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1. SARRERA. LEKUARI BURUZKO INFORMAZIO APUR BAT 

1.1.- SARRERA 

“ES2120005 Oria Garaia/Alto Oria” KBEa Gipuzkoako hego-ekialdeko ertzean 

dago. Tarte hauek osatzen dute: Oria ibaiaren bi tarte ez-jarraituk, eta Oria 

ibaiaren eskuineko ertzean urak isurtzen dituzten Agauntza eta Zaldibia 

ibaiadarrei dagozkien amaierako tarteek; bi ibai horiek Aralar mendilerrotik 

behera jaisten dira (ES2120011 Aralar). Oria ibaiaren lehen tarteak 

(aurrerantzean, I. tartea) eremu hau hartzen du: ibaiaren goi-ibarretik, Otzaurte 

mendatetik –Aizkorri mendilerroaren azpian dago (ES2120002 Aizkorri-Aratz)– 

Segurako hirigunera arte. Bigarren tartea (aurrerantzean, II. tartea) Legorreta 

eta Alegia udalerrien artean dago, eta Amezketa ibaiarekin bat egiten duen 

lekuraino iristen da. Agauntza ibaiak Beasain eta Lazkao udalerrietan isurtzen 

ditu urak Oria ibaian, eta bi udalerri horien arteko muga eratzen du, ibai-ahora 

bitartean. Zaldibia ibaia, bestalde, Ordizia eta Arama udalerrien arteko muga da. 

Oria Garaia /Alto Oria eremua Batasunaren Intereseko Leku (BIL) izendatzea 

eta Natura 2000 Sarean sartzea proposatu zuten 2000. urtean, Eusko 

Jaurlaritzaren Kontseiluak azaroaren 11n hala erabakita.  

Gerora, 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. 

Eremu horretan, balio eta interes handiko fauna eta flora dago. Batetik, 

Batasunaren intereseko habitatak daude, hala nola haltzadiak eta lizardiak 

(habitataren EBko kodea: 91E0*). Bestetik, intereseko arrain-komunitate bat 

dago. Espezie horietako batzuk Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. 

Eranskinean eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 Legean 

jasota daude; esaterako, loina edo iparraldeko loina txikia (Parachondrostoma 

                                       

1
 2008/23/EE Erabakia, 2007ko azaroaren 12koa; 2009/96/EE Erabakia, 2008ko abenduaren 

12koa; eta 2010/53/EB Erabakia, 2009ko abenduaren 22koa. Egun, azken erabaki hori dago 

indarrean. 
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miegii) eta Arriskupean dagoen Faunaren Euskadiko Katalogoan jasotako beste 

fauna-espezie batzuk. Horrez gain, Interes Bereziko Eremua da bisoi 

europarrarentzat (Mustela lutreola). KBEaren barnean dauden espezieen artean, 

bereziki aipagarria da bisoi europarra (Mustela lutreola). Espezie hori Habitatei 

buruzko Zuzentarauaren II. eta IV. Eranskinetan jasota dago, bai eta 

abenduaren 13ko Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 42/2007 

Legearen II. eta V. Eranskinetan ere. Arriskupean dauden Espezieen Espainiako 

eta Euskadiko Katalogoetan, bisoi europarra “galtzeko arriskuan” kategorian 

jasota dago. KBEaren barnean espezie horren habitata eta haren populazioak 

zaintzea oso garrantzitsua da, horrek bide emango bailuke arro horretako 

gainerako lekuak berriro kolonizatzeko, betiere habitataren kalitatea hobetuz 

gero. KBE honetako ibai-korridorea funtsezkoa da espezie horretako isurialde 

mediterraneoko eta atlantikoko populazioen arteko lotura sustatze aldera, bai eta 

kontserbazio-helburuari begira ere. 

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

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 (BIL) Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) edota Hegaztiak 

Babesteko Eremu Berezi (HBEB) izendatu behar dituzte. Horretarako, 

kontserbaziorako behar diren neurriak finkatuko dituzte, habitat-mota naturalen 

eta eremu horietan dauden espezieen eskakizun ekologikoei erantzungo 

dietenak. Neurri horiek barnean hartuko dituzte, besteak beste: 

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. 

Batasunaren Intereseko Lekuek, Kontserbazio Bereziko Eremuek eta Hegaztiak 

Babesteko Eremu Bereziek Europako Natura 2000 Sare Ekologikoa osatzen dute.  

Ibaien eta erreken toponimiari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Toponimiaren Datu Basean (Hidrografiako toponimoak) jasotakoak erabiltzea 
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erabaki da, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako EAEko mapa hidrologikoan 

(1:150.000 eskala) ageri diren bezala.2. 

1.2.- JABETZA-ARAUBIDEA 

Oria Garaia / Alto Oria KBEaren barneko lurzoru gehienak jabetza pribatukoak 

dira. Herri Onurako Mendiek oso azalera txikia betetzen dute (0,21 ha).  

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. 

 

                                       
2
 Eraso et al, 2001: Euskal Autonomia Erkidegoko Mapa Hidrologikoa. Eskala, 1:150.000. Garraio eta 

Herri Lan Saila. Eusko Jaurlaritza. 
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1.3.- BESTE BABES-FIGURA BATZUK 

Batasunaren Intereseko Leku izendatzeaz gain, eremu horretan ez dago egun 

bestelako babes-figurarik. Nolanahi ere, KBE osoa Interes Bereziko Eremutzat 

hartzen da bisoi europarrarentzat (Mustela lutreola), Mustela lutreola (Linnaeus, 

1761) Bisoi Europarra Kudeatzeko Gipuzkoako Planaren arabera (2004ko 

maiatzaren 12ko Foru Agindua). 

1.4.- NATURA 2000 SAREKO BESTE LEKU BATZUEKIKO LOTURA 

Oria Garaia / Alto Oria KBEa, ibai-korridorea del aldetik, lagungarria da 

inguruko Natura 2000 Sareko eremuekiko lotura ekologikoari begira. Zuzenean 

dago lotuta Natura 2000 Sareko eremu hauekin: ES 2120011 Aralar eta ES 

2120002 Aizkorri-Aratz. Agauntza eta Zaldibia ibaiak zuzenean daude lotuta 

lehenengo eremu horrekin. Bestalde, KBEaren barneko Oria ibaiaren goi-ibarra 

bigarren eremu horren mugetatik oso hurbil dago. KBEaren barneko ibai-tarte 

guztiak interes handiko korridore ekologikoak dira espezie batzuentzat; esate 

baterako, bisoi europarrarentzat, loinarentzat eta desman piriniarrarentzat. 

Hortaz, koherentzia ematen dio Natura 2000 Sareari, elkarrekin lotutako 

eremuen sistema den aldetik. 

Bestalde, Oria ibaiaren arroan Natura 2000 Sareko beste hiru ibai-eremu 

daude: ES2120012 Araxes ibaia / Río Araxes KBEa, ES2120013 Leitzaran Ibaia / 

Río Leitzaran KBEa eta ES2120010 Oriako Itsasadarra / Ría de Oria KBEa; azken 

hori Oria ibaiaren ibai-ahoari dagokio.  
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2. KOKAPENA, AZALERARI BURUZKO DATUAK, MUGAPENA 

  

2.1.- KOKAPENA 

“ES2120005 Oria Garaia/Alto Oria” KBEa Gipuzkoako hego-ekialdeko ertzean 

dago.  

BIL izendatutako eremu horri buruzko Datuen Formulario Normalizatuaren 

arabera, hauek dira eremu horri dagozkion oinarrizko parametro bereizgarriak:  

Kodea ES2120005 

Izena Oria Garaia / Alto Oria 

Erdigunearen koordenatuak W2° 17' 19"/N 42° 58' 56" 

Azalera guztira (ha) 151 

Luzera guztira (km) 29,9 

Gehieneko altitudea (m) 550 

Gutxieneko altitudea (m) 100 

Batez besteko altitudea (m) 266 

Administrazio-eskualdea(k) Gipuzkoa (%100) 

Eskualde biogeografikoa Atlantikokoa 

1. taula. Oria Garaia / Alto Oria KBEaren parametro nagusiak 

Eskala egokitu ostean, hauek izango lirateke “ES2120005 Oria Garaia / Alto 

Oria” KBEaren oinarrizko parametro bereizgarriak: 

Kodea ES2120005 

Izena Oria Garaia / Alto Oria 

Erdigunearen koordenatuak W -2.2789/ N 42.9459 
Azalera guztira (ha) 152,07 

Luzera guztira (km) 29,9 

Gehieneko altitudea (m) 552 

Gutxieneko altitudea (m) 90 

Batez besteko altitudea (m) 209 

Administrazio-eskualdea(k) Gipuzkoa (%100) 

Eskualde biogeografikoa Atlantikokoa 
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Azalera hori hamahiru udalerriri dagokie; gehienak Goierriko eskualdekoak 

dira eta, gutxi batzuk, Tolosaldekoak, taulan ikus daitekeenez: 

Udalerria Azalera (ha) Azaleraren zer % 

Alegia 7,96 5,24 

Arama 3 1,97 

Ataun 10,26 6,74 

Beasain 2,47 1,62 

Ikaztegieta 12,81 8,42 

Itsasondo 0,05 0,04 

Lazkao 20,57 13,52 

Legorreta 20,33 13,37 

Ordizia 3,34 2,2 

Orendain 0,11 0,07 

Segura 9,31 6,12 

Tolosa 3,56 2,34 

Zaldibia 14,56 9,57 

Zegama 43,75 28,77 

Guztira 152,07 100,00 

2.2.- MUGAPENA  

Atal honetan, ES2120005 Oria Garaia / Alto Oria KBEaren mugapena zehaztu 

da, haren barneko ibaien tarteak aintzat hartuta. Mugapena xehetasun-eskalan 

adierazi da (1:10.000 eskala), erantsitako kartografian (1. mapa. Mugapena). 

Tarte hauek osatzen dute Oria Garaia / Alto Oria BILa: Oria ibaiaren bi tarte 

ez-jarraituk, eta Oria ibaiaren eskuineko ertzean urak isurtzen dituzten Agauntza 

eta Zaldibia ibaiadarrei dagozkien amaierako tarteek; bi ibai horiek Aralar 

mendilerrotik behera jaisten dira (ES2120011 Aralar). Oria ibaiaren lehen tarteak 

(I. tartea) eremu hau hartzen du: ibaiaren goi-ibarretik, Otzaurte mendatetik –

Aizkorri mendilerroaren azpian dago (ES2120002 Aizkorri-Aratz)– Segurako 

hirigunera arte. Bigarren tartea (II. tartea) Legorreta eta Alegia udalerrien artean 

dago, eta Amezketa ibaiarekin bat egiten duen lekuraino iristen da. Agauntza 

ibaiak Beasain eta Lazkao udalerrietan isurtzen ditu urak Oria ibaian, eta bi 

udalerri horien arteko muga eratzen du, ibai-ahora bitartean. Zaldibia ibaia, 

bestalde, Ordizia eta Arama udalerrien arteko muga da. 
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3. EZAUGARRI EKOLOGIKOAK  

3.1.- BATASUNAREN ETA ESKUALDEAREN INTERESEKO HABITATEN ETA 

ESPEZIEEN INBENTARIOA 

Atal honetan, ES2120005 Oria Garaia / Alto Oria KBEan dauden Batasunaren 

eta/edo eskualdearen intereseko habitatak eta espezieak zerrendatu dira. 

3.1.1.- Batasunaren intereseko habitatak  

Atal honetan, Oria Garaia / Alto Oria KBEan kartografiatutako Batasunaren 
intereseko habitatak zerrendatu dira. Zenbakera bat dator Habitatei buruzko 

Zuzentarauaren I. Eranskineko eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari 

buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legeko kodeekin. (*) ikurrak Lehentasunezko 

Habitata dela adierazten du.  

Eremu horretako habitaten banaketa erantsitako kartografian adierazi da (2. 

mapa: Batasunaren intereseko habitatak). 

KBEaren barneko Batasunaren intereseko habitaten banaketa-taulan ikus 

daitekeen bezala, aztertutako habitat-moten estaldura ez dator guztiz bat eremu 

hori Batasunaren Intereseko Leku izendatzeko Europako Batzordeari bidalitako 

Datuen Formulario Normalizatuan adierazitakoarekin. Alde horien arrazoia da 

lehen aldiz BIL izendapena eskatzeko erabilitako eskala eta KBE izendapena 

eskatzeko gaur egungo lanetan erabilitakoa desberdinak direla. 2004. urtean, 

1:25.000 eskala erabili zen; gaur egungo lanetan, berriz, 1:5.000 eskala erabili 

da; horrez gain, ikerketa zorrotzagoa egin da orain.  

Hauek dira KBEan kartografiatutako Batasunaren intereseko habitatak: 

91E0* - Haltzadiak eta lizardiak (Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior 

espezieen baso alubialak: Alno–Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

6510 – Sega-belardiak: behe-altitudeko sega-belardi txiroak (Alopecurus 

pratensis, Sanguisorba officinalis). 

