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PREMIA BAT: GURE IBAIETATIK URA ETA FAUNA 
IGAROA BERRESKURATZEA ETA EKOSISTEMA 

URTARRAK HOBETZEA
Egoera hori konpontzeko, Euskal Autonomia 
Erkidegoko eta Nafarroako administrazio publikoek 
urteak daramatzate ibai-arro kaltetuenetan esku 
hartzen —ibaien egoera hobetzen eta haien 
dinamika eta barne hartzen duten biodibertsitatea 
berreskuratzen saiatuz—, eta, halaber, zenbait 
populazioren urpetze-arriskua murrizten. 

Ibaiak leheneratzeko teknikekin ere ari dira lanean, 
ibaiertzak higatzea eragozten duten korridore 
naturalak hobetuz.

Aurreko proiektuetan lortutako esperientziatik, 
lehendik egiten ari ziren ekintzen jarraipen gisa, 
Life Irekibai proiektua sortu zen: ibai biziagoak, 
irekiagoak eta konektatuagoak lortzeko beste 
aurrerapauso bat. Izan ere, proiektuaren izenak 
Ireki eta Ibai hitzekin jokatzen du. 

Presek, presaxkek, hodiek eta hainbat eraikuntzak 
hesiak sortzen dituzte gure ibaietan, eta horrek 
eragotzi egiten du horien funtzionamendu naturala. 
Ondorioz, ekosistemak aldatu egiten dira, eta 
horrek eragina du espezie sentikorrenengan, beren 
banaketa-eremua murriztu edo zatitu egiten baita.

Espezie jakin batzuentzat, batez ere arrain 
migratzaileentzat (izokina, adibidez), habitat 
erabilgarria murriztu egiten da, askoz ahalegin 
handiagoa egin behar baitute gero eta oztopo 
kopuru handiagoa gainditzea itsasotik urruntzen 
diren heinean. Izan ere, oso zaila edo zuzenean 
ezinezkoa gertatzen zaie dauden ubide gehienetara 
iristea.

Ugaztun erdiurtarrei ere eragiten die egoera horrek, 
hala nola bisoi europarrari edo desmanari. Gainera, 
bakartze genetikoa jasaten dute, eta horrek 
arriskuan jartzen du populazioen jarraitutasuna.
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LIFE programa Europar Batasunaren tresna bat da ingurumenaren kontserbazioa eta babesa batera 
finantzatzeko

LIFE Irekibai proiektuko bazkideak:

http://www.irekibai.eu
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AHALEGINAK BATZEKO ETA ELKARREKIN HOBETO LAN 
EGITEKO PARTZUERGO BAT

dela. Partzuergo horretako kide dira URA —
Uraren  Euskal Agentzia—, HAZI —landa eta 
itsas ingurunea garatzeko Eusko Jaurlaritzaren 
fundazioa—, Nafarroako Gobernua eta GAN-NIK 
Nafarroako Ingurumen Kudeaketa SA, Nafarroako 
Gobernuari atxikitako sozietate publikoa.

Life Irekibai bezalako proiektu batek ibai-arro 
horien kudeaketan inplikatutako administrazio 
publikoen baterako lana eskatzen zuen. Baita 
aurreikusitako ekintzak aurrera eraman ditzaketen 
giza talde onenak ere.

Bi gauza horiek lortzeko, partzuergo espezifiko 
bat sortu dugu, Gipuzkoako Foru Aldundia buru 

GURE HELBURUA: LEITZARAN ETA BIDASOA IBAIEN 
EGOERA HOBETZEA

Erkidego bakoitzean ibaiak hobetzeko egindako 
lanez gainera, azken urteotan hainbat lankidetza-
proiektu gauzatu dira, eta horien emaitza izan da 
LIFE IREKIBAI proiektua. Proiektua Leitzaran eta 
Bidasoa ibaietako esku-hartzeetan oinarritzen 
da, ibai-korridorearen jarraitutasun ekologikoa 
hobetzeko ekintzen bidez.

Helburu hori ez da berria: Euskal Autonomia 
Erkidegoko eta Nafarroako administrazio publikoek 

urteak daramatzate elkarrekin lanean berori 
lortzeko. Proiektu honetan, zehazki, kontserbazio, 
jarraipen eta sentsibilizazioko ekintzen bidez 
lan egiten da. Proiektuaren esparruan Natura 
2000 Sarean bildutako sei gune daude: Leitzaran 
ibaia, Baztan ibaia eta Artesiaga erreka, Belate, 
Bidasoa ibaia, Artikutza eta Bertizko Jaurerria. 
Horrela, Europa-mailan babestutako eremu horien 
kontserbazio-egoera leheneratzen eta hobetzen 
laguntzen dugu.

IKUSPEGI INTEGRALA ETA ELKARRI 
LOTUTAKO HIRU HELBURU

BATASUNAREN INTERESEKO IBAI-HABITATEN 
ETA -ESPEZIEEN KONTSERBAZIO-EGOERA 
HOBETZEA 

Funtsezkoa da ibaietan esku hartzea eta faunaren 
pasabidea oztopatzen duten oztopoak kentzea, 
baina LIFE Irekibai proiektuan ulertu dugu, gainera, 
ibai-dinamikari eta horrek biodibertsitatean duen 
eraginari buruzko ezagutza hobetu behar genuela. 
Eta, era berean, argi eta garbi azaldu behar zaie 
ibaiaren erabiltzaileei eta herritar guztiei zer egin 
dugun eta zergatik egin dugun.

Hala, proiektuaren ekintzak hiru helburu nagusi 
hauen inguruan antolatu dira:

1] IBAIAK LEHENERATZEA

 9 Presak eta presaxkak kenduta, ibai-dinamika 
leheneratzeko, eta arrainek gainditu ahal 
izateko pasabideak sortuta.

 9 Bertako dibertsitatea murrizten duten espezie 
exotiko inbaditzaileak kontrolatuta.

 9 Habitat degradatuak berreskuratuta eta 
ingurumen-inpaktu larrienak zuzenduta.

2] IBAI-ARROEN KUDEAKETARI ETA 
LEHENERATZEARI BURUZKO EZAGUTZA 
HOBETZEA

 9 Leheneratutako tarteetan higadurako, garraioko 
eta sedimentazioko prozesuak aztertuta.

 9 Desman iberiarraren, kolakaren, itsas lanproiaren 
eta izokin arruntaren kontserbazio-egoeraren 

bilakaera, eta horien populazioak eta habitatak 
aztertuta.

 9 Leheneratutako eremuetan ibai-habitaten 
bilakaera kontrolatuta.

 9 Zerbitzu ekosistemikoek gizartearentzat dituzten 
onurak ebaluatuta.

 9 Proiektuak tokiko ekonomiari nola laguntzen 
dion analizatuta.

 9 Gure ibaietan arrainak igarotzeko dauden 
mekanismoen funtzionamendua ebaluatuta. 

3] GIZARTEA SENTSIBILIZATZEA GURE IBAIEK 
EMATEN DITUZTEN INGURUMEN-BALIOEN 
ETA -ZERBITZUEN INGURUAN

 9 Parte hartzeko prozesu propioa gauzatuta, 
jardunaldiak, lantegiak eta ibaietara bisita 
espezifikoak eginez.

 9 Ibaietan ingurumen-boluntariotzako jarduerak 
sustatuta eta babestuta.

 9 Ibaia zaintzeko ekimenak sendotuta tokiko 
arrantza-elkarteekin.

 9 ‘Izan zaitez Bidasoko izokinaren babesle’ 
programa bultzatuta.

