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B

izkaiko
mendebaldeko
ibaiak Karrantza ibaia eta
Calera ibaiaren zati txiki bat dira;
horiek biek Asonen ura jasotzen
dute, Kantariako mugaldeetan.
Karrantza ibaiak luzeran 15 km
ditu; 122 km2.-ko azalerako
azpiarroa du, eta bi ibaitik bat
egitearen ondorioz eratu da:
Cuadro ibaia, Mesada mendizerratik (1.140 m) eta Ordunte edo
Balgerri menditik (1.104 m) datorrena, eta Escaleras, Burgueñotik (1.037 m) datorrena. Ubidearen behaldean, eskumaldetil,
Armañonetik (855 m) jaisten
diren Callejo eta Seco ibaiekin
du.
Karrantza ibaiak ibar handa eta
zabala eratzen du, eta arro hau
Kadagua eta Agueratik bereizten duten Ordunte mendiek
inguraturik dago. Cotobasero eta Valnera mendizerral Caleraren
mugakideak dira. Ibaiaren ardatz nagusia erdialde batean
nabarmentzen da, hor hainbat ibaik bat egiten baitute. Conchan
La Presako, Cuadroko eta Escaleraseko ibaiek egiten dute bat
eta Mayor ibaia eratzen dute. Mayor ibai horrek, hortik distantzia
laburrera, Karrantza izena hartzen du. Ubidearen behealdean,
ibarra estuagoa egiten da eta Mazo eta Ranero haitzek eratzen
duten haizpitartetik sartzen da Kantabrian. Ranero haitzean
Pozalaguako kobazulo interesgarria eta Ventalaperrako haizpeak daude kokaturik, eta horietan Neolitiko (K.a. 4.000-2.500 urte
arteko) pinturak ikus daitezke.
Substratu geologiko nagusia buztina, harearri eta alubioi hondardun lurrek eratzen dute; goialdean formazio karstiko garrantzitsuak ere badaude.

Inaiaren hondoan harri ugari dago, batez ere harri ama eta errekarriak.
Arro honetan jarduerarik behinena abeltzaintza dugu, eta hori
dela eta eskualdearen azalerarik gehiena bazkatzeko larrez
osatzen da, adierazgarria da 800 metrora arte larreak daudela
esatea. Badaude pinuz eta eukalituz birlandatu diren aldeak ere,
arroaren mugetan, mendiak hasten diren tokietan, alegia.
Hegoaldean pagadi txiki batzuk aurki daitezke eta ubideei itsatsita harizti txikiren baten aztarnak ere bai. Ranero eta Mazo haitzen kararrietan artadi sarria ikus daiteke, nahiz eta harrobiek eta
harri ustiategiek eten egiten duten ohian hori.
Biztanlegunerik garrantzitsuenak haranaren erdian dagoen
Concha eta Ambasaguas dira, bigarren hori kilometro gutxi batzuk beherago ibaian zehar. Industria gutxi dago, behinena kararria ustiatzen duten harrobien jarduera da.
Ibaien ezaugarri fisiko-kimikoak eta
biologikoak - Ura

Calera ibaia.

Arro honetako ibaiaren eroamen baloreak
nahiko altuak direla esan daiteke, altuagoak zenbat eta ibaiburutik gehiago urrundu
eta, jakina, udan.
Salbuespenbakarra Callejuelas ibaia izan
daiteke, zati handi batean harea duten
lurrak zeharkatzen baititu eta edozein urtarotan 100 uS/cm baino baxuagoak diren
eroamen baloreak dituelako. Oro har, oxigenoaren kontzentrazioa altua da eta fosfatoen kontzentrazioa aztertuz gero
Concha biztangunea zeharkatu ondoren
eutrofizacioa zerbait gehitzen dela atzeman daiteke.

Organismoak
Arroaren goiko tarteetan haltzak daude
ubideen inguruetan; dena den, leku ugaritan haltzak moztu egin dituzte, abereak
ibaira hurbil daitezen, seguruenik. Beheko
tarteetan haltzadiak badirau, baina gero
eta haltzadi sakabanatuagoetan, gero eta
biderakuntza eta ortu gehiago azalduko
zaizkigu eta. Ibaiertzeko zuhaitzak, besteak beste, lizarra, sahatsa eta gaztainondoak dira, eta noizbehinka, haritz eta arteren bat. Callejuelas eta Esaleras ibaien
ertzak nahiko hondatuta daude eta behin
baino gehiagotan brlandaketak ibaira bertara heltzen dira.
Makroornogabeen fauna aberatsa da,
besteak beste plekopteroak, efemeropteroak, simuliidoak, elmidoak, kironomidoak, oligoketoak eta moluskuak. Arro honetan kanpoko eraginik handiena Conchakoa eta Ranero haitzeko
harrobietakoa da, leku horietan uraren kalitate egokiaren adierazkari izaten diren fauna multzoak zertxobait jaisten direlarik.
Halaber, faunak pairatzen ditu uda eta udazkenetan goiko ibilguetan izaten diren lehorteak; eskualde honetan, urtesasoietakoak izaten diren lehorte horietan galtzen den ura ezezik, aipatzekopa da kararri errezifaletan iragazten den uraren galera.
Uraren kalitatea aztertzeko makroornogabeen presentzia erabili
dugu eta azterketari ekin ondoren kalitatea ona dela esan daiteke, arro osoan, salbu eta Karrantza ibaian Concha zeharkatu
ondoren, delako tarte horretan uraren kalitatea ertainera jaisten
baita. Azken toki horretan kironomidoak dira nagusi eta baita kutsadura ondoen jasaten dere, esaterako Caenidae eta Baetidae
familiak.
Arro honetan igel arrunta, basa-igel gorria eta apotzarrak ikusi
daitezke. Salmonidoak (amuarrain arrunta) ziprinidoak (foxinoa
eta loina) eta aingirak daude.
Azterguneak
Karrantza ibaiaren azpiarrora hurbiltzeko La Eskrita gainetik egin
beharko dugu, barruko Bilbo-Laredo errepidetik, alegia. Aipatu
errepide horretatik ubide nagusia jarrai dezakegu,
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ASON IBAIAREN ARROA: CALERA ETA
KARRANTZA IBAIAK