6210 - Larre mesofiloak, Brachypodium pinnatum espeziearekin: belardi lehor 

erdinaturalak eta sastrakadi-fazieak, karedun substratuen gainean (Festuco 

Brometalia) (*orkidea bikainak dituzten lekuak). 
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Jarraian, Oria Garaia / Alto Oria KBEan kartografiatutako habitat bakoitzaren 

azalerari buruzko datuak zehaztu dira. Kontserbazio-egoera zehazteko, adituen 

irizpideak, egindako landa-ikerketa eta zenbait iturri bibliografiko hartu dira 

oinarri. Erreferentzia horiei buruzko datuak KBE honetako elementu bereizgarri 

eta adierazgarri bakoitzaren kontserbazio-egoerari buruzko fitxan irakur 

daitezke. 

IZENA KODEA 
AZALERA 

(ha) 
EREMUARE
N ZER % 

ADIERAZGAR
RITASUNA 

KONTSERBA
ZIO-EGOERA 

Alnus glutinosa eta Fraxinus 
excelsior espezieen baso 

alubialak 

91E0* 30,97 20,3 C Kaskarra 

Behe-altitudeko sega-belardi 

txiroak 
6510 12,63 8,3 C Desegokia 

Belardi lehor erdinaturalak 

eta sastrakadi-fazieak, 
karedun substratuen gainean 

6210 (1) 0,29 0,19 D - 

GUZTIRA  43,78 28,79   

(1) * Orkidea bikainak dituzten lekuak 

 2004ko Datuen Formulario Normalizatuarekin alderatuz, beste habitat mota bat 

zehaztu da KBE honetan: 6210 habitata; hau da, Larre mesofiloak Brachypodium 
pinnatum espeziearekin. Edonola ere, habitat horrek azalera txikia hartzen du.  

3.1.2.- Batasunaren eta/edo eskualdearen interesekoa den eta 

arriskupean dagoen landaredia 

KBE honetan, ez da aurkitu Habitatei buruzko 92/43/EEE Zuzentarauaren II. 

Eranskinean eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 

13ko 42/2007 Legean jasotako landare-espezierik. Arriskupean dauden 

Espezieen Euskadiko Katalogoan jasotako landare-espezierik ere ez da aurkitu. 

Nolanahi ere, EAEko Landaredi Baskularraren Zerrenda Gorrian proposatutako 

espezie bat aurkitu da Agauntza ibaiaren goi-ibarrean, KBEaren eremutik gorago: 

Ulmus laevis espeziea. Espezie hori honela dago jasota NKNBren eskualdeko 

kategorietan: nahikoa daturik ez.  

3.1.3.- Batasunaren eta/edo eskualdearen interesekoa den eta 

arriskupean dagoen fauna 

Hurrengo taulan, Oria Garaia / Alto Oria KBEaren barneko Batasunaren edo 

eskualdearen intereseko fauna-espezieak adierazi dira, aintzat hartuta zer 

eranskinetan dauden jasota eta nola katalogatu diren. Hegaztiei dagokienez, 

Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren I. Eranskinean (Natura Ondareari eta 
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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 oinarritzat. Erreferentzia horiei 

buruzko datuak KBE honetako elementu bereizgarri eta adierazgarri bakoitzaren 

kontserbazio-egoerari buruzko fitxan irakur daitezke, Eranskinean. 

KBEko faunak zer egoera duen Habitatei eta Hegaztiei buruzko Zuzentarauen Eranskinetan, eta nola 
dagoen katalogatuta Arriskupean dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan 

Espeziea 

Habitatei 

buruzko 
Zuzentarauaren 

eranskinak 

Hegaztiei 

buruzko 
Zuzentarauaren 

eranskinak 

Arriskupea

n dauden 
Espezieen 
Euskadiko 
Katalogoa3 

Adieraz
garrita
suna 

Kontserbazio-
egoera 

 

HEGAZTIAK      

Alcedo atthis (martin 
arrantzalea) 

 I IB C Desegokia 

Cinclus cinclus (ur-zozoa)   IB P Desegokia 

Carduelis spinus (tarina) 

 
  IB - - 

Acrocephalus 

schoenobaenus (benarriz 
arrunta) 
 

  GA - - 

Actitis hypoleucos (kuliska 
txikia) 

  B - - 

Ardea cinerea (koartza 
hauskara) 

   - - 

Hippolais polyglotta (sasi-
txori arrunta) 
 

   - - 

Jynx torquilla (lepitzulia)   IB - - 

Muscicapa striata (euli-
txori grisa) 

   - - 

Ficedula hypoleuca  

(euli-txori beltza) 
  B - - 

Phalacrocorax carbo 

(ubarroi handia) 
 

   - - 

Phoenicurus phoenicurus 
(buztangorri argia) 
 

  K - - 

Sylvia borin (baso-txinboa) 
 

   - - 

Phylloscopus trochilus (txio 
horia) 
 

  B  - 

UGAZTUNAK      

Mustela lutreola (bisoi 
europarra) 

II, IV  GA C 
Kaskarra - 

txarra 

                                       
3 GA: galtzeko arriskuan; K: kaltebera; B: bakana; IB: interes berezikoa 
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KBEko faunak zer egoera duen Habitatei eta Hegaztiei buruzko Zuzentarauen Eranskinetan, eta nola 
dagoen katalogatuta Arriskupean dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan 

Espeziea 

Habitatei 
buruzko 

Zuzentarauaren 

eranskinak 

Hegaztiei 
buruzko 

Zuzentarauaren 

eranskinak 

Arriskupea
n dauden 

Espezieen 

Euskadiko 
Katalogoa3 

Adieraz

garrita

suna 

Kontserbazio-

egoera 

 

ARRAINAK      

Chondrostoma toxostoma 
(=Parachondrostoma 

miegii) (loina edo 
iparraldeko loina txikia) 

II   C Ona 

Luciobarbus graellsii 
(Graellsen barboa edo 
Ebrokoa) 

V   C Ona 

Bestalde, aipatu beharra dago Oria ibaiaren goi-ibarra eta Zaldibia eta 

Agauntza ibaiak Interes Bereziko Eremutzat hartzen direla igaraba 

arruntarentzat, Datuen Formulario Normalizatuko zerrendan ageri ez bada ere. 

Izan ere, eremu horietako baldintzak oso onak dira eta, horrez gain, hurbil daude 

espezie hori berreskuratzen eta hedatzen ari den eremuetatik (Nafarroako 

lurralde gehiena eta Arabako isurialde mediterraneoa).  

Graellsen barboa edo Ebrokoa ere (Luciobarbus graellsii) ez dago jasota 

Datuen Formulario Normalizatuan, baina espezie hori badago KBE honetan. 

Espezie hori Habitatei buruzko Zuzentarauaren V. Eranskinean eta abenduaren 

13ko Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 13ko 42/2007 Legean 

jasota dago. 

Bestalde, EAEko Bizkaiko golkoko isurialdean egin diren uhalde-enararen 

(Riparia riparia) populazio habiagileen errolden emaitzen arabera, espezie hori 

badago KBE honetan; populazio habiagileek kanalizazio-hormen drainatze-zuloak 

baliatzen dituzte habiak egiteko. 

Diagnostikoa dokumentuan eta KBE honetan adierazgarriak diren espezieen 

Eranskineko fitxetan espezie horiei eta beste batzuei buruzko xehetasun gehiago 

irakur daitezke (kopurua, banaketa, kontserbazio-egoera eta arrisku nagusiak).  
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3.2.- KUDEAKETARAKO FUNTSEZKO ELEMENTUEN HAUTAKETA 

Aurrez aipatutako Oria Garaia / Alto Oria 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. 

– Beste habitat edo espezie basati batzuen edota leku horretako 

osotasun ekologikoaren onerako jardungo duten habitatak edo 

espezieak izatea. 

– Habitat edo espezie horiei buruzko informazio teknikoan edo 

zientifikoan jasota egotea egoera kaskarrean daudela edo neurri 

egokiak hartu ezean hala 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. 

– KBEko funtsezko elementuak iraunarazteko kontserbatu beharreko 

prozesuak. 

Hauek dira irizpide horiek oinarri hartuta Oria Garaia / Alto Oria KBEaren 

barnean kontserbazio-helburuari begira funtsezkotzat jo diren elementuak: 

– Ibai-sistema, korridore ekologikotzat duen funtzionalitatea, eta Natura 

2000 Sarearen koherentziari eta loturari egiten dion ekarpena. 
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– Ibai-habitatak: Ibaiertzeko haltzadiak eta lizardi subkantauriarrak 

(habitataren EBko kodea: 91E0*). 

– Mustela lutreola (bisoi europarra) 

– Parachondrostoma miegii (loina) eta arrain-komunitatea.  

– Ibaietako hegazti-fauna: Cinclus cinclus (ur-zozoa), Alcedo atthis 

(martin arrantzalea) eta ibaiertzetako beste hegazti-espezie batzuk. 
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4. KONTSERBAZIO-HELBURUAK ETA -NEURRIAK 

Oria Garaia / Alto Oria KBEa kontserbatzeko neurriak dokumentu hauetan 

jasotakoak dira: 1. dokumentuan (Jarraibideak, araudiak 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, Oria Garaia / Alto Oria KBEaren kudeaketarako 

funtsezkotzat jo diren elementuen kontserbazio-helburuak eta -neurriak zehaztu 

dira. Neurri horiek erantsitako kartografian adierazi dira (3. mapa: Jarduerak).  

IBAI-KORRIDORE EKOLOGIKOA 

Justifikazioa 

Oria Garaia/Alto Oria KBEaren barneko ibai-tarte guztiak interes berezikoak dira lotura ekologikoari 

begira. Oria ibaiak eta haren ibaiadarrek osatzen duten ibai-korridore ekologikoak barnean hartzen 

ditu lehorreko, uretako eta aireko korridoreak, eta oso bide garrantzitsuak dira fauna- eta flora-

espezieak hedatzeko, ibaietakoak izan zein ez, bai eta migrazioetarako ere. Horrez gain, ibaiaren 

dinamika naturalak ingurune-aniztasuna eta mikrohabitatak sortzen ditu, beharrezkoak direnak 

flora- eta fauna-espezie asko babesteko, elikatzeko, ugaltzeko eta/edo hedatzeko. Bereziki 

aipagarriak dira espezie hauek: bisoi europarra (Mustela lutreola) eta loina edo iparraldeko loina 

txikia (Parachondrostoma miegii). Bi espezie horiek Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. 

Eranskinean jasota daude (abenduaren 13ko Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 

42/2007 Legearen II. Eranskina). KBE honetako intereseko beste espezie batzuk martin arrantzalea 

(Alcedo atthis) eta ur-zozoa (Cinclus cinclus) dira. Horrez gain, Alnus glutinosa eta Fraxinus 

excelsior espezieen baso alubiala Batasunaren intereseko lehentasunezko habitata da (91E0*), eta 

hala dago jasota Habitatei buruzko Zuzentarauaren I. Eranskinean (abenduaren 13ko 42/2007 

Legearen I. Eranskina). 
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Kontserbazio-egoera 

Lehorreko korridorea: Oria Garaia / Alto Oria KBEan, ibaiertzeko eremu handiak erabili dira 

hirigintza- eta industria-jardueretarako, bai eta, neurri txikiagoan, belardietarako ere. Horren 

ondorioz, ibai-korridorea zatikatuta dago, eta ezaugarri naturalak dituzten tarte ez-jarraitu batzuk 

soilik kontserbatu dira. Oro har kontserbazio-egoera kaskarra den arren, tarte batzuk oraindik ere 

egoera onean daude; batez ere, ibaiaren goi-ibarrean. Nolanahi ere, esan daiteke KBE honetako 

lehorreko korridorearen egoera KASKARRA dela. 

Uretako korridorea: KBEaren barnean, uraren kalitatea kaskarra da tarte batzuetan.  

Oria Garaia / Alto Oria KBEko uraren kalitatea 

 
Kalitate fisiko-

kimikoa  

 

Kalitate biologikoa 

Tarteak IBMWP indizea arrain-fauna 

Oria, I. tartea Ona Ona Ona 

Oria, II. tartea Nahiko ona Ertaina Ertaina 

Agauntza ibaia Ona Ona Ona 

Zaldibia ibaia Txarra Ertaina Ertaina  

Oria Garaia / Alto Oria KBEko lau tarteetatik, Oria ibaiaren goi-ibarra eta Agauntza ibaia daude 

egoera onean. Oria ibaiaren Legorreta eta Alegia arteko tartea eta Zaldibia ibaian, berriz, uraren 

kalitatea eskasa da. Hori guztia ondorioztatu da egindako analisi fisiko-kimiko eta biologikoetatik 

(makroornogabeak eta arrain-komunitatea). 

Bestalde, ibai-inguruneko lotura ekologikoa eta ibaiaren dinamika eraldatuta daude, oztopoak 

(presa txikiak) eta emari-galerak direla eta; azken horiek bereziki garrantzitsuak dira Oria ibaiaren 

II. tartean eta Zaldibia ibaian. Horrek guztiak oso ondorio kaltegarriak ditu uretako ingurunearen 

mende bizi diren espezieetan.  

Aurrez aipatutakoa aintzat hartuta, esan daiteke ibai-korridorearen kontserbazio-egoera desegokia 

dela KBE honetan. 

