espezie horiei buruzko informazio teknikoan edo zientifikoan 
jasota egotea egoera kaskarrean daudela edo neurri egokiak hartu ezean 
egon daitezkeela; edota habitat edo espezie horiek adierazle 
garrantzitsuak izatea talde taxonomikoen eta ekosistemen aberastasunari 
eta biodibertsitatearen gaineko presioari begira, eta horregatik 
monitorizazio-lanetan ahalegin berezi bat behar izatea. 
 

– KBEan dauden Batasunaren eta/edo eskualdearen intereseko habitatak eta 
espezieak barnean hartzen dituzten intereseko prozesu ekologikoak eta 
dinamikak aintzat hartzea.  
 

 
Hauek dira irizpide horiek oinarri hartuta Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón 

KBEaren barnean kontserbazio-helburuari begira funtsezkotzat jo diren 
elementuak: 

 
– Ibai-korridore ekologikoa 
– Ibaietako habitatak 
– Bisoi europarra (Mustela lutreola) 
– Igaraba arrunta (Lutra lutra) 
– Loina edo iparraldeko loina txikia (Parachondrostoma miegii) 
– Ibaietako hegazti-fauna: martin arrantzalea (Alcedo atthis), uhalde-enara 

(Riparia riparia) eta ur-zozoa (Cinclus cinclus). 
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4. KONTSERBAZIO-HELBURUAK ETA -NEURRIAK 
 
Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEa kontserbatzeko neurriak dokumentu 
hauetan jasotakoak dira: 1. dokumentuan (Jarraibideak, arauak eta baterako 
jarduerak) –neurri horiek ibaien eta estuarioen KBE guztietan dira aplikagarriak–
; eta 2. dokumentu honetan (Helburu eta jarduera partikularrak).  
 
4.1. FUNTSEZKO ELEMENTUAK: KONTSERBAZIO-HELBURUAK ETA -
NEURRIAK 

 
Hurrengo tauletan, ES2110020 Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEaren 

kudeaketarako funtsezkotzat jo diren elementuen kontserbazio-helburuak eta -
neurriak zehaztu dira. Neurri horiek aplikatzeko tarteak erantsitako kartografian 
adierazi dira (3. mapa. Jarduerak). 
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IBAI-KORRIDORE EKOLOGIKOA 
 

Justifikazioa 

Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEko ibai-korridore ekologikoak funtzio garrantzitsua du ibaiko 
eta lehorreko ekosistemaren arteko lotura ekologikoari begira, haren arro osoan. Gainera, interes 
bereziko tartea da EAEko zenbait KBE lotzen dituelako ere: Toloño mendilerroa (ES2110018), Izki 
mendilerroa (ES2110019) eta Entzia mendilerroa (ES2110022). Horrez gain, jarraitutasuna ematen 
dio Nafarroako Ega eta Urederra ibaien KBEari (ES2200024), eta lotuta dago, halaber, Arabako 
Hegoaldeko mendilerroetako Hegaztiak Babesteko Eremu Bereziarekin (HBEB).  

• Flora- eta fauna-dibertsitate handia du. 

• Komunikazio-bide bat da, uretako eta lehorreko flora- eta fauna-espeziei lekualdatzeko 
aukera ematen baitie. Gainera, eremu horretako hegazti askok ibai-sistema edo aireko 
korridorea erabiltzen dute lekualdatzeko eta modu naturalean batetik bestera joateko.  

Jarraitutasuna, arroaren batasunarekin eta espazioaren linealtasunarekin (korridorea) loturikoa, ibai-
sistemen oinarrizko ezaugarria da. Luzetarako elkarreragin guztien lotura zuzena, egoera ekologiko 
ona (Uraren Esparru Zuzentarauak) eta izaki bizidunen komunitateen mailaketa egokia bermatzen 
ditu.  

Ibai-korridore jarraituak, ekologia-balioez gain, paisaia-balio nabarmenak ere baditu. 

Kontserbazio-egoera 

Lehorreko korridorea: KBEaren erriberako landarediaren luzetarako jarraitutasuna, oro har, txarra 
da, zuhaitz edo zuhaixkarik gabeko landaredi-gune asko baitaude, jarraitutasuna eteten dutenak. 
Etendura handienak Izki ibaian daude, Bujandan, bai eta Ega ibaian ere, Lagran eta Angostina 
udalerrietan eta Santikurutze Kanpezun, azken hirigune horrek eta landatutako makalek hartutako 
eremua dela eta. Sabando errekan, etendura handienak Berron ibaian urak isurtzen dituen lekuan 
daude, labore-sailak direla eta. Berron ibaian, berriz, jarraitutasuna hiriguneetan eta ibaiertzeko 
errepideetan eteten da batik bat. Ibilguaren eta erriberen arteko zeharkako lotura ekologikoa ere 
etenda dago, zenbait egitura daudelako, hala nola betelanak eta harri-lubetak. Hori nabarmena da 
Berron ibaian Ataurin eta Antoñanan, eta Ega ibaian Bernedon, ibilguaren artezteak egin baitira. 

Uretako korridorea: KBE honetan, arrain-espezie hauek daude: loina, amuarrain arrunta, mazkarra 
eta ezkailua. Hiru laginketa-estazioetan egindako azterketen arabera, uraren kalitatea “ona” da. 
Nolanahi ere, aldizka isurpenak izaten dira, bai araztegietatik, bai saneamendu-sistemarik ez duten 
hiriguneetatik. Horrez gain, KBEan zehar arrain-espezieek igaro ezin dituzten presa txikiak daude, 
eta, haietakoren batean, gainera, ur-hartzeak egiten dira, emaria dezente murriztuz. 

Aireko korridorea: KBEa 35 aldiz zeharkatzen dute goi-tentsioko linea elektrikoek, eta ez daukate 
hegazti-faunak talka egitea eta/edo elektrokutatzea eragozteko gailurik. Gune hauetan daude KBEa 
zeharkatzen duten lineak: 21, Berronen; 2, Izkin; 3, Sabando errekan; eta 9, Ega ibaian.  

Presioak eta arriskuak (kodeak bat datoz 1996ko abenduaren 18ko 97/266/EE 
Batzordearen Erabakiaren E Gehigarriarekin) 

- Laboreak (100), Etxebizitzak egiteko hiritartutako guneak (400) eta Beste hirigintza- eta 
industria-jarduera batzuk eta antzekoak (490): erriberako landarediaren etendura asko daude; 
batez ere, labore-sailak eta zur-ustiaketarako makaldiak daudelako. Ega ibaian, Santikurutze 
Kanpezuko hiriguneak hartzen duen eremua nabarmentzen da. Berron ibaian, Ataurin eta 
Antoñanan egindako egonkortze-lanak eta Maeztuko eta Santikurutze Kanpezuko igerilekuen 
azpiegiturak azpimarra daitezke.  

- Aldaketa morfologikoak: batez ere Berron ibaian, Atauri eta Antoñana udalerrietatik iragotzen den 
tartean, eta Ega ibaian, Bernedon, zenbait egitura daude (harri-lubetak eta betelanak), ibaiertzak 
egonkortzeko eginak. Horrelako egiturak oztopo dira ibilguaren dinamikarako, eta hortaz, baita 
bertako ibai-habitatak garatzeko eta lehengoratzeko ere. 

- Artzaintza: Santikurutze Kanpezun zur-ustiaketarako dauden makaldietan, abereak ibiltzen dira 
atseden hartzeko eta ibilgura iristeko eta, horren ondorioz, ibaiertzetan erriberako landaredi 
naturala hondatzen da. Gainera, abereentzako itxiturak oro har ibaiertzetatik hurbil daude eta, 
basa-faunari lesioak eragiteaz gain, hesi gisa joka dezakete. 

- Espezie exotikoak: KBEaren barnean, flora-espezie aloktonoak daude; haietako batzuk, 
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inbaditzailetzat jotzen direnak: Kanadako makala (Populus gr. deltoides), Populus nigra cv. italica 
L, intxaurrondo arrunta (Junglans regia), sasiakazia (Robinia pseudoacacia), platano arrunta edo 
alboa (Platanus hispanica), pikondoa (Ficus carica) eta indigaztainondoa (Aesculus 
hippocastanum). Haien artean ugariena Kanadako makala da; zur-ustiaketarako baliatzen da, eta 
makaldien eta sahastien habitateko (EBko 92A0 kodea) zuhaitz-geruzan espezie nagusia da. 
KBEaren barnean, Kanadako makalen makaldiek 16,58 ha-ko azalera dute. Beste hostozabal 
batzuek (esaterako, sasiakaziak eta platano arruntak) 1,18 ha soilik hartzen dituzte.  

- Uraren kontsumo-erabilerak12: KBEan, luzetarako lotura ekologikoa eten egiten da, emaria 
galtzen baita, ura kontsumitzeko, ureztatzeko eta industria-erabilerarako (energia elektrikoa 
sortzea, arrain-haztegia, etab.) baliatzean. Horrek, besteak beste, ekosistemaren produktibitatea 
jaistea eragiten du eta, hortaz, espezie batzuen (igaraba edo bisoi europarra, adibidez) 
harrapakinen kopurua murrizten du. Emari-galerak garrantzitsuak dira presa txiki hauetan: 13 
(A7134), 15 (A7135), 6 (A7047), 8 (A7049), 12 (A7133), Izki erreka (A704213) eta 4 (A704614).  

 

IZENA 
IBILGU

A 
UDALERRIA UTM (X) UTM (Y) 

ERABILERA-
MOTA 

EMAKIDARIK 
BADAGOEN 

EMARIA 
(l/s) 

3. presa 
txikia 

Berron Arraia-Maeztu 546426 4731873 - Ez - 

4. presa 
txikia 

Berron Arraia-Maeztu 546796 4731083 
Zentral 

hidroelektrikoa 
Bai - 

5. presa 
txikia 

Berron Arraia-Maeztu 544165 4733051 - - - 

6. presa 
txikia 

Berron 
Santikurutze 

Kanpezu 
548935 4727619 

Indar eragilea 
eta ureztaketa 

Bai 608 

7. presa 
txikia 

Berron 
Santikurutze 

Kanpezu 
550771 4725275 Ureztaketa Bai 58 

8. presa 
txikia 

Berron 
Santikurutze 

Kanpezu 
551647 4725183 

Indar eragilea 
eta ureztaketa 

Bai 547 

12. presa 
txikia 

Ega Bernedo 540235 4719779 Indar eragilea Bai 375 

13. presa 
txikia 

Ega 
Santikurutze 

Kanpezu 
551346 4724081 

Zentral 
hidroelektrikoa 

Bai 4.500 

15. presa 
txikia 

Ega 
Santikurutze 

Kanpezu 
553945 4724869 

Indar eragilea 
eta arrain-
haztegia 

Bai 1.000 

Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEan dauden horniketarako presa txikiak. 
  

- Kutsatzaileen aldian behingo isurpenak: KBEan, 22 isurpen zenbatu ziren. Presio handiena jasaten 
duen ibilgua Ega ibaiarena da, 16 isurpen izan baitziren; haietako 7, hiriguneetakoak, eta 2, 
industriakoak. Horrez gain, hiriguneetako zuzeneko isurpenak daude Birgaragoiendik behera 
(Berron ibaia), Antoñanan (Berron ibaia eta Sabando erreka) eta Santikurutze Kanpezun (Ega 
ibaia). Udalerri hauetan soilik daude araztegiak: Maeztun, Bernedon eta Santikurutze Kanpezun. 
2010. urtean, hondakin-urak arazteko estazio bat jarri zen abian San Vicente de Aranan. Hori 
lagungarria izango da Santikurutze Kanpezutik beherako tartean Istora errekako eta Ega ibaiko 
uren kalitatea hobetzeko.  

- Arrain-espezieek ezin gaindi ditzaketen oztopoak: KBEan zehar, ibaiertzen ezaugarri den 
luzetarako jarraitutasuna eteten duten presa txikiak daude. Presa txiki horiek, ibaietako 
sistemetan eraldaketa hidromorfologikoak eragiteaz gain, oztopo dira bertako arrain-espezieak 
lekualdatzeko. 3. presa txikia (A7045) erabiltzen da, baina ez dago araututa. 6 (A7047), 12 
(A7133) eta 13 (A7134) presa txikiak ez dira erabiltzen, baina beharrezkoa da arautzea, 
iraungipen-espediente baten bidez.  

 

IZENA IBILGUA UDALERRIA 

ERA
BILT
ZEN 
DEN 

UTM 
(X) 

UTM (Y) 
ALTUER
A (m) 

ESKALA IS1 IZ2 

3. presa 
txikia 

Berron Arraia-Maeztu Bai 546426 4731873 0,5 Ez Ona Txarra 

4. presa 
txikia 

Berron Arraia-Maeztu Bai 546796 4731083 2,8 Ez Txarra Txarra 

5. presa 
txikia 

Berron Arraia-Maeztu - 544165 4733051 3 Ez Txarra Txarra 
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6. presa 
txikia 

Berron 
Santikurutze 

Kanpezu 
Ez 548935 4727619 2 Ez Ertaina Txarra 

7. presa 
txikia 

Berron 
Santikurutze 

Kanpezu 
Bai 550771 4725275 3,5 Ez Txarra Txarra 

8. presa 
txikia 

Berron 
Santikurutze 

Kanpezu 
Bai 551647 4725183 3 Ez Txarra Txarra 

12. presa 
txikia 

Ega Bernedo Ez 540235 4719779 1 Ez Txarra Txarra 

13. presa 
txikia 

Ega 
Santikurutze 

Kanpezu 
Ez 551346 4724081 1,1 Ez Txarra Txarra 

15. presa 
txikia 

Ega 
Santikurutze 

Kanpezu 
Bai 553945 4724869 1,7 Ez Txarra Txarra 

Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEan arrain-espezieentzat gaindiezinak diren oztopoak. IS1:iragazkortasuna 
salmonidoentzat. IZ2: iragazkortasuna ziprinidoentzat. 