 9 Bidasoko izokina leheneratzearen inguruan 
eskola-bisitak eginda.

 9 Basozainen prestakuntza babestuta.
 9 Irekibai proiektuari buruzko erakusketa bat eta 

dibulgazio-materiala prestatuta eta zabalduta.
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LIFE IREKIBAI-RI ESKER KONTSERBATZEN LAGUNDU 
DUGUN HABITATAK ETA ESPEZIEAK 

Life Irekibai proiektuari esker, jarduketa-eremuetan 
dauden Natura 2000 Sareko Batasunaren 
intereseko habitaten eta ibai-espezieen 
kontserbazio-egoera hobetu da. Eta ur-masen 
egoera ere hobetu dugu.

Bidasoaren eta Oriaren arroan, proiektua bereziki 
mesedegarria izan da zenbait arrain-espezierentzat, 
hala nola: izokin arrunta (Salmo salar), kolaka (Alosa 
alosa) eta itsas lanproia (Petromyzon marinus). 

Eta ezin dugu ahaztu burtaina (Cottus aturi), Aturri, 
Urdazuri eta Bidasoa ibaien arroetara mugatzen 
den arrain-espeziea.

Life Irekibairi esker, ingurune urtarrei lotutako 
ugaztun batzuen egoera hobetu egin da, eta 
horien artean daude desman iberiarra (Galemys 
pirenaicus) eta bisoi europarra (Mustela lutreola).

Eginda esku-hartzeei esker bere egoera gehien 
hobetuko duen habitata haltzadi kantauriarrarena 

da (91E0* ‘Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior 
espezieetako baso alubialak´). Haltzadiek lagundu 
egiten dute ziklo hidrologikoa erregulatzen, higa-
dura geldiarazten eta ibai-ekosistemaren, biodi-
bertsitatearen eta konekta-garritasunaren orekari 
eusten. Izan ere, lehen mailako korridore ekologi-
koak dira, eta landa irekira irteteko joerarik ez du-
ten animaliei aterpea eta babesa eskaintzen diete.

Horretaz guztiaz aurrerago hitz egingo dugu 
xehetasunez. 
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 IBAIAK LEHENERATZEA 
Gure lanaren funtsezko zati bat izan da ibaiaren 
funtzionamendu naturala eragozten duten ibai-
ibilguetan oztopoak (presak eta presaxkak) 
kentzea edo murriztea. Horrek Natura 2000 Sareko 
habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera 
hobetzen lagundu du. Hona hemen egin diren 
esku-hartze nagusiak:

ENDARLATSAKO PRESA 

ESKU-HARTZEA

Bokaletik 10 bat km-ra kokatuta, eta garai batean 
energia elektrikoa sortzeko erabilia, Endarlatsako 
presa zen lehen oztopoa Bidasoa ibaian. Ur 
Konfederazioaren emakida 1919koa da, baina 
denborarekin eginkizun hori betetzeari utzi zion 

eta industria-aurri bihurtu zen. Ia 3 m-ko garaiera 
eta 46,18 m-ko luzera zuen, eta 2016ko iraila eta 
urria bitartean eraitsi zuten. 

EMAITZAK
 9 Konektagarritasun-indizea: Oso ona. Oztoporik 

gabe.
 9 Oztoporik gabeko 16 km ibai baino gehiago 

lortu dira Bidasoa Kantauri itsasoan itsasoratzen 
den gunetik. Beraz, arrain guztiak askatasunez 
ibiltzeko gai dira. 

 9 Presak bildutako ur-tartea kendu da (2.000 
m-ko luzera), eta ibai-habitat naturalagoa eta 
dibertsifikatuagoa sortu da. Horren ondorioz, 
ur-laster, putzu eta lauguneen segida bat sortu 
da. 

BERAKO EDO SAN MARTINGO ZENTRAL 
ZAHARREKO PRESA

ESKU-HARTZEA

Bidasoa ibaiaren hirugarren hesia zen itsasotik 
migratzen zuten arrainentzat, ia 3 m-ko 
garaierarekin eta 103 m-ko luzerarekin. Garai 
batean energia elektrikoa sortzeko ere erabiltzen 
zen. Horretarako, 1910etik emakida bat zuen, baina 
duela hamarkada batzuk eginkizun hori betetzeari 
utzi zion eta industria-aurri bihurtu zen. 2016ko 
abuztua eta iraila bitartean eraitsi zuten.   

EMAITZAK
 9  Konektagarritasun-indizea: Oso ona. Oztoporik 

gabe.
 9 Oztoporik gabeko 4,9 km ibai lortu dira.
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 9 Presak bildutako ur-tartea kendu da (1.500 m-ko 
luzera), eta ibai-habitat naturalagoa eta dibert-
sifika-tuagoa sortu da. Horren ondorioz, ur-las-
ter, putzu eta lauguneen segida bat sortu da.

ITURENGO IGERIZARRETAKO PRESA

ESKU-HARTZEA
Bidasoaren ibaiadar nagusia den Ezkurra ibaiaren 
ibilguan zegoen. 2014tik ez zen erabiltzen, eta 27 
m-ko luzera eta ia 5 m-ko altuera zuen.

Duela hiru mende baino gehiago eraikia, Iturengo 
errota zaharra mugitzeko ura hartzen zuen. 
Gero, erabilera hidroelektrikoak izan zituen eta, 
joan den mendearen bigarren erdian, Nafarroako 
Gobernuaren jabetzako arrain-haztegi bat ezarri 
zen haren ingurunean. 
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Azkenik, eginkizun hori betetzeari utzi zion eta 
industria-aurri bihurtu zen.

Nafarroako Gobernuko Ondare Zerbitzuak hala 
aginduta, presa zati batean baino ez zen eraitsi, eta 
presaren erdiko ostikoa eta eskuinaldeko gorputza 
gorde ziren. Obrak 2017ko irailean hasi ziren eta 
leheneratzeko esku-hartzeek 2020ra arte iraun 
dute. 

EMAITZAK
 9 Konektagarritasun-indizea: Oso ona. Oztoporik 

gabe.
 9 Oztoporik gabeko 6 bat km ibai lortu dira.
 9 Presak bildutako ur-tartea kendu da (500 

m-ko luzera), eta ibai-habitat naturalagoa 
eta dibertsifikatuagoa sortu da, ur-lasterrak, 
putzuak eta lauguneak dituena.

TXARUTA ERREKASTOAN ZEHARKAKO 
OZTOPOAK KENTZEA

ESKU-HARTZEA

Txaruta errekastoa Bidasoa ibaiaren bigarren 
mailako adarra da, eta Ezpelura errekastoarekin 
elkartzen da. Beheko aldean, gaur egun 
iberiar penintsulan dauden burtaina-populazio 
bakarrenetako bat (Cottus aturi) bizi den tokian, 
espezie horren joan-etorriak eteten zituen 
zeharkako oztopo bat identifikatu zen. 5 metroko 
zabalerako harlangaitzezko presa txiki bat zen, 
1,70 metroko jauzia zuena eta garai bateko errota 
bati lotua. Gaur egun aurri-egoeran dago. 2017ko 
azaroan eraitsi zen. 

EMAITZAK
 9 Konektagarritasun-indizea: Oso ona. Oztoporik 

gabe.
 9 Burtainarentzako habitat erabilgarria handitu 

da, eta, ondorioz, arrain-populazio horren bizi-
baldintzak hobetu dira.