Karrantza ibaia.

Ambasaguasetik Kantabriara sartu arte. Ambasaguasetik,
Lanzas-Agudaseko errepidetik, Cuadro ibaia jarrai daiteke.
Cuadro ibaiaren goi ibilgua
Haltzdiak ditu, gehienetan sarriak, errekarriak hondoan eta ageriko landare urtarrak oso ugariak. Makroornogabe ugari ere bai.
Bikor txikiagoko gaiez osatutako substratua dagoen aldeetan
edo harrien arteko uriletan helofito ugari eta lurzoruaren hezetasun altuari lotuta dauden beste landare batzuk daude. Iturrien
horma hezeen gainean eta ibaiaren ertzetan goroldio, hepatiko
eta ira ugari dago.
Karrantza, Ambasaguasetik Ranero haitzeko amildegiraino
Aipatu tarte horretan Molinarreko urberoak ditugu, historianzehar
bainuetxe izan dena eta egun aita Palotinoen jabetzapekoa
dena eta, beherago, Molinar baino beherago, hurbil daiteke ibaira, Riosecotik hurbil jada, harrobi baten aurrez-aurre,
Kantabriarako bidean eskumara, arteak nagusi diren inguru
batean, alegia. Behera egiteko trenbidea zeharkatu behar da.
Substratua edo hondoa bloketzarrez eratuta dago; ertzetan ata
harrien arteko uriletan ur gaineko landaretza egon dago. Hanhemenka haltz eta sahats isolatuak. Makroornogabeen komunitatea ere aberatsa sa oso. Hormetatik ura darion iturri
bat ere badago, zeinean goroldioak, hepatikoak, irak
eta fanerogamoak aurki daitezkeen, besteak beste,
Saxifraga hirsuta eta Cardamine raphanifolia.
Calera ibaia

Karrantza ibaia.

Calera ibaiaren luzer 15 kilometro ingurukoa da, Los
Tornos mendatearen iparraldean sortzen da. Zalama
mendiaren azpian (1.335 m), eta batez ere Kantabria
zeharkatzen du; Bizkaian ikutzen duen lurralde bakarra
Lanestosa ingurukoa da, ur-etorri handiarekin eta ondo
artatua. Aipatu herria zeharkatu eta ia berehala desagertu egiten da, kararrizko errekari handien artean iragazi egiten baita (kararri urgoniarrak) eta ubidean uholde egoeratan baino ez da azalduko. Bisitaldia
Karrantza ibaiarekin batera egin daiteke; Lanestosatik
Conchara jo eta La Presako ibaiaren ubideari jarraiki
(Presa eta Herranetik, alegia).
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Azterguneak
Barruko Bilbo-Laredo errepidetik TurtziozVillaverdera heltzen gara, Aguerak zeharkatzen
duenherria, hain zuzen. Goi ibilgua ezagutzeko,
ibaiaren ubidearekin bat gora egiten duen eta Molinedora
abiatzen den errepidetik jo behar da; erdiko eta beheko ibilguak ikusteko Turtzioz-Villaverdetik Guriezora doan errepidetik jo beharra dago.
Arro honetan interesgarria da ibaia nola aldatzen den aztertzea, ibaiburutik hasi eta ia maldarik ez duen erdiko ibilgura
arte, alegia.
Aguera ibaiaren goiko ibilgua
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AGUERA IBAIAREN ARROA

abiadura ere moteldu egiten da; horrekin guztiarekin, aldi horretarako azaleratuta dauden intsektu askoren ziklo biologikoa dela eta, faunaren
osaketa izugarri alda daiteke eta sasoi jakin
horretan moluskuak, elmidoak eta Caenidae
familiako efemeropteroak izango dira nagusi.
Oskoldu grammaridoak ugariak izan dira oso
Aguera ibaiaren ingurietan.
Indize biotikoaren arabera, uraren kalitatea oso
ona da Aguera herrira arte, hortik aurrera, zertxobait jaisten da. Salmonidoak (amuarrain
arrunta), ziprinidoak (foxinoa eta loina) eta aingirak daude.

