
IBAIETAKO EKOSISTEMAK ZAINTZEKO, HAIN-
BAT EGITASMO ETA AZTERKETA ABIARAZI

DITUZTE Bizkaiko Foru Aldundiko Ingu-
rumen Sailean. Ingurumeneko eta
Hidrologiako ekintza-planak, esate-
rako, Bizkaiko hainbat ibaik bere onera
itzultzeko duten beharrari erantzuten
dio. Izan ere, oro har ingurumenean
bezala, ibaietan ere nabari da gizakia-
ren eragina, eta Bizkaiko hainbat ibai-
ren kondizio naturalak aldatu egin dira
eragin horregatik. 

Ekintza-planetan, ibaietako uren ibil-
bidean aurki daitezkeen ezohiko egoe-
rak aztertu, eta ibaien kalitate ekologi-
koa berreskuratzeko neurriak jasotzen
dira. Halaber, Bizkaiko uren egoera

hidromorfologikoa eta ekologikoa ho-
betzen lagundu beharko du. 

Horretarako, Bizkaiko ibaietako 74 in-
gurune aztertu dituzte. Ingurune ba-
koitzean aurkitutako arazoen arabera,
hainbat jarduera egitea proposatzen
dute Bizkaiko Foru Aldundiko adituek:
egonkortze hidraulikoa eta hidrolo-
gikoa, habitaten hobekuntza, erabilera
sozialerako egokitzapena, isurialdeko
arroetako ekintza-planak eta azpiegi-
turetarako berariazko jarduerak. 

Iragan apirilean eta maiatzean, esate-
rako, Gobela eta Torre ibaiek bat egi-
ten duten Sopelako ingurunea berres-
kuratu zuten. Estepona ibaian, berriz,

Bizkaiko ibaien ekologia 
hobetzeko neurriak
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Kortabitarte Egiguren, Irati

Elhuyar Zientziaren Komunikazioa

Bizkaiko Foru Aldundiak sei
jarduera-eremu finkatu ditu 
uren politikari dagokionez.
Horietako bat da, hain zuzen
ere, ur kontinentalen kalitate
ekologikoa hobetzeko egingo
den ahalegina. Ekimen horren
helburua da ibaiak babestea
eta berreskuratzea, betiere
ibaiaren ibilguek eta
ekosistemek izan ditzaketen
arazoei aurre eginez. 
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dituzte, Bizkaiko ibaietako arrainak
nolabait libre eta ingurune osasuntsu
batean ibil daitezen. 864 presaren eta
presa txikiren inbentarioa egin dute,
eta, horien guztien inpaktuaren azter-
keta egin ondoren, lehentasunezko
hainbat jarduera zehaztu dituzte,
betiere, Bizkaiko ibaietako arrain-haz-
kuntza kontuan hartuta. 

Batetik, ibilgu paraleloak eraikitzea
aurreikusi dute, espezieen ohiko joan-
etorriak eragozten edo zailtzen dituz-
ten oztopoak gainditzeko. Zentral
hidroelektrikoen turbinen gisako
eremu arriskutsuak saihesteko, berriz,
bestelako igarobideak eraikitzea pen-
tsatu dute. Gaur egun erabiltzen ez
diren oztopoak erabat, edo hein handi
batean behintzat, ezabatu edo bota
egingo dira, besteak beste, bertan
behera gelditu diren presak. Horren
harira, ibaiek zenbateko emaria izan
behar duten zehaztuko dute. 

Jarduera horiek guztiak, oraingoz, ura-
ren kalitatea hobetu den edo hobe-
tzeko bidean dagoen eremuetan, eta
ibaiertzen egoera ona denetan ezarriko
dira. Ibaiertz horiek guztiak egokitzea
aurreikusita dago, landaretza berres-
kuratzeko eta paisaiak bestelako itxura
bat hartzeko. 

Etorkizunean, jarduera horiek guztiak
eta beste hainbat egiteko asmoa dute;
besteak beste, presen hustubideak eta
uraren kalitatea zainduko dituzte, hon-
dakinak eta zaborrak ezabatuz. 
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isurketek erreken eta ibaien kalitatea
asko gutxitzen dute. Izan ere, horiek
guztiak hesiak besterik ez dira ibaie-
tako ekosistementzat; garraio- eta
sedimentazio-mekanismoak, espezieen
migrazioa eta landaretza oztopatzen
dituzten hesiak, alegia. 

Horregatik, presen eta ibaien jarraita-
suna eragozten duten bestelako ozto-
poen inbentario bat egin dute. Egungo
egoeraren azterketa egin dute eta
egoera hobetzeko aukerak ere aztertu

[           ]
“uren ibilbidean
aurki daitezkeen
ezohiko egoerak

aztertu, eta ibaien
kalitate ekologikoa
berreskuratzeko
neurriak jasotzen

dihardute”

Bakio inguruan, higadura-prozesuak
zuzentzeko, egonkortzeko eta aurrei-
kusteko lanak hasi berri dituzte, baita
toki horretako landaredia eta paisaia
hobetzeko lanak ere. 

Horrez gain, ibaiak bere bazterretan
sor dezakeen higadurari aurrea har-
tzen eta arazo hori konpontzen dihar-
dute. Horren harira, ibaiaren ibilguan
eta ibaiertzean dauden hondakin gel-
doak ezabatuko dituzte, higadura-pro-
zesu horietan uretara eror ez daitezen. 

Halaber, ibaiertzetan landaretza sar-
tuko dute. Ingurunera egokitutako
espezieak eta ekosistemaren oreka
hautsiko ez dutenak erabiliko dituzte
horretarako. Ondorioz, zoruaren gaita-
sun biologikoa eta uren kalitatea
hobetuko dira, besteak beste. 

Uren ibilbidean aurki
daitezkeen oztopoak
Urteetan zaindu da arroetako sanea-
mendua, baina orain konturatu dira
hori ez dela nahikoa. Alegia, uraren
kalitate onak ez du bermatzen ur
horietako habitata berreskuratzea. Izan
ere, beste hainbat faktore hartu behar
dira kontuan. Horietako bat da, eta
garrantzitsuenetarikoa beharbada, di-
keak eta presak egotea ibaiaren ibil-
guan. Gainera, gaur egun, horietako
hainbat eta hainbat dike eta presa ez
dira erabiltzen, eta espezieen migra-
ziorako oztopoa besterik ez dira.

Presa gehiegi egoteak —handiak nahiz
txikiak izan— ibaien jarraitasuna asal-
datzen du. Hori gutxi balitz, hondakin-
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Ezkerraldean Gobela ibaiaren egoera lanak hasi aurretik, eta eskuinean, berriz, 
gaur egungo egoera.

Estepona ibaian, Bakio inguruan, lanak hasi berri dituzte.