BERRESKURATZE MORFOLOGIKOA UBARAN 
ERREKAN

ESKU-HARTZEA
Ubaran erreka Leitzaran ibaiarekin lotzen da 
Oria ibaiarekiko elkargunetik gertu. 750 m-ko 

Kendu egin dira Truchas Errekako arrain-haztegiaren 
instalazio zaharrak, eta presak, hormigoizko 
urmaelek, kanalek eta abandonatutako eraikinek 
osatzen zuten haren multzoa, ibaiaren ondoko 
hektarea bat hartzen zuena.

Halaber, zuzendu egin da hurrengo oztopoaren 
(Olaverri KH enpresaren presaxka) pasabide-sistema, 
ibaian gora, 200 m-ra baino ez. Funtzionamendu-
arazoak zituen azpil-eskalaren ordez, ezohikoa 
den sistema bat jarri da: arrainentzako esklusa bat.

Sistema berria denez, esklusak bere funtziona-
mendua jarraitu eta optimizatzeko ahalegin handia 
eskatzen du, eta GFAk hartu du horren ardura.

EMAITZAK
 9 Truchas Erreka enpresaren presaxka. 

Konektagarritasun-indizea: Oso ona. Oztoporik 
gabe.

 9 CH Olaverri enpresaren presaxka. 
Konektagarritasun-indizea: Neurrizkoa. Sistema 
eraginkor baten bidez gaindi daiteke.

 9 Bildutako ureko 200 m-ko luzerako tarte txiki 
bat kendu da.

 9 Ibai-ibilgua eta arrain-haztegi zaharraren 
eremua (1 ha) behar bezala naturalizatu dira. 

 9 Arrainentzako esklusa erakusgarri-eginkizuna 
betetzen ari da beste kudeatzaile batzuentzat.
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mugimenduak eragozten zituzten, eta eragin 
handiagoa edo txikiagoa zuten espeziearen eta 
urteko unearen arabera.

Horietako lau kendu egin dira, eta bosgarrena 
egokitu egin da arrainak igaro ahal izateko. 
Ibilguan 378 m³ material kendu dira (hormigoia eta 
erabiltzen ez ziren eroanbideak).

EMAITZAK
 9 Ubaran errekaren beheko zatiaren konekta-

garritasuna leheneratu da.
 9 Errotaren presa egokitu da arrainak igaro ahal 

izateko, eta 8.600 m ibai oztopoetatik libre utzi 
dira. 

TRUCHAS ERREKA ARRAIN-HAZTEGIKO 
INSTALAZIO ZAHARRAK KENTZEA

ESKU-HARTZEA

Truchas Erreka enpresaren presaxkak Leitzaran 
ibaiako arrainek gainditu ezin zuten oztopoa 
zekarren. Izan ere, arrainek Kantauri itsasotik 
aurkitzen zuten lehen hesi zeharkaezina zen, eta 
5 m inguruko jauzia sortzen zuen, ibaia ertzetik 
ertzera zeharkatuta, 33 m-ko luzeraz. Bere ondoan, 
2 m-ko zabalerako ubide handi bat hasten zen, 100 
m-ko ibilbidea egiten zuena ura arrain-haztegiaren 
instalazioetara eramateko. 

INTURIAKO PRESA ERAISTEA

ESKU-HARTZEA

Inturiako presa ia 13 metroko altuera eta 60 metroko 
luzera zuen. Ibaia erabat aldatzen zuen eta hesi bat 
zekarren Leitzaran ibaian bizi diren arrainentzat. 

1913an eraiki zen Donostiako Tranbia Konpainia 
energiaz hornitzeko, baina denborarekin eginkizun 
hori betetzeari utzi eta industria-aurri bihurtu zen.

Lau fasetan eraitsi zen. 2013ko abuztuan hasi 
zen, Europako POCTEFA EFA221/11 Guratrans 
proiektuaren bidez, eta, Life Irekibairi esker, 
leheneratze-lana amaitu ahal izan da 2016ko 
urtarrilean.

EMAITZAK
 9 Konektagarritasun-indizea: Oso ona. Oztoporik 

gabe.
 9 Presak bildutako ur-tartea (1.500 m-tik gorako 

luzera) 4 fasetan kendu da.
 9  Ibai-dinamika berraktibatu da. Horri esker, 

urtegiaren basoko deposituak askatu dira, eta 
ibaiaren antzinako ibilgua azaleratu ahal izan 
da.

 9 Sedimentuen garraioa naturalizatu egin da, eta 
horrek ekarri du ibilguaren ibilbidea eta ibai-
habitatak aberastea.
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OLLOKIKO ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAREN 
INSTALAZIO ZAHARRAK ETA BERTAKO 
PRESA KENTZEA

ESKU-HARTZEA

Ollokiko presa oztopo gaindiezina zen zenbait 
espezieentzat, besteak beste, izokin arruntarentzat, 
Leitzaran ibaian ugaltzeko itsasotik migratzen 
ari zirenean. Presa horren eraispen partziala bi 
fasetan egin da, eta jatorrizko presaren bi heren 
eremu horretako iragan industrialaren lekuko gisa 
utzi dira. Izan ere, askatzen den 18 m-ko ibilgu-

zabalera nahikoa da presak eteten zituen Leitzaran 
ibaiaren prozesu ekologikoak leheneratzeko. 
Eraiste partzialeko estrategia horren bidez, oreka 
gorde nahi da leheneratze ekologikoaren eta 
kultura-ondarea kontserbatzearen artean.

Esku-hartzeak ibaiaren ibilgua ibaian gora ere 
aldatzen duenez, Santolaz errekastoa egonkortu 
egin zen harri-arrapala batekin, presatik 250 m-ra 
dagoen zentral hidroelektrikoari litekeen kalterik ez 
eragiteko.
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EMAITZAK
 9 Konektagarritasun-indizea: Oso ona. Oztoporik 

gabe.
 9 Presak bildutako ur-tartea (400 m-ko luzera) 2 

faseetan kendu da.
 9 Jarduketa honekin eta aurrekoekin, Leitzaran 

ibaiaren Gipuzkoako zati osoa askatu da: 25 
km-tik gora ibai-habitat.

 9 Ibaien dinamika eta sedimentuen garraioa 
berraktibatu dira, morfologiak dibertsifikatuta 
eta ibaiaren habitatak aberastuta.

IBILGUA ZUREZKO EGITUREKIN 
LEHENERATZEA

ESKU-HARTZEA

Leitzaran ibaiaren 7,5 km-ko tartean jardun da, Olloki 
inguruan, eta Ezkurra errekastoan, Doneztebeko 
udalerrian, ibilguaren habitata hobetzeko. Ibaietan 
naturalki eratzen diren egiturak simulatzen dituzten 

enborrak sartu dira, eta kableen bidez ainguratu 
dira egonkortasuna handitzeko.

Egur-metaketak ere egin dira ibaiaren ondoan, 
bisoi europarraren babeslekuak areagotzeko eta 
ertzetako higadura-arriskuak murrizteko.

Gainera, esku hartzeko gero eta luzera handiagoko 
tarteak diseinatu ziren, EHUko talde baten aldetik 
leheneratzearen kostuari/onurari buruzko azterlan 
gehigarri bat aplikatzeko. 