 

- Linea elektrikoak: eremuaren linealtasuna eta herrien kokapena direla eta, banaketa- eta 
deribazio-linea elektrikoek nahitaez zeharkatu behar dute eremu hau. Hegazti-fauna babeste 
aldera linea elektrikoak arautzeko legeriarik ez dagoenez, elementu horiek arriskuan jartzen dute 
eremu honetako hegazti-faunaren kontserbazioa. 

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

- Urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretua, Herri Jabari Hidraulikoari buruzko Erregelamendua 
(HJHE) aldatzen duena. Herri-jabari hidraulikoaren eta haren zortasun-zonaren erabilera arautzen 
du. Horren helburuak dira herri-jabari hidraulikoaren egoera kontserbatzea, uretako ekosistemen 
hondatzeari aurrea hartzea eta ekosistema horiek hobetzea, eta abar.  

- Plangintza Hidrologikoaren Instrukzioa, irailaren 10eko ARM/2656/2008 Aginduaren bidez 
onartua. Aurrerantzean plan hidrologikoetan aintzat hartu beharreko alderdi batzuk jasotzen ditu; 
besteak beste, ur-emakidetan ibilgu ekologikoak ezartzeari buruzkoak. Agindu horretan, Natura 
2000 Sarea aipatzean, hau adierazten da: eremu horietan emari ekologikoen erregimenek ondorio 
nabarmenak eragiten badituzte, erregimenak egokitu egingo dira, habitaten edo espezieen 
kontserbazio-egoera onari eusteko edo haiek lehenera ekartzeko; eta, horretarako, haien 
eskakizun ekologikoak bete behar dira eta haietan eragina duten funtzio ekologikoei epe luzera 
eutsi behar zaie.  

- Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (isurialde mediterraneoa). 
Besteak beste Natura 2000 Sarekoak diren eremuetan, “babes-irizpide nagusia ‘Ibilgua Babesteko 
Eremu’ bat ezartzea da (landa-eremuetako ibaiertzetan, ibilgu publikoaren mugabanaketa-
lerroarekiko 5 metroko gutxieneko erretiroa), eta ingurunea eralda dezakeen edozein jarduera 
debekatzea”. 

- Eusko Jaurlaritzak, Uraren Euskal Agentziaren bidez (URA), Ega eta Berron ibaien egoera 
ekologikoaren jarraipena egiten du, hiru laginketa-estaziotan (EGB172, EGA138 eta EGA380), 
aintzat hartuta Uraren Esparru Zuzentarauak ezarritako kalitate-parametroak.  

- Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Programak (2007-2013) aintzat hartzen ditu 
zenbait nekazaritza- eta ingurumen-neurri, gutxienez 5 m-ko zabalera betetzen duen erriberako 
landaredi naturala duten eremuak kontserbatzeko eta lehengoratzeko; horretarako, baso-
berritzeetan espezie jakin batzuk soilik erabil daitezke, eta mendien ustiaketarako hain 
kaltegarriak ez diren teknikak baliatu behar dira. 

Helburuak eta neurriak 

Azken helburua 
Ibai-korridore ekologikoaren funtzionaltasun ekologikoa 
bermatzea 

1. helburu operatiboa 
Ibai-korridore ekologiko bat kontserbatzea eta lehengoratzea, 
ibaiertzen arteko lotura ekologikoa eta faunaren lekualdatzeak 
bermatzeko 

Neurriak 
1.JAR. 1.-Ibaiertzetako landaredi naturalaren egitura eta osaera hobetzea, 
gutxienez 5 metroko banda batean, zenbait erabilera direla medio 
jarraitutasuna galdu den eremuetan (15,92 ha) (ikusi proposatutako 
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tarteak Jardueren mapan). 

1.JAR.2.- KBEko erriberetako lursailen jabeekin borondatezko akordioak 
sina daitezen sustatuko da, ibaiertzetako landaredi naturalaren egitura eta 
osaera hobetzeko, gutxienez 10 metroko zabalerako banda batean, KBEari 
dagokion tarte guztian. Akordio horietan zenbait jarduera jasoko dira, ibar-
basoak sortzeko eta gaur egun makalek edo/eta beste espezie batzuek 
hartzen dituzten sailetan erriberako basoa lehengoratzeko. Helburua: 
17,56 ha babesteko akordioak (ikus Jardueren mapa). 

1.JAR.9. Harri-lubetetan eta ibaia bideratutako eremuetako ertzetan 
landaketak egiteko proiektuak egitea (699 ml). 

Aplikagarriak dira, halaber, beste bi jarduera hauek: 1.JAR.3, herri-jabari 
hidraulikoa zehazteari eta KBEaren barnean ibai-lurraldea mugatzeari 
buruzkoa; eta 1.JAR.21, ibai-korridorea kontserbatzeak duen garrantziari 
buruzko ingurumen-heziketako eta -sentsibilizazioko jarduerak garatzea, 
eremu horretan dauden ikastetxeetan, nekazarien elkarteetan eta 
basogintzako elkarteetan. 

2. helburu operatiboa 
KBEaren barnean, uraren kalitateari eta ibaien egoera ekologikoari 
eustea, edota hobetzea 

Neurriak 

Aplikagarria da 1.JAR.10 jarduera, arroaren saneamendua hobetzeari 
buruzkoa (Lagraneko hondakin-urak arazteko estazioa eraikitzea, eta 
kolektoreak eta hobi septikoak eraikitzea, arro hartzailearen biztanlegune 
isolatuetan).  

Era berean, aplikagarria da 1.JAR.5 jarduera: KBEko azaleko uren 
kalitateari buruzko laginak hartzeko sare bat diseinatzea, jada ezarrita 
dauden kontrol-guneez gain beste batzuk ezarriz; zehazki, hauek: Berron 
ibaiaren goialdean bat, Berrozi errekarekin bat egiten duen lekutik behera; 
Izki errekaren azken tartean beste bat, Berron ibaiarekin bat egin baino 
pixka bat lehenago; Berron errekan, Maeztutik eta hondakin-urak arazteko 
estaziotik behera hirugarrena; eta Lagran udalerriaren paretik behera 
laugarrena.  

1.JAR.6: urtean behin KBEko ur-masen egoera ekologikoa ona den 
aztertzeko kontrol bat egitea. Jarduera horri buruzko berariazko 
txostenean, hau nabarmenduko da batez ere: KBEko ur-masetan eragiten 
duten hiriguneetako eta industriako isurpenak arautzea eta kontrolatzea, 
bai eta nekazaritza-jardueratik erator daitekeen kutsadura zehaztugabea 
ere. KBEaren egoera ekologikoa ona edo oso ona dela egiaztatuko da. Hala 
ez bada, beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak proposatu eta 
betearaziko dira. 

3. helburu operatiboa 
Ibai-korridore ekologikoaren dibertsitatea eta funtzionamendua 
zehazten duten prozesuak bermatzea 

Neurriak 

1.JAR.4. Arroaren ardura duen eskudun erakundearen aurrean, KBEan 
indarrean dauden emakida nagusiak berriro aztertzea sustatuko da, bai eta 
azterlan bat egitea ere, KBEaren barnean funtsezko elementutzat hartzen 
diren habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera ona izan dadin 
ingurumen-emarien erregimen egokia zehazteko, eta erakunde horri haren 
aplikazioa proposatzeko. Presa txikiak: A7135, A7134, A7133, A7049, 
A7048, A7047, A704615, A7045 eta 5. presa txikia.  

4. helburu operatiboa Ur-korridoreko oztopoak kentzea 

Neurriak 

JP.1.- Arrain-espezieek ezin gaindi ditzaketen oztopoak iragazkortzeko 
eta/edo eraisteko proiektuak idaztea eta gauzatzea. Presa txikiak: 5. presa 
txikia, A7045, A7046, A7047, A7048, A7049, A7133, A7134, A7135, 
A7053. A7047, A7133 eta A7134 presa txikien iraungipen-espedientea 
abiatzea, gero iragazkortzeko eta/edo eraisteko. Jardueren ondoren, 
iragazkortzeko hartutako neurrien eraginkortasuna aztertzeko jarraipen 
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bat egingo da. 
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IBAIETAKO HABITATAK 
 

Justifikazioa 

- Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEan, Habitatei buruzko Zuzentarauaren arabera intereseko 
habitatak diren askotariko baso alubialak daude: sahasti, makaldi-haltzadi eta zumardi 
submediterraneoak, habitat mota honi dagozkionak: 92A0, Salix alba eta Populus alba espezieen 
galeria-basoak. 

- Habitat horiek direla eta, KBE hau babesteko eta elikatzeko eremua da fauna-espezie 
askorentzat; batik bat, loinarentzat, igarabarentzat eta bisoi europarrarentzat. Horrez gain, 
habitat horiek itzala ematen diote ibilguari, uren kalitatea hobetzen dute eta korridore ekologiko 
gisa jokatzen dute bertako fauna-espezieentzat. 

Kontserbazio-egoera 

- Hauek dira Ega–Berron Ibaia / Río Ega-Berrón KBEko habitat adierazgarrienak: ibaiertzeko 
makaldi eta sahasti mediterraneoenak (EBko 92A0 kodea), KBEaren barnean 68,44 ha-ko azalera 
dutenak; basoko erkameztienak (EBko 9240 kodea), 13,13 ha hartzen dituztenak; eta artadi-
karraskadienak (EBko 9340 kodea), 5,17 ha betetzen dituztenak. Inbentarioan jasotako 
gainerako habitatak gune gutxi batzuetan soilik ageri dira: larre mesofiloak eta xerofiloak, eta 
beste habitat batzuk.  

- Eremu horren gaur egungo kontserbazio-egoeran, bai luzetarako bai zeharkako hedaduran, 
funtsezko faktorea da nekazaritza-jarduera. Eremu honen ardatza eratzen duten ibaietako tarte 
gehienetan nekazaritza-presioa handia da, eta horrek mugatu egiten du ibaiertzen zeharkako 
hedadura, bai eta ibaiertzeko habitatak ere. KBE honetako ibaietako habitaten luzetarako 
hedadurari dagokionez, erriberako landarediaren etendura gehienak labore-sailek sortzen 
dituzte; horrekin batera, babesek eta azpiegiturek (hiriguneek eta errepideek, esaterako) 
ibaietako habitatak mugatzen dituzte. 

Ibaietako habitatak 
 

ONDORIOAK 
 Ona Desegokia Txarra Ez dakigu 

Banaketa-eremua X    
Azalera  X   

Egitura eta funtzio 
espezifikoak 

 X   

Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

  X  

Kontserbazio-egoera   Kaskarra   

Presioak eta arriskuak 

- Gizakiak hidrologian eragindako beste aldaketa batzuk (890): Ega eta Berron ibaien arroan eta 
KBEko ibilguetan ur-hartze asko egin dira, kontsumitzeko, ureztatzeko eta industria-erabilerarako 
baliatzeko. Haien artean, ureztatzeko eta industria-erabilerarako baliatzen direnek izan dezakete 
eragin handiena intereseko habitatetan, horrek maila freatikoa gutxitzea baitakar.  

- Kanalizazioa (830): (ikusi ibai-korridore ekologikoa). 

- Laboreak (100) eta baso-landaketak (161): KBEaren barneko eremu askotan daude laboreak eta 
baso-landaketak; KBEko ibaiertzaren luzera osoaren ia %60ri eragiten diote. Hauek dira ondorio 
nabarmenenak dituzten lekuak: Bernedo eta Angostina arteko Ega ibaiaren tartea, eta KBEaren 
barneko Izki ibaiaren ibilbide osoa. 

- Artzaintza (140): (ikusi ibai-korridore ekologikoa). 

- Kutsadura genetikoa (974): makal hibridoak daude (ikusi ibai-korridore ekologikoa). 
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Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Programak (2007-2013) aintzat hartzen ditu 
zenbait nekazaritza- eta ingurumen-neurri, gutxienez 5 m-ko zabalera betetzen duen erriberako 
landaredi naturala duten eremuak kontserbatzeko eta lehengoratzeko; horretarako, baso-
berritzeetan espezie jakin batzuk soilik erabil daitezke, mendien ustiaketarako hain kaltegarriak 
ez diren teknikak baliatu behar dira, eta abar. 

- Arabako Foru Aldundiaren 2009ko Basogintzarako Laguntza Planaren bidez (abenduaren 23ko 
112/2008 Foru Dekretua), mendiaren basotze iraunkorra diruz lagunduko da –tokiko erakunde 
nahiz eragile pribatuentzat–, %30etik %70era bitartean, eta laguntza %10 gehituko da Natura 
2000 Sarean dauden eremuetan. 

Helburuak eta neurriak 

Azken helburua 
Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEko ibaietako habitaten 
kontserbazio-egoera hobetzea 

1. helburu 
operatiboa 

KBEaren barnean, espezie exotiko inbaditzaileen kopurua murriztea 

Neurriak 

 

KBE honetako ibaiertzeko basoen egoera kaskarra onbideratzeko neurri 
nagusiak ibai-korridore ekologikoari dagozkionak dira; batik bat, 1.JAR.1, 
1.JAR.2 eta 1.JAR.21. jarduerak. 

Horrez gain, aplikagarria da 1.JAR.17 jarduera: landare-espezie exotiko 
inbaditzaileak desagerraraztea (Robinia pseudoacacia eta Platanus hispanica 
espezieak batez ere); izan ere, espezie horiek direla eta, KBEko habitat 
naturalen balioa murrizten da. Urtean behin, espezie horiek desagerrarazteko 
jarduerek izandako arrakasta aztertzeko jarraipen bat egingo da eta, 
beharrezkoa izanez gero, berriro egingo da tratamendua. Jarduera horrek 
barnean hartzen du espezie horiek desagerrarazi nahi diren eremuetan 
ingurumen-egoera lehengoratzea, bertako espezieak landatuz, hori lagungarria 
baita espezie inbaditzaileak errotu ez daitezen. 