A

guera ibaiaren arroak 145 km2. inguru ditu eta hegoaldeiparralde norabidean hedatzen da, lehenbizi Bizkaian,
Aguera herritik (Turtzioz-Villavedeko barrendegia zeharkatu
ondoren), eta gero Kantabriatik. Arro honen ubiderik nagusienaren jatorria, Aguera ibaiarena, Burgueño (1.037 m) eta
Kolitza (874 m) mendietan dago eta gutxi gora-behera 30
kilometrokoa den ibilguaren ostean Oriñon itsasadarrean
itsasoratzen da, Kantauri itsasoan.
Arro honen lurren osaketan, gehienbat, harearriak eta hondardun buztinak aurkituko ditugu.

Ibaiaren hondoan harri ugari dago eta hori horrela da ibilgu
osoan, harri ama eta bloketzarrak alde batzuetan eta errekarriak beste batzuetan tartekatuz.
Inguruko biztanleen jarduera abelurraren arlokoa da eta
ibaian zehar kokatu da, landa-gune txikietan, besteak beste
Turtzioz -Villaverde, Laiseka, La Iglesia eta Agueran.
Arroaren goialdean baso mistoak daude, gaue egun pinu eta
eukalitu birlandaketak tarte hori betetzen ari diren arren.
Pando herritik aurrera, Basinagre aldean, alegia, ibaia estutu
egiten da eta inguru horretan kantauriar isurialdeko artadiaren motako basoak daude.
Ibaien ezaugarri fisiko-kimikoak
eta biologikoak - Ura
Oro har, Aguera ibaiaren urak ondo oxigenatuta eta
neurriz mineralizatua daudela esan daiteke, jatorritik urrundu ahala pixka bat eutrofizatu eta mineralizatuz.
Organismoak
Ibaiertzeko landaretza bapo artatu da goiko tarteetan; urek behera egin ahala landaretzaren babesik
ez duten aldeak eta haltz isolatuak tartekatzen dira
eta toki baten baino gehiagotan larreak eta soroak
ibaiertzeraino heltzen dira.
Arro honen fauna aberastasuna handia da, uraren
kalitatearen adierazkari diren makroornogabeen
portzentaia altuekin. Udazkenean ur-emariak
behera egiten du eta horrekin batera, korrontearen

Molinedoko baselizan ibaiertzak ondo artatuta daude, goroldio, hepatiko, ira eta fanerogamoz osatzen den landaretza
oparoarekin; halaber, makroornogabe ugari azaltzen da.
Ibaiburura abiatzen den basabide bat jarrai daiteke; ibilbide
luzea da. Goi alde hauetatik eta
substratua zein den kontutan
hartuta (gehienak bloketzarrak),
haltzadian ematen dion itzalagatik eta korrontearen abiaduraga-

tik, uretako landaretza urria da. Harri eta hormen gaineko landaretza oparoa da, goroldioak, hepatikoak, irak eta Saxifraga
hirsutak. Lurra sakona den lekuetan haltzadietan ohikoak izaten diren espezieak garatzen dira, hots, Circaea lutetiana eta
polystichum setiferumak.
Ibaia heltzen diren errekasto txikietan, aipatu horiek ezezik,
Zanichellia palustris eta Cardamine raphanifolia modulo uretako landareak ere atzeman daitezke.
Agueratik hurbil dagoen tartea
Inguru honek pairatu
duen oihangabeketa
nabarmenagoa
da;
ibaierzetako landaretza
nitrofiloa da eta kasu
askotan ortuak ibaiareen ertzera bertara heltzen dira. Haltz isolatuak azaltzen dira.
Uretako landareen artean helofitoak dira nagusi eta makroornogabe
ugari dago.