EMAITZAK
 9 Esku hartu den tarteetan zur hilaren 

dentsitatearen helburua gainditu da, eta 60 m³/
ha-tik gorako balioa lortu da.

 9 Ibilguaren egitura-konplexutasuna handitu 
da, eta, horrekin batera, ibai-habitaten 
aberastasunari eta aniztasunari mesede egin 
zaio. Horrela, ingurune urtarrari, oro har, eta 
arrain-faunari, bereziki, lotutako espezieen 
harrera-ahalmena handitu da.

Katamotz iberiarraren ondoren, bisoi europarra da 
gaur egun Europako haragijalerik mehatxatuena, 
eta “egoera kritikoan” jasota dago Espezie 
Mehatxatuen Espainiako Katalogoan.

Iberiar penintsulako populazioa (500 bat ale 
baino ez ditu) espeziearen azken gordelekuetako 
bat da. Kontinentearen erdialdean eta ekialdean 
dagoeneko desagertuta dago, bisoi amerikarraren 
portaera oldarkorraren ondorioz, ibaien 
kolonizazioan bisoi europarrarekin lehiatzen baita 
bere lurraldetik kanporatzeko.
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BIDASOAREN ARROA LEHENERATZEKO 
JARDUKETAK

ESKU-HARTZEA

Baztan eta Bidasoa ibaien eta Txaruta errekastoaren 
ertzak leheneratzeko hainbat jarduketa egin 
dira, eta kasu bakoitzean antzemandako arazoa 
konpontzeko teknika egokiena erabili da: ertzak 
egonkortzea; ezpondak eta higaduraren kontrola 
bioingeniaritzako tekniken bidez; espezie exotikoak 
pixkanaka kentzea; harri-lubetak landareberritzea; 
eta espezie autoktonoak landatzea (haltzak, 
lizarrak, hurritzak).

EMAITZAK
 9 Bidasoaren arroan ibaiertzak leheneratzeko 11 

jarduketa egin dira. 

BISOI AMERIKARRAREN KONTROLA

ESKU-HARTZEA

Bisoi europarraren (Mustela lutreola) gaineko 
ondorio negatiboak saihesteko edo murrizteko, 
mehatxu-egoera larrian baitago, bisoi amerikarra 
(Neovison vison) kontrolatu da. Izan ere, azken 
hori espezie exotiko inbaditzailea da, eta bisoi 
europarraren mehatxu nagusia. 

Nafarroako isurialde atlantikoko ibai eta 
errekastoetan ere gero eta urriagoa da. Bisoi 
amerikarra detektatzeko helburuarekin, berariazko 
metodologia bat erabili da espezie inbaditzaile hori 
kontrolatzeko eta desagerrarazteko. Metodologia 
hori Erresuma Batuan (Eskozian) egindako 
proiektuetan garatu eta hobetu da.

Ibaietan plataforma flotatzaileak elkarrengandik 
kilometro batera jartzean datza. Horietan, bisoi 
amerikarrak detektatzen dira, lehenik, eta, ondoren, 
harrapatu egiten dira. 
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EMAITZAK
 9 Proiektuan zehar lau kanpaina egin dira. 

Horietan, bisoi amerikarra detektatzeko 214 
km ibai monitorizatu dira, 159 plataforma 
instalatuta, Bidasoan eta bere ibaiadarretan, 
Baztanen eta bere ibaiadarretan, Ezkurran eta 
Ezpelun eta beren ibaiadarretan, Urumean eta 
bere ibaiadarretan, Aritzakunen, Urritzaten, 

Orabidea-Ugaranan, Sorogainen, Urrobin, Arga 
garaian eta Luzaiden eta bere ibaiadarretan. 
Bisoiaren presentziaren 81 positibo lortu 
ziren eta guztira 17 ale harrapatu ziren. Bisoi 
amerikarraren populazioa ezegonkortzen 
lagundu da, eta 2019an Bidasoa ibaiaren 
arroan eta bere ibaiadarretan espezie exotiko 
inbaditzailea desagerrarazitzat jotzen da.

Bi
so

i a
rr

un
ta

 (M
us

te
la

 lu
tr

eo
la

) |
 G

AN
-N

IK



12
 | 

LI
FE

 IR
EK

IB
AI

 LAYM
AN TXOSTENA  | 13

IBAI-ARROEN KUDEAKETARI ETA LEHENERATZEARI BURUZKO 
EZAGUTZA HOBETZEA

LEHENERATUTAKO TARTEETAN IBAIAREN 
IBILGUAN ALDAKETA GEOMORFOLOGIKOAK 
EGITEA

ESKU-HARTZEA

Presak eraistearen jarraipen geomorfologikoa 
egitea funtsezko zeregina da oztopo bat 
kendu ondoren ibai-funtzionamenduaren 
leheneratzea ebaluatzeko. Eraispenak egin diren 
tarteetan ibaiaren ibilguan izandako aldaketa 
geomorfologikoak ebaluatu dira. Horretarako, 
eraginpeko tarteetan higadura-, garraio- eta 
sedimentazio-prozesuen bilakaera analizatu da, 
nahi ez diren ondorioak aurreikusteko eta horiek 
garaiz zuzendu ahal izateko.

Ibaiak azkar samar egokitu dira maldan eta profilean 
izandako aldaketetara. Hala, prozesuak berraktibatu 
dira eta oreka bilatu da, eta horrek morfologien eta 
habitataren aberastasun handiagoa ekarri du.

EMAITZAK
 9 Leitzaran ibaia eta Bidasoa ibaia kontserbazio 

bereziko eremuetan (KBE) oztopo handiak 
kentzeko neurriek eragindako aldaketak 
identifikatu dira.

 9 Ibaian gora, ibaian behera eta ertzetan izandako 
aldaketak kuantifikatu ditu.

 9 Mobilizatutako lur-bolumenak eta hondoko 
kargaren garraioa kuantifikatu dira.

 9 Esku-hartzeek ibilguan kokatutako azpiegituretan 
ibaian gora izan dezaketen eraginaren jarraipena 
egin da.

 9 Jarraipen horren berri eman da Estatuko eta 
nazioarteko kongresuetan, baita aldizkari 
zientifikoetan eta dibulgaziokoetan ere. 

LEHENERATUTAKO TARTEETAKO SEDIMENTUEN 
MUGIMENDUAREN ETA EZAUGARRIEN 
JARRAIPENA EGITEA

ESKU-HARTZEA

Sedimentu esekien kontzentrazioa (SEK) handitzeak 
ondorio garrantzitsuak izan ditzake ekosistemetan. 
Horregatik, Leitzaran ibaia iragazkortzeko lanek 
ibaiak esportatutako sedimentu esekietan izan 
dezaketen eragina analizatu da.

Analizatutako datuek erakusten dutenez, ur-
goraldietan SEK kontzentrazioak nabarmen egin 
du gora Leitzarango uretan obrak hasi zirenetik. 

Garrantzitsua da kontuan hartzea sedimentuen 
atxikipena muturreko gertaera meteorologiko eta 
hidrologikoei begira. Izan ere, horiek arrastean 
hazkunde handiak eragin litzakete, baita nahi ez 
diren inpaktuak ere ekosistemarentzat eta ibaian 
zehar dauden azpiegiturentzat.

Antza denez, Leitzaranen orain arte egindako 
azterketek ez dute eraginik izan neurtutako gaine-

rako kalitate-parametroetan (eroankortasun elektri-
koa, pH-a, oxigeno disolbatua, uraren tenperatura), 
eta ez dago alde nabarmenik faseen artean.