  

2. helburu 
operatiboa 

Erregimen hidrikoa aldatzea eragin dezaketen jarduerak eragoztea 

Neurriak 

Aplikagarria da ibai-korridore ekologikoari funtsezko elementua den 
aldetik dagokion neurri hau: ingurumen-emarien erregimen egoki bat 
ezartzea, KBEaren kudeaketan funtsezkoak diren elementuei iraunarazteko 
(1.JAR.4) 

3. helburu 
operatiboa 

KBEaren barneko Batasunaren intereseko fauna- eta flora-espezieen 
kopurua eta banaketa nolakoa den hobeto jakitea 

Jarduerak 

1.JAR.12: KBEaren barnean, urarekin lotutako intereseko beste habitat 
batzuen inbentarioa eta azaleraren xehetasun-kartografia egitea. Era berean, 
aplikagarria da 1.JAR.13 jarduera: Batasunaren intereseko ornogabeen eta 
ibai-ingurunearekin lotutako intereseko beste espezie ornogabe batzuen egoera 
nolakoa den hobeto jakitea. 
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BISOI EUROPARRA (MUSTELA LUTREOLA) 
 

Justifikazioa 

- Europar Batasunean, lehentasunezkotzat jotzen da espezie honen kontserbazioa, eta Habitatei 
buruzko Zuzentarauaren II. eta IV. Eranskinetan jasota dago (Natura Ondareari eta Biodibertsitateari 
buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen II. Eranskina).  

- Arriskupean dauden Espezieen Espainiako eta Euskadiko Katalogoetan, “galtzeko arriskuan” 
kategorian sailkatuta dago. 

- Arabako lurralde historikoan, Kudeaketa Plan bat dago, 2003an onartu zena. Plan horren arabera, 
Ega – Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEa Interes Bereziko Eremua da bisoi europarrarentzat.  

Kontserbazio-egoera 

- Europan, XIX. mendearen amaierara arte, bisoi europarra Erdialdeko Europa osoan zegoen 
(Frantziatik Uraletaraino). Gaur egun, ordea, Europako populazioa asko murriztu da, eta bi 
populazio-gune bakandu soilik geratu dira. Gune bat ekialdean dago, Errusian eta Danubio ibaiaren 
deltan (Errumania, Ukraina eta Moldavia); bestea, mendebaldean, Frantziako hego-mendebaldean 
eta Espainiako iparraldean.  

- Espainian, Ebro ibaiaren goiko eta erdiko tarteetan eta haren ibaiadarretan soilik dago populazio-
gune bat. Erkidego hauetan dago banatuta: Euskadi, Nafarroa, Errioxa eta Gaztela eta Leon 
(Burgos). Espainian 500 ale daudela kalkulatu da. 

- Araban, populazio-dentsitaterik handiena Ebro ibaian eta haren ibaiadarretan dago. Bisoi 
europarraren Arabako azpipopulazioa oso zatikatuta dago ibai gehienetan. Bi tartetan soilik du 
jarraitutasuna espezieak: Ebro ibaian eta Zadorra ibaiaren beheko tartean (Gasteiztik Ebron urak 
isurtzen dituen lekuraino).  

- Ega – Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEan, 2009. urtean bisoi europarraren populazioa aztertzeko 
egindako lanen barruan, 5 bisoi europar harrapatu ziren (1, Egan eta 4 Berronen) Lehen aldia da 
emeak harrapatzen direla, eta horrek agerian jartzen du zein garrantzitsua den eremu hau espezie 
horren kontserbaziorako.  

-  

 

Bisoi europarraren banaketa Ega – Berron Ibaia / Río Ega – Berrón KBEan. Harrapatutakoak (berdez), 
berriro harrapatutakoak (horiz) eta zapaldutakoak (gorriz). Iturria: Arabako Foru Aldundia, 2009. 

 

 



Ega–Berron Ibaia / Río Ega–Berrón KBEa kontserbatzeko neurriak 
 

 
Behin betiko onespenerako dokumentua – 2012ko urria 

 

22 

 

ONDORIOAK 
 Ona Desegokia Txarra Ez dakigu 

Banaketa-eremua    X 
Populazioa X    

Espeziearen habitata  X   
Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

  X  

Kontserbazio-egoera   Kaskarra  

Oharra: “Banaketa-eremua, Populazioa, Espeziearen habitata eta Etorkizunerako aurreikuspenak” 
dagokien laukian X batez markatu dira. Kontserbazio-egoera lauki bakoitzari adierazitako kategoriari 
dagokion kolorea emanez zehaztu da. 

Presioak eta arriskuak (kodeak bat datoz 1996ko abenduaren 18ko 97/266/EE Batzordearen 
Erabakiaren E Gehigarriarekin) 

- Sastrakadiak garbitzea (165). 

- Baso-masa soiltzea, birlandatzerik egin gabe (167) 

- Errepideak eta autobideak (502). 

- Kanalizazioa (830). 

- Barneko ur-lasterrak aldatzen dituzten egiturak (852) 

- Maila hidrikoen erabilera (853) 

- Espezie batek ingurua inbaditzea (954). Arrisku hori, funtsezko elementu horretan, beste ondorio 
batzuen eragilea da, hala nola: Gaixotasun bat sartzea (963) eta populazioen kutsadura genetikoa 
(964). 

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

- Bisoi Europarra Kontserbatzeko LIFE 00/NAT/E/7335 Proiektua, 2001-2004 aldian Araban egina.  

- Euskadiko hiru lurralde historikotan onartu dira kudeaketa-planak. Bisoi europarraren Arabako 
Kudeaketa Plana, 2003ko azaroaren 7ko 322/2003 Foru Aginduarekin bat. 

- 2002. urtetik, Arabako Foru Aldundiak bisoi europarraren jarraipena egiteko eta bisoi amerikarra 
deuseztatzeko kanpainak egiten ditu urtero, eta horietan Ega eta Berron ibaiak sartzen dira.  

- Salburuan, bertako populazioa sendotzeko proba pilotu bat egin zen, Kataluniako Pont de Suert 
hirian dagoen itxian hazteko zentrotik ekarritako bisoiekin (Gómez, A., 2009). Banako horietako bat, 
zenbaitetan, Larrearaino iritsi da (jakinarazpen pertsonala). Araban, bada proiektu bat Gaubean 
itxian hazteko zentro bat egiteko, baina ez du finantzaketarik. 

- Datu-base bat egiten ari dira, Araban espezie horrek duen egoerari buruzko informazio guztia biltzen 
duena. 

- Ibilguetan egin beharreko jardueren barnean (Ibilguen eta ibaiertzen garbiketa izenekoak), espezie 
hori kontserbatzeko zenbait neurri proposatzen ditu Arabako Foru Aldundiak. 

Helburuak eta neurriak 

Azken helburua 
Ega – Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEaren barnean bisoi europarra 
egon dadin bermatzea, kontuan izanik espezie hori hartzeko duen 
gaitasuna 

1. helburu 
operatiboa 

KBEan bisoi europarraren populazio-egitura eta osasun-egoera nolakoa 
den hobeto jakitea  

Neurriak 
Aplikagarria da 1.JAR.16 neurria, KBEko bisoi europarraren populazioaren 
aldizkako jarraipenari dagokionez (3 urtean behin gutxienez). Jarraipen 
horretan, populazioaren genetika eta espeziearen patologiek populazioan izan 
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dezaketen eragina aztertzeko beharrezko laginak hartuko dira. 

2. helburu 
operatiboa 

KBEko bisoi europarraren banaketa-eremuaren barnean, bisoi 
amerikarraren populazio basatuak desagerraraztea 

Neurriak 
Aplikagarria da 1.JAR.18 jarduera, KBE honetan bisoi amerikarra kontrolatzeko 
eta desagerrarazteko jardunari dagokionez. 

3. helburu 
operatiboa 

KBEan, espeziearen habitataren baldintzak hobetzea 

Neurriak 

Aplikagarria da 1.JAR.22 jarduera, igaraba arruntaren habitatak 
kontserbatzeko jarraibide teknikoak idazteari eta hedatzeari dagokionez. 

Aplikagarriak dira ibai-korridore ekologikoari funtsezko elementua den 
aldetik dagozkion neurri guztiak; batik bat, landaredi-banda jarraitu bati 
eustea eta lehengoratzea; eta KBEaren egoera ekologiko ona eta bertako uren 
kalitatea bermatzeko emari-erregimen egokia ezartzea.  

4. helburu 
operatiboa 

KBEaren barnean, espeziea modu ez-naturalean hiltzea eragin 
dezaketen kausak deuseztatzea 

Neurriak 
JP.2.- KBEa zeharkatzen duten errepide eta bideetan, bisoi europarraren 
heriotza eragin dezaketen guneak (gune beltzak) identifikatzea eta 
deuseztatzea (9 puntu). 
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IGARABA ARRUNTA (LUTRA LUTRA) 
 

Justifikazioa 

- Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. eta IV. Eranskinetan jasota dago eta “desagertzeko 
arriskuan” moduan dago jasota EAEko katalogoan. 

- Estatuan Babes Bereziko Erregimeneko Basaespezieen Zerrendan (139/2011 Errege Dekretua, 
otsailaren 4koa) jasotako espeziea da. 

- Araban, Kudeaketa Plan bat dago, 2004an onartua. Plan horren arabera, Ega – Berron Ibaia / 
Río Ega - Berrón KBEa Interes Bereziko Eremua da espezie honentzat.  

Kontserbazio-egoera 

- Espeziea eremu honetan aurkitzen da: Europako mendebaldetik Indonesiara eta tundra 
artikotik Afrikako iparraldera bitarteko eremuan. Europan oso hedatuta badago ere, 
beherakada handia izan du azken urteetan, eta desagertu egin da Holandan, Suitzan eta 
Frantzia, Belgika, Alemania eta Suediako leku asko eta askotan.  

- Iberiar penintsulako ia leku guztietan agertzen da, Almerian, Balear Uharteetan eta Kanarietan 
izan ezik. 

- Euskal Autonomia Erkidegoan, Arabako lurralde historikoan soilik agertzen da igaraba, eta 
isurialde mediterraneoko ibaietan (Ebro ibaia eta haren ibaiadar hauek: Omecillo, Bayas, 
Zadorra, Ibaiuda Inglares eta Ega) (López Luzuriaga, J., I., et al., 2008). Inoiz Bizkaiko 
Golkoko isurialdean ere topatu dute, nahiz eta desagertutzat eman izan zen (López de 
Luzuriaga, J., 2009). 

 
Igaraba arruntaren (Lutra lutra) Interes Bereziko Eremuak (gorriz) Euskal Autonomia 

Erkidegoan 
 

- Ega – Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEan igarabaren banaketa irregularra da. 
 

1985 1992 1995 2001 2003 2004-2005 2006 2007-2008 2009* 
- + + - + + - + + 

Iturria: López de Luzuriaga, 2009. UTM 10× 10eko laukiak. Badago (+), Ez dago (-). (*) 
Flumen, 2009 

 
Igarabaren agerpena Ega – Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEan. 
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ONDORIOAK 
 Ona Desegokia Txarra Ez dakigu 

Banaketa-eremua    X 
Populazioa    X 

Espeziearen habitata  X   
Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

  X  

Kontserbazio-egoera   Kaskarra  
 
Oharra: “Banaketa-eremua, Populazioa, Espeziearen habitata eta Etorkizunerako aurreikuspenak” 
dagokien laukian X batez markatu dira. Kontserbazio-egoera lauki bakoitzari adierazitako 
kategoriari dagokion kolorea emanez zehaztu da. 

 

Presioak eta arriskuak 

- Sastrakadiak garbitzea (165). 

- Baso-masa soiltzea, birlandatzerik egin gabe (167) 

- Errepideak eta autobideak (502) 

- Uraren kutsadura (701) 

- Kanalizazioa (830) 

- Barneko ur-lasterrak aldatzen dituzten egiturak (852) 

- Maila hidrikoen erabilera (853) 

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

- Eusko Jaurlaritzaren Kudeaketa Plan bat dago, Araban onartutakoa foru-agindu baten bidez16. 

- Urtean behin, laginketak egiten dira Arabako ibai nagusietan eta beste txikiago batzuetan, 
nutria badagoen hautemateko. otter surveys metodoa erabiltzen da horretarako (igaraba 
badagoen ikustea gorotzak, aztarnak edo uzki-arrastoak hautemanez). Gainera, 2007. urtetik, 
eta bi urtez behin, igarabaren karakterizazio genetikoa egiteko azterketak egiten ari dira, 
gorotzak aztertuz17. Azterketa horien bidez, populazioaren parametro demografikoaren berri 
izango da eta espeziearen ezagutzan sakonduko da, hobeto kudeatu ahal izateko. 

Helburuak eta neurriak 

Azken helburua 
KBEan igaraba egon dadin bermatzea, kontuan izanik espezie hori 
hartzeko duen gaitasuna 

1. helburu 
operatiboa 

Populazio-egitura nolakoa den hobeto jakitea 

Neurriak 
Aplikagarria da 1.JAR.16 neurria, KBEko igaraba arruntaren 
populazioaren aldizkako jarraipenari dagokionez (3 urtean behin 
gutxienez). 