BARBADUN EDO MERCADILLLO IBAIAREN ARROA

M

ercadillo, Mayor edo Barbadun derutzon ibaiaren
arroaren gutxi gora-beherako azalera 97 km2.koa da eta hegomendebalde-iparrera norabidean
hedatzen da. Ubide nagusiak 15 kilometro inguruko
ibilgua du eta Mercadillo inguruan eratzen da
(Sopuerta, Goritza eta Abellaneda edo Bezi ibaiek bat
egiten duten tokian; goritza, Kolitza menditik dator (874
m) eta Abellaneda edo Bezi, La Cabaña (519 m) eta
Cabeza (482 m) mendietatik. Gero, ubide nagusiari,
eskumatik, Liman errekastoa eta Galdames ibai batzen zaizkio, biak ere Ertzatik (873 m) datozenak eta
baita Cotorrio ere, azken hau Trianoko Mendieetan
(673 m) sortu dena. Somorrostro igaro eta beherago
ugarana hasten da, La Arena hondartzan itsasoratu
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Ibaien ezaugarri fisiko-kimikoak eta biologikoak
Ura
Mercadillo
ibaiaren
urak, hasiera batean
behintzat
neurrizko
mineralizaziio baloreak
aurkezten dituzte (150240uS/cm), gehienbat
hareari eta buztinez
osatzen duen substratuaren osaketa geologikoari esker, alegia.
Gero, eroamen baloreak gora egiten dute,
kararrizko alde bat
zeharkatzerakoan, eta
beheko ibilguan eta
udan, gehienez, 375uS
/cm izatera helduko
dira. Dena den, eroa-
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arte padura eta haremunez inguraturik dagoena. Arro hau eta
Galindo ibaiaren arroaren artean
Trianoko mendiak daudee; Barbadun ibaiaren arroa eta Kadaguarenaren arteko mugan Sasiburu mendikatea dago, hots,
Kolitza, Ubieta eta Eretza bezalako mendiak.
Geologi substratuan kare-margak,
kararri buztintsuak, harearriak eta
alubioi lurrak daude.
Hondoan harriak dira nagusi,
harrizko bloketzarrak, alegia; adibide gisa Goritza ibaiaren goi ibilgua edo Galdames ibaiaren tarte
batzuk jar ditzakegu; halaber,
errekarri txikia ikus daiteke, esaterako Barbadun ibaiaren behealdean.
Arroaren goi eta erdiko ibilguetan,
biztanleen jarduera nekazaritza
eta abeltzaintzaren alorretakoa da; hainbeste pinu eta
eukalitu birlandaketa ere atzeman daiteke. Arroaren
alderdi honetan badaude biztanguneak; Olabarrieta,
Abellaneda, Mercadillo eta Galdames. Biztangunerik
aipagarriena itsasoratzen den lekutik hurbil dago, Muskiz,
hain zuzen, baita industri jarduera oso garraantzitsua ere
(petrokimikoa eta petrolio birfindegia).
Goiko ibilguan landa-paisaia dauka, bertoko basoaren
aztarnak eta guzti (hariztiak eta artadiak); tarteka basoustiapenak eta larreak. Beheragoko tarteetan baso birlandaketak, lugintza eta sastraka sail itzelak tartekatuko
zaizkigu, azken horiek nagusi dira Muskiz inguruan.
Arroan zehar sakabanatuta antzinako burdin-mea uhariren hondakinak, egun ustiatzen ez direnak. Iragan horren
ondore moduan, zenbait laku txiki (Castaños izenekoa
Sopuertan eta La Aceña Galdamesen) eta El Pobal bezalako burdinolak, Bizkaian ondoen artatu dena.

men balorerik altuenak Abellaneda errekastoan aurkitu ditugu,
edozein urtarotan 400 uS/cm baino altuagoa izaten baita eta,
udan, 548uS/cm ere neurtu delarik.
Elikagaien kontzentrazioak (fosfatoak eta
nitrogenoaren konposatu inorgabikoak) baxuak
dira eta pixka bat haziko
dira beheko ibilguetan.
Abellaneda ibaiak elikagaien balore altuagoak
azalduko ditu.
Arro hau osatzen duten
ibaien uren oxigenazio
maila ona da, ibilgu guztietan eta edozein urtarotan.
Organismoak
Goritzaren goi ibilguan
pagadi bat dago ibaiaren ondoan, ondo artatu

den harizti baten inguruan. Goritzaren gainerakko tarteetan eta
Liman, Galdames eta Mercadillo ibaietan, ubideetan zehar,
haltzadiak izan zirenen aztarnak geratzen dira: haltzak, arkaziak, haritzak, gaztainondoak, eukalituak, hurritzak eta zuhandorrezko zuhaitz eta zuhaiska-landarez osatuta dauden basoak, beti ere oihangabetuta dauden sailekin tartekatuz.
Abellanedaren ibaiertzetan alde oihangabetu gehiago antzeman daitezke, eta aldi berean, sasi eta belar nitrofilo gehiago.
Ubide nagusian efemeropteroak, kolropteroak, kironomidoak,
oligoketoak, moluskuak eta oskoldunak dira nagusi. Goritza
ibaiaren goi ibilguak oso fauna aberatsa dauka, plekopteroak
eta efemeropteroen familia batzuk barne. dena den, toki hone-

tan lehortearen ragina nabarmena da, askoz ere gogorragoa
udan udazkenean baino, baita betio ere urtearen arabera;
ondorioz, fauna, hala kantitate nola aberastasunaren aldetik
murriztu egiten da goiko tarteetan, behekoetan ez baita horrenbeste igartzen aldaketa.
Urtaroek sortzen dituzten aldaketarik behinenen arrazoiak bi
dira: udan trikoptero gehiago azaltzea eta udazkenean
Potamopyrgus jenkinsi moluskua nagusitzea.
Arroan, oro har, uraren kalitatea ona da, eta horrela da uhobira arte. Abellanedaren parean pixka bat jaiitsu egiten da uraren
kalitate onaren adierazkari denfauna; jaitsiera horren arrazoia
hiriko hondakinetan datza. Galdames inguruan ere jaitsiera
atzeman daiteke, kasu honetan larrakaketen eta harrobien eraginaren ondorioz.
Arro honetan aurki daitezkeen arrainak
amuarraina, foxinoa eta aingira ditugu.
Beheko ibilguan platuxa, korrokoia, loina
eta aingira daude. Sopuertan arrantzakko barrupea dago.
Azterguneak
Ibai honetan egin daitekeen ibilbidea
Muskizen has genezake, itsasoratzen
den lekuan, alegia; bestela, Abellanedan, ibaiburuan. Muskiztik jo eta
Abellanedako errepidearekin bay jarraitzen badugu ubide nagusiari jarraituko
diogu.Mercadillora heltzen garenean,
eskumara dagoen deskrideraketa hartu
eta Goritza ibaia dugu. Galdames eta
Liman ibaietara joateko ezkerrera dauden desbideraketa bitik jo behar da.
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KADAGUA IBAIAREN ARROA