EMAITZAK
 9 Hobeto ezagutzen da oztopo handiak kentzeko 

neurriek Leitzaran ibaia KBEan sedimentuak 
garraiatzeko prozesu naturaletan duten eragina.
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LEHENERATUTAKO IBAI-TARTEETAKO IBAI-
HABITATEN BILAKAERA

ESKU-HARTZEA

Leitzaran ibaia KBEan ibai-habitatek izandako 
bilakaera dokumentatu ahal izan da. Gainera, 
ondorioak atera ahal izan dira habitat horien 
irismenari eta aldaketa-abiadurari dagokionez, eta 
ondorio horiek oso baliagarriak dira leheneratzeko 
beste esku-hartze batzuk diseinatzeko. Jarraipen 
horien emaitzak bereziki baliagarriak dira neurriek 
jarduketaren irismenean dituzten eraginak eta 
ibai-habitat eta -espezieetan dituzten onurak 
zehazteko.

EMAITZAK
 9 Agerian geratu da Leitzaran ibaiaren ingurune 

fisiko eta biotikoaren ezaugarriak eta 

funtzionamendua bertan zeuden presaxkek 
baldintzatzen zituztela neurri handi batean.

 9 Kontserbazio-jarduketa batzuek ibaiaren 
prozesu naturalak leheneratu dituzte, hala 
nola erregimenaren naturalizazioa eta 
emarien dinamika, solidoen garraioa eta 
konektagarritasun ekologikoa.

 9 Prozesuen berraktibatze horren ondorioz, 
aldaketa garrantzitsuak gauzatu dira ibilguaren 
osaeran (ur-laster, putzu, laugune eta abarren 
segida eta ugaritasun erlatiboa), habitaten 
eskuragarritasunean, etab.

 9 Oro har, eremu emankorren presentzia 
handiagoa eta ibai-ingurunearen konplexutasun 
eta heterogeneotasun handiagoa antzematen 
da.
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ARRAINAK IGAROTZEKO SISTEMEN 
FUNTZIONAMENDUA EBALUATZEA

ESKU-HARTZEA

Oztopo bat eraistea ezinezkoa denean, ohiko 
soluzioa da arrainei ibaian gora oztopoa gainditu 
ahal izatea ahalbidetuko dien pasabideak 
eraikitzea. Arrainak igarotzeko sistemen jarraipena 
salmonidoak ugaltzen diren garaian egiten da, 
ugaltzaileek orduan ekiten baitiete migrazio 
luzeenei erruteko guneen bila.

Jarraipena hiru urtez egin zen. Horretarako, 
arrainak irailaren erdialdean markatu ziren eta 
horien kontrola urtarrilaren erdialdera arte luzatu 
zen. Arrainak barruko PIT-Tag edo mikrotxipekin 
markatu dira. 

Horien jarraipena egiteko, presaxketan jarritako 
antena pasiboak eta irrati-transmisoreak erabili 
dira, baita eskuzko antenak ere. Arrainak igarotzeko 
sistemen funtzionamendua ebaluatu da. Bidasoa 

EMAITZAK
 9 Izokinak Bidasoko arroan erabiltzen duen azalera 

handitzeari dagokionez, presak deuseztatzeko 
ekintzen eraginkortasun-maila oso handia izan 
da. Ezarri den irrati-jarraipeneko programari 
esker, izokinak itsasoko sarreratik 64 kilometrora 
zeudela egiaztatu ahal izan da, garai batean 
bezala.

 9 2019ko migrazioan, markatutako izokinetatik 
hiru gai izan ziren Oharriz arrain-haztegiko 
presa gainditzeko (ezohiko emari-baldintza 
onetan) eta Lamiako ur-jauzi naturalera iristeko, 
hau da, ibilgu nagusian izokinarentzat modu 
naturalean irisgarria den goiko mugara. Beraz, 
aurten, Bidasoko ibilgu nagusian irisgarria izan 
daitekeen luzeraren % 100 hartu du espezieak. 
Bigarren mailako ibilguen artean, espeziea 
Amaiur errekastoraino iritsi zen. Hortaz, mota 
horretako ibilguen okupazioa modu naturalean 
irits daitekeen luzeraren gutxienez % 22 izango 
dela kalkulatzen da.

 9 Egindako jarraipenek adierazten dute 
Leitzaranen izokinaren presentzia sendotzen 
ari dela. Gainera, aurreikuspenen arabera, 
etorkizuneko kanpainetan ibaiko ubide 
altuagoetara sarbidea izango du, ohikoa ez den 
sistema bat abian jartzeari esker: arrainentzako 
esklusa bat, Olaberri zentral hidroelektrikoan 
instalatuta.

DESMAN IBERIARRA, HAREN POPULAZIOEK 
ETA HABITATAK DUTEN KONTSERBAZIO-
EGOERAREN BILAKAERA

ESKU-HARTZEA

Desman iberiarra (Galemys pyrenaicus) galzorian 
dagoen ugaztun intsektujale erdiurtarra da. Iberiar 
penintsularen iparraldeko hereneko eta Pirinioetako 
endemikoa da. Populazio txikiak izateaz gainera, 
portaera iheskorra du eta gautarra da. Hori guztia 
dela eta, haren eskakizun ekologikoen ezagutza 
mugatua da oraindik.

Desman iberiarraren populazio-gune ezagunen 
kontserbazio-egoera ebaluatu da Leitzaran eta 
Bidasoa ibaien arroetan eta beste ibilgu batzuetan 
—hala nola Araxes (Oria) eta Elama (Añarbe) 
ibaietan—, bai Nafarroan, bai Gipuzkoan. Horrela, 
proiektuaren esku-hartze eremua zabaldu da.

Era berean, aztertu egin da espeziearen habitat-
lehentasunak zein diren, hura nola kontserbatzen 
den, habitat potentzialaren eskaintza zein den, 
nola elikatzen den eta lurraldea nola erabiltzen 
duen. Hasierako ebaluazio bat eta amaierako beste 
bat egin dira, proiektuaren eraginak egiaztatu ahal 
izateko.

EMAITZAK
 9 Nabarmen aurreratu da desmanaren habi-

tataren ezagutzan. Badakigu espezieak zein 
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ibaiko 15 oztopo eta Leitzaran ibaiko 6 sistema 
horiez hornituta daude. 

EMAITZAK
 9 507 arrain markatu dira PIT-Tag (mikrotxipak) 

eta irrati-transmisoreekin, eskalek funtzionatzen 
duten ala ez jakiteko.

 9 Lagindutako arrainen pasabideek nolabaiteko 
funtzionaltasuna erakusten dute, nahiz eta oso 
aldakorra izan haien artean. Hori dela eta, arazoak 
antzeman zaizkien zentral hidro-elektrikoen 
emakidadunei beharrezko mantentze-neurriak 
proposatu zaizkie. Arazo batzuk dagoeneko 
zuzendu dira eta beste batzuk LIFEren ondorengo 
aldian zuzenduko dira.

 9 Oztopo gaindigarrien eragin metagarria eta 
sinergikoa egiaztatu du.

 9 Olaberri zentral hidroelektrikoko arrain-
esklusaren jarraipenak sistema berritzaile hori 
hobetzeko prozesuan jarraitzen du.