2. helburu 
operatiboa 

KBEan, espeziearen habitataren baldintzak hobetzea 

Neurriak 

Aplikagarria da 1.JAR.22 jarduera, igaraba arruntaren habitatak 
kontserbatzeko jarraibide teknikoak idazteari eta hedatzeari dagokionez 

Aplikagarriak dira ibai-korridore ekologikoari funtsezko elementua 
den aldetik dagozkion neurri guztiak; batik bat, landaredi-banda 
jarraitu bati eustea eta lehengoratzea; eta KBEaren egoera ekologiko ona 
eta bertako uren kalitatea bermatzeko emari-erregimen egokia ezartzea. 

3. helburu 
operatiboa 

KBEaren barnean, espeziea modu ez-naturalean hiltzea 
(zapaltzeak) eragin dezaketen kausak desagerraraztea 

Neurriak 
Aplikagarria da JP.2 neurria “igaraba arrunta” funtsezko elementuari 
dagokionez. 
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LOINA EDO IPARRALDEKO LOINA TXIKIA (PARACHONDROSTOMA 
MIEGII) 

 

Justifikazioa 

- Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. Eranskinean jasotako espezieak dira. 

- Iberiar penintsulako endemismoak dira 

- Ega – Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEan, beheko ibai-tarteetan agertzen dira, noizbehinka. 

Kontserbazio-egoera 

- Espainian, loina txikia ipar-ekialdeko isurialdeko ibaietan agertzen da (Ebro, Llobregat, Cenia, 
Turia, Mijares eta Júcar), bai eta Bizkaiko Golkoko isurialdeko zenbait ibaitan ere (Asón eta 
Agüera). Iberiar penintsulako populazioa, gehien-gehiena Ebroren arroan kokatua, behera 
egiten ari dela jotzen da (Doadrio, 2002). 

- EAEn oso zabaldua dago, eta espeziearen ugaritasunari eta banaketari buruzko informazioa 
ugariagoa da Bizkaiko Golkoko isurialdean Mediterraneokoan baino (izan ere, populazioaren 
egoera zer-nolakoa den jakiteko nahikoa daturik ez dago). Bizkaiko Golkoko isurialdeko arro 
guztietan topatu da, Oriatik Karrantzara bitartean (Lea ibaian izan ezik), nahiz eta uraren 
kalitatea dela-eta urriagoak diren Deba ibaiaren ibaiadarretan, Ibaizabalen adarretan eta beste 
batzuetan. Urumea, Oiartzun eta Bidasoa ibaietan ez dago modu naturalean. Dena den, 
Bidasoaren beheko zatian populazio-gune bat izan badago, baina sartu egingo zuten, 
seguruenik. Ebroren arroan, loina txikia EAEko azpi-arro guztietan dago, Omecillotik 
(erkidegoaren mendebaldea) eta Arakil eta Egaraino (eta urtegi nagusietan ere bai).  

Irudian, espezieak 2000-2009 aldian zuen banaketa ikusten da: 

 

- Ega – Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEan ez dago ia loina txikiaren populazioari eta haren 
bilakaerari buruzko daturik. Dauden datu urriak oinarri hartuta, esan daiteke loina txikia 
Berron ibaiaren ahoan agertzen dela. 

DATA IBAIA KOKAPENA 
1989/11/19 Berron "La Casona" 
1989/11/19 Berron Santikurutze Kanpezuko gasolindegiko zubia 
2002/07/23 Berron Santikurutze Kanpezu (errota) 
2005/07/21 Berron Santikurutze Kanpezu (errota) 
2006/07/24 Berron Santikurutze Kanpezu (errota) 
2007/08/03 Berron Santikurutze Kanpezuko Santikurutzeko errota zaharra 
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2007/08/10 Izki-Berron Antoñanako zentral hidroelektrikoko baltsa 
2008/08/11 Berron Santikurutze Kanpezuko errota zaharra 

Iturria: Ekolur. 

Loina txikiaren agerpena Ega - Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEan. 

 

ONDORIOAK:  
 Ona Desegokia Txarra Ez dakigu 

Banaketa-eremua    X 
Populazioa    X 

Espeziearen habitata X    
Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

 X   

Kontserbazio-egoera    Ez dakigu 

Oharra: “Banaketa-eremua, Populazioa, Espeziearen habitata eta Etorkizunerako aurreikuspenak” 
dagokien laukian X batez markatu dira. Kontserbazio-egoera lauki bakoitzari adierazitako 
kategoriari dagokion kolorea emanez zehaztu da. 

 

 

Presioak eta arriskuak  

- Barneko ur-lasterrak aldatzen dituzten egiturak (852) 

- Funtzionamendu hidrologikoaren aldaketa (850) 

- Baso-masa soiltzea, birlandatzerik egin gabe (167) 

- Kirol-arrantza (220) 

- Harea eta legarra erauztea (300)  

- Hareatzetako agregakinak erauztea (302) 

- Uraren kutsadura (701) 

- Kanalizazioa (830) 

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

- Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia duela zenbait urte ari dira uren kalitate 
fisikokimikoaren eta biologikoaren jarraipena egiten. Kalitate biologikoaren jarraipenari 
dagokionez, urtean behin egiten dira arrain-populazioen laginketak, arrantza elektrikoaren 
bidez.  

- Arabako Foru Aldundiak, duela zenbait urtetik hona, laginketak egiten ditu amuarrain 
arruntaren populazioaren ebaluazioa eta jarraipena egiteko, eta haiek baliatuz egokia litzateke 
espezie hau ere monitorizatzea.  

Helburuak eta neurriak 

Azken helburua 
Ega - Berron Ibaia / Río Ega - Berrón KBEaren barnean loinaren 
populazioa bermatzea, kontuan izanik espezie hori hartzeko duen 
gaitasuna 

1. helburu 
operatiboa 

KBEan loinaren populazio-egitura eta eskakizun ekologikoak zein diren 
jakitea 

Neurriak 

JP.3.- KBEan habitataren (mesohabitata) ezaugarritze-azterlan bat egitea eta 
arrain-espezie horren eskakizun ekologikoak zehaztea. Barnean hartuko du 
populazioaren tamainaren iritzirako kalkulua, bai eta kontserbazio-egoeraren 
zehaztapena ere. 
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Aplikagarria da, halaber, 1.JAR.16 jarduera, KBEan loinaren populazioaren 
aldizkako jarraipenari dagokionez, populazioaren banaketa eta dinamika azaldu 
eta azken urteetako bilakaera ere aztertzen duena.  

2. helburu 
operatiboa 

KBEan, espeziearen habitataren baldintzak hobetzea 

Neurriak 

Aplikagarria da 1.JAR.22 neurria, espezie hauen habitatak kontserbatzeko 
jarraibide teknikoak idazteari eta hedatzeari buruzkoa. 

Aplikagarriak dira ibai-korridore ekologikoari funtsezko elementua den 
aldetik dagozkion neurri guztiak; batik bat, landaredi-banda jarraitu bati 
eustea eta lehengoratzea; eta KBEaren egoera ekologiko ona eta bertako uren 
kalitatea bermatzeko emari-erregimen egokia ezartzea. 

3. helburu 
operatiboa 

Loinaren joan-etorriak erraztea KBEan 

Neurriak 

Aplikagarriak dira ibai-korridore ekologikoari funtsezko elementua den aldetik 
dagozkion neurri guztiak. Eta, hain zuzen ere, 1.JAR.4 neurria, ingurumen-
baldintzak betetzen dituen emari-erregimen bat ezartzea, KBEaren kudeaketan 
funtsezkotzat jotzen diren elementuak kontserbatzeko, eta JP.1, arrain-
espezieek zeharkatu ezin dituzten oztopoak eraisteari edo iragazkortzeari 
buruzkoa. 
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IBAIETAKO HEGAZTI-FAUNA: MARTIN ARRANTZALEA (ALCEDO ATTHIS), 
UHALDE-ENARA (RIPARIA RIPARIA) ETA UR-ZOZOA (CINCLUS CINCLUS) 

 
Justifikazioa 

- Fauna horretan, ibai-ingurunearen kalitatearen adierazle bikainak diren hiru espezie daude: 
martin arrantzalea, uhalde-enara eta ur-zozoa. 

- Martin arrantzalea Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren I. Eranskinean jasota dago. 

- Hiru espezie horiek Arriskupean dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan ageri dira. 

- 2000. urtetik uhalde-enararen Kudeaketa Plana onartuta dago. Ega – Berron Ibaia / Río Ega - 
Berrón KBEa espeziearen banaketa-eremuaren barruan dago. 

Kontserbazio-egoera 

 
Ez dakigu zer kontserbazio-egoera duten martin arrantzaleak eta ur-zozoak Ega – Berron Ibaia / 
Río Ega – Berrón KBEan. Uhalde-enararen kontserbazio-egoera kaxkartzat jo daiteke, espeziea 
egoera ahulean baitago EAEn. Dena den, Ega – Berron ibaian badira espezie horrentzat egokia 
diren ezpondak dituzten guneak.  
 
Martin arrantzalea 
 

ONDORIOAK 
 Ona Desegokia Txarra Ez dakigu 

Banaketa-eremua    X 
Populazioa    X 

Espeziearen habitata X    
Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

   X 

Kontserbazio-egoera    Ez dakigu 
 
Uhalde-enara 
 

ONDORIOAK 
 Ona Desegokia Txarra Ez dakigu 

Banaketa-eremua  X   
Populazioa  X   

Espeziearen habitata  X   
Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

  X  

Kontserbazio-egoera   Kaskarra  
 
Ur-zozoa 
 

ONDORIOAK 
 Ona Desegokia Txarra Ez dakigu 

Banaketa-eremua    X 
Populazioa    X 

Espeziearen habitata X    
Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

   X 

Kontserbazio-egoera    Ez dakigu  

Presioak eta arriskuak 

 
Espezie horien gaineko presio nagusiek zerikusia dute, batetik, uren kalitatearekin (701), tarte 
batzuetan aldian behin isurketak egiten baitira (ikus ibai-korridore ekologikoa); eta bestetik, 
habitatean egin diren aldaketekin: kanalizazioak (830), funtzionamendu hidrologikoaren aldaketa 
(890), ibaiertzetako baso-soiltzea (167) eta harea- eta legar-erauzketak (300). Uhalde-enararen 
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kasuan, gainera, beste bat ere badago: pestiziden erabilera nekazaritzan (110). 
  

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

- 2000. urtetik uhalde-enararen Kudeaketa Plana onartuta dago Araban (22/2000 Foru 
Dekretua). Plan horretan zehaztutako jardueren artean, 2000n eta 2001ean azterketak egin 
dira ugaltzeko multzoak edukitzeko aukera zegoen Arabako baltsa, ibaiertz eta ibai-ibilguetan. 
Horren haritik Arabako Foru Aldundiak uhalde-enararen populazioaren erroldak egin zituen, 
ugalketa-gune guztietan Arakilen eta Puronen izan ezik. 2008an eta 2009an ere egin dira, 
baina metodologia ez da aurreko urteetako berbera (jakinarazpen pertsonala). 

- Eusko Jaurlaritza eta Arabako Foru Aldundia duela zenbait urte ari dira uren kalitate 
fisikokimikoaren eta biologikoaren jarraipena egiten. Kalitate biologikoaren jarraipenari 
dagokionez, urtean behin egiten dira arrain-populazioen laginketak, arrantza elektrikoaren 
bidez. 

Helburuak eta neurriak 

Azken helburua 
KBEaren barnean martin arrantzalea, uhalde-enara eta ur-zozoa egon 
daitezen bermatzea, kontuan izanik espezie hori hartzeko duen 
gaitasuna 

1. helburu 
operatiboa 

KBEan, espezieen habitataren baldintzak hobetzea 

Neurriak 
Aplikagarria da 1.JAR.20 neurria, espezie horien habitata hobetzeko proiektuak 
egiteari buruzkoa. 

2. helburu 
operatiboa 

Egindako jardueren eraginkortasuna ebaluatzea 

Neurriak 
Aplikagarria da 1.JAR.16 neurria, espezie horien populazioen kontserbazio-
egoera nolakoa den jakiteko aldizkako jarraipena egiteari buruzkoa. 
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4.2. HELBURUEN ETA NEURRIEN PROGRAMA 
 
Atal honetan sartu den jarduera-programan, ES2110020 “Ega - Berron Ibaia/Río Ega - Berrón” KBEan identifikatu diren funtsezko 

elementuen kontserbazio-helburuak lortzeko proposatutako zenbait neurri laburbildu dira. 
 

 
Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  
(6 urte) 

1.JAR.1.- Ibaiertzeko baso-habitaten azalera berreskuratzea, erabilera jakin batzuk direla medio (batik 
bat, nekazaritzakoak) jarraitutasuna galdu den eremuetan. Jarduera 15,92 ha-ko azalerarako proposatzen 
da. (ikus Jardueren mapa). 

ha 20.000 318.400 

1.JAR.2.- Ibaietako KBEetako erriberetako lursailen jabeekin borondatezko akordioak sina daitezen 
sustatuko da, ibai-ertzetako landaredi naturalaren egitura eta osaera hobetzeko, gutxienez 10 metroko 
zabalerako bandan KBEaren ibilbide guztian. Akordio horien baitan, gaur egun makalak edo beste espezie 
batzuk landatuta dituzten zenbait lursailetan ibar-basoak sortzeko eta ibaiertzetako basoak leheneratzeko 
jarduerak ere badaude. Helburua: 17,56 ha-rako akordioak (ikus Jardueren mapa). 

ha 30.000 526.800 

1.JAR.9.- Harri-lubetak berriro landareztatzeko proiektuak eta ibaia bideratuta dagoen eremuen ertzetan 
landaketak egiteko proiektuak (699 ml). 

ml 20 13.980 

1.JAR.21.- Ibai-korridorea kontserbatzeak duen garrantziari buruzko ingurumen-heziketako eta -
sentsibilizazioko jarduerak garatzea, eremu horretan dauden ikastetxeetan, nekazarien elkarteetan eta 
basogintzako elkarteetan. 