Aireko korridorea: Oria Garaia / Alto Oria KBEa zenbait linea elektrikok zeharkatzen dute, edo 

eremu horretatik oso gertu edo paralelo igarotzen dira. Linea horiek ez daude balizatuta, hegazti-

faunak talka egin dezan eragozteko. Horregatik, aireko korridorearen kontserbazio-egoera 

desegokitzat jotzen da. 
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Presioak eta arriskuak 

Lehorreko korridorea: 

Ia KBE osoan daude luzetarako jarraitutasunaren etendurak (kanalizazioak). Taula honetan adierazi 

dira: 

 
KBEan (bi ertzetan) babesak (hesiak edo harri-lubetak) dituzten tarteen luzera (m-tan) 

Oria, I. tartea 4028 %18,78 

Oria, II. tartea 8405 %46,92 

Agauntza 8079 %66,25 

Zaldibia 4827 %54,64 

Ibaia bideratutako tarteen luzera guztira 25.339 %42,44 

KBEko tarte guztietan, oso handia da eraldaketa morfologikoengatiko presioa (estaldurak, 

kanalizazioak, oztopo artifizialak –presa txikiak–, zubiak, eta herri-jabari hidraulikoari dagozkion 

beste eremu batzuen okupazioa). Izan ere, babesak eta kanalizazioak ugariak dira, Oriaren goi-

ibarreko tartean (I. tartea) izan ezik; azken eremu horretan presioa ez dela hain handia esan 

daiteke.  

Bestalde, zenbaitetan belardiak eta labore-sailak ibilguaren ertzean daude, eta horren ondorioz, 

etendurak daude galeria-basoetan. Horrela, erriberako landaredia sinplifikatu egin da, eta belar-

geruzak soilik iraun du. Hauek dira Oria Garaia / Alto Oria KBEan belardiek, labore-sailek eta beste 

erabilera batzuek eragindako luzetarako jarraitutasunaren etendura nagusiak: 

Oria Garaia / Alto Oria KBEko erriberako basoaren luzetarako jarraitutasunaren etendura, 

belardiek, labore-sailek eta nekazaritza- eta basogintza-jarduerek eraginda 

 
Luzera (m), 
eskuineko ertzean 

Luzera (m), 

ezkerreko 
ertzean 

Guztira, bi ertzetan 

Oria, I. tartea 711 1733 2444 

Oria, II. tartea 632 2814 3446 

Agauntza 518 525 1043 

Zaldibia 641 430 1071 

GUZTIRA 2502 5502 8004 

Uretako korridorea: 

Uraren kutsadura: Oria ibaiaren I. tartean eta Agauntza ibaian, uraren kalitatea eta egoera 

ekologikoa onak dira. Baina Oria ibaiaren II. tartean eta Zaldibia ibaiaren beheko tartean, 

kutsadura arazo batzuk daude, biztanle-gune batzuek urak KBE honetan isurtzen baitituzte, 

zuzenean edo zeharka. Arazo horri irtenbidea emateko, saneamendua hobetu beharko litzateke 
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biztanle-gune hauetan: Mutiloa, Gabiria, Altzaga, Arama, Gaintza, Abaltzisketa, Baliarrain eta 

Orendain. Udalerri horien saneamendu-proiektuak idazten ari dira gaur egun. Horrez gain, 

Zaldibiako saneamendua Goierriko kolektore nagusiarekin lotzeko lanak ere egiteko daude. 

Gainera, gerta daiteke auzo edo biztanle-gune txiki batzuk edota KBEra urak isurtzen dituzten 

udalerrietako industria batzuk loturarik gabe geratzea. Horregatik, beharrezkoa izango da Oria 

ibaiko eta haien ibaiadarretako uren kalitatearen jarraipena egitea, kalitatea kaskarra izateak 

baldintzatu egingo bailituzke KBEan dauden Batasunaren intereseko habitaten eta espezieen 

kontserbazio-egoerari begira ezarritako helburuak.  

Presa txikiak/oztopoak: Ibaiaren luzetarako jarraitutasuna funtsezkoa da arrain-espezieak, 

migratzaileak direnak zein ez direnak, mugitzeko eta lekualdatzeko, mugimendu horiek ezinbesteko 

baitituzte beren bizi-zikloa osatzeko.  

- Oria Garaian, 33 oztopo daude, lau tartetan: 

· Oria, I. tartea: 12 oztopo. Gipuzkoako Foru Aldundiak haietako bat iragazkortu du duela 

gutxi: Goia errota. Beste batek iragazkortasun ertaina du arrainentzat. Eta gainerakoak ez 

dira iragazkorrak: Magdalena errotak, Lesaka, Armaola, Arrabiola, Errota Berri, Idiakez eta 

Zubitxo, Zegama paper-fabrikako presa txikia, eta izen ezezaguneko beste bi presa txiki. 

Tarte horretan ez dago fauna igarotzeko gailurik, edota ez dute behar bezala funtzionatzen; 

hortaz, iragazkortasuna txarra da faunarentzat. 

· Oria, II. tartea: 4 oztopo nagusi daude. Haietako batek soilik du iragazkortasun ona: Aldaba 

Z.H.ak. Beste batek iragazkortasun ertaina du: Alegiako ur-emaria neurtzeko estazioak. Eta 

gainerako biek iragazkortasun txarra dute: Ikaztegieta Z.H.ak, igarotzeko gailuak ez duelako 

ongi funtzionatzen, eta Etxezarreta paper-fabrikako presa txikiak, ez baitu igarotzeko gailurik.  

· Zaldibia ibaia: tarte horretan, 6 oztopo daude. Haietako bat iragazkortasun txarrekoa zen 

(Biona), baina Gipuzkoako Foru Aldundiak duela gutxi iragazkortu du; hortaz, iragazkortasun 

ona duela esan daiteke. 

· Agauntza ibaia: 11 oztopo daude. Haietako 4 iragazkortasun txarrekoak dira arrainentzat, eta 

ez dute igarotzeko gailurik. Presa txiki hauek dira: CAF Beasaingoa, Albizu Z.H.koa, Iribe 

errotakoa eta izen ezezaguneko beste bat. 

- Uretako korridorearen jarraitutasunean eragiten duten beste elementu batzuk oztopoetatik 

gorako tarteetan sortzen diren urmaelak dira, ibai-habitatak eraldatzen baitituzte.  

- Gainera, emari-galerek ere eragin kaltegarria dute uretako korridorean. Alde horretatik, 

azpimarragarria da KBEaren barnean kontsumorako ez diren uren erabilerek sortutako presioa, 
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oso handia baita bai Zaldibia ibaian bai Oria ibaiaren II. tartean.  

- Emari-deribazioak, batik bat erabilera hidroelektrikorako baliatzen direnak, oztopo dira arrain-

espezieen beheranzko migraziorako.  

Aireko korridorea: 

KBEa zeharkatuko duten linea elektriko berriak eraikitzeko aukerarekin daude lotuta arriskuak.  

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

Lehorreko korridorea: 

Legezko baldintzatzaile positibotzat hauek aipa daitezke: 

- Uraren arloko legerian –batik bat, Herri Jabari Hidraulikoaren Erregelamenduan, urtarrilaren 11ko 

9/2008ko Errege Dekretuan idatzitako modu berrian–, HJHaren eta haren zortasun-zonaren 

erabilera arautzen da. Horren helburuak dira herri-jabari hidraulikoaren egoera kontserbatzea, 

uretako ekosistemen hondatzeari aurrea hartzea, ekosistema horiek hobetzea, eta abar.  

- Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Bizkaiko Golkoko isurialdea). 

Plan horren arabera, Natura 2000 Sarearen barneko ibaiertzak Natura Intereseko Lehentasunezko 

Eremuak dira. Eremu horietan, “babes-irizpide nagusia ‘Ibilgua Babesteko Eremu’ bat ezartzea da 

(landa-eremuetako ibaiertzetan, ibilgu publikoaren mugabanaketa-lerroarekiko 50 metroko 

gutxieneko erretiroa, eremu horiek ez badute berariazko antolamendu-dokumenturik), eta 

ingurunea eralda dezakeen edozein jarduera debekatzea”. Erretiro horiek errespetatu beharko 

dira lurzoru naturala eralda dezakeen edozein esku-hartzetan, behar bezala justifikatutako lan 

publikoetan, instalazioetan edo azpiegituren eraikuntzan izan ezik. 

- EAEko Landa Garapen Iraunkorrerako Programak (2007-2013) aintzat hartzen ditu zenbait 

nekazaritza- eta ingurumen-neurri, biodibertsitateari eta nekazaritza-paisaiari eusteko; 

horretarako, erriberako heskaiak eta landaredia kontserbatuko dira, lursailetik pasatzen diren 

ibai-ibilguen inguruan. Jarduera hori lehentasunezkoa da Natura 2000 Sareko eremuetan. Horrez 

gain, aipagarria da baso-lurzoruen erabilera iraunkorra helburu duten neurrien multzoa. Hauek 

dira, besteak beste, neurri horietako batzuk: baso autoktonoak kontserbatzeko eta berritzeko 

jarduerak; baso-berritzeetan espezie jakin batzuk soilik erabiltzea; mendien ustiaketan inpaktu 

txikia eragiten duten teknikak erabiltzea; eta erriberako landaredia kontserbatzea eta 

lehengoratzea. 

- Eremu honetan zer jarduera egin beharko liratekeen aztertzean, lursailen jabetza ere 
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baldintzatzaile garrantzitsua da, gehienetan pribatua baita. 

Uretako korridorea: 

Aurrez aipatutako xedapenetatik eratortzen diren legezko baldintzatzaileez gain, Plangintza 

Hidrologikoaren Instrukzio berria aipatu behar da, irailaren 10eko ARM/2656/2008 Aginduaren 

bidez onartua. Aurrerantzean plan hidrologikoetan aintzat hartu beharreko alderdi batzuk jasotzen 

ditu; besteak beste, ur-emakidetan emari 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 lehengoratzeko; eta, horretarako, haien eskakizun 

ekologikoak bete behar dira eta haietan eragina duten funtzio ekologikoei epe luzera eutsi behar 

zaie”. 

Uretako korridorea lehengoratzeko neurriak ezartzeko baldintzatzaile nagusietako bat indarrean 

dauden uraren erabilerari eta aprobetxamenduari buruzko administrazio-emakidak dira, kontsumo-

erabilerak nahiz kontsumokoak ez direnak hartzen dituztenak; emakida-aldi luzekoak dira, eta 

kasuren batean (emari ekologikoak), ezarritako baldintzak ez dira nahikoak KBEan funtsezkotzat 

hartutako espezieak egoera onean kontserbatzea bermatzeko. 

KBEan gauzatzen ari diren jardueren artean, hauek aipatu behar dira:  

- Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak azaleko uren kalitatea kontrolatzeko bi sare ditu: SAICA 

sarea (Uraren kalitateari buruzko informazio-sistema automatikoa) eta CEMAS sarea (azaleko ur-

masen egoera kontrolatzeko sarea). Oria ibaian, Andoainen, SAICA sareko kontrol-estazio bat 

dago. 

- Eusko Jaurlaritzak, Uraren Euskal Agentziaren (ur-agentzia) bidez, EAEko azaleko ur-masen 

egoera ekologikoa kontrolatzen du, bi kontrol-sareren bitartez: Euskal Autonomia Erkidegoko 

ibaien egoera biologikoaren jarraipenerako sarea eta Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien egoera 

kimikoaren jarraipenerako sarea. Horrez gain, arrainen laginketak egiten dira.  

- Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako ibaietako uraren kalitatearen jarraipena egiteko sarea du 

(kontrol fisiko eta kimikoak, kalitate biologikoa eta arrainen laginketak).  

Oria Garaia / Alto Oria KBEan Eusko Jaurlaritzaren sareko hiru laginketa-estazio daude: bat, Oria 

ibaiaren II. tartean (Legorreta); beste bat, Agauntza ibaian (Ataungo San Martinetik behera); eta 

beste bat, Zaldibian (herri horretako isurpen-gunetik gora). Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiak 

KBEaren barneko tarte guztietan ditu laginketa-estazioak. Baina ez dauka laginketa-estaziorik 

Agauntza ibaian, Lazkaotik behera. 

- Arrain-faunaren jarraipenerako jarduerak: Gipuzkoako Foru Aldundiak Gipuzkoako ibaietako 

arrain-faunaren egoeraren jarraipen espezifikoa egiten du. Jarraipen horren xedea da arrain-
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komunitateak (bereziki, salmonidoenak) zer egoeratan dauden jakitea, komunitate horien 

populazioek zer joera duten aztertzea, eta egoera kudeatzeko eta hobetzeko neurriak ezartzea. 

Horrez gain, Gipuzkoako ibaietan aingira-populazioen jarraipena egiten du, EAEn Aingira 

Berreskuratzeko Kudeaketa Planari jarraituz. Alderdi horri dagokionez, ahalegin berezia egiten ari 

dira Oria ibaiaren arroan, oso egokitzat jotzen baita espezie horrentzat. 

- Oztopoak iragazkortzeko programa (GFA – KKH): Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak 

erabiltzen ez diren emakidei lotutako oztopoak eraisten ditu, eta arrainentzako pasabideak 

eraikitzen. Gipuzkoako Foru Aldundiak ere oztopoak eraisteko eta iragazkortasuna hobetzeko 

jarduerak egiten ditu. Gipuzkoan oztopoak iragazkortzeko programan proposatutako presa 

txikietatik 4tan esku hartu da jada: Oria ibaiaren goi-ibarrean, I. tartean, Aramasagastin eta 

Goian, eta Zaldibia ibaian, Orklin eta Bionan. Oria ibaiaren I. tarteko beste hiru oztopo 

deuseztatzeko proiektuak idatzi dira jada, baina gauzatzeko daude. Hauek dira: Magdalena, 

Santa Cruz eta Armaola. 