Cotorriora hurbiltzeko Muskiz-Bilbo
errepidetik, Muskiz herritik irtn eta
berehala dagoenerrepidetik, hain
zuzen.
Arro honengoiko ibilguetan ohikoak
iren aldeak ditugu,harri ama eta
ibaiertzetan artadia (Goi Goritza);
ondo artatu diren haltzadiak (Liman
ibaia); ohiko behe ibilguak (Mercadillo ibaiaren behe ibilgua), baita
arroen inguruan egin diren eskuhartzeen adibideak ere (Galdamesko
harrobiak).
Goritza ibaiaren goi ibilgua
Translaviñatik basabide bat jarraitu,
harizti bat zeharkatu eta ibaira helduko gara. Substratu mota, bloketzarrak eta harrizko lauzak, eta udako
lehorteak direla eta, ibaiertzetan ez
dauka haltzadi sarririk, bertoko basoaren ale isolatuak baino, kasu honetan pagoak. Gerizpea dagoen aldeetan irak,goroldioak, hepatikoak eta
Saxifraga hirsutak aurki daitezke.
Substratu motagtik fanerogamo gutxi
dago ubidean eta uraren kalitatea
ona izan arren haitzen tamainu handiegia da eta makroornogabeak zail
dute itsastea . Berezko mugaketaren
adibide ona da.
Galdames ibaia
Galdames Ibaira errepidez heltzeko
ez dago inolako arazorik. Ibaiaren
hondoa harrizkoa da, gehienetan
errekarriz osatua. Ibaiertzean era
askotako zuhaitzak eta zuhaiskak
daude, eta tartean,haltzak, lizarrak,
eukalituak, haritzak, sasi-arkaziak
eta zuhandorrak. Uraren gainetik altxatu den landaretza aberatsa izaten
da euri gutxien egiten duen urtaroetan.

Barbadun ibaiarenbehe ibilgua
Kasu honetan ere
errepidetik ibaira heltzeko erraztasun guztiak ditugu, esaterako,
El Campo edo El
Pobal auzoko zubietatik.
Ibaiertzeko
arbolak moztuta azalduko zaizkigu tarte
askotan, ibaira heltze
hori bideratzeko edo.
dena den, haltzadiak
eta sasi-arkaziak artatu dira. Uretako landaretza, uraren gainetik
azal-tzen dena zein
urazpikoa, oparoa da,
substratua egokia delako eta korrontearen
abiadura ere egokia
delako. Metro gutxira, ibilguan gora jo
eta ibaiertzean, El
Pobal burdinola dago.
Liman errekastoa
Ibaiaren ibilgua jarraitu eta ondo artatu den haltzadia aurkituko dugu.Ibaira heltzeko leku bat
baino gehiago dago; urarengarbia adierazten
duten organismoen komunitateak daude.
Cotorrio ibaia
Ibaiburuan lauzazko substratuak eta urjauziak
daude, baina putzekin tartekatuz. landaretza
ondo arkatu da. Beheko ibilguan ibaiertzetako
landaretzan zuhaiskak eta belar nitrofiloak dira
nagusi. Makroornogabeen komunitateak oparoak
dira.

K

adagua ibaiaren arroak 564 km2. inguruko azalera du.
Bizkaiko arro handienetakoa da, goi ibilguaren zati handi
bat Burgosenbadago ere. Ibai nagusia Magdalena
Mendizerran sortzen da 8Peña Mayor, 1.256 m) -isurialde kantauriar eta mediterraniarenarteko mugan-, eta hegomendebaldetik iparralderako norabidean 55 km inguru egiten du Nerbioi
ibaiaren ugaranarekin bat egin arte, Lutxana parean. Hasieran
ur biziak ditu eta kare lurrak zeharkatzen ditu, haitz edota harlauza handiz osatutako substratuaren gainean. Beherago,
Villasana herrian,Menako diapiroa zeharkatu ondoren, kare eta
harezko lurretansartzen da.