IZOKIN ARRUNTA, PROIEKTUAREN 
EKINTZEK HAREN POPULAZIOAN 
ETA EZAUGARRIETAN DUTEN 
ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA

ESKU-HARTZEA

Izokin arrunta (Salmo salar) espezie migratzailea 
da. Ibaian jaiotzen da, itsasora migratzen du 
eta ibaira itzultzen da ugaltzera, urtebetetik 
hirura bitarteko denbora-tarte aldakor baten 
ondoren. Nafarroan programa batzuk abian jarri 
dira. Programa horiek barne hartzen dute Bera-

Lesakako Salmonidoen Jarraipen Estazioan ibaian 
gora egiten duen populazioaren jarraipena, horren 
ugalketaren jarraipena (oheak zenbatzea) eta 
bildutako arrainkumeen zenbatespena.

Gipuzkoan, Orbeldiko (Oria) eta Elorrabiko 
(Urumea) salmonidoen jarraipen-estazioetan ibaian 
gora egiten duen populazioaren jarraipena egiten 
da, eta bildutako arrainkumeak zenbatesten dira, 
baita izokin gazteen itsasorako ihesa ere, hurbil 
dagoen Urumearen arroan Zikuñagako Screw trap-
ean horiek harrapatuta.
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dieta duen, harentzat elikagai-eskaintzak 
dakartzan mugak zein diren eta ingurune 
optimoa definitzen duten ibaiaren ezaugarriak 
zein diren. Gaur egun badakigu menua bezain 
garrantzitsua dela jatetxea, eta harrapakin sorta 
zabala izatea (makroornogabe bentonikoak) 
bezain garrantzitsua dela tarte lasterrak, ur 
motelak eta putzuak tartekatuko dituen ibai 
bat izatea. Ezagutza berri horrek ibai-habitata 
berreskuratzeko etorkizuneko ekintzak bideratu 
behar ditu espezie honen onurarako.

 9 Egiaztatu da desman iberiarrak azterketa-eremu 
osoa hartzen duela (Bidasoaren eta Leitzaranen 
arroak). Okupazio-eremu eraginkorra gutxienez 
200 km-koa dela kalkulatu da.

 9 Desmana detektatzeko metodologia berri bat 
aplikatu da, haren gorotzak ibaian berariaz 
jarritako gailuetan biltzean oinarritua. Horrek 
erraztu egingo du espeziearen banaketa-
eremu osoan populazioen jarraipena egitea. 
Prozedura berri hori artikulu moduan argitaratu 
da, berorren hedapena eta erreplikagarritasuna 
errazteko. Frantzian, desmanaren jarraipenaren 
arduradunek beren lan-protokoloetan sartu 
dute jarraipen hori dagoeneko.

 9 Azkenik, ibai-konektagarritasuna eta habitataren 
ezaugarriak nabarmen hobetu dira proiektuaren 
esparruan, Leitzaran ibaian Inturiako eta 
Ollokiko presak eta Txaruta, Ezkurra eta Bidasoa 
ibaietako presak (azken horren arroan) kendu 
ondoren.

KOLAKA, PROIEKTUAREN EKINTZEK HAREN 
POPULAZIOAN DUTEN ERAGINKORTASUNA 
EBALUATZEA

ESKU-HARTZEA

Kolaka espezia (Alosa alosa) itsasoan bizi da eta 
ibaietan ugaltzen da. Europako kostalde atlantikoan 
zehar hedatzen da. Gaur egun, eremu batzuetan 
desagertuta dago, eta haren banaketa-eremuaren 
zatirik handienean espezie bakantzat hartzen da. 
Nafarroan, Bidasoa ibaian dago kolaka-populazio 
bakarra. Jasota dago Bidasoaren ibilgu nagusiaren 
behealdean dagoela gutxienez 1978tik.

Kolakak gauez bakarrik du ugaltzeko ohitura, eta 
oso kopula deigarriak ditu. Horri esker, populazio 
ugaltzailearen ugaritasuna kalkula daiteke, 
ugalketa-aldiko kopulak zenbatuta. Lanak Bidasoa 
ibaia KBEan egin dira, beheko tartean.

EMAITZAK
 9 Ezarritako metodologiari jarraituz, hiru kanpaina 

egin dira udaberrian (2018, 2019 eta 2020), 
gaueko 30 inbentario ezarri dira bi behaketa-
puntutan (Endarlatsan eta Montoiatik ibaian 
gora). Hala ere, ez da ugalketa-jarduerarik ikusi 
egindako inbentarioetan.

 9 Ingurumen-DNAren analisiek espeziea 
ugalketa-garaian dagoela adierazten dute, 
eta, beraz, onargarria da gaur egun haren 
populazio-dentsitatea hain txikia izatea, ez 
baitu gaueko behaketa-laginketan hauteman 
daitekeen ugalketa-jarduerarik eragiten

ITSAS LANPROIA, PROIEKTUAREN 
EKINTZEK HAREN POPULAZIOAN DUTEN 
ERAGINKORTASUNA EBALUATZEA 

ESKU-HARTZEA

Itsas lanproia (Petromyzon marinus) ibaietan 
jaiotzen den espezie migratzailea da.  Ibaietan 
igarotzen du bere larba-bizitza heldu-forma lortu 
arte. Helduak 20-30 hilabete bitartean bizi dira 
itsasoan, eta sexu-heldutasunera iristen direnean, 
ibaietara itzultzen dira ugalketa osatzeko. 
Nafarroan, lanproia Bidasoa ibaian baino ez dago. 

Ugalketa-jardueraren jarraipena egin da, arraba-
habiak eraikitzen dituzten bitartean heldu 
ugaltzaileak behatuz eta zenbatuz. Udazkenean, 
halaber, hazkuntza-eremuetan lurperatutako 
larben jarraipena egin da, haien presentzia eta 
ugaritasuna zehazteko. Bidasoa ibaia KBEko ibilgu 
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nagusiaren behealde osoan egin dira lanak. Hiru 
kanpaina egin dira udaberrian, apiriletik ekainera 
astero (2017, 2018 eta 2019), eta beste bi 2017ko 
eta 2019ko irailean.

EMAITZAK
 9 Lanproi ugaltzaileak gutxi sartu dira Bidasoa 

ibaian, nahiz eta aurreko urteetako emaitzek 
urtetik urterako aldakortasun handia erakusten 
duten. 2017an eta 2018an arraba-habiak 
hauteman ziren, baina ez 2019an.

 9 Larben laginketa espezifikoek baieztatu dute 
Bidasoa ibaiaren beheko tartean ia mikrohabitat 
egoki guztietan daudela.

 9 Lanproi ugaltzaileek eta larbek Endarlatsako 
presa eraitsi ondoren modu naturalean sortu 
diren mikrohabitat espezifikoak erabili dituzte.
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PROIEKTUAK SISTEMA SOZIOEKONOMIKOARI 
EGINDAKO EKARPENA

ESKU-HARTZEA

Proiektuak tokiko gizarte-ekonomian dituen 
ondorioak ez daude Natura 2000rekin zuzenean 
lotuta, baina garrantzitsua da kontuan hartzea 
ekosistema asko erabilera sozioekonomiko jakin 
batzuei lotuta daudela.

Jarraipena egiteko, inbertsioak eta gastuak 
kontabilizatu dira, kontuan hartuta proiektuak duen 
benetako aplikazioa beraren eragin sozioekono-
mikoaren eremuko udalerrietan (toki-eremua) 

edo horietatik kanpo (probintzia- eta eskualde-
eremuak). 