- Arrainak igarotzeko gailuen eraginkortasunaren jarraipena. Gipuzkoako Foru Aldundiaren 

oztopoak iragazkortzeko planak barnean hartzen du ezarritako iragazkortze-gailuen 

eraginkortasunaren kontrola eta jarraipena egiteko programa bat. Agauntza ibaian, ur-emariak 

neurtzeko estazioak amuarrainarentzat duen iragazkortasunaren jarraipena egin da, eta emaitzak 

onak izan dira (markatutako banakoen %77k oztopoa gainditu du).  

- Saneamendu-jarduerak: Azken urteetan, ahalegin handia egin da Oria ibaiaren saneamenduan. 

Dena den, KBEan isurpenak egiten dituzten biztanle-gune txiki batzuen saneamendua hobetu 

beharra dago, eta Zaldibiko saneamendua Goierriko kolektore nagusiarekin lotu behar da. 

 

 

 

 

 

 

Helburuak eta jarduerak 
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Azken helburua 
Oria Garaia/Alto Oria KBEko ibai-korridorea kontserbatzea eta 

lehengoratzea 

1. helburu 

operatiboa 

Korridore ekologiko jarraitua kontserbatzea eta lehengoratzea, 

ibaiertzen arteko lotura ekologikoa bermatzeko eta fauna lekualdatu 

ahal izateko 

Jarduerak 

Aplikagarria da 1.JAR.1 jarduera (24,6 ha), erriberako landaredi naturala 

lehengoratzeko, proposatutako tarteetan (ikus Jardueren mapa). Jarduera 

horrek barnean hartzen du galeria-basoaren 24,6 ha lehengoratzea, sega-

belardiek, belar-sailek eta beste erabilera batzuek hartutako eremuetan, bai eta 

galeria-basoa oso hondatuta dagoen lekuetan ere.  

Aplikagarriak dira, halaber, jarduera hauek: 

1. JAR.2. Lursailen jabeekin borondatezko akordioak sustatzea, erriberako 

landaredi naturalaren egitura eta osaera hobetzeko, 10 m-ko zabaleran, 

proposatutako tarteetan (ikus Jardueren Mapa). Helburua da ibaiertzetako 

azaleraren 6,9 ha-tan jardutea. 

1.JAR.3. Arroaren ardura duen eskudun erakundearen aurrean, herri-jabari 

hidraulikoa zehaztea sustatutako da. Horretarako, erakunde horrek egindako 

edo balidatutako azterketa teknikoak hartuko dira abiapuntu, kontuan hartuta 

ezaugarri morfologikoak, azterketa hidrologikoak eta hidraulikoak, eta 

eskuragarri dauden erreferentzia historikoak. Horren helburua da KBEaren ibai-

lurraldea mugatzea. 

1.JAR.9: harri-lubetetan eta ibaia bideratutako eremuen ertzetan birlandaketak 

egitea (ibilguaren 13.000 ml hartuko lituzke jarduera horrek). 1.JAR.21: ibai-

korridorea kontserbatzearen garrantziaz jabetzeko jarduerak, inguru horretako 

Udaletan, ikastetxeetan, eta nekazarien eta basozainen elkarteetan.  

 

2. helburu KBEaren barnean, uraren kalitatea eta ibaien egoera ekologikoa 
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operatiboa hobetzea 

Jarduerak 

Aplikagarria da 1.JAR.10 jarduera: urak zuzenean edo zeharka KBE honetan 

isurtzen dituzten biztanle-guneetako saneamendua gauzatzea (Zaldibiako 

saneamenduaren lotura, eta biztanle-gune hauetako saneamendua: Mutiloa, 

Gabiria, Altzaga, Arama, Gaintza, Abaltzisketa, Baliarrain eta Orendain). 

Aplikagarriak dira jarduera hauek: 1.JAR.5 (3 kontrol-gune berri) eta 1.JAR.6, 

KBEan azaleko uren egoera ekologikoa kontrolatzea.  

3. helburu 

operatiboa 
Uretako korridoreko oztopoak kentzea 

Jarduerak 

Aplikagarria da bereziki 5.J.2 jarraibidea, KBEan erabiltzen ez diren emakidei 

eta KBEtik kanpo egon arren eremu horretan eragin nabarmenak izan 

ditzaketen beste batzuei buruzkoa.  

JP1.- Oztopoak iragazkortzeko proiektuak gauzatzea, emakida hauei 

dagokienez: Santa Cruz, Magdalena eta Armaola errotak. 

JP2.- Ziprinidoentzat iragazkortasun txarra duten KBEko oztopoak 

iragazkortzeko proiektuak idaztea eta gauzatzea (ikus Diagnostikoa 

dokumentua eta jardueren mapa). 

Presa txikiak/oztopoak erabat edo partzialki botatzeko proiektu guztiek barnean 

hartuko dituzte urloetako edo urmaeletako erriberen morfologia hobetzeko 

jarduerak. 

 

 

 

IZENA X Y ALT. 
NEURRIARE

N KODEA 

CAF Beasain 565843,9 4766380,74 1,2 JP2, 1.JAR.7 
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Albisu Z.H./ Goiko 

lantegiko presa 
565948,15 4765456,45 4,1 JP2, 1.JAR.7 

Iribeerrota (Errotaundi) 566807,38 4763704,76 4,8 JP2, 1.JAR.7 

Armaola errota 559765,06 4761341,43 3,2 JP2, 1.JAR.7 

Arrabiola errota 559374,36 4760523,3 5,5 JP2, 1.JAR.7 

Zegama paper-fabrika 557465,67 4757706,98 2,2 JP2, 1.JAR.7 

Errota Berri 557339,66 4757065,49 4,6 JP2, 1.JAR.7 

Idiakez errota/ Ikaizko 

Errota 
557334,94 4757022,9 1,2 JP2, 1.JAR.7 

Zubitxo errota 558109,84 4755652,59 7,5 JP2, 1.JAR.7 

Magdalena errota 560892,04 4762404,5 1,4 JP2, 1.JAR.7 

Santa Cruz errota ( Lesaka 

errota) 
560723,89 4762201,66 2,6 JP2, 1.JAR.7 

Etxezarreta paper-fabrika 568746,41 4770074,46 2,6 JP2, 1.JAR.7 

DAG1 565848,1 4766412,1 1,2 JP2, 1.JAR.7 

DAG2 566145,07 4765029,09 0,7 JP2, 1.JAR.7 

DAG3 566240,07 4765033,09 1 JP2, 1.JAR.7 

DAG5 566430,06 4764732,09 0,5 JP2, 1.JAR.7 

Agauntzako ur-emaria 

neurtzeko estazioa 
567024,01 4762916,08 0,7 JP2, 1.JAR.7 

DORI1 560101,81 4754350,26 3,2 JP2, 1.JAR.7 

DORI2 557871,92 4758535,3 1,9 1.JAR.8 

Alegiko ur-emaria 

neurtzeko estazioa 
572834,3 4772289,34 1,1 1.JAR.8 

DAG4 566318,06 4764921,09 3,3 1.JAR.8 

Aldaba Z.H. 571260,93 4771955,85 0 JP3 

Ikaztegieta Z.H. 570594,63 4770976,18 2,8 
1.JAR.7, 

1.JAR.8, JP3 

Halaber, aplikagarriak dira neurri hauek: 5.J.5 jarraibidea (erabilitako ur-

bolumenak kontrolatzeko sistemak egoera onean edukitzea, bai eta 

emakidarekin lotutako instalazioak ere, hala nola eskailerak, saretak, etab.); 

1.JAR.7. jarduera (aingira igarotzeko berariazko igarobideak jartzea); eta 

1.JAR.8 jarduera: KBEaren barnean oztopoak iragazkortzeko sistemen 

eraginkortasuna ebaluatzea; batik bat, Ikaztegieta zentral hidroelektrikoko 

presa txikiko arrain-eskailerarena. Arrain-eskailera ez bada eraginkorra, 

beharrezko neurriak hartuko dira KBEan funtsezko elementu diren arrainen eta 

gainerako espezieen lekualdatzeak bermatzeko.  

JP.3. Sistema eraginkorrak jartzea, beheranzko migrazioa errazteko, eta 

arrainak KBEko zentral hidroelektrikoetan dauden ubideetan sar daitezen 

eragozteko, edota turbinen artetik pasatu baino lehen ateratzeko.  

4. helburu 
KBEko ibaietan emari naturalen erregimena bermatzea 
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operatiboa 

Jarduerak 

5.J.5 jarraibidea aplikatzeaz gain (erabilitako uren bolumena kontrolatzeko 

sistemak ezartzea eta mantentzea, bai eta herri-jabari publikora itzultzen 

denarena ere), zorrotz aplikatu beharrekoak dira bi araudi hauek ere: 5.A.9. 

(ur-askatze azkarrak debekatzea) eta 5.A.10 (Ibiur urtegiko zerbitzua abiatzen 

denean horniketarako ur-hartzeak kentzea).  

Aplikagarria da 1.JAR.4 jarduera: KBEaren barnean indarrean dauden emakida 

guztietan aplikatzen den ingurumen-emarien erregimenaren azterketa. 

Horretarako, berariazko azterketa bat egingo da, KBE honetan funtsezkotzat 

jotzen diren habitatak eta espezieak egoera onean kontserbatu daitezen emari-

erregimen egokia zehazteko.  

Hala egin ezean, ibaiaren hidrograma naturalari egokitutako emari-erregimen 

bat aplikatzea proposatzen da (Emari Ekologiko Modularra edo beste batzuk).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALTZADIAK ETA LIZARDIAK (EBko 91E0* kodea)

Justifikazioa 
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Haltzadien eta lizardien habitata lehentasunezko habitata da, eta Habitatei buruzko Zuzentarauaren 

I. Eranskinean eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean 
jasota dago. Oria ibaiko erriberako ibai-habitat bereizgarria da hori. Habitat horrek, gainera, funtzio 
garrantzitsuak ditu ibai-ekosisteman: 

 Habitat-mota horretan arriskupean dauden espezie urtarrak eta urtar-lehortarrak daude; bereziki 

aipagarria da bisoi europarra (Mustela lutreola). 

 Habitat horiek babesteko eta elikatzeko lekuak dira intereseko beste fauna-espezie batzuentzat; 

adibidez: loina, amuarrain eta aingirentzat, bai eta, ziur asko, Europar Batasunaren intereseko 
intsektu saproxilikoentzat ere. Gune heze txikien garapena sustatzen dute, espezie asko 
babesteko eta ugaltzeko balio dutenak. 

 EAEn oso gutxi hedatuta dauden beste espezie batzuen habitat bereizgarria dira, adibidez, 

hauena: Cinclus cinclus (ur-zozoa) eta Alcedo atthis (martin arrantzalea). 

 Espezie askotako flora dago, eta hori oso aberasgarria da leku horretako biodibertsitate 
espezifikoari begira.  

 CO2 xurgatu eta ura iragazten dute, ibilguari itzala ematen diote eta uholdeen ondorioak arintzen 
dituzte; horrela, uraren eta, oro har, ibai-sistemaren kalitatea hobetu egiten da. 

Kontserbazio-egoera 

 

Oria Garaia / Alto Oria KBEko haltzadien eta lizardien habitataren kontserbazio-egoera txarra da. 
Luzetarako jarraitutasunaren etendura garrantzitsuak daude; batik bat, hirigintza- eta industria-
erabilerengatik eta azpiegiturengatik, bai eta, neurri txikiagoan, nekazaritza- eta abeltzaintza-
erabilerengatik ere (belardiak eta labore-sailak). Tarte askotan, ez dago galeria-basorik; eta beste 

batzuetan, baso-egitura oso sinplifikatuta dago. Oro har, kontserbazio-egoera kaskarra da, baina 
etorkizunari begira egonkortzeko joera dagoela esan daiteke, habitat horren banaketa-eremuan. 

 

ONDORIOAK 

 Ona Desegokia Kaskarra  Ez dakigu 

Banaketa-eremua  X   

Azalera   X  

Egitura eta funtzio 

espezifikoak 
  X 

 

Etorkizunerako 

aurreikuspenak 
 X  

 

Kontserbazio-egoera
4   Kaskarra  

 

Presioak eta arriskuak 

Presio eta arrisku nagusiak bat datoz ibai-korridorearen funtsezko elementua deskribatzean 
zehaztutakoekin: 

- Aldaketa morfologikoak: kanalizazioak, oztopo artifizialak (presa txikiak), zubiak eta herri-jabari 

hidraulikoari dagozkion eremuen beste okupazio batzuk. 

- Belardiak eta labore-sailak. 

- Espezie exotikoak: KBEaren barnean, flora-espezie aloktonoak daude; haietako batzuk, 
inbaditzailetzat jotzen direnak. Tarte batzuetan, oso adierazgarria da Reynoutria japonica 

(Fallopia japonica) espeziea, eta beste batzuk ere ageri dira, baina urriak dira: sasiakazia 

                                       
4
 Egoera kaskarra adierazten duten kategorietan, ikur espezifiko bat (adibidez, gezi bat) erabil daiteke, 
lehengoratzen ari diren populazioak adierazteko. 
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(Robinia pseudoacacia), Buddleja davidii eta Cortaderia selloana. 

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

 

 Gaur egungo jarduerak 

Ibai-korridore ekologikoari dagozkionak. 