2 saio urtean 1.500 18.000 

1.JAR.3.- KBEan Herri-jabari hidraulikoa zehaztu eta ibai-lurraldea mugatu dadin zehaztea Azterlana 50.000 50.000 

1.JAR.4.- Arroaren ardura duen eskudun erakundearen aurrean, KBEari eragiten dion eremuan indarrean 
dauden emakida nagusiak berrazter daitezen sustatzea eta azterketa bat egitea erakunde horri 
proposatzeko ingurumen-emarien erregimena egokia aplika dezan, bermatzeko ona dela KBEan funtsezko 
elementu diren habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera. Presa txikiak: A7135, A7134, A7133, A7049, 
A7048, A7047, A704618, A7045, 5 eta zenbakiko presa txikia. 

Txostena 60.000 60.000 

IBAI-
KORRIDORE 
EKOLOGIKOA 

JP.1- Arrain-espezieek ezin gaindi ditzaketen oztopoak iragazkortzeko eta/edo eraisteko proiektuak 
idaztea eta abian jartzea. Presa txikiak: 5 zenbakiko presa txikia, A7045, A7046, A7047, A7048, A7049, 
A7133, A7134, A7135. Presa txiki hauen iraungipen-espedientea abian jartzea: A7047, A7133 eta A7134, 
ondoren iragazkortzeko eta/edo eraisteko. Jardueraren ondoren, iragazkortzeko hartutako neurrien 
eraginkortasuna aztertzeko jarraipen bat egingo da. 9 presa txikitan jardungo da, guztira. 

Proiektua 
gauzatua - 250.000 
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Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  
(6 urte) 

1.JAR.5. Eusko Jaurlaritzak KBEaren eremuan aldian-aldian egiten dituen laginketak egiten jarraitzea 
(lurrazaleko uren kalitatearen laginketa-sarea). Kontrolak Uraren Esparru Zuzentarauak ezarritako 
protokoloei jarraituz egingo dira, eta horren barruan egoera ekologikoaren kalkulua egingo da 
zuzentarauak ezarritakoaren arabera. Lau kontrolgune berri izango dira: Berron ibaiaren goialdean bat, 
Berrozi errekarekin bat egiten duen lekutik behera; Izki errekaren azken zatian beste bat, Berron 
ibaiarekin bat egin baino pixka bat lehenago; Berron errekan, Maeztutik eta hondakin-urak arazteko 
estaziotik behera hirugarrena; eta Lagran udalerriaren paretik behera laugarrena.  

1.JAR.6.- KBEko ur-masen egoera ekologiko onaren urteko kontrola. Jarduera honen baitako txosten 
espezifikoak alderdi hauek aztertu behar ditu, bereziki: KBEaren ur-masei eragiten dieten hiriko eta 
industriako isurpenen erregularizazioa eta kontrola, batetik, eta nekazaritzak eragin dezakeen 
zehaztugabeko kutsadurarena, bestetik. KBEaren egoera ekologikoa ona edo oso ona dela egiaztatuko da. 
Horrela ez bada, egokiak diren neurri zuzentzaileak proposatu eta gauzatuko dira. 

Kontrolgune
a 1.000 24.000 

Aplikagarria da 1.JAR.10 jarduera, arroaren saneamendua hobetzearekin lotuta (Lagranen hondakin urak arazteko estazioa eraikitzea eta kolektoreak 
eta hobi septikoak eraikitzea, arro hartzailearen biztanlegune isolatuetan).  

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 1.261.180 

1.JAR.17.- KBEetako habitat naturalek balioa galtzea eragiten duten flora-espezie exotiko inbaditzaileak 
desagerraraztea (Robinia pseudoacacia eta Platanus hispanica). Espezie horiek desagerrarazteko jardueren 
aldian aldiko jarraipena egingo da (urtean behingoa), eta berriro egingo da tratamendua, beharrezkoa 
izanez gero. Lan horien xede den eremuaren ingurumena leheneratzeko lanak ere sartzen dira jardueran, 
eta horretarako, espezie inbaditzaileak errotzea eragozten laguntzen duten espezie autoktonoak landatuko 
dira. 

Proiektua 
gauzatua - 100.000 

IBAIETAKO 
HABITATAK 

1.JAR.12.- KBEan interesekotzat jotako uretako habitaten inbentarioa eta haien kartografia xehea egitea. 
Aplikagarria da, halaber, 1.JAR.13 jarduera, KBEan Batasunaren interesekoak diren ornogabeak eta ibai-
ingurunearekin zerikusia duten beste ornogabe batzuen presentziari buruz gehiago jakiteari buruzkoa.  

Azterlana 30.000 30.000 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 130.000 

BISOI 
EUROPARRA 

(Mustela 
lutreola) 

1.JAR.16.- KBEko bisoi europarraren populazioaren aldizkako jarraipena egitea (3 urtean behin 
gutxienez). Jarraipen horretan, populazioaren genetika eta espeziearen patologiek populazioan izan 
dezaketen eragina aztertzeko beharrezko laginak hartuko dira. Aplikagarria da 1.JAR.18 jarduera ere, 
KBEan bisoi amerikarra deuseztatzeko jardunari dagokionez. 

Urteko 
jarraipena 

 

 

15.000 

  

30.000  
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Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  
(6 urte) 

1.JAR.22. Bisoi europarraren habitatak kontserbatzeko jarraibide teknikoak idaztea eta hedatzea. 1 33.500 33.500 

JP.2.- KBEa zeharkatzen duten errepide eta bideetan, bisoi europarraren heriotza eragin dezaketen 
guneak (gune beltzak) identifikatzea eta deuseztatzea (9 puntu). 

9 13.400 120.600 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 184.100 

1.JAR.16.- KBEko igaraba arruntaren populazioaren aldizkako jarraipena egitea (3 urtean behin 
gutxienez). Jarraipen horretan, espeziearen populazioaren genetika aztertzeko beharrezko laginak hartuko 
dira. 

Urteko 
jarraipena 

 

15.000 30.000 IGARABA 
ARRUNTA 

(Lutra lutra) 

1.JAR.22.- Igaraba arruntaren habitatak kontserbatzeko jarraibide teknikoak idaztea eta hedatzea. 1 33.500 33.500 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 63.500 

JP.6.- KBEan habitataren (mesohabitata) ezaugarritze-azterlan bat egitea eta arrain-espezie horien 
eskakizun ekologikoak zehaztea. Barnean hartuko du populazioaren tamainaren iritzirako kalkulua, bai eta 
kontserbazio-egoeraren zehaztapena ere. 

1 30.000 30.000 

1.JAR.16 jarduera, KBEan loinaren populazioaren aldizkako jarraipena egitea, populazioaren banaketa eta 
dinamika azaldu eta azken urteetako bilakaera ere aztertzen duena. 

Urteko 
jarraipena 

 
15.000 15.000 

LOINA EDO 
IPARRALDEKO 
LOINA TXIKIA 
(Parachondros
toma miegii) 

1.JAR.22.- Loinaren habitatak kontserbatzeko jarraibide teknikoak idaztea eta hedatzea. 1 33.500 33.500 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 78.500 

IBAIETAKO 
HEGAZTI-

1.JAR.16.- KBEan martin arrantzalearen, uhalde-enararen eta ur-zozoaren monitorizazioa eta aldizkako 
jarraipena egitea, haien banaketaren, adierazgarritasunaren eta kontserbazio-egoeraren berri jakiteko. 

3 12.000 36.000 
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Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  
(6 urte) 

1.JAR.20.- KBEko ibaiko hegazti-faunaren habitata hobetzeko proiektuak egitea. Barnean hartzen du: 

- Jarduera zein tartetan egin behar den identifikatzea. 

- Jarduerak zehaztea. 

- Proiektuak egitea. 

3 12.000 36.000 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 72.000 

GUZTIZKO OROKORRA 1.789.280 
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4.3. KONTSERBATU BEHARREKO ELEMENTUA (HABITATAK ETA ESPEZIEAK) ETA ONURAGARRI ZAIZKIEN NEURRIEN 
ZERRENDA. 

 
Hurrengo tauletan, ES2110020 “Ega - Berron Ibaia/Río Ega - Berrón” KBEan identifikatutako kontserbatu beharreko elementuak 

zerrendatu dira, eta nola dauden katalogatuta eta zer neurri zaizkien onuragarri adierazi da. 
 

ESPEZIEA 

HABITATEI 
BURUZKO 

ZUZENTARA
UA 

HEGAZTIEI 
BURUZKO 
ZUZENTAR

AUA 

ARRI
SKUP
EAN 
DAU
DEN 
ESPE
ZIEE

N 
ESPA
INIA
KO 

KATA
LOGO

A 

ARRIS
KUPEA

N 
DAUDE

N 
ESPEZI

EEN 
EUSKA
DIKO 
KATAL
OGOA 

KONTSERBAZIO-
EGOERA 

ONURAGARRI ZAIZKION JARDUERAK ETA ARAUDIAK 

Parachondrostoma miegii 
(loina edo iparraldeko 

loina txikia) 
II    Ez dakigu 

3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.1, 4.A.3, 5.A.1, 5.A.5, 5.A.6, 
5.A.8, 5.A.9, 6.A.1, 6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 7.A.2, 7.A.3, 7.A.6, 

8.A.3, 9.A.1, 9.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 
1.JAR.24, 1.JAR.5, 1.JAR.4, JP.1, 1.JAR.16, 1.JAR.17, 

1.JAR.22 

Mesotriton alpestris 
(gailurretako uhandrea)   K A Ez dakigu 

2.A.1, 2.A.2, 2.A.4, 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 4.A.1, 4.A.3, 
5.A.1, 5.A.5, 5.A.6, 5.A.8, 5.A.9, 6.A.1, 6.A.2, 6.A.3, 6.A.4, 
7.A.1, 7.A.2, 7.A.3, 7.A.6, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.1, 9.A.2, 9.A.3, 
9.A.4, 9.A.5, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.24, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 

JP.1, 1.JAR.17, 1.JAR.22 

Lacerta lepida 
(Gardatxoa) 

  IB  Ez dakigu 

2.A.4, 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1, 6.A.2, 
6.A.3, 7.A.1, 7.A.2, 7.A.3, 7.A.4, 7.A.6, 

8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.24, 1.JAR.5, 
1.JAR.4, JP.1, 1.JAR.17, 1.JAR.22 

Malpolon monspessulanus 
(Montpellierko sugea)   IB  Ez dakigu 

2.A.4, 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1, 6.A.2, 
6.A.3, 7.A.1, 7.A.2, 7.A.3, 7.A.4, 7.A.6, 

8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.4, 
1.AC17, 1.JAR.18 

Milvus milvus (miru 
gorria) 

 I GA K Desegokia 

3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.2, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 

1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.AC17, 
1.JAR.22 
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ESPEZIEA 

HABITATEI 
BURUZKO 

ZUZENTARA
UA 

HEGAZTIEI 
BURUZKO 
ZUZENTAR

AUA 

ARRI
SKUP
EAN 
DAU
DEN 
ESPE
ZIEE

N 
ESPA
INIA
KO 

KATA
LOGO

A 

ARRIS
KUPEA

N 
DAUDE

N 
ESPEZI

EEN 
EUSKA
DIKO 
KATAL
OGOA 

KONTSERBAZIO-
EGOERA 

ONURAGARRI ZAIZKION JARDUERAK ETA ARAUDIAK 

Milvus migrans (miru 
beltza)  I *  Ona 

3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.2, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 

1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.AC17, 
1.JAR.22 

Neophron percnopterus 
(sai zuria) 

 I K K Desegokia 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3 

Gyps fulvus (sai arrea)  I * IB Ona 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3 
Hieraaëtus fasciatus 

(Bonelli arranoa) 
 I K GA Kaskarra - txarra 

4.A.3, 6.A.1, 
6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3 

Aquila chrysaetos (arrano 
beltza) 

 I * K Ona 
4.A.3, 6.A.1, 

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3 

Circus cyaneus (mirotz 
zuria) 

 I * IB Ez dakigu 
3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 9.A.4 

1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4 

Circus pygargus (mirotz 
urdina) 

 I K K Kaskarra - txarra 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 
1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4 

Falco peregrinus (belatz 
handia) 

 I * A Ona 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3 

Bubo bubo (hontz handia)  I * A Ona 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3 

Alcedo atthis (martin 
arrantzalea) 

 I * IB Ez dakigu 

2.A.4, 4.A.1, 4.A.3, 5.A.1, 5.A.2, 5.A.5, 5.A.9, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 7.A.4, 7.A.5, 7.A.6, 8.A.1, 8.A.2, 8.A.3, 

9.A.1, 9.A.2, 9.A.3, 
1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4 
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ESPEZIEA 

HABITATEI 
BURUZKO 

ZUZENTARA
UA 

HEGAZTIEI 
BURUZKO 
ZUZENTAR

AUA 

ARRI
SKUP
EAN 
DAU
DEN 
ESPE
ZIEE

N 
ESPA
INIA
KO 

KATA
LOGO

A 

ARRIS
KUPEA

N 
DAUDE

N 
ESPEZI

EEN 
EUSKA
DIKO 
KATAL
OGOA 

KONTSERBAZIO-
EGOERA 

ONURAGARRI ZAIZKION JARDUERAK ETA ARAUDIAK 

Dendrocopos medius (okil 
ertaina) 

 I * K Ez dakigu 
3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.2, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 1.JAR.1, 
1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4 

Jynx torquilla (lepitzulia)   * IB Kaskarra - txarra 
3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 7.A.2, 8.A.1, 8.R.2, 9.A.3, 9.A.4, 
1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4 

Picus viridis (okil berdea 
edo katatxoria) 