EMAITZAK
 9 Lurraldean egindako inbertsio eta gastu guztiak 

aztertu ahal izan dira, toki- eta eskualde-
mailan, eta ondorioztatu da gastuaren % 46k 
zuzeneko eragina izan duela tokiko enpresa eta 
zerbitzuetan.

 9 Zenbatespenen arabera, proiektuak urtean 14,6 
lagunen lanaldi osoko enplegua sortzen edo 
mantentzen lagundu du.
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GIZARTEA SENTSIBILIZATZEA GURE IBAIEK 
EMATEN DITUZTEN INGURUMEN-BALIOEN 

ETA -ZERBITZUEN INGURUAN

ESKU-HARTZEAK

Irekibaik ahalegin handia egin du tokiko biztanleak 
sentsibilizatzeko. Horregatik, informazioa, sentsibili-
zazioa, parte-hartze publikoa, boluntariotza, 
ikasleentzako programa bat eta emaitzen 
zabalkundea sustatzeko ekintzak jarri ditu abian 
proiektuan zehar.

Life Irekibaiko lan teknikoekin batera, parte-
hartze publikoko prozesu bat egin da Nafarroan. 
Prozesu horrek eztabaidarako oinarri izan den 
informazioa eman du, gai sentikorrenen aurrean 
hartu beharreko irtenbide eraginkorrak bilatuta, 
eta jarduketa-eremuko ingurumen-, ekonomia- 
eta gizarte-faktoreak kontuan hartuta.

Parte-hartze prozesuak Bidaso ibaiaren arroaren 
konektagarritasuna hobetzeko neurriak adostu 
ditu eta herritarren inplikazioa sustatu du ibaien 
kontserbazioan eta hobekuntzan. ‘Gure ibaien 
etorkizuna elkarrekin eraikitzea’ erabili dugun leloak 
laburtu egiten du eragile guztiekin harremanetan 
jartzeko modu berri batetik eta diskurtso-
aniztasunetik abiatuta lan egiteko ideia. 

Konfiantza-giroa eta elkarrizketa bilatu dira, 
proiektuen ulermena hobetzeko eta egindako 
jarduketei hobeto eusten eta ibaiak leheneratzeko 
aukera berriak eskaintzen laguntzeko.

Proiektuak banakako eta taldeko inplikazioa ere 
sustatu du, ibaietan ingurumen-boluntariotzako 
ekintzak eta sentsibilizazio- eta prestakuntza-
jardunaldiak antolatuta. Boluntariotzari dago-
kienez, Irekibaik sustatu eta babestu egin ditu 
udalek, guraso-elkartek eta beste elkarte batzuek 
antolatutako auzolanak, besteak beste: errekasto 
eta ibaietan zaborrak, plastikoak eta beste hondakin 
batzuk garbitzea, espezie exotikoak ezabatzea, etab.

Gainera, Nafarroan lan-ildo berri bat ezartzeko 
lanean aurrera egin da, ibai-espazioen eta ibai-
inguruneari lotutako espezieen kudeaketa eta 
kontserbazioa hobetzeko lankidetza-bideak 
ezarrita. Horretarako, tokiko arrantza-elkarteekin 
ibaiak zaintzeko protokoloak sinatu dira. Horrez 
gain, ‘Izan zaitez Bidasoko izokinaren babesle’ 
programa berria ere ekin zaio. Horren bidez, 
arrantzaleek espezie hori leheneratzen eta hobeto 
ezagutzen lagundu dezaten lortu nahi da.
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EKOSISTEMEN ZERBITZUEK 
GIZARTEARENTZAT DAKARTZATEN 
ONURAK EBALUATZEA

ESKU-HARTZEA

Ekosistemek gizartearentzat interesekoak 
diren hainbat zerbitzu eskaintzen dituzte: ura 
edo elikagaiak ematea, prozesu konplexuak 
erregulatzea (hala nola uraren zikloa), kutsatzaileak 
ezabatzea, etab. Ekozerbitzuen ebaluazioa 
proiektuko habitatek lortu beharko luketen 
egoera desiragarriari buruzko ariketa teoriko gisa 
planteatu da, eta TESSA metodologia aplikatu 
da, unibertsitateen, GKE-en eta kontserbazio-
agentzien partzuergo batek garatua. 

TESSAk proposatutako txekeo-zerrenden bidez, 
proiektuaren jarduera-esparruan garrantzitsuenak 
diren ekozerbitzuak analizatu dira. Horretarako, 
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eskura dauden datuen iturriak berrikusi dira (datu 
estatistikoak, dokumentalak eta kartografikoak). 

EMAITZAK
 9 Gizarteak jasotako onuren eta ekozerbitzuen 

inguruko analisi erraz bat lortu dugu, eta 
etorkizuneko erabakietan eragiteko informazio 
baliagarria sortu dugu. Habitaten hedaduran 
eta kontserbazio-egoeran aurreikusteko 
modukoak diren aldaketen arabera, proiektuak 
hobetu dituen ekozerbitzuak hauteman dira.

 9 Gehien areagotu diren ekozerbitzuak 
kulturakoak izan dira, hezkuntzari, ezagutzari 
eta jarduera ekoturistikoari lotutakoak. Era 
berean, zenbait erregulazio-zerbitzu sustatu 
dira, hala nola lurzoruaren emankortasuna. 
Logikoa denez, energia-hornidurako zerbitzuak 
gutxitu egin dira, azpiegitura hidroelektrikoak 
murriztu direlako.
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Sentsibilizazioa sustatzeko helburuarekin, gure 
ibaietako habitaten, floraren eta faunaren zaintza 
hobetzeko, dibulgazioko argitalpenak egin dira 
—gure arroan bizi diren ibai-ibilguei lotutako 
espezie nagusiak deskribatzen dituztenak—, baita 
‘Oztoporik gabe, hobe! / ¡Que corra el agua!’ 
erakusketa ibiltaria ere. Azken horrek tamaina 
handiko hamar panelen bidez erakusten du zein 
ondorio dituen ibaien zatiketak bizitza basatian, 
eta administrazioak zein ildori jarraitzen ari zaien 
biodibertsitatea kontserbatzeko politiketan, gure 
ibaiak hobetzeko helburuarekin.
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EMAITZAK

Proiektuak ikusgaitasun handia izan du. Hona 
hemen zenbait datu:

 9 Parte-hartze publikoko prozesuan 4 jardunaldi, 
5 lantegi, 7 bilera eta 3 bisita egin dira guztira, 
160 parte-hartzailerekin.

 9 Boluntariotzako 24 jarduera egin dira, 
600 boluntario baino gehiagorekin, eta 9 
sentsibilizazio-jarduera, 249 parte-hartzailerekin.

 9 23 tadek hartu dute parte eta guztira 649 parte-
hartzaile.

 9 Ibai-zaintzako protokoloak sinatu dira tokiko bi 
arrantza-elkarterekin. Eta 44 jarduera egin dira, 
eta guztira 143 arrantzale boluntariok hartu 
dute parte horietan.

 9 Izan zaitez Bidasoko izokinaren babesle 
programa abiarazi da.

 9 Honako hauek argitaratu dira: proiektuari 
buruzko karpeta-liburuxka bat, bi gida (Bida-
soaren arroko fauna urtarra eta Bidasoaren 
arroko ibai-landaredia),  ‘Izan zaitez Bidasoko 
izokinaren babesle’ programaren liburuxka bat, 

erakusketa ibiltariari buruzko liburuxka bat eta 
Layman txosten hau. Presak eraisteko jarduke-
tetan panel deskribatzaileak jarri dira.