Baldintzatzaileak 

Haltzadiak eta uretako beste habitat batzuk kontserbatzeko eta garatzeko baldintzatzaile nagusiak 
lehorreko ibai-korridoreari funtsezko elementu den aldetik dagozkionak dira, lehen aipatu direnak. 

Atal horretan aipatutako legezko baldintzatzaileez gain, Gipuzkoako Mendien Foru Arauak 
araututakoa ere aintzat hartu behar da (urriaren 20ko 7/2006 Foru Araua). Foru-arau horretako 
44.3. artikuluan, hau ezartzen da: “Zuhaiztiak dituzten mendiak ustiatzerakoan erreka, ibai, urtegi, 
komunikazio-bide eta intereseko beste gune batzuetako landaredia errespetatuko da, eta zuhaizti 

horiei eutsi eta hobetzeko mozketak bakarrik baimenduko dira, baita segurtasun arrazoiengatik egin 
behar direnak ere”.  

 

 

Helburuak eta jarduerak 

Azken helburua 

Ibai-habitaten kontserbazio-egoera babestea eta hobetzea 

 

- Habitat naturalek hartutako azalera handitzea 

- Ondoen kontserbatu diren guneen egungo egoerari eustea 

- KBEaren barnean intereseko zer flora- eta fauna-espezie dauden 
hobeto jakitea 

 

1. helburu 

operatiboa 
Habitat naturalek hartutako azalera osoa handitzen laguntzea 

Jarduerak 

Aplikagarriak dira ibai-korridore ekologikoari funtsezko elementua den aldetik 

dagozkion ibai-korridorea kontserbatzeko eta lehengoratzeko neurriak eta 
jarraibideak. 

Aplikagarri da 1.JAR.11 jarduera, haltzadien kontserbazio-egoeraren 
jarraipenari dagokiona. 

2. helburu 
operatiboa 

Intereseko habitaten kalitate ekologikoa hobetzea 

Jarduerak 

 

JP4. Flora-espezie exotiko inbaditzaileen jarraipena egitea eta desagerraraztea 

(batez ere, Fallopìa japonica); izan ere, espezie horiek direla eta, KBEko habitat 
naturalen balioa murrizten da.  

 

3. helburu KBEan dauden Batasunaren intereseko fauna- eta flora-espezieen 
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operatiboa kopurua eta banaketa hobeto ezagutzea 

Jarduerak 

Aplikagarriak dira jarduera hauek: 1.JAR.13, KBEan aurki daitezkeen 
Batasunaren intereseko eta ibai-ingurunearekin lotutako ornogabeei buruz 

gehiago jakitea; eta 1.JAR.14., KBEan egon daitezkeen Batasunaren eta/edo 

eskualdearen intereseko flora-espezieen populazioei buruzko ezagutza hobetzea.  
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BISOI EUROPARRA (MUSTELA LUTREOLA) 

 

Justifikazioa 

 

KBEaren barnean, espezie aipagarriena da hori. Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. eta IV. 
Eranskinetan (abenduaren 13ko Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 
42/2007 Legearen II. eta V. Eranskinak) jasotako espeziea da. Arriskupean dauden Espezieen 

Espainiako eta Euskadiko Katalogoetan, bisoi europarra “galtzeko arriskuan” kategorian jasota 
dago. Bestalde, Europako Basaespezieak eta Natura Ingurunea Kontserbatzeari buruzko Bernako 
Itunean, bereziki babestutako espezieen zerrendan jasota dago. Azkenik, Natura Kontserbatzeko 

Nazioarteko Batasunaren (NKNB) sailkapenean, “arriskuan” kategorian ageri da. 

 

Bisoi europarra Europako espezie endemikoa da; XIX. mendera arte, Europako eremu handi 
batean zegoen banatuta. Gaur egun, haren banaketa-eremua asko murriztu da, eta bi gune 

isolatutan soilik geratu da. Gune bat ekialdean dago, Errusiar Federazioko eskualde eta errepublika 
batzuetan eta Danubio ibaiaren deltan. Beste populazio-gunea mendebaldean dago. Frantziako 
hego-mendebaldeko (Akitania, Midi-Pyrénées eta Poitou-Charentes eskualdeak) eta Espainiako 

iparraldeko (Gaztela eta Leongo, Errioxako, Nafarroako eta Euskadiko autonomia-erkidegoak) ur-
laster eta -masa batzuetan bizi da bisoi europarra.  

 

Euskal Autonomia Erkidegoan, hiru lurralde historikoetan dago: Araban, Bizkaian eta 
Gipuzkoan. Azken urteetan (1999-2003) egindako behaketen arabera, ibai hauen arroetan dago 
espezie hori: Kadagua, Ibaizabal, Nerbioi, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, Oria, Bidasoa, Ebro, 
Omecillo, Zadorra, Jugalez eta Ega. 

 

KBE hau Interes Bereziko Eremua da espezie horrentzat, 2004ko maiatzaren 12ko Foru 
Aginduaren bidez onartutako espezie hori kudeatzeko planaren arabera. 

 

Kontserbazio-egoera 

Bisoi europarra: Azken 15 urteetan egiaztatu da Agauntza ibaian eta Oria ibaiaren goi-ibarrean 
espezie hori modu jarraituan egon dela, eta bi eremu horietan ugaldu egin dela. Arro horretako 

beste tarte batzuetan noiz edo noiz soilik azaldu da (ikus irudia). Edonola ere, azpimarratu behar 
da azken urteetan jarraipen-sarean egindako harrapatzeak eta ustekabeko behaketak asko 
murriztu direla. Hortaz, Oria Garaia espezie horren banaketa-eremu egonkorraren barnean dagoela 
esan daitekeen arren, beharrezkoa da datozen urteetan espezie horren jarraipena arreta handiz 

egitea. 
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ONDORIOAK 

 Ona Desegokia Txarra  Ez dakigu 

Banaketa-eremua X    

Populazioa   X  

Espeziearen habitata   X  

Etorkizunerako 

aurreikuspenak 
  X  

Kontserbazio-egoera   Kaskarra  

 

Presioak eta arriskuak 

 

Uraren kutsadura: Oria ibaiaren II. tartean (Legorreta-Alegia) eta Zaldibia ibaian uraren kalitatea 

eskasa da, eta horrek zaildu egiten du bisoi europarraren populazio egonkorrak hartzeko aukera. 
Espero da arroaren saneamendu-sarea osatu ondoren uraren kalitatea dezente hobetuko dela, eta 
arrisku-faktore horrek eragin txikia izango duela espezie horrentzat. 

Zentral hidroelektrikoak: Oria ibaiaren II. tartean, erabilera hidroelektrikoaren eragina oso handia 

da. Tarte horretan, oraindik ere erabiltzen diren bi zentral daude: Ikaztegieta Z.H. eta Aldaba Z.H.; 
biek dute presa txikia eta deribazio-ubidea. Urmaelen eraketak eta emari-galerak 4.300 m-ko tarte 
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bati eragiten die; hau da, KBEaren barneko tarte osoaren %48ri. Ustiaketa-emariak oso handiak 

direnez (Ikaztegieta 8.000 l/s, Aldaba 6.700 l/s) eta esleitutako gutxieneko emariak oso txikiak 
direnez (Ikaztegieta 825 l/s, Aldaba 900 l/s), agorraldiak, egoera naturalean uztailatik irailera 
bitartean izaten denak, urteko beste garai batzuetan ere irauten du (apiriletik azarora arte). 

Horrekin batera, kutsadura-arriskuaren aldia ere luzatu egiten da. Hortaz, esan daiteke erabilera 

horren eragina handia dela, eta kaltegarria dela espezie hori tarte horretan modu egonkorrean 
egotea lortzeko helburuari begira. 

Ibaiertzen okupazioa: BIL hau osatzen duten lau tarteetan, ibaiertzak oso eraldatuta daude; 
batetik, nekazaritza-jarduera handia delako, eta bestetik, hirigintza- eta industria-ekipamenduak 
daudelako. Oro har kontserbazio-egoera kaskarra den arren, azpimarragarria da oraindik ere bi 
tartetan baldintza egokiak daudela bisoi europarrarentzat. Bi tarte horiek Oria ibaiaren hasierako 

tartean daude: lehena, Zegama eta Segura artean; eta bigarrena, Mutiloa errekastoaren ibai-ahotik 
Eziolatza (Idiazabal) industrialdera bitartean. 

 

Laburbilduz, eta aintzat hartuta 1996ko abenduaren 18ko 97/266/EE Batzordearen Erabakiaren 
Gehigarrian erabilitako kodeak, hauek dira KBE honetan espezie horrek dituen presio eta arrisku 
nagusiak:  

 

 Uraren kutsadura (701) 

 Kanalizazioa (830) 

 Barneko ur-lasterrak aldatzen dituzten egiturak (852) 

 Maila hidrikoen erabilera (853) 

 Funtzionamendu hidrologikoaren aldaketa (850)  

 Etxebizitzak egiteko hiritartutako eremuak (400) 

 Industrialdeak eta merkataritzaguneak (410) 

 Gizakiak hidrologian eragindako beste aldaketa batzuk (890) 

 

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

 

Azken 30 urteetan, Oria ibaian zenbait azterketa egin dira, ugaztun-taldeen banaketa eta 
kontserbazio-egoera hobeto ezagutzeko. Horrez gain, duela bost urtetik, KBEa osatzen duten 
tarteak bisoi europarraren jarraipen-sarean sartzen dira Gipuzkoan. Gipuzkoako Foru Aldundiak 

sustatutako sare hori osatzen duten tarteetan, urtean behin azterketak egiten dira, egiaztatutako 
eraginkortasuna duten hautemate-teknikak erabiliz. 

Gipuzkoan indarrean dagoen bisoi europarra kudeatzeko planean (2004ko maiatzaren 12ko Foru 

Agindua), espezie hori eta haren habitata lehengoratzeko neurriak zehazten dira. Plan horretan 
ezartzen da Oria Garaia /Alto Oria KBEa, besteak beste, Interes Bereziko Eremua dela espezie 
horrentzat. Era berean, Gipuzkoan bada desman edo muturluze piriniarra kudeatzeko plan bat, 

2004ko maiatzaren 12ko Foru Aginduaren bidez onartua, eta bertan ezartzen da KBE honetako 
gune batzuk Interes Bereziko Eremuak direla espezie horrentzat ere. 
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Helburuak eta jarduerak 

Azken 

helburua 

Oria Garaia / Alto Oria KBEan bisoi europarraren populazioak egon 
daitezen bermatzea, aintzat hartuta KBEak espezie hori hartzeko duen 

gaitasuna eta eremu horretan espezie horrek duen bideragarritasuna, 

kanpoko esku-hartzerik egin gabe edota ahalik eta esku-hartze txikienak 
eginez, espezie hori behar bezala kontserbatu dadin 

1. helburu 
operatiboa 

KBEaren barnean espezieak jasan ditzakeen inpaktuak deuseztatzea eta 
haren habitataren baldintzak hobetzea 

Jarduerak 

Aplikagarriak dira I. Kapituluko 5.5. artikuluan proposatutako neurri guztiak, 
KBEko uraren erabilerari buruzkoak, bai eta ibai-korridoreari funtsezko elementu 
den aldetik dagozkionak ere, uretako korridorean oztopoak kentzeari, emari 

ekologikoak errespetatzeari eta hartutako neurrien eraginkortasunaren jarraipena 
egiteari buruzkoak.  

Halaber, aplikagarriak dira ibai-habitatari funtsezko elementu den aldetik 

dagozkion neurriak, hauei buruzkoak: ibai-habitatei kontserbazio-egoera onean 
eustea, bai eta ibai-ingurunearen heterogeneotasunari ere; eta gaur egun balio 
ekologiko handiena duten guneen kontserbazioa bermatzea.  

JP5. Ibaiertzen ingurumen-egoera lehengoratzeko proiektu bat idatzi eta 
gauzatuko da, aintzat hartuta bisoi europarraren habitataren eskakizunak. Lan 
hauek egingo dira:  

 

- Lehengoratze-jarduera zein tartetan egin behar den identifikatzea. 

- Lehengoratzeko proiektuak egitea, ibaien lehengoratze-prozesuetan ohikoak 
diren bioingeniaritzako irizpideak eta teknikak baliatuz. 

- Proiektuak gauzatzea. 

 

2. helburu 
operatiboa 

Jardueren eraginkortasuna ebaluatzea 

Jarduerak 
Aplikagarria da 1.JAR.16 neurria, Oria Garaia / Alto Oria KBEan bisoi 
europarraren populazioen aldizkako jarraipena egiteari buruzkoa.  
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LOINA (PARACHONDROSTOMA MIEGII) ETA ARRAIN-KOMUNITATEA  

Justifikazioa 

Oria Garaia/Alto Oria KBEan arrain-espezie hauek daude: loina edo iparraldeko loina txikia 
(Parachondrostoma miegii), Habitatei buruzko Zuzentarauaren II. Eranskinean jasotako Espainiako 

endemismoa (abenduaren 13ko 42/2007 Legearen II. Eranskina) eta Graellsen barboa edo Ebrokoa 
(Luciobarbus graellsii), Habitatei buruzko Zuzentarauaren V. Eranskinean jasoa (abenduaren 13ko 
42/2007 Legearen VI. Eranskina). Horiez gain, badira beste espezie batzuk, hala nola: ibai-amuarraina 

(Salmo trutta fario), balio ekologiko handiko espeziea; aingira (Anguilla anguilla, “galtzeko arrisku 
larrian” dagoen espeziea, IUCNren arabera, 2009), eta “kaltebera”, Espainiako Ornodunen Liburu 
gorriaren arabera (1992) (urte berean, “Aingira Berreskuratzeko kudeaketa-plana” egin zuten EAEn); 

ezkailua (Phoxinus phoxinus) eta mazkarra (Barbatula barbatula). Arrain-komunitatea egoera onean 
egotea ibaiko ekosistemaren kontserbazio-egoera onaren adierazle da.  