  *  Ez dakigu 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 
1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.JAR.17 

Dendrocopos major (okil 
handia) 

 I *  Ez dakigu 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 
1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.JAR.17 

Dendrocopos minor (okil 
txikia) 

  * IB Ez dakigu 
3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.2, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 1.JAR.1, 
1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.JAR.17 

Cinclus cinclus (ur-zozoa)   * IB Ez dakigu 

2.A.4, 4.A.1, 4.A.3, 5.A.1, 5.A.2, 5.A.5, 5.A.9, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 7.A.4, 7.A.5, 7.A.6, 8.A.1, 8.A.2, 8.A.3, 
9.A.1, 9.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 

1.JAR.4 
Phoenicurus phoenicurus 

(buztangorri argia) 
  K K Kaskarra - txarra 

3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 9.A.4 

Riparia riparia (uhalde-
enara) 

  * K Kaskarra - txarra 

2.A.4, 4.A.3, 5.A.1, 5.A.2, 5.A.5, 5.A.9, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 7.A.2, 7.A.3, 7.A.4, 7.A.5, 7.A.6, 8.A.1, 

8.A.2, 8.A.3, 9.A.1, 9.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 
1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4 

Pyrrhocorax pyrrhocorax 
(belatxinga mokogorria) 

 I * IB Ez dakigu 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3 
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KONTSERBAZIO-
EGOERA 

ONURAGARRI ZAIZKION JARDUERAK ETA ARAUDIAK 

Oriolus oriolus 
(urretxoria) 

  *   
3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.2, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 1.JAR.1, 
1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JP.1, 1.JAR.17, 1.JAR.22 

Ficedula hypoleuca (euli-
txori beltza) 

  * A  
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 9.A.3, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 
1.JP.1, 1.JAR.17, 1.JAR.22 

Hyppolais polyglotta (sasi-
txori arrunta) 

  *   
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.2, 8.A.1, 9.A.3, 9.A.4, 1.JAR.1, 
1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JP.1, 1.JAR.17, 1.JAR.22 

Muscicapa striata (euli-
txori grisa)   *   

3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3,1.JAR.1, 
1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.JAR.17 

Nyctalus leisleri (gau-
saguzar txikia) IV  * IB Ez dakigu 

3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 
1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.JAR.17 

Myotis daubentonii (ur-
saguzarra) IV  * IB Ez dakigu 

3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 4.A.3, 6.A.1,  
6.A.2, 6.A.3, 7.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3,1.JAR.1, 
1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 1.JAR.4, 1.JAR.17 

Mustela lutreola (bisoi 
europarra) II, IV  GA GA Kaskarra - txarra 

2.A.3, 2.A.4, 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 4.A.3, 
5.A.1, 5.A.2, 5.A.5, 5.A.8, 6.A.1, 6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 
7.A.2, 7.A.3, 7.A.4, 7.A.6, 8.A.1, 8.A.2, 8.A.3, 9.A.1, 
9.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 1, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 

1.JAR.5, 1.JAR.4, JP.1, 1.JAR.17, 1.JAR.26, 
1.JAR.18, 1.JAR.22 
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Lutra lutra (igaraba 
arrunta) II, IV  * GA Kaskarra - txarra 

3.A.5, 4.A.3, 5.A.1, 5.A.2, 5.A.5, 5.A.8, 6.A.1, 6.A.2, 6.A.3, 
7.A.1, 7.A.2, 7.A.3, 7.A.4, 7.A.6, 8.A.1, 8.A.2, 8.A.3, 9.A.1, 
9.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 1, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.5, 

1.JAR.4, JP.1, 1.JAR.17, 1.JAR.26, 1.JAR.18, 1.JAR.22  

Felis silvestris (basakatu 
europarra) 

IV  * IB Ez dakigu 
4.A.3, 6.A.1,  

6.A.2, 6.A.3, 7.A.3, 8.A.1, 8.A.2, 9.A.3, 1.JAR.1, 
1.JAR.17, 1.JAR.22 
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Galeria-basoak (Salix alba 
eta Populus alba) 

I 92A0   Kaskarra 

1.A.1, 2.A.3, 2.A.4, 3.A.1, 3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 
5.A.1, 5.A.2, 5.A.3, 5.A.5, 6.A.1, 6.A.2, 6.A.3, 7.A.1, 

7.A.3, 7.A.4, 8.A.1, 8.A.2,  
8.A.3, 9.A.1, 9.A.2, 9.A.3, 9.A.4, 9.A.5, 1.JAR.1, 

1.JAR.9, 1.JAR.21, 1.JAR.4, 1.JAR.17, JP.1, 1.JAR.17, 
JP.4 

Harizti iberiarrak (Quercus 
faginea eta Quercus 

canariensis) 
 9240   Desegokia 

3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 6.A.1, 6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 
8.A.2, 9.A.1, 9.A.3, 9.A.4. 9.A.5, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 
1.JAR.21, 1.JAR.4, 1.JAR.17, JP.1, 1.JAR.17, JP.4 

Artadiak (Quercus ilex eta 
Quercus rotundifolia) 

I 9340   Ona 
3.A.2, 3.A.3, 3.A.4, 3.A.5, 6.A.1, 6.A.2, 6.A.3, 8.A.1, 
8.A.2, 9.A.1, 9.A.3, 9.A.4. 9.A.5, 1.JAR.1, 1.JAR.9, 
1.JAR.21, 1.JAR.4, 1.JAR.17, JP.1, 1.JAR.17, JP.4 
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5. JARRAIPEN-PROGRAMA 
 
Hurrengo taulan, funtsezko elementu bakoitzaren ebaluazioa egingo da, horretarako zehaztu diren adierazleen bitartez; hau da, 

dokumentu honetan zehaztutako helburuen betetze-maila, hasierako balioa eta zehaztutako neurrien arrakasta adierazteko irizpidea 
adierazi dira.  

 
Funtsezko 
elementua 

Azken 
helburua 

Helburu operatiboa Adierazlea Hasierako balioa Arrakasta-irizpidea 

Egitura edo osaera hobetu den 
erriberako landarediaren azalera 

(ha) 
0 15,92 ha 

Ibaiertzetako landaredia hobetzeko 
borondatezko akordioak 

0 17,56 ha 

Harri-lubetak naturalizatzeko 
proiektuak eta ibaia bideratuta 

dagoen eremuen ertzetan 
landaketak egiteko proiektuak 

0 699 ml 

Proposamena URA, Uraren Euskal 
Agentziari herri-jabari hidraulikoa 

zehazteko eta ibai-lurraldea 
mugatzeko Ega - Berron Ibaia/Río 

Ega – Berrón KBEan 

Ez da proposamena 
egin  

Zehaztea eta mugatzea 
eginda egotea 

Korridore ekologiko jarraitua 
kontserbatzea eta berreskuratzea, 
ibaiertzen arteko ekologia-lotura 
bermatzeko, eta fauna lekualdatu 

ahal izateko 

Ibai-korridore ekologikoa 
kontserbatzeari buruzko 

sentsibilizazioa sustatzeko 
jarduerak (ikastetxeetan eta 
nekazaritza- eta basogintza-

sektoreetan) 

0 1 (urtero) 

KBEaren eremuan, uraren kalitateari 
eta ibaien egoera ekologikoari 

eustea, edota hobetzea 

KBEaren egoera ekologikoa, Uraren 
Esparru Zuzentarauak ezarritako 

parametroak aintzat hartuta 

Egoera ekologiko ona 
oro har. 

Badakigu (urtekoa) 

Ega - Berroneko ur-masen 
egoera ekologiko onari 

eustea 
Badakigu (urtekoa) 

Ingurumen-baldintzak betetzen 
dituen emari-erregimen bat 

ezartzea, KBEaren kudeaketan 
funtsezkotzat jotzen diren 

elementuak kontserbatzeko 

Ez da ezarri emari 
egokia Ezarri da 

IBAI-KORRIDORE 
EKOLOGIKOA 

Ibai-korridore 
ekologikoaren 
funtzionalitate 

ekologikoa 
bermatzea 

Ibai-korridore ekologikoaren 
dibertsitatea eta funtzionamendu 

egokia dakarten prozesuak 
bermatzea Eskudun organoari proposamena, 

emarien emakidak egoki ditzan 
ingurumen-baldintzak betetzen 

dituen emari-erregimenari 

Ez da proposamena 
egin  Proposamena egin da  
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Funtsezko 
elementua 

Azken 
helburua 

Helburu operatiboa Adierazlea Hasierako balioa Arrakasta-irizpidea 

Ur-korridoreko oztopoak kentzea 
Erabiltzen ez diren edo emakida 

iraungita duten presa txiki 
iragazkorren kopurua  

0 
Iragazkortu daitezkeen 9 

presa txiki (eraginkortasun 
bermatua) 

KBEan dauden espezie exotiko 
inbaditzaileen kopurua murriztea 

Bertakoa ez den flora-espezie 
inbaditzaileek hartzen duten azalera 

(ha) 
- 0 ha 

KBEan dauden intereseko flora-
espezieen presentzia, kontserbazio-
egoera eta kontserbatzeko neurriak 

Ez dakigu Badakigu 
IBAI-HABITATAK 

Ega – Berron 
Ibaia / Río Ega 
– Berrón KBEko 
ibai-habitaten 
kontserbazio-

egoera 
hobetzea 

KBEan dauden batasunaren 
intereseko fauna- eta flora-

espezieen banaketa eta presentzia 
nolakoa den hobeto jakitea 

Ega - Berron Ibaia/Río Ega – Berrón 
KBEan dauden intereseko 
ornogabeen dibertsitatea, 
kontserbazio-egoera eta 
kontserbatzeko neurriak 

Ez dakigu Badakigu 

KBEan bisoi europarraren populazio-
egitura eta osasun-egoera nolakoa 

den hobeto jakitea 

Populazio-egitura eta osasun-
egoera 

Badakigu Badakigu 

KBEko bisoi europarraren banaketa-
eremuaren barnean, bisoi 

amerikarraren populazio basatuak 
desagerraraztea 

Ingurunetik ateratako bisoi 
amerikarren banako-kopurua 0 

Ez dago bisoi amerikarrik 
KBEan 

KBEan, espeziearen habitataren 
baldintzak hobetzea 

Bisoi europarraren habitatak 
kontserbatzeko jarraibide teknikoak 

idaztea eta hedatzea 
Ez da egin 

Idatzi eta hedatu dira (100 
ale paperean eta 

webgunean) 

BISOI EUROPARRA 
(Mustela lutreola) 

Ega – Berron 
Ibaia / Río Ega - 
Berrón KBEaren 
barnean bisoi 

europarra egon 
dadin 

bermatzea, 
kontuan izanik 
espezie hori 

hartzeko duen 
gaitasuna 

KBEaren barnean, espeziea modu 
ez-naturalean hiltzea eragin 

dezaketen kausak deuseztatzea 

Bisoi europarra hiltzeko arriskua 
dakarten gune beltzen kopurua 

9 0 

Populazio-egitura nolakoa den 
hobeto jakitea 

Igarabaren populazio-egitura KBEan Ez dakigu Badakigu 
IGARABA 

ARRUNTA (Lutra 
lutra) 

KBEan igaraba 
egon dadin 
bermatzea, 

kontuan izanik 
espezie hori 

hartzeko duen 
gaitasuna 

KBEan, espeziearen habitataren 
baldintzak hobetzea 

Igaraba arruntaren habitatak 
kontserbatzeko jarraibide teknikoak 

idaztea eta hedatzea. 
Ez da egin 

Idatzi eta hedatu dira (100 
ale paperean eta 

webgunean) 

Loinaren kontserbazio-egoera 
KBEan. 

Ez dakigu (urtekoa) Badakigu (urtekoa) 
KBEan loinaren populazio-egitura 

eta eskakizun ekologikoak zein diren 
jakitea 

Loinaren mesohabitataren azterketa 
KBEan Espeziearen banaketa eta 

kontserbazio-egoera zehaztea 
Ez dakigu Badakigu 

LOINA EDO 
IPARRALDEKO 
LOINA TXIKIA 

(Parachondrostoma 
miegii) 

Ega - Berron 
Ibaia / Río Ega - 
Berrón KBEaren 

barnean 
loinaren 

populazioa KBEan, loina txikiaren habitataren Loina txikiaren habitatak Ez da egin Idatzi eta hedatu dira (100 
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Funtsezko 
elementua 

Azken 
helburua 

Helburu operatiboa Adierazlea Hasierako balioa Arrakasta-irizpidea 

baldintzak hobetzea kontserbatzeko jarraibide teknikoak 
idaztea eta hedatzea. 

ale paperean eta 
webgunean) 

KBEan, espezieen habitataren 
baldintzak hobetzea 

Habitata lehengoratzeko proiektuak 
egitea 0 Hiru proiektu gauzatu dira 

IBAIETAKO 
HEGAZTI-FAUNA 

KBEaren 
barnean martin 

arrantzalea, 
uhalde-enara 
eta ur-zozoa 

egon daitezen 
bermatzea, 

kontuan izanik 
espezie hori 

hartzeko duen 
gaitasuna 

Egindako jardueren eraginkortasuna 
ebaluatzea 

Espezieen banaketa eta populazio-
egitura KBEan 

Ez dakigu Badakigu 

 
 



ERANSKINA 

Kontserbazio-egoerari buruzko fitxak 



 



Estado de conservación de los hábitats fluviales 
 

Bosques galería de Salix alba y Populus alba 
 

Código UE del hábitat 
Cod. UE 92A0 

 
Este tipo de hábitat engloba, entre otras formaciones 
vegetales, las saucedas y alisedas-alamedas 
submediterráneas, y las olmedas-fresnedas (de Fraxinus 
angustifolia)  
 
Las saucedas y alamedas submediterráneas se distribuyen en 
tramos inferiores de afluentes del río Ebro: ríos Omecillo, 
Bayas, Zadorra, Ayuda, Ega, y a lo largo de todo el curso del 
propio río Ebro. Ocupa una superficie de 303 ha, de la cual el 
66% está incluido en Red Natura 2000. 
 