Ibaiadar nagusiak ondokoak dira:Ordunte (Zalama, 1.335 m),
errekasto askoren urak biltzen dituena, eta Herrerias, 36 km
ingurukoa, Salvada Mendizerratik (1.098 m) datorrena.
Ordunte ibaiaren ibilguan ur-emaria erdi erregulaturik dago,
ibaiaren izen bera duen urtegiaren bidez. Urtegi horrek Bilbo
hiria eta inguruak hornitzen ditu, zadorra ibaiko urtegiekin batera.
Menako Harana zeharkatu eta ezkerraldetik Ordunte ibaiaren
urak jaso ondoren, Kadagua Bizkaian barneratzen da El
Berrón herrian. Zallatik Soduperaino lautada zabala zeharkatu
eta Sodupen Herrerias errekarekin bat egin eta gero, ibar
estuago batean sartzen da
berriro ere.
Ibai honen hondoa harritsua
da. hiru ibaiadar nagusien
8Kadagua, Herrerías eta ordinte) ibilbideen zati handi batean,
hondoa harrizko lauzatzarrek
eratzen dute. Beste leku batzuetan errekarriak dira nagusi.
Arroaren bizkaiko aldean,
haranetako gunerik beherenetan, larreak eta soroak tartekatzen dira; gainerako lurraldean,
birlandutako pinu eta eukalituak, gehienbat. Badira basomisto txiki batzuk (haritza eta
gaztainondoa) ElBerron inguruetan, eta arro osoan zehar
harizti txikiak, birlandatutako
basoen artean sakabanaturik.
Industri jarduera (kimika, meta-
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Ibaien ezaugarri fisiko-kimikoak
eta biologikoak - Ura
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Kadagua ibaiak, kararriz osatutako
substratua duenez, 400 uS/cm-tik gorako eroamenbaloreak ditu sorburutik
bertatik.Substratuarengaineankaltzio
karbonatoa nahiko kantitate handitanmetatzen da.
Menako diapiroa (buztin nabar, igeltsu
eta gatzezosatuta dagoen eta forma
biribila duen gatz-intrusioa) zeharkatzean, ioien kopurua gehitu eta eroamena
asko igotzen da; tarte honetan
800uS/cm-tik gorako baloreak hartzen
ditu.
Erdiko ibilguan eroamena jaiti egitenda,
mineral gutxiago dituen Ordunte ibaiaren urak nahasten zaizkionean, baina
gero berriro igotzen da, oraingoan kutsaduraren ondorioz, 1000 uS/cm baino
gehiagoko baloreak hartzeraino.
herrerías ibaiaren urek ere eroamen
altua dute; isurkinez eraginez, 1.870
uS/cm-rainoko baloreak hartzen dituzte
kadagua ibaiarekiko elkargunera heldu
aurretik.
Elikagaiak eta gai organikoak kopuru txikitan aurkitzen dira arroaren goiko aldean, baina gehitu egiten dira Balmasedatik aurrera. Gauza bera gertatzen da
Herrerías ibaiaren behe ibilguan ere.
Sulfatoen kontzentrazioa oso handia da
Kadagua ibaian, Menako diapiroa
zeharkatzen uretan disolbatu den igeltsuaren ondrioz.

Ibai honek ur bizi eta nahasiak dituene, goi ibilgua oro har ondo
oxigenaturik dago. Aranguren herritik behera eta Herrerías
ibaiarenbehe ibilguan baino ez dira neurtu
oxigeno-kontzentrazio txikiak.
Organismoak
Goi ibilguan, haltzak, lizarrak, sahatsak,
hurritzak eta astigarrak nahasian hazten
dira ibai bazterretan. Beheragoko tarteetan makalak eta sasi-arkaziak ugaritzen
dira, eta Urtica dioica eta Polygonum persicaria ibaiertzeko landare-espezie nitrofiloak sarritan azaltzen dira. Ondoen gorde
diren ibaiertzak Herrerías ibaiaren goiko
aldean daude, hariztiz estalitako ingurunean. kadagua ibaiaren ertzetan, aldiz,
oihangabeketa. Menako Haranaren bertan hasten da. Gainera, zeharkatzen
dituen hiriguneetako batzuetan ibaia bideratu egin dute.
Kadagua ibaiaren ubide nagusian hiru zati

bereizten dira, bertan bizi
diren makroornogabeen
komunitateari
begira.
lehenengoa Balmasedaraino heltzen da eta kalitata ertain-altuko urak
ditu. Bigarrena, Balmasedatik Zalla eta Guenesera artekoa, kalitate ertainekoa da, ArangurenZallako industriguneetatik
behera eta ibaia nerbioi
itsasadarrera isurtzen
den arte, uraren kalitatea
oso txarra da.
Goi ibilguetako fauna ez
da aberatsa: urtesasoiaren arabera, anfipodoak,
efemeropteroak, koronomidoak edo moluskuak
izaten dira nagusi.
Ura garbia izan arren, goi
ibilgu horretako faunaren
disribuzioa
mugatuta
dago. Arrazoia, dirudienez,
substratuaren gainean gertatzen diren kare-metaketak dira,
edota substratuaren egitura
bera ere, harri bloketzarrez edo
jarraikako harlauzaz osatuta
baitago ibilguaren zati handietan. Goi ibilguko urlasterraren
indarrak, aurrekoari gehituta,
batez ere sasoi euritsuetan,
makroornogabeen deriba handia eragiten du. Balmaseda
herriaren eraginpeko tartean,
oligoketo eta kironomidoak goragoko tarteetan baino ugariagoak dira, baina hala ere efemeroptero, trikoptero, molusku eta
hhirudineoak hemen ere aurkitzen dira; horrek erakusten du
urak oraindik ere kalitate nahiko ona gordetzen duela, halako
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lurgia eta papergintza) Zallatik behera
gero eta ugariagoa da. Haranetako
behealdeetan lantegiak ageri dira landa
eta soroen artean.