Kontserbazio-egoera 

Arrainen egoera nahiko ona da Oria Garaia/Alto Oria KBEan. Nolanahi ere, aldeak daude ibaiaren zati 
batetik bestera: 

- Oria ibaiaren I. Tartean 3 espezie daude: amuarraina, ezkailua eta mazkarra. Loinarik ez dago, tarte 
horretako habitata ez baita egokia espezie horrentzako. Egoera ona da, baina bada zer hobetu; izan 
ere, komunitate potentziala osorik dagoen arren, amuarrainaren dentsitatea ez da espero zena.  

- Oriaren II. Tartean, 6 dira arrain-komunitatea osatzen duten espezieak: loina, amuarraina, ezkailua, 
mazkarra, aingira eta Graellsen barboa. Nahiz eta dentsitate handirik ez hauteman, egoera nahiko ona 
da; izan ere, KBEaren tarte horretan presio antropikoa edo gizakiak eragindakoa handia izan da urte 

askoan, batez ere isurketen ondorioz. Eta Legorretako hondakin-uren araztegia martxan jarri zutenetik 
egoera nabarmen hobetu da.  

- Agauntza ibaian, espezie hauek ageri dira arrain-komunitatean: barboa, loina eta ezkailua dentsitate 
ez oso handietan eta, neurri txikiagoan, amuarraina eta loina. Agauntzan, beraz, komunitate 

potentziala ez litzateke osaturik egongo, ez baitago aingirarik.  

- Azkenik, Zaldibia ibaiaren kontserbazio-egoera onargarria da. Epe luzean kutsadura arazo handiak 
izan dira ibai horretan, eta, ondorioz, arrain-espezie gutxi izan da bertan. Gaur egun, ordea, arazo 

horiek bideraturik, 5 espezie daude Zaldibia ibaian. Loina da ugariena. Eta loinaz gain, badira 
amuarrainak, ezkailuak, mazkarrak eta aingirak, baina dentsitate txikietan.  

Loinaren (Parachondrostoma miegii) egoerari buruz, zehazki, nabarmentzekoa da datu hau: 

- loina edo iparraldeko loina txikia EAEko hiru lurralde historikoetan dago, Ebro ibaiaren arro guztietan, 
Omecillotik (erkidegoaren mendebaldean) Araia-Arakil eta Egaraino (ekialdean), baita Bizkaiko 
Golkoko arro guztietan ere, Oiartzun, Urumea eta Lea ibaien arroetan izan ezik.  

Loina ibaien beheko eta erdialdeko ur-lasterretan bizi da. Ur-lasterrean eta ur oxigenatuetan bizi da 

batez ere, baina zati sakon eta lasaietan ere izaten da loinarik. Ugalketa-garaian sarda handiak 
osatzen dituzte eta ibaian gora egiten dute arrabarorako leku egokien bila. Erruteko leku horiek ur bizi 
eta oxigenatuko tarteetan daude, ibaiaren ohantzea errekarriz edo legar-hobiz osaturik dagoen 

tokietan.  

Irudian, espezieak 2000-2009 aldian zuen banaketa ikusten da: 
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Gipuzkoako lurraldea Oria, Urola eta Deba ibaien arroen artean banaturik dago. Loina KBE osoan bizi 

da, Oria ibaiaren I. Tartean izan ezik; hau da, ibairen goi-ibarretik Segura udalerrira arteko tartean 
izan ezik; izan ere, zati horretako habitata ez da egokia espezie horrentzako. Loina edo iparraldeko 
loina txikiaren populazioa hazten ari da azken hamarkadetan KBEan, baita EAEko beste ibai 
nagusietan ere. Bi dira goranzko joera horren arrazoi nagusiak: batetik eta nagusiki, uraren kalitatea 

hobetu izana eta, bestetik, oztopoak kendu edo iragazkor bihurtu izana. KBEaren barnean, Oria 
ibaiaren II. tartean bizi da espezie horretako ale gehien eta, ibaian gora, gutxi gorabehera Segura 
udalerriraino hedatzen dira espezie horren populazioak. Zaldibia eta Agauntza ibaien beheko aldean, 

KBEan betiere, espeziea ohikoa da baina askoz banatuago egon zitekeen oztopo gutxiago egongo 

balira edo dauden oztopoak iragazkorrak balira. Nolanahi ere, espeziearen kontserbazio-egoera ona 
da. 

Ez dakigu zehazki populazioak zer neurri duen KBEan. Estimazioen arabera, 52-11.572 ale/ha 
bakoitzeko Oria ibaian, 51-6,268 ale/ha-ko Zaldibia ibaiaren beheko aldean eta 846-5.431 ale/ha-ko 
Agauntza ibaiaren beheko aldean. 

Oria Garaia/Alto Oria KBEan espezie horren kontserbazio-egoerari buruzko ondorioak jasotzen dira 

ondoko taulan (ikus Eranskinean kontserbazio-egoerari buruzko fitxa): 

 
 

ONDORIOAK 

 Ona Desegokia Txarra  Ez dakigu 

Banaketa-eremua X    

Populazioa X    

Espeziearen habitata  X   

Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

X    

Kontserbazio-egoera Ona    
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Presioak eta arriskuak 

Ibai-korridorerako zehaztutako presio berak jasan behar ditu arrain-komunitateak ere, bereziki ur-
korridorearenak. Aldaketa morfologikoek eragindako presioa handia da KBE osoan, Oria ibaiaren I. 

tartean izan ezik (zati horretan neurrizkoa dela esan daiteke). Badira presioa eragiten duten beste 

faktore batzuk ere: kutsadura-iturri zehatzak eta zehaztugabeak, uraren kontsumo-erabilerak eta 
kontsumoarekin loturarik ez dutenak, esaterako. 

- Kutsadura zehatza: I. eta II. zerrendako gai kutsagarriek eragindako presioa handia da KBE osoan. 
Gainera, materia organiko ugariak presio handia eragiten du II. tartean. Fosfatoek, aldiz, ez dute 
hainbeste eragiten. 

- Zehaztugabeko kutsadura: presioa neurrikoa da KBE osoan. 

- Presa txikiak/oztopoak: ibaiaren luzetarako jarraitutasuna funtsezkoa da arrain-espezieak, 
migratzaileak direnak zein ez direnak, lekualdatzeko, hori ezinbesteko baitute beren bizi-zikloa 
osatzeko. Oria Garaia/Alto Oria KBEan 33 oztopo daude eta, horrenbestez, presioa oso handia da. 

Bestalde, aintzat hartzekoa da goiko tartean presa txikiek urmaelak sortzen dituztela, eta horrek 
ibaiko habitata eraldatzen duela.  

- Zentral hidroelektrikoak: Presa txiki bat egoteak sortzen duen eragin kaltegarriaz gain, beste arazo 

batzuk ere eragin ditzakete zentral hidroelektrikoek:  

∙ Emariaren deribazio-ubideak: zentral hidroelektrikoek eragiten duten emari-galerak presio 
handia eragiten du Oria ibaiaren II. tarteko ur-korridorearen gain.  

∙ Beheranzko migraziorako oztopoak, arrainak deribazio-ubideetan harrapatuta geratzen 

direlako.  

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

Uretako ibai-korridorearen funtsezko elementuan aipatutako berberak dira legezko baldintzatzaileak. 

Gaur egungo jarduerak: Uretako ibai-korridorearen funtsezko elementurako aipatutakoak, eta zehazki 

honako hauek: 

- EAEko (KKH, EJ) eta Gipuzkoako (GFA) ibaien egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sareak. 

- Gipuzkoako ibaietako arrainen azterketa (GFA): Jarraipen horren xedea da arrain-komunitatea zer 

egoeratan dagoen jakitea, komunitate horien populazioek zer joera duten balioestea eta egoera 
kudeatzeko eta hobetzeko neurriak ezartzea.  

- EAEn ibai-aingira lehengoratzeko kudeaketa-plana (EJ). 

- Oztopoak iragazkor bihurtzeko programa (GFA - KKH): KBEan 4 presa txikitan esku hartu da 

azkeneko urteotan. Oria ibaiaren I. tarteko beste 4 oztopotan esku hartzeko proiektua idatzita dago 
jada. 

- Arrainak igarotzeko gailuak eraginkorrak diren neurtzeko jarraipena.  

- Saneamendu-lanak: Azken urteotan ahalegin handia egin da Oria ibaia saneatzeko. Urak KBEra 
isurtzen dituzten zenbait herrigune txikiren saneamendu-arazoa konpontzeke dago oraindik, baita 
Zalbibia ibaiaren saneamenduaren eta Goierriko Kolektore Nagusiaren arteko loturarena ere. 
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Helburuak eta jarduerak 

Azken helburua 

KBEan arrain-populazio autoktonoak egon daitezen bermatzea, 
aintzat hartuta KBEak espezie horiek hartzeko duen gaitasuna eta 

eremu horretan espezie horiek duten bideragarritasuna, kanpoko 

esku-hartzerik egin gabe edota ahalik eta esku-hartze txikienak 
eginez, espezie horiek behar bezala kontserbatu daitezen. 

1. helburu 
operatiboa 

KBEan arrain-komunitatearen populazio-egitura eta eskakizun 
ekologikoak zein diren jakitea 

Jarduerak 

Aplikagarriak dira 1.JAR.5 eta 1.JAR.6 jarduerak, KBEan uraren kalitatearen 
eta arrain-populazioen bilakaeraren jarraipena egiteari buruzkoak, beste hiru 
puntu gehituta.  

Jarduera horretan aurreikusten da, orobat, aingira-populazioen 
jarraipenerako programarekin jarraitzea, eta, modu horretara, EAEn Aingira 
Berreskuratzeko kudeaketa-plana betetzea.  

2. helburu 
operatiboa 

KBEaren barnean, arrain-espezieek jasaten dituzten inpaktuak 
desagerraraztea 

Jarduerak 
Aplikagarriak dira ibai-korridorea funtsezko elementurako proposatutako 
neurri guztiak; hau da, oztopoak iragazkor bihurtzeari, emari ekologikoei eta 

hartutako neurrien eraginkortasunaren jarraipena egiteari buruzkoak.  

 

 

 

Ibaietako hegazti-fauna: Ur-zozoa (Cinclus cinclus) eta Martin 

arrantzalea (Alcedo atthis).  

Justifikazioa 

Ibaietako habitatetako espezie bereizgarriak dira bi horiek, eta arroaren eta ibaiertzen 
kontserbazio-egoeraren adierazle bikainak. Bi-biak daude KBE honetan. Martin arrantzalea 
Hegaztiei buruzko Zuzentarauaren I. Eranskinean jasota dago, eta “interes bereziko” gisa dago 

katalogatuta Arriskupean dauden Espezieen Euskadiko Katalogoan. Uhalde-enara, “Kaltebera” 
kategorian dago, aipatutako Katalogoaren arabera, eta ur-zozoa, berriz, “Interes Berezikoa” 
kategorian jasota dago. 

Kontserbazio-egoera 

Martin arrantzalea (Alcedo atthis). 

Hiru lurralde historikoetan dago, baina, 1998ko datuekin alderatuz, Bizkaian soilik eutsi dio egonkor 
populazio ugaltzaileak. Gaur egun, ez dakigu zenbatekoa den populazio ugaltzailea, ez EAEn ez 
KBEan. 

KBEan hegazti horren presentziari buruz ditugun datuak Agauntza eta Zaldibia ibaietara mugatzen 
dira (Jauregi., J., zuzenean jakinarazia). Berriki egindako laginketetan (2010), ale gazte bakar bat 
baino ez da hauteman Agauntzaren arroan, eta Zaldibiaren arroan, berriz, bikote bat. Datuak ez 
dira kanpaina oso batekoak.  
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ONDORIOAK 

 Ona Desegokia Txarra  Ez dakigu 

Banaketa-eremua X    

Populazioa  X   

Espeziearen habitata  X   

Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

   X 

Kontserbazio-egoera5  
Desegokia   

 

Ur-zozoa (Cinclus cinclus) 

EAEn, oso banatuta dago hiru lurralde historikoetako ur-ibilguetan, eta autonomia-erkidegoko 

mendiguneetako ibai-ibilguekiko lehentasuna agertu arren, itsasertzeko eremuetan ere agertzen 
da. 

 

 

Ur-zozoaren banaketa EAEn. 

KBEan hegazti horren presentziari buruz ditugun datuak Agauntza eta Zaldibia ibaietara mugatzen 
dira (Jauregi., J., zuzenean jakinarazia). Estimazioen arabera, Agauntzan, helduen dentsitatea 
honako hau da 0,44 heldu/km-ko, Zaldibia ibaiko estimazioen oso antzekoa (0,40 heldu/km 
bakoitzeko). Bi kasuetan, datuak laginketa-kanpaina bakar batekoak dira, 2010ean egindako 

laginketakoak, hain zuzen. Datu horiek Leitzaran ibaian jasotakoekin alderatuta, adibidez (4,2 
heldu/km.), ondorioa begien bistakoa da: espezie horien kontserbazio-egoera ez da egokia, KBEko 
ibaietako habitataren kontserbazio-egoerak berak eraginda, neurri handi batean. 