Las olmedas y fresnedas de Fraxinus angustifolia se 
encuentran, en general, muy alteradas por la intervención 
humana, pero todavía pueden encontrarse en los tramos 
medios de afluentes del río Ebro. Ocupan una superficie de 
400 ha, de la que el 35% está incluido en Red Natura 2000. 

Área de distribución en 
la CAPV 

 
Mapa. Saucedas y choperas mediterráneas 
 

 
 

Mapa. Olmedas y Fresnedas de Fraxinus angustifolia 
 

 
Fuente: Manual de interpretación y gestión de los hábitats 
continentales de interés comunitario de la CAPV (Directiva 
92/43/CEE). Inédito. 

 
Ega – Berron Ibaia /río Ega - Berrón (ES2110020) 

Región 
Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos 
publicados 

EUROPEN COMMISSION 2007. Interpretation manual of European Union 
Habitats. Version EUR 27. European Commission. DG Environment. Bruxelles. 



Estado de conservación de los hábitats fluviales 
 

 [http://ec.europa.eu/environment/nature] 
 
ASEGINOLAZA, C., D. GÓMEZ, X. LIZAUR, G. MONTSERRAT, G. MORANTE, M.R. 
SALAVERRÍA & P.M. URIBE-ECHEBARRIA. 1989. Vegetación de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. Servicio Central de Publicaciones. Gobierno Vasco. 
Vitoria-Gasteiz. 
 
Hughes, F., et al., 2003. The Flooded Forest: Guidance for policy markers and 
river managers in Europe on the restoration of floodplain forests, FLOBAR 2, EU 
Project. 90 pp. 
 
BARTOLOMÉ, C., J. ÁLVAREZ, J. VAQUERO, M. COSTA, M.A. CASERMEIRO, J. 
GIRALDO, J. ZAMORA. 2005. Los tipos de hábitat de interés comunitario en 
España. Guía básica. Mº de Medio Ambiente. D.G. para la Biodiversidad. Madrid. 
 
BIURRUN, I. 1999. Flora y vegetación de los ríos y humedales de Navarra. 
Guineana 5. Universidad del País Vasco. Leioa. 
 
Varios autores. Manual de interpretación y gestión de hábitats continentales de 
interés comunitario de la CAPV (Directiva 92/43/CEE). 
 
GARCÍA-MIJANGOS, I., I. BIURRUN, A. DARQUISTADE, M. HERRERA & J. LOIDI. 
2004. Nueva cartografía de los hábitats en los Lugares de Interés Comunitario 
(L.I.C.) fluviales de navarra. Manual de interpretación de los hábitats. Informe 
técnico. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. 
Universidad del País Vasco. Leioa. 
 
PERALTA, J. 2005. Hábitats de Navarra de interés y prioritarios (Directiva de 
Hábitats). Servicio de Publicaciones. Universidad Pública de Navarra. Pamplona. 
 
PERALTA, J., I. BIURRUN, I. GARCÍA-MIJANGOS, J.L. REMÓN, J.M. OLANO, M. 
LORDA, J. LOIDI & J.A. CAMPOS. 2009. Manual de interpretación de los hábitats 
de Navarra. Informe Técnico. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de 
Navarra-Dpto. de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra. 
Pamplona. 
 
Loidi, J., Biurrun, I., Campos, J.A., García_Mijangos, I., Herrera, M. 2009. La 
vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Gobierno Vasco. 
Superficie: 58,65 ha 
Fecha: 2009 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Estable 
Magnitud de la tendencia: 
Periodo de la tendencia: 

Área de 
distribución 

Razones que explican la tendencia indicada: 
Mapa de distribución:  
Fecha de cálculo: 2009 
Método utilizado: Inventario de campo 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Estable 
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  
Razones que explican la tendencia indicada:  
Principales presiones: Sustitución por cultivos (100), plantaciones 
forestales (161), pastoreo de las riberas (140), presencia de exóticas 
(954), contaminación genética por chopo híbrido (974), canalizaciones 
(830) y  estructuras que modifican los cursos de agua interiores (852). 

Superficie 
abarcada por el 
tipo de hábitat 

Amenazas: Sustitución por cultivos (100), plantaciones forestales 
(161), canalizaciones (830), Alteración del funcionamiento hidrológico 
(850), contaminación genética por chopo híbrido (974), proliferación 
de especies exóticas (954). 

 
 
Perspectivas 
futuras 

Desconocidas 



Estado de conservación de los hábitats fluviales 
 

Área de distribución de referencia: Favorable 
Población de referencia: Favorable 
Especies típicas:  
 
Alameda – aliseda submediterránea: Populus nigra, Populus alba, 
Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor, Salix atrocinerea,  
S. triandra, S. alba, S. fragilis, Hedera hélix, Clematis vitalba, 
Humulus lupulus, Cornus sanguínea, Ligustrum vulgare, Euonymus 
europaeus, Viburnum opulus, Brachypodium sylvaticum, Alliaria 
petiolata, Arum italicum, Rubus ulmiflolius, Ranunculus repens 
 
Fresneda-olmeda submediterránea: Fraxinus angustifolia, Ulmus 
minor, Prunus avium, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Cornus 
sanguínea, Salix atrocinerea, Hedera hélix, Clematis vitalba, Rubia 
peregrina, Rubus ulmifolius, Ruscus aculeatus… 
  

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Evaluación de las especies típicas: 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala Desconocida 

Área de distribución X    
Superficie  X   

Estructura y funciones 
específicas 

 X   

Perspectivas futuras   X  
Estado de conservación   Desfavorable  

 



Estado de conservación de la loina o madrilla 
 

 

MADRILLA O LOINA (Parachondrostoma miegii) 
Código de la 
especie 

Anexo II de la Directiva Hábitats 

Área de 
distribución 
en la CAPV 

La madrilla en la CAPV presenta una amplia distribución, está presente en 
ríos de la vertiente mediterránea y la cantábrica. 
 
En la vertiente cantábrica se ha encontrado en todas la cuencas 
principales, desde el Oria hasta el Carranza (excepto el río Lea), aunque el 
estado de calidad del agua restringe su presencia a los afluentes del Deba, 
Ibaizabal, etc. De forma natural falta en ríos como el Urumea, el Oiartzun 
y el Bidasoa, aunque en el curso bajo de éste se detecta un núcleo de 
población posiblemente introducido. En líneas generales, en esta vertiente 
presenta una amplia distribución y es abundante, con una tendencia 
creciente durante las dos últimas décadas en relación con la mejora de la 
calidad de las aguas. 
 
En la cuenca del Ebro la madrilla ocupa todas las subcuencas del País 
Vasco, desde el Omecillo, situado al oeste de la comunidad, hasta el Arakil 
y el Ega (incluyendo los principales embalses). Sin embargo, en esta 
vertiente, los datos disponibles no permiten realizar un diagnóstico preciso 
de la situación actual de la especie, así como una valoración de la 
tendencia poblacional en los últimos años, si bien los datos disponibles 
parecen indicar cierta tendencia decreciente a nivel global. 
 
La figura adjunta muestra la distribución de la especie en la CAPV en el 
periodo 2000-2009: 

 
 

 
Ega- Berron Ibaia /Río Ega- Berrón (ES2110020) 

Región 
Biogeográfica (o 
marina) 

Atlántica 

Trabajos 
publicados 

- Álvarez, J., Bea, A., Faus, JM., Castién, E., & Mendiola, I. 1985. Atlas de los 
vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (excepto 
Chiroptera). Ed. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz.   

- ASENSIO, R.; PINEDO, J. & MARKINA, F. 1996. Revisión biogeográfica de la 
fauna piscícola del Territorio Histórico de Álava. Estudios del Museo de 
Ciencias Naturales de Álava, 10-11: 305-318. 

- Alvarez, J., 1998. Situación de los Vertebrados Continentales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Ficha: madrilla. Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. 
www.ingurumena.ejgv.euskadi.net 



Estado de conservación de la loina o madrilla 
 

 

- Fernandez, J.M., Gurrutxaga M. 2008.Tendencias de poblaciones de peces 
continentales en la CAPV, según datos de las redes de control de calidad de 
aguas. Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental, Departamento 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobierno Vasco 

- DOADRIO, I. (ed.). 2001. “Atlas y libro rojo de los peces continentales de 
España”. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid. 

- Red list. “The IUCN Red List of Threatened Species”. 
http://www.iucnredlist.org/ 

 
Superficie: Desconocida 
Fecha:  
Calidad de los datos: 
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia: 
Periodo de la tendencia: 

Área de 
distribución  

Razones que explican la tendencia indicada:  
Mapa de distribución:  

La población y tendencia poblacional de la madrilla en la ZEC son 
desconocidas. Partiendo de los escasos datos disponibles, se puede 
decir que la madrilla aparece en el tramo de desembocadura del río 
Berrón 

Fecha de cálculo: 1989-2008 
Método utilizado: Pesca eléctrica 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Desconocida 

Magnitud de la tendencia: Desconocida 

Periodo de la tendencia: 1989-2008  
Razones que explican la tendencia indicada: los datos disponibles son 
reducidos, por lo que no permiten realizar una valoración sobre su 
tendencia poblacional. 
Principales presiones: estructuras que modifican los cursos de agua 
interiores (852), alteración del funcionamiento hidrológico (850), tala 
de la masa forestal sin replantación (167), pesca deportiva (220), 
extracción de arena y grava (300), extracción de áridos de playa 
(302), contaminación del agua (701), canalización (830) 

Población 

Amenazas: estructuras que modifican los cursos de agua interiores 
(852), extracción de arena y grava (300), extracción de áridos de 
playa (302) y contaminación del agua (701) 
Hábitat: es una especie reófila, que prefiere las aguas corrientes y 
frescas, bien oxigenadas y con fondos pedregosos. Aunque también 
puede sobrevivir en aguas remansadas e incluso en embalses (siempre 
que dispongan de refugio en las orillas y puedan remontar hacia los 
tramos de cabecera para realizar la freza).  
La freza tiene lugar durante los meses de abril a junio. 
Cálculo de la superficie: Desconocida 
Fecha de cálculo:  
Calidad de los datos: 
Tendencia: 
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la 
especie 

Razones que explican la tendencia indicada: 
 
Perspectivas 
futuras 

Desconocida 

Área de distribución de referencia: Desconocida 
Población de referencia: Desfavorable 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Hábitat idóneo para la especie: Tramos bajos de la ZEC 
 

CONCLUSIONES:  
 Favorable Inadecuada Mala Desconocida 

Área de distribución    X 
Población    X 



Estado de conservación de la loina o madrilla 
 

 

Hábitat de la especie X    
Perspectivas futuras  X   
Estado de conservación    Desconocido 
 



Estado de conservación de la nutria paleártica 
 

NUTRIA PALEÁRTICA (Lutra lutra) 
Código de la 
especie 

Anexo II y IV de la Directiva Hábitats 

 
 
En rojo Zonas de Interés Especial para la nutria en la CAPV 

Área de 
distribución en la 
CAPV 

En la CAPV únicamente se distribuye en el Territorio Histórico de Álava, 
en ríos de la vertiente mediterránea (Ebro, Omecillo, Bayas, Zadorra, 
Ayuda, Inglares y Ega. Recientemente existen citas de la presencia de 
nutria en la vertiente cantábrica donde se había dado por extinguida.  

 
Ega- Berron Ibaia /río Ega- Berrón (ES2110020) 

Región biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados - Hernando, A., Illana, A., Martínez de Lezea, F., Bayona, J., 
2004. Zonas de interés espacial para la nutria (Lutra lutra) 
en Euskadi. Sustrai: revista agropesquera. 68, 53-55 pp. 

- Hernando, A., Martínez de Lezea, F., Illana, A., Bayona, J. y 
Echegaray, J., 2005. Sondeo y Evolución de la distribución 
de la nutria paleártica (Lutra lutra Linnaeus, 1758) en el País 
Vasco (N España). Galemys, 17 (1-2): 25-46 pp. 

- López de Luzuriaga, J., 2009. Sondeo de nutria en el 
territorio histórico de Álava, 2007-2007. Departamento de 
Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava. Diputación 
Foral de Álava. 34 pp. 

- López de Luzuriaga, J., Zuberogoitia, I. y Zabala, J., 2008. 
La nutria en el País Vasco. PP: 207-215. En J.M. López-
Martín y J. Jiménez (eds.). La nutria en España. Veinte años 
de seguimiento de un mamífero amenazado. SECEM, 
Málaga. 

- Naturesfera, 2007. Puesta a punto de un método de censo 
para la nutria (Lutra lutra) mediante el análisis molecular de 
excrementos en Álava. Dirección de Biodiversidad y 
Participación Ambiental del Departamento de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco. 

- Orden Foral 880/2004, de 27 de octubre, por la que se 
aprueba el Plan de Gestión de la Nutria Lutra lutra 
(Linnaeus, 1758) en el Territorio Histórico de Álava 

- Ruiz-Olmo, J., y Delibes, M., 1998. La nutria en España ante 
el horizonte del año 2000. SECEM. Grupo nutria, 300 pp. 