eutrofizazio edo ongarritze
efektu bat jasan duen arren.
hala ere, Guenesik beheragoko uretan, bereziki Aranguren
pasa ondoren, fauna osoa olilgoketo eta kironomidoetara
mugatuta geratzen da ibilguaren zati gehienetan; hori ubideak jasan duen kutsadura
larriaren adierazgarri da.
Arro honetan Ordunte ibaia
gorde da egoera onenean.
Bertanbizi den fauna aberatsa, besteak beste, plekoptero, efemeroptero, trikoptero, simuliido eta kironomidoek osatzen dute. ur garbien adierazgarri
den fauna aurkitzen da, era berean, Herrerías ibaiaren goi ibilguan, Arabako lurraldean. Ibai honetako faunaren osaketan
aldaketa nabarmena gertatzenda Artziniega
herria pasa ondoren, hemen oligoketo eta
kironommidoak dira nagusi, Eutrofizazioa,
beraz, areagotu egitn da, batez ere
Gordexolatik behera.
Kadaggua ibaiaren goi ibilguan eta foxinoa
bizi dira; behealdean, zarboa, loina eta haitzetako lotza. Herrerías ibaian ere amuarraina eta foxinoa bizi dira goialdean, eta loina
aingira behealdean. Balmasedanamuarrain
arruntaren arrantzako barrupea dago, eta
Zallan, berriz, arrantzako barrupe sarria.
Azterguneak
Kadagua ibaiaren sorburua eta
goi arroa
Kadagua ibaiaren sorburua edo iturburu
nagusia La Magdalena haitzaren 8871 m)
pean dago, Burgosko Cadagua herritik
ehundaka metrora, 430 bat metroko altue-
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Ordunteko urtegia eta ordunte
ibaia
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Orain dela mende bat, Bilbo urez
hornitzearen arazoa konpotzeko,
ura Nerbioi ibaitik hartzen
zuten, Abusu parean; bertan
San cristobal uhartea zegoen, itsasoaren gora-beherak
heltzen ziren aldearen goiko
mugan (uharte hori orain dela
oso gutxi suntsitu dute,
Abusuko zehargunean ibaiaren ibilbidea aldatu dutenean). ura bideratzeko hodia
uhartea baino pixkat gorago
zegoen uharkatik irteten zen,
eta Los Caños izeneko pasealeku ospetsuaren ondotik
zihoan (pasealekua ere galdu
da).
Uraren eskaria izugarri gehitu

zen, eta Bilbo Hiriaren
Zabalgunea Abandoko ibarraneraikitzeko proiektuek
eskarioraindik handiagoa
etorriko zela pentsaratzen
zuten; Nerbioi ibaiko uren
kalitate txarra nabaritzen
hasi zenean, beraz, baliabide berriak bilatu eta ura
beste leku batzuetatik ekarri
beharra sortu zen. Menako
lurretan, La Canal deritzon
haran txikian, Ordunteko
urtegia eraiki zuten, izen
bereko ibaiaren, Ordunteko
urtegia eraiki zuten, izer
bereko ibaiaren urak jasotzen dituena. Mugan, iparmendebaldean ordunteko mendiak ditu
81.335 m-rainoko mendiak, batez beste ia
1.000 m-koak), eta El cabrio gainetik (989 m)
Lastra del Cuerno haitzeraino (695) hedatzen
den mendilerroa.
Ordunte ibaiak ur garbiak ditu. urertzetako
landaretza ondo gorde da, kadagua ibaiaren
goi ibilguan bezalaxe.Merezi du urtegia ikusteak, eta bertan aurki daitezkeen makroornogabe komunitateak ibaian ikusitakoekin konparatzeak.
Kadagua ibaia Bizkaian, Balmasedarik
hurbil
Kadagua ibaiak El Berron herrianheltzen da
Bizkaiko mugarra. Balmasedatik Burgosera
doan errepidearen azpitik pasa ondoren,
zehargunea eratzen du industrialde baten
inguruan.Bertan siderurgi lantegia egon zen
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ran. Kararrizko haitzen magalean
dago, eta beherago pagadi bat
hedatzen da.
Apur bat beherago, Villasana de
Mena (312 m-ko altitudea) heldu
arte, Kadagua korronte biziko ibaiada, eta ubidea harlauza handi eta
garbiz osatuta dago. Annimalia
makroornodunek nekez aurkitzen
dute babesa harrien arteko zokoetan. Gainera, irak kare-kontzentrazio handia daukanez, animalien
bizileku izan litezkeen gainazaletan
tobak, eratzen dira, prezipitazioaren
ondorioz. Horregatik, fauna oso uria
da.