 

                                       
5
 Egoera kaskarra adierazten duten kategorietan, ikur espezifiko bat (adibidez, gezi bat) erabil daiteke, 
lehengoratzen ari diren populazioak adierazteko. 
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ONDORIOAK 

 Ona Desegokia Txarra  Ez dakigu 

Banaketa-eremua X    

Populazioa  X   

Espeziearen habitata  X   

Etorkizunerako 
aurreikuspenak 

 X   

Kontserbazio-egoera  Desegokia   

 

 

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

Presio nagusiek zerikusia dute, batetik, uren kalitatearekin (701), eta bestetik, habitatean egin 
diren aldaketekin: kanalizazioak (830), funtzionamendu hidrologikoaren aldaketa (830-890), 

ibaiertzetako baso-soiltzeak (160).  

Gaur egungo jardunbideak eta legezko baldintzatzaileak 

Gipuzkoako ibaietan dauden hegazti-populazioak monitorizatzea: Aranzadi Zientzia Elkarteak 
gauzatzen du proiektu hori; hain zuzen, proiektuaren xedea da ibaiei lotutako hiru espezieren 

populazioa sistematikoki monitorizatzea: martin arrantzalearena, ur-zozoarena eta buztanikara 
horiarena. Horrez gain, biometriarekin, parametro demografikoekin eta espezie horien populazioen 
dinamikarekin lotutako datuak lortzen dira. 

 

 

 

Helburuak eta neurriak 

Azken helburua 

KBEaren barnean ur-zozoaren eta martin arrantzalearen populazioak 

egon daitezen bermatzea, aintzat hartuta KBEak espezie horiek 
hartzeko duen gaitasuna eta eremu horretan espezie horiek duten 
bideragarritasuna. 

1. helburu 
operatiboa 

KBEan, espezie horien habitataren baldintzak hobetzea 

Neurriak 

Aplikagarriak dira honako araudi hauek: 7.A.1, 7.A.5 (kontuan hartu behar 
dira espezie horiek zer eskakizun dituzten zubiak, errotak eta abar diseinatzean 
edo zaharberritzean) eta 7.A.6 (ibaiaren inguruetan lanak egiteko data). 

1.JAR.20 jarduera ere aplikagarria da (espezie horien habitata hobetzeko 

proiektua egitea). 
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2. helburu 

operatiboa 
Egindako jardueren eraginkortasuna ebaluatzea 

Neurriak 

 

Aplikagarriak dira 1.JAR.16. (populazioen aldizkako jarraipena) eta 1.JAR.19. 
(martin arrantzalea kudeatzeko plana) neurriak. 

 

 

4.2.- HELBURUEN ETA JARDUEREN PROGRAMA 

Atal honetan azaltzen den jarduera-programan, Oria Garaia/Alto Oria KBEan 
identifikatu diren funtsezko elementuetarako ezarritako helburu nagusiak lortze 

aldera aurreikusi diren neurriak eta neurri horiek gauzatzeko jarduerak laburbildu 

dira.  
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Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  

(6 urte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBAI-
KORRIDOREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.JAR.1.- Proposatutako tarteetan erriberako landaredi naturala lehengoratzeko proiektua gauzatzea (ikus 

Jardueren Mapa). Horren baitan sartzen da 24,6 ha-ko galeria-basoa lehengoratzea, egun sega-belardiek, 
belarki-laboreek edo beste erabilera batzuek hartzen dituzten eremuetan eta galeria-basoa oso narriatuta 
dagoen beste eremu batzuetan.  

ha  20.000 492.000 

1. JAR.2.- Lursailen jabeekin borondatezko akordioak sustatzea, proposatutako tarteetan (10 m-ko 

zabaleran) erriberako landaredi naturalaren egitura eta osaera hobetzeko (ikus Jardueren Mapa). Helburua da 
ibaiertzetako azaleraren 6,9 ha-tan jardutea. 

ha 30.000 207.000 

1.JAR.3.- Arroaren arduran eskumena duen erakundearen aurrean, herri-jabari hidraulikoa zehaztea 
sustatutako da. Horretarako, erakunde horrek egindako edo balidatutako azterketa teknikoak hartuko dira 

abiapuntu, kontuan hartuta ezaugarri morfologikoak, azterketa hidrologikoak eta hidraulikoak, eta 

eskuragarri dauden erreferentzia historikoak. Horren helburua da KBEaren ibai-lurraldea mugatzea. 

Azterlana 50.000 50.000 

1.JAR.9.- Harri-lubetak berriro landareztatzeko proiektuak eta ibaia bideratuta dagoen eremuen ertzetan 

landaketak egiteko proiektuak gauzatzea. Helburua: arroaren 13.000 ml-tan jardutea.  
ml 6 78.000 

JP1.- Santa Krutz, Magdalena eta Armaola errotetako emakidei loturiko oztopoak iragazkor bihurtzeko 

proiektuak gauzatzea. 

 

Proiektua 
gauzatua 

- 362.430  

JP2.- KBEan ziprinidoentzat iragazkortasun txarra duten oztopoak iragazkor bihurtzeko proiektuak idaztea 
eta gauzatzea (ikus 19. orrialdeko taula eta Jardueren Mapa). 

Presa txikiak/oztopoak erabat edo partzialki botatzeko proiektu guztietan, urloetako edo urmaeletako 

erriberen morfologia hobetzeko jarduerak sartu behar dira. 

 

oztopoaren 

altuera m-tan 
15.000 750.000 
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Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  

(6 urte) 

 

 
1.JAR.7.- KBEan dauden oztopoak iragazkor bihurtzea aingirentzako “arrabota” motako gailuak jarrita, 

igarobide multiespezifikoak eraikitzea –adibidez, alboetan ubideak eraikitzea– edo eraiste partzialak egitea 
hobesten ez den kasuetan. 

 

Proiektua 
gauzatua 

-  50.000 

1.JAR.8.- Ikaztegietako zentral hidroelektrikoko presa txikiko arrain-eskaileraren eta KBEan hala-holako 

iragazkortasuna edo iragazkortasun eskasa duten beste oztopo batzuen eraginkortasuna ebaluatzea. Arrain-
eskailera ez bada eraginkorra, beharrezko neurriak hartuko dira KBEan funtsezko elementu diren arrainen eta 
gainerako espezieen lekualdatzeak bermatzeko. 

Azterlana 6.000  36.000  

1.JAR.10.- Urak zuzenean edo zeharka KBEra isurtzen dituzten herriguneen saneamendua osatzea 
(Zaldibiako saneamenduarekin lotura, eta herrigune hauen saneamendua: Mutiloa, Gabiria, Altzaga, Arama, 
Gaintza, Abaltzisketa, Baliarrain eta Orendain). 

- - - 

1.JAR.21.- Ibai-korridorea kontserbatzeak duen garrantziari buruzko ingurumen-heziketako eta -

sentsibilizazioko jarduerak garatzea, eremu horretan dauden ikastetxeetan, nekazarien elkarteetan eta 
basogintzako elkarteetan. 

Jarduera - 20.000 

JP3.- Sistema eraginkorrak jartzea beheranzko migrazioa errazteko eta arrainak eta beste fauna-espezie 

batzuk KBEko zentral hidroelektrikoetako ubideetan sartzea eragozteko.  

Proiektua 
gauzatua 

6.000  18.000 

1.JAR.4.- Berariazko azterketa bat egitea, KBE honetan funtsezkotzat jotzen diren habitatak eta espezieak 
egoera onean kontserbatu daitezen emari-erregimen egokia zehazteko. Egokitzat jotzen da ingurumen-
emaria kalkulatzeko eredu biologikoak erabiltzea. 

 

 

Azterlana 

 

 

 

- 

 

 

 

60.000 

 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 2.123.430 
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Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  

(6 urte) 

HALTZADIAK-

LIZARDIAK 
(Kod. EB 
91E0*). 

 

JP4.- Flora-espezie exotiko inbaditzaileak (Fallopia japonica, bereziki) desagerrarazteko kanpaina bat egitea; 
izan ere, espezie horiek direla eta, KBEko habitat naturalen balioa murrizten da. 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 lehengoratzeko lanak 
ere sartzen dira jardueran, eta horretarako, espezie inbaditzaileak errotzea eragozten laguntzen duten 
espezie autoktonoak landatuko dira. 

 

Proiektua 
gauzatua 

- 100.000 

Aplikagarriak dira beste jarduera hauek ere: 1.JAR.13., komunitatearen intereseko ornogabeen eta ibai-

ingurunearekin lotutako intereseko beste espezie ornogabe batzuen egoera nolakoa den hobeto jakiteko, eta 
1.JAR.14., komunitatearen edota eskualdearen intereseko landare-espezierik ba ote dagoen hobeto jakiteko.  

Azterlana - 18.000 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 118.000 

BISOI 
EUROPARRA  

JP5. Bisoi europarraren habitatak zer beharrizan dituen aintzat hartu eta, horren arabera, ibaiertzetako 
ingurumena lehengoratzeko proiektua idatzi eta gauzatuko da. Lan hauek egingo dira:  

 

- Lehengoratze-jarduera zein tartetan egin behar den identifikatzea. 

- Lehengoratzeko proiektu bat egitea, ibaien lehengoratze-prozesuetan ohikoak diren bioingeniaritzako 
irizpideak eta teknikak baliatuz. 

- Proiektuak gauzatzea. 

 

Proiektua 
gauzatua 

- 60.000 

1.JAR.16.- Aldizka bisoi europarraren (Mustela lutreola) populazioen monitorizazioa egitea, barnean hartuta 

kontserbazio-egoeraren diagnostikoa, bilakaera demografikoa eta haien habitatetan eragiten duten 
perturbazioak. 

Txostena 10.000 30.000  

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 90.000 
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Funtsezko 
elementua 

NEURRIA Unitatea €/unitate 
€ guztira  

(6 urte) 

LOINA 

(Parachondros
toma miegii) 
ETA ARRAIN-

KOMUNITATE
A  

1.JAR.5. eta 1.JAR.6.- KBEan egiten ari diren aldizkako arrain-laginketekin jarraitzea, beste hiru puntu 
hauek barnean hartuta: Oria ibaiaren goialdean (I. ibai-tartea), KBEaren goi-ibarrean; Agauntza ibaian, 
Lazkaotik behera bata eta goi-ibarrean bestea. Jarduera horretan aurreikusten da, orobat, aingira-
populazioen jarraipenerako programarekin jarraitzea, eta, modu horretara, EAEn Aingira Berreskuratzeko 

kudeaketa-plana betetzea.  

 

 

Kontrolgunea 

 

  

3.600 

 

 21.600 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 21.600 

IBAIETAKO 

HEGAZTI-
FAUNA 

1.JAR.20.- KBEan bizi diren martin arrantzalearen eta ur-zozoaren populazioen habitata hobetzeko proiektua 
egitea. Proiektuak zeregin hauek hartuko ditu bere baitan: 

- Jarduera zein tartetan egin behar den identifikatzea. 

- Jarduerak zehaztea. 

- Proiektuak egitea. 

- Populazioen jarraipena egitea. 

 

Proiektua 
gauzatua 

30.000 30.000 

FUNTSEZKO ELEMENTUAREN GUZTIZKOA 30.000 

GUZTIZKO OROKORRA 2.383.030 
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4.3.- KONSERBATU BEHARREKO ELEMENTUEN ETA NEURRIEN TAULA 

Hurrengo taulan, ES2120005 “Oria Garaia/Alto Oria” KBEan identifikatutako kontserbatu beharreko elementuak zerrendatu dira, eta 

nola dauden katalogatuta eta zer neurri zaizkien onuragarri adierazi da. KBEan presentzia esanguratsua duten funtsezko 
elementuen kasuan baino ez da adierazi haien kontserbazio-egoera. 

 

 

Espeziea 
Habitatei 
buruzko 

Zuzentaraua 

Hegaztien 
zuzentaraua 

Arriskupea

n dauden 
espezieen 
Espainiako 
katalogoa 

Arriskupea

n dauden 
Espezieen 
Euskadiko 
Katalogoa 

Kontserbazio
-egoera 

Neurri onuragarriak 

Alcedo atthis 

(martin arrantzalea) 
 I IB IB Desegokia 

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.19., 

1.JAR.20. ETA 1.JAR.21. JARDUERAK. 

Cinclus cinclus  

(ur-zozoa) 
  IB IB Desegokia 

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 

1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 
1.JAR.21. JARDUERAK. 

Carduelis spinus 

(tarina) 
   IB  

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
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Espeziea 
Habitatei 
buruzko 

Zuzentaraua 

Hegaztien 
zuzentaraua 

Arriskupea

n dauden 
espezieen 
Espainiako 

katalogoa 

Arriskupea

n dauden 
Espezieen 
Euskadiko 

Katalogoa 

Kontserbazio
-egoera 

Neurri onuragarriak 

1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Acrocephalus 
schoenobaenus 

(lezkari arrunta) 

  IB GA  

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 

ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 
AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Actitis hypoleucos 

(kuliska txikia) 
  IB B  

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 1.JAR.21. 

JARDUERAK. 