Superficie: Desconocida 
Fecha:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  

Área de distribución 

Magnitud de la tendencia:  



Estado de conservación de la nutria paleártica 
 

Periodo de la tendencia:  
Razones que explican la tendencia indicada:  
La presencia de nutria en la ZEC río Ega- Berrón es irregular 
Fecha de cálculo: 2009 
Método utilizado: Prospección 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  
Razones que explican la tendencia e indicada: 
Principales presiones: Limpiezas de matorral (165), tala de la 
masa forestal sin replantación (167), carreteras y autopistas 
(502), contaminación del agua (701), canalización (830), 
estructuras que modifican los cursos de agua interiores (852) y 
manejo de los niveles hídricos (853) 

Población 

Amenazas: Limpiezas de matorral (165), tala de la masa 
forestal sin replantación (167), carreteras y autopistas (502), 
canalización (830) y estructuras que modifican los cursos de 
agua interiores (852). 
Hábitat: Habita en cursos de agua, lagos, embalses y aguas 
costeras, siempre y cuando presenten una cobertura vegetal 
densa. Las áreas de campeo de la nutria se extienden a lo largo 
de las orillas de los ríos y varían en función de la estación del 
año y la disponibilidad de refugio y alimento.  
Cálculo de superficie: Desconocido 
Fecha de cálculo:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada:  
 
Perspectivas 
futuras 

Malas 

Área de distribución de referencia: 
Población de referencia:  INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA Hábitat idóneo para la especie: Tramos con densa cobertura vegetal 
en sus riberas 

 
CONCLUSIONES 

 Favorable Inadecuada Mala Desconocida 
Área de distribución    X 

Población    X 
Hábitat de la especie  X   
Perspectivas futuras   X  

Estado de conservación   Desfavorable  
 



Estado de conservación del visón europeo 
 

VISÓN EUROPEO (Mustela lutreola) 
Código de la 
especie 

Anexo II y IV de la Directiva Hábitats y especie prioritaria 

 
En rojo Zonas de Interés especial para el visón europeo 

Área de 
distribución en la 
CAPV 

Está presente en los tres Territorios Históricos del País Vasco pero 
alcanza mayores densidades en Álava, en el río Ebro y las 
desembocaduras de sus afluentes.  
 

 
Ega- Berron Ibaia /río Ega- Berrón (ES2110020) 

Región biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados Diputación Foral de Álava, 2004. Informe final del Proyecto LIFE 
00/NAT/E/7335 de Conservación del visón europeo (Mustela 
lutreola) en Álava (País Vasco, España). www.alava.net 
 
Diputación Foral de Álava. 2009. Control de visón americano 
(Neovison vison) en la provincia de Álava. Campaña 2008-2009. 
15 pp. 
 
Diputación Foral de Álava, 2009. Monitorización de la población 
de visón europeo (Mustela lutreola) en la cuencas Cantábricas y 
en la cuenca del río Ega en Álava. 32 pp.  
 
GEIB (2006) TOP 20: Las especies exóticas invasoras más 
dañinas presentes en España. GEIB, Serie Técnica nº 2. 116 pp. 
Gobierno de Navarra y Gestión Ambiental Viveros y 
Repoblaciones de Navarra. Proyecto LIFE 05/NAT/E/000073 de 
Gestión Ecosistémica de Ríos con Visón Europeo (GERVE). 
Informe final. 2008. www.life-gerve.com 
 
Gómez, A., 2009. II Jornadas Técnicas: mamíferos 
semiacuáticos. 8 y 9 de mayo. E. U. de Ingeniería UPV-EHU 
Vitoria-Gasteiz.  
 
Urra, F., 2008. El visón europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 
1761) y la importancia de Navarra en su conservación. Gorosti, 
Vol 18. 46-53. 
 



Estado de conservación del visón europeo 
 

Superficie: Desconocida 
Fecha:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada:  
En los últimos muestreos realizados se han detectado cinco 
visones europeos en la ZEC río Ega-Berrón y es la primera vez 
que en el Lugar se han encontrado hembras.  
Fecha de cálculo: 2009 
Método utilizado: Prospección 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia: 2005-2009 
Razones que explican la tendencia e indicada: 
Principales presiones: Limpiezas de matorral (165), tala de la 
masa forestal sin replantación (167), carreteras y autopistas 
(502), canalización (830), estructuras que modifican los cursos 
de agua interiores (852) y manejo de los niveles hídricos (853). 

Población 

Amenazas: invasión del medio por una especie (954), 
introducción de una enfermedad (963) y contaminación genética 
(964) de las poblaciones. 
Hábitat: Muestra preferencia por tramos de ríos de pequeño 
tamaño, con corriente lenta, con meandros abandonados e islas, 
zonas húmedas con agua permanente, acequias o canales de 
riego, etc, en los que existe una abundante cobertura vegetal 
(mínimo 80 %) formada por zarzas, carrizo y acúmulos de 
restos vegetales procedentes de las riadas que les sirven como 
zonas de refugio y de cría. 
Cálculo de superficie: Desconocido 
Fecha de cálculo:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada:  
 
Perspectivas 
futuras 

Malas 

Área de distribución de referencia: Buena 
Población de referencia: Favorable INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA Hábitat idóneo para la especie: tramos bajos y medios de los ríos, 
con escasa corriente y abundante cobertura vegetal arbórea y sobre 
todo arbustiva. 

 
CONCLUSIONES 

 Favorable Inadecuada Mala Desconocida 
Área de distribución    X 

Población X    
Hábitat de la especie  X   
Perspectivas futuras   X  

Estado de conservación   Desfavorable  
 



Estado de conservación del martín pescador 
 

 

AVIFAUNA DE RÍOS: 
Martín pescador común (Alcedo atthis) 

Código de la 
especie 

Anexo I de la Directiva Aves 

 

 
Distribución de martín pescador común en la CAPV.  
Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad, 2007 

Área de 
distribución en la 
CAPV 

Está presente en los tres Territorios Históricos pero únicamente en el 
TH de Vizcaya la población reproductora para 1998 se mantuvo 
estable. En la actualidad la población reproductora tanto en la CAPV 
como en la ZEC es desconocida. En Álava está presente sobre todo en 
el río Ebro y en el Bayas. En Campezo el número de parejas 
reproductoras podrían encontrarse entre 3-4 (comunicación personal). 

 
Ega- Berron Ibaia /río Ega- Berrón (ES2110020) 

Región biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados Heneberg, P., 2004. Soil particle composition of eurasian 
kingfisehrs´ (Alcedo atthis) nest sites. Acta Zoologica Academi 
Scientiarum Hungaricae 50 (3), pp. 185-193 
Hopkins, L., 2001. Best practice guidelines Aritificial bank 
creation for san martins and kingfishers. The Enviroment 
Agency. 
Martí, R. & Del Moral, J. C. (Eds) 2003. Atlas de las aves 
reproductoras de España. Dirección General de Conservación de 
la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 
Tucker, G.M. & Heath, M.F., 1994. Birds in Europe: their 
conservation status. BirdLife International (BirdLife Conservation 
Series nº 3). Cambridge. 
 
Superficie: Desconocida 
Fecha:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada:  
La población de parejas reproductoras en la CAPV y en la ZEC 
río Ega – Berrón es desconocida.  
Fecha de cálculo:  
Método utilizado: 
Calidad de los datos: 
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia: 
Razones que explican la tendencia e indicada: 

Población 

Principales presiones: Pérdida de hábitats de nidificación (830) 



Estado de conservación del martín pescador 
 

 

Amenazas: alteración del hábitat por canalizaciones (830), 
calidad de aguas (701), alteración del funcionamiento 
hidrológico (890), deforestación de las riberas fluviales (160), 
introducción de especies piscícolas alóctonas (966). 
Hábitat: Cursos fluviales con aguas permanentes y en buen 
estado de conservación. Tramos con aguas tranquilas, poco 
profundas, escasa turbidez, escasos o moderados niveles de 
contaminación y con vegetación de ribera. Como lugares de 
nidificación selecciona taludes sobre los que excavar sus nidos.  
Cálculo de superficie: Desconocido 
Fecha de cálculo:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada:  
 
Perspectivas 
futuras 

Desconocida 

Área de distribución de referencia: Mala 
Población de referencia: Desconocida 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Hábitat idóneo para la especie: Taludes del río Ega 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala Desconocida 

Área de distribución    X 
Población    X 

Hábitat de la especie X    
Perspectivas futuras    X 

Estado de conservación    Desconocido 
 



Estado de conservación del mirlo acuático 
 

 

AVIFAUNA DE RÍOS: 
Mirlo acuático (Cinclus cinclus) 

Código de la 
especie 

 

 
Distribución de mirlo acuático en la CAPV. 

Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad (INB), 2007 
 

Área de 
distribución en la 
CAPV 

En la CAPV presenta una amplia distribución a lo largo de los cursos de 
los tres Territorios Históricos y aunque parece mostrar preferencia por 
cursos fluviales de los macizos montañosos de la Comunidad 
Autónoma también se distribuye en zonas costeras. 

 
 

Ega- Berron Ibaia /Río Ega- Berrón (ES2110020) 
Región biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados Galarza A. 1989. Urdaibai, avifauna de la ría de Gernika. 
Diputación Foral de Bizkaia 
Martí, R. & Del Moral, J. C. (Eds) 2003. Atlas de las aves 
reproductoras de España. Dirección General de Conservación de 
la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 
Moreno-Rueda, G. (2009). Mirlo acuático – Cinclus cinclus. En: 
Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A. 
(Ed.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
http://www.vertebradosibericos.org/ 
Superficie: Desconocida 
Fecha:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada:  
La población existente en la ZEC río Ega – Berrón es 
desconocida. 
Fecha de cálculo:  
Método utilizado: 
Calidad de los datos: 
Tendencia:  
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia: 
Razones que explican la tendencia e indicada: 
Principales presiones: la contaminación del agua (701)  

Población 

Amenazas: contaminación de las aguas (701), alteración del 
hábitat (830), cambios en la hidrología producidos por el 
hombre (890), extracción de arena y grava (300), tala de la 
masa forestal sin replantación (167) y molestias generadas por 
bañistas y pescadores (690). 



Estado de conservación del mirlo acuático 
 

 

Hábitat: cursos fluviales con aguas permanentes, en buen 
estado de conservación y con una pendiente de entre 2-15 %. 
Tramos con aguas limpias, bien oxigenadas, poco profundas y 
con abundantes cantos en el lecho.  
Cálculo de superficie: Desconocida 
Fecha de cálculo:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada:  
 
Perspectivas 
futuras 

Desconocidas 

Área de distribución de referencia: Mala 
Población de referencia: Desconocida 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Hábitat idóneo para la especie: Río Berrón y afluentes  
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala Desconocida 

Área de distribución    X 
Población    X 

Hábitat de la especie X    
Perspectivas futuras    X 

Estado de conservación    Desconocido 
 
 
 



Estado de conservación del avión zapador 
 

 

AVIFAUNA DE RÍOS: 
Avión zapador (Riparia riparia) 

Código de la 
especie 

Especie catalogada como “Vulnerable” según el Catalogo Vasco de 
Especies Amenazadas. 

 

 
Distribución de avión zapador en la CAPV, 2008. 

Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad, 2007 

Área de 
distribución en la 
CAPV 

En la CAPV existen colonias de cría de la especie en los TH de Álava,  
Guipúzcoa y en Vizcaya. En Vizcaya se encontró el primer y único 
núcleo reproductor de la especie en 2008 en el Artibai. En el censo de 
2007 realizado por el Gobierno Vasco se contabilizaron en la CAPV un 
total de 378 y 316 nidos activos. De estos en Álava se contabilizaron 
entre 58-60. La población alavesa presenta una dinámica cíclica, se 
concentra sobre todo en el sur del TH, en los ríos Omecillo y Tumecillo, 
Bayas, Zadorra y río Ebro.  

 
Ega- Berron Ibaia /Río Ega- Berrón (ES2110020) 

Región biogeográfica 
(o marina) 

Atlántica 

Trabajos publicados – Martí, R. & Del Moral, J. C. (Eds) 2003. Atlas de las aves 
reproductoras de España. Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 

– Ruiz de Azua, N., Fernández, J. M., Bea, A. & Carreras, J., 
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Superficie: 5-6 nidos activos en talud del río en 2007. 
Fecha: 2007 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Desconocida 
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia:  

Área de distribución 

Razones que explican la tendencia indicada:  
Los censos realizados en 2007 en la ZEC río Ega – Berrón 
contabilizaron hasta 6 nidos activos en un talud del río.  

Población 

Fecha de cálculo: 2007 



Estado de conservación del avión zapador 
 

 

Método utilizado: Censo 
Calidad de los datos: Buena 
Tendencia: Desconocida 
Magnitud de la tendencia:  
Periodo de la tendencia: 
Razones que explican la tendencia e indicada:  
Principales presiones: Pérdida de hábitats de nidificación (830) y 
falta de lugares alternativos que puedan ser ocupados por la 
especie.  
Amenazas: Uso de pesticidas en agricultura (110) y actividades 
extractivas de arena y grava (300). Ectoparasitismo. 
Hábitat: Cursos fluviales con aguas permanentes y en buen 
estado de conservación. Tramos con aguas tranquilas, poco 
profundas, escasa turbidez, escasos o moderados niveles de 
contaminación y con vegetación de ribera. Como lugares de 
nidificación selecciona taludes en los que excavar sus nidos.  
Cálculo de superficie:  
Fecha de cálculo:  
Calidad de los datos:  
Tendencia:  
Periodo de la tendencia: 

Hábitat de la especie 

Razones que explican la tendencia indicada:  
 
Perspectivas 
futuras 

Malas 

Área de distribución de referencia: Inadecuada 
Población de referencia: Inadecuada 

INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Hábitat idóneo para la especie: Taludes del río Ega 
 

CONCLUSIONES 
 Favorable Inadecuada Mala Desconocida 

Área de distribución  X   
Población  X   

Hábitat de la especie  X   
Perspectivas futuras   X  

Estado de conservación   Desfavorable  
 