 9 Oztoporik gabe, hobe! / ¡Que corra el agua! 
erakusketak 3.000 bisita baino gehiago izan ditu 
Bertizen, Iruñean eta Sunbillan, Nafarroan.

 9 Webguneak (www.irekibai.es) 15.000 erabiltzaile 
eta 57.000 bisita baino gehiago jaso ditu.

 9  Estatuko eta nazioarteko 20 biltzar eta kongresu 
baino gehiagotan parte hartu da.

PROIEKTUAREN EMAITZA NAGUSIAK
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https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2019/03/IzokinaSalmonEus.pdf
https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2018/12/Fauna-Euskera.pdf
https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2018/12/Fauna-Euskera.pdf
https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2019/11/Bidasoaren_landaderia_WEB.pdf
https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2019/11/Bidasoaren_landaderia_WEB.pdf
https://www.irekibai.eu/wp-content/uploads/2019/11/01Life-Irekibai-erakusketaWEB.pdf 
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ONDORIOA

IREKIBAI proiektuari esker, Bidasoa eta Leitzaran 
ibaien arroen baldintza ekologikoak nabarmen 
hobetu dira, baita bertan bizi diren espezieen 
kontserbazio-egoera ere.

Bi ibaietan ibilgu nagusian oztopoak kentzeak 
luzetarako konektagarritasuna hobetzea 
ahalbidetu du, arrainen goranzko migrazioak 
erraztuta arraba-eremuetarantz eta/edo elikatzeko 
eremuetarantz. Horren adibide garbia izokina da. 
Bidasoa ibaian, 2015ean irisgarria izan daitekeen 
ibilgu nagusiaren % 64 erabiltzetik 2019ko 
goranzko migrazioan % 100 kolonizatzera igaro 
da. Oria ibaian, izokina harrapatu eta Leitzarango 
arrora eraman behar izatetik —erabat irisgaitza— 
ibai horren ardatz nagusitik 30 km baino gehiagora 
oztopo gaindiezinik ez aurkitzera igaro da.

Kalitate handiko arraba-eremuetarako sarbidea 
hobetzeak izokinen populazioa handitzea ekarriko 
du datozen urteetan, eta, horrela, espeziearen 
kontserbazio-egoera hobetuko da. Beste arrain-

espezie batzuek ere, hala nola lanproiak edo 
kolakak, handitu egin dute beren arraba-eremu 
potentziala itsasotik egiten duten bidaian edo 
hazkunde-eremuetara egiten duten migrazioan, 
aingiraren kasuan bezala.

Oztopoak ezabatzeak aldaketa 
hidrogeomorfologiko garrantzitsuak eragin ditu, 
hala nola ibaiaren ohantzean dagoen materiala 
aldatzea edo ur-lasterren eta ur-korronteen 
kopurua handitzea ur pilatuen aldean. Horrek 
bereziki mesede egin dio desman iberiarrari, 
espezie endemiko hori oso mehatxatua baitago. 
Horrez gain, IREKIBAIk bidea eman du espezie 
horren kontserbazio-egoeraren, eskakizunen eta 
mehatxuen egungo irudia lortzea.

Espezie inbaditzaileen aurkako borrokan ere 
zuzenean lan egin da. Horien artean, bisoi 
amerikarra dago (Bidasoko arroan dagoen fauna 
exotiko inbaditzailerik kezkagarrientzat agertzen 
da).

IREKIBAI proiektuaren helburuak aise bete badira 
ere, oraindik lan asko dago egiteko. Oztopoek 
bi arroen bigarren mailako ibilguak inguratzen 
jarraitzen dute. Nahikoa da ikustea izokinak ibilgu 
horien % 22 baino ez dituela erabiltzen Bidasoaren 
arroan, edo Leitzaranen gaindi daitezkeen 
oztopoen efektu metatuak migrazioa atzeratzen 
edo zailtzen duela, ildo horretan jarduten jarraitzea 
garrantzitsua dela ulertzeko.

Oztopoak hobetzeko eta/edo ezabatzeko lanean 
jarraitu behar da, metatze-efektua murrizteko, eta, 
aldi berean, proiektuak adierazitakoaren arabera 
zenbait arazo dituzten pasabideak hobetu behar 
dira.

Gainera, beharrezkoa da lan egitea zentral 
hidroelektrikoek sortzen duten hilkortasuna 
murrizteko izokin gazteek eta aingira helduek 
itsasorantz egiten duten beheranzko migrazioan, 
lehenengoek elikatzeko eta bigarrenak ugaltzeko.

Bisoi amerikarraren kontrolarekin ere jarraitu 
behar da, bisoi europarraren kontserbaziorako 
mehatxurik handiena baita.

Zentral hidroelektrikoek ur-emariak bideratzea da 
desmanarentzako mehatxu garrantzitsuenetako 

ETA ORAIN ZER?

bat, eta, hain zuzen, hori da izan behar du 
etorkizuneko lanaren beste zutabe bat.

Azkenik, ez da ahaztu behar ibilguak eta 
ibaiertzak tarte degradatuetan leheneratzeak 
lehen aipatutako bi ugaztunen kontserbazioa 
eta lehengoratzea hobetzen lagundu dezakeela, 
baita Habitaten Zuzentarauaren (92/43/EEE 
Zuzentaraua) helburuak lortzen ere. 

Baina baliagarria da, orobat, ur-masen egoera 
hobetzeko eta Uraren Esparru Zuzentarauaren 
(2000/60/EE Zuzentaraua) helburuak lortzen 
laguntzeko. 

Ildo beretik, oztopoak kentzeak ur-masen egoera 
hobetzen eta uholde-arriskua murrizten ere 
lagundu dezake (batez ere hiri-tarteetako oztopoei 
dagokienez), baita Uholdeen Zuzentarauarekin 
(2007/60/EE Zuzentaraua) lotutako neurriak 
ezartzen ere. 

Garrantzitsua da etorkizunean aurrera egiten 
jarraitzea ibai-inguruneak eskaintzen dituen 
zerbitzu ekosistemikoei balioa emango dieten 
proiektu berrietan. Gainera, ingurumena 
leheneratzeak Batasuneko legeriak ezartzen dituen 
erronkei laguntzen die. 



IZENBURUA
IBAI IREKIAK: NAFARROAK ETA GIPUZKOAK 
PARTEKATZEN DITUZTEN IBAIETAN 
KONEKTAGARRITASUNA ETA HABITATAK HOBETZEN.

ERREFERENTZIA LIFE IREKIBAI LIFE14 NAT/ES/000186
PROIEKTUAREN 

KOORDINATZAILEA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

PROIEKTUKO 
BAZKIDEAK

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA (BAZKIDE 
KOORDINATZAILEA), URA - URAREN EUSKAL 
AGENTZIA, HAZI FUNDAZIOA ETA NAFARROAKO 
GOBERNUA, NAFARROAKO INGURUMEN KUDEAKETA 
SA-REN BIDEZ

AURREKONTUA 
GUZTIRA 2.999.372 € 

LIFE FINANTZAKETA 1.799.624 € (60%)

PROIEKTUAREN 
IRAUPENA

65 HILABETE (2015EKO UZTAILAREN 16TIK 2020KO 
ABENDUAREN 31RA)