Ardea cinerea  

(koartza hauskara) 
  IB   

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 

1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 
1.JAR.21. JARDUERAK. 

Hippolais polyglotta 

(sasi-txori arrunta) 
  IB   

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 

1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 
1.JAR.21. JARDUERAK. 

Jynx torquilla 
(lepitzulia) 

  IB IB  BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 
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Espeziea 
Habitatei 
buruzko 

Zuzentaraua 

Hegaztien 
zuzentaraua 

Arriskupea

n dauden 
espezieen 
Espainiako 

katalogoa 

Arriskupea

n dauden 
Espezieen 
Euskadiko 

Katalogoa 

Kontserbazio
-egoera 

Neurri onuragarriak 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 

1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 
1.JAR.21. JARDUERAK. 

Muscicapa striata 
(euli-txori grisa) 

  IB   

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Ficedula hypoleuca  
(euli-txori beltza) 

  IB B  

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 

ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 
AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Phalacrocorax carbo 

(ubarroi handia) 
     

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Phoenicurus 

phoenicurus 

(buztangorri argia) 

  IB K  

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 

ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Sylvia borin   IB   BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
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Espeziea 
Habitatei 
buruzko 

Zuzentaraua 

Hegaztien 
zuzentaraua 

Arriskupea

n dauden 
espezieen 
Espainiako 

katalogoa 

Arriskupea

n dauden 
Espezieen 
Euskadiko 

Katalogoa 

Kontserbazio
-egoera 

Neurri onuragarriak 

(baso-txinboa) ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 
1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Phylloscopus 
trochilus 

(txori horia) 

  IB B  

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 

1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.16., 1.JAR.20. ETA 

1.JAR.21. JARDUERAK. 

Riparia riparia 

(uhalde-enara) 
  IB K Desegokia 

BASOGINTZAKO ERABILERARI BURUZKO 
ARAUDIAK, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKOAK, ETA 1.JAR.1., 

1.JAR.16., 1.JAR.19., 1.JAR.20. ETA 1.JAR.21. 
JARDUERAK. 

 

Mustela lutreola 

(bisoi europarra) 
II, IV  GA GA Kaskarra  

HIRI-ERABILERARI ETA BASOGINTZAKO 
ERABILERARI BURUZKO ARAUDIAK, URAREN 

ERABILERARI ETA AZPIEGITUREI BURUZKOAK, 

ETA 1.JAR.1., 1.JAR.2., 1.JAR.9., 1.JAR.4., JP5., 
ETA 1.JAR.16. JARDUERAK. 

Parachondrostoma 
Miegii 

(loina edo iparraldeko 

loina txikia) 

II    Ona 

URAREN ERABILERARI ETA AZPIEGITUREI 
BURUZKO ARAUDIAK, ETA 1.JAR.1., 1.JAR.2., 

1.JAR.4., 1.JAR.6., 1.JAR.7., 1.JAR.8., 1.JAR.9., 

JP.1, JP.2 ETA JP.3 JARDUERAK.  
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Espeziea 
Habitatei 
buruzko 

Zuzentaraua 

Hegaztien 
zuzentaraua 

Arriskupea

n dauden 
espezieen 
Espainiako 

katalogoa 

Arriskupea

n dauden 
Espezieen 
Euskadiko 

Katalogoa 

Kontserbazio
-egoera 

Neurri onuragarriak 

Luciobarbus graellsii 

(Graellsen barboa 
edo Ebrokoa) 

V    Ona 

URAREN ERABILERARI ETA AZPIEGITUREI 

BURUZKO ARAUDIAK, ETA 1.JAR.1., 1.JAR.2., 
1.JAR.4., 1.JAR.6., 1.JAR.7., 1.JAR.8., 1.JAR.9., 

JP.1, JP.2 ETA JP.3 JARDUERAK. 

HABITATA 
HABITATEI 
BURUZKO 

ZUZENTARAUA 

EB-KO 
KODEA 

   
 

Haltzadiak eta 
lizardiak 

I 91E0*   Kaskarra  

HIRI-ERABILERARI ETA BASOGINTZAKO 
ERABILERARI BURUZKO ARAUDIAK, URAREN 

ERABILERARI ETA AZPIEGITUREI BURUZKOAK, 
ETA 1.JAR.1., 1.JAR.2., 1.JAR.3., 1.JAR.4., 

1.JAR.9., 1.JAR.11., 1.JAR.17., 1.JAR.21. ETA 

JP.5 JARDUERAK. 

Behe-altitudeko 

sega-belardi txiroak 
I 6510   Desegokia 

NEKAZARITZAKO, HIRIKO ETA BASOGINTZAKO 
ERABILERARI, URAREN ERABILERARI ETA 

AZPIEGITUREI BURUZKO ARAUDIAK. 

Belardi lehorrak erdi 

naturalak eta 
sastrakadietako 

fazieak, karedun 

substratuen gainean 

I 6210   D - 

Artadiak eta 
karraskadiak 

I 9340   D - 

GA: galtzeko arriskuan; K: kaltebera; B: bakana; IB: interes berezikoa 
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5. JARRAIPEN-PROGRAMA 

 

Hurrengo taulan, funtsezko elementu bakoitzaren jarraipena 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 

IBAI-

KORRIDORE 
EKOLOGIKOA 

Oria Garaia/ Alto 
Oria KBEaren ibai-

korridore 

ekologikoa 
kontserbatzea eta 

lehengoratzea 

Ibaiaren bi ertzetan 

gutxieneko zabalera 
duen erriberako 

landaredi naturalaren 
banda bat 

kontserbatzea eta 
lehengoratzea, bertako 

intereseko fauna-

espezieentzat (bisoi 
europarra, ibaietako 

hegazti-fauna...) 

habitat egokia izango 
dena 

Lehengoratutako erriberako landaredi naturalaren azalera 

(ha), belardiek eta laborantzek hartutakoa 
0 24,6 ha  

Berriro landareztatutako harri-lubeten eta ibaia bideratu den 
eremuetako ertzetan eginiko landaketen ml-ak  

0 13.000 ml 

Ibaiertzetako landaredia hobetzeko borondatezko akordioak 0 6,9 ha 

Herri-jabari hidraulikoa zehaztea eta ibai-lurraldea mugatzea Ez da egin Egin da 

KBEaren barnean, 

uraren kalitatea eta 
ibaien egoera 

KBEko ibaien egoera ekologikoa zein den jakitea, aintzat 
hartuta Uraren Esparru Zuzentarauak ezarritako parametroak 

Badakigu (urtekoa) 

Egoera ekologiko ona 

lortzea edo egoera onari 
eustea 
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[Funtsezko 

elementua] 
Azken helburua Helburu operatiboa Adierazlea Hasierako balioa Arrakasta-irizpidea 

ekologikoa hobetzea 
Oria ibaiaren goi-ibarraren, Agauntza ibaiaren goi-ibarraren 
eta Lazkaotik beherako zatiaren egoera ekologikoa, Uraren 

Esparru Zuzentarauak ezarritako parametroen arabera 

Ez dakigu 
Egoera ekologiko ona 

lortzea edo egoera onari 

eustea 

Betetzeko dauden saneamendu-planak gauzatzea  

Saneamendua egin 
gabe daude 

Zaldibia, Mutiloa, 
Gabiria, Altzaga, 
Arama, Gaintza, 

Abaltzisketa, 

Baliarrain eta 
Orendain 

Egoera ekologiko ona 
lortzea edo egoera onari 

eustea 

Uretako korridorean 
oztopoak kentzea, eta 
faunaren joan-etorriak 

erraztea ibilguan zehar 

 

KBEan dauden oztopoak iragazkor bihurtzea 0 

 

 

23 oztopo nagusi 

iragazkor bihurtu dira 

 

KBEan dauden oztopo nagusiak iragazkor bihurtzea 
aingirentzako “arrabota” motako gailuak jarrita, igarobide 
multiespezifikoak eraikitzea –adibidez, alboetan ubideak 

eraikitzea– edo eraiste partzialak egitea hobesten ez den 

kasuetan. 

0 
23 oztopo iragazkor 

bihurtu dira 
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[Funtsezko 

elementua] 
Azken helburua Helburu operatiboa Adierazlea Hasierako balioa Arrakasta-irizpidea 

Sistema eraginkorrak jartzea, batetik, beheranzko migrazioa 
errazteko eta, bestetik, arrainak eta beste fauna-espezie 

batzuk KBEko zentral hidroelektrikoetako eta beste 
aprobetxamendu batzuetako deribazio-ubideetan sartzea 

eragozteko.  

- Sistemak ezarri dira 

KBEko ibaietan emari 

naturalen erregimena 
bermatzea 

Kantauriko Konfederazio Hidraulikoaren aurrean, KBEaren 
alorrean indarrean dauden emakidetan aplikatzen diren 

ingurumen-emarien erregimena berrikus dadin sustatzea.  
- Proposamena egin da  

Azterlan bat egingo da Ikaztegietako eta Aldabako zentral 
hidroelektrikoen eragin-eremuan ibai-ekosistemaren funtzio 

eta prozesuak mantentzeko beharrezkoak diren gutxieneko 
emariak zehazteko. 

- Azterlana egin da 

HALTZADIAK 

ETA 
LIZARDIAK 

(EBko 91E0* 

kodea) 

Ibai-habitaten 
kontserbazio-

egoera babestea 
eta hobetzea 

Intereseko habitaten 

kalitate ekologikoa 
hobetzea 

Flora-espezie exotiko inbaditzaileen (Fallopia japonica, 

bereziki) jarraipena egitea eta horiek desagerraraztea; izan 
ere, espezie horiek direla eta, KBEko habitat naturalen balioa 

murrizten da 

0 

Espezie exotiko 

inbaditzaileak 
desagerraraztea eta 

kontrolatzea  

Habitat naturalek 

hartutako azalera osoa 
handitzen laguntzea 

Proposatutako tarteetan, 5 metroko zabalerako banda batean 
erriberako landaredi naturala lehengoratzeko proiektuak 

sustatzea (ikus Jardueren mapa) 
0 

Hobekuntzak egin dira 
24,6 ha-tan 

Harri-lubetak berriro landareztatzeko proiektuak eta ibaia 
bideratuta dagoen eremuen ertzetan landaketak egiteko 

proiektuak gauzatzea. 

0 13.000 ml 
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[Funtsezko 

elementua] 
Azken helburua Helburu operatiboa Adierazlea Hasierako balioa Arrakasta-irizpidea 

Ibai-korridorea kontserbatzeak duen garrantziari buruzko 
ingurumen-heziketako eta -sentsibilizazioko jarduerak 

garatzea 

Ez da egin Egin da 

KBEan dauden 

Batasunaren 
intereseko habitaten 
eta fauna- eta flora-

espezieen kopurua eta 
banaketa hobeto 

ezagutzea 

Intereseko habitaten eta espezieen inbentarioa, KBEa 
zabaltzeko proposatutako eremuetan. Adierazkortasuna eta 

kontserbazio-egoera zehaztea. 

Ez da egin Egin da 

KBEan dauden intereseko flora-espezieen presentzia, 

kontserbazio-egoera eta kontserbatzeko neurriak 
Ez dakigu Badakigu 

KBEan dauden intereseko ornogabeen dibertsitatea, 
kontserbazio-egoera eta kontserbatzeko neurriak 

Ez dakigu Badakigu 

BISOI 
EUROPARRA 

(Mustela 

lutreola)  

KBEan, espezie 
horren presentzia 

egonkorra 

sustatzea  

KBEan, espeziak 
jasaten dituen 

inpaktuak kentzea eta 
habitataren baldintzak 

hobetzea 

Habitat-azalera ona izatea bisoi europarrarentzako. Ez dakigu 
Aldeko habitataren 

azalera handitu egin da 

Egindako jardueren 
eraginkortasuna 

ebaluatzea 
Espezien banaketa eta populazio-egitura KBEan Badakigu Badakigu 
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elementua] 
Azken helburua Helburu operatiboa Adierazlea Hasierako balioa Arrakasta-irizpidea 

LOINA 
(PARACHONDR

OSTOMA 

MIEGII) eta 
ARRAIN-

KOMUNITATEA  

KBEaren barnean 
arrain-populazioak 

egon daitezen 
bermatzea, 

aintzat hartuta 
KBEak espezie 

horiek hartzeko 
duen gaitasuna 

eta eremu 

horretan espezie 

horiek duten 
bideragarritasuna. 

KBEan espeziearen 
populazio-dinamika eta 

eskakizun ekologikoak 
zein diren jakitea 

 

Arrain-populazioen kontserbazio-egoera, habitataren 

ezaugarriak, etab. zein diren jakitea. 
- Badakigu (urtekoa) 

IBAIETAKO 
HEGAZTI-

FAUNA 

KBEaren barnean 
ur-zozoaren eta 

martin 

arrantzalearen 
populazioak egon 

daitezen 

bermatzea, 
aintzat hartuta 
KBEak espezie 

horiek hartzeko 
duen gaitasuna 

eta eremu 

horretan espezie 

horiek duten 
bideragarritasuna. 

KBEan, espezie horien 
habitataren baldintzak 

hobetzea 
Habitata lehengoratzeko proiektuak egitea  0 

2 proiektu egin eta 
gauzatu dira 

Egindako jardueren 
eraginkortasuna 

ebaluatzea 

Espezien banaketa eta populazio-egitura KBEan Ez dakigu Badakigu 

 