duela urte gutxira arte, eta oraintsu industrigune modura antolatu dute. Ibai hondoko harrien
artean estratu sendoago batzuk antzematen
dira, eta leku askotan ibaia ertz batetik bestera
zeharkatzen dute. Hori dela eta, ur-oldarreko
tarte laburrak eta bitartean ur bareagoak aurkitzen dira. muarrain aldea da, eta Balmasedatik
hurbilen dagoen lekuan, duela gutxi (1990.
urtean), etxeko kontsumorako ur-erakargunea
eraiki dute.
Uraren kalitateari dagokionez, Balmasedatik
ibaira isurtzen diren elikagaiak "ongarrien"
parekoak diren arren, hemen ez dira azaltzen
gehiegizko eutrofizazioaren ondorio txar edo
kaltegarriak. Arrantza trinkoko aldea da, aipaturiko ongarritzeari esker ibaiak ekoizkortasun
handia duelako, eta kirol arrantza hemen egitea oso onuragarria da, arrain ugari harrapatzeaz gainera ekosistemari biomasa kentzen
diogulako eta horrela, zama organikoa arinduz,
lehengoratzen laguntzen diogu.
Ibaiaren bi tarteak bisitatu behar dira.
Balmasedara sartu aurretik, ibaian gora, ezkerreko ertzera hurbildyko gara la Encartada txapen fabrika dagoen lekuan, edo El berrón
herrian bertan. Balmaseda baino beherago,
errepide zaharraren eskuinaldean dagoen
basoko bidea hartu behar da (BilbaoBalmaseda norabidean, La Herrerako aldaparen hasieran), Mendietako zubira heldu baino
lehentxoago. Ibaiertzetik ere joan daiteke,
aipaturiko zubira heldu aurretik.
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Zalla-Arangurengo industrialdea
Kadagua ibaiaren ibilgua mendi artean estutzen da: hegoaldean Trasmosomos mendizerra, (690 m-rainoko mendiaK) eta
beste adean Bolumburuko (350 m baino baxuagoak).
Errepidea) mendi hegalaren erditik doa, La Herrera izeneko
aldapatik. Estugune honetan ibaia aztertzeko aproposa den
leku bat dago; ibaiak es du oraindik garrantzizko isurkinik jaso
eta Balmasedan ikusi dugun antzerako egoeran dirau.
Bertanzantral hhidroelektriko txiki bat dago, eta komeni da
gune hori bisitatzea, apur bat beherago, Zallako lautadan,
ibaiak jasango dituen aldaketez ohartzeko. Zallako ibarretan bi
gauza nabaritzen dira:
* Herria uholdeetatik babesteko orain dela gutxi egin diren
eskuhartzeak: ubidea karrakatu egin dute eta ibaira jaisteko
bidea eragozten duten ibaiertz artifizialak eraiki dituzte (harrizkoak). Obra horiek ondoikusten dira ibaiaren eskuineko ertzari
jarraituz gainetik doan errepide nagusiko hainbat lekutatik;
Arangurengo ortu eta kirol zelaien artean oso nabarmenak
dira.
*Paper lantegien eragina. Arangurengo papergintza industriak
urtetan ibaira botatako zelulosa eta lignina hondakinek eta lisi-
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URAK NERBIOI IBAIAREN UGARANEAN ISURTZEN
DITUZTE BESTE ARRO TXIKI BATZUK

ba-urek eragin nabari-nabaria izan dute:
ibaiak bat-batean ekosistema bizia izateari uzten dio, bere amaierara arte hondakin uren garraiatzaile bihurtzeko.
Arrainak, makroornogabeak (geroago
aipatu ditugunak ezik) eta landareak ezin
dira bertan bizi. Bertan mikrobioak baino
ez dira aurkitzen. Gaur egun,paper lantegiko jarduera etenda dago. lantegia berriro zabaltzen den egunean, saneamendu
plan batek egoera erabat aldatu behar
du, antza, plan horren arabera ur araztegiak eraiki eta jardunean jarraiko baitira.
kadagua erraz samar garbi daitekeen
ibaia da.

G

alindo ibaiaren arroa
txikia da (67,23 km2.),
Nerbioi ugaraneanuhobiratu baino zerbait gorago,
Sestao eta Barakaldo artean, alegia, bt egiten bi adar
nagusik osatzen dute.
Adar horietatik bat, hegoaldekoa, Castaños eta La
Cuadra edo Pedernal
ibaiena da, Barrieta (500
m) eta Eretza (871 m)
mendietan jaiotakoak; ibai
horiek hiru urtegi dituzte
ubideetan: Oiola, mendierreka eta Gorostiza, hain
zuzen.lehenbizikoa, oiolakoa, la
Cuadra errekastoaren ibaiburuan
dago eta beste biak, Castaños ibaian.
Bigarren adarra, iparmendebaldekoa,
Serantes (454 m) menditik eta San
Fuets gainetik datorrena da eta
Ballonti eta Capetillo errekastoek
eratzen dute. Arro hau eta Kadagua
ibaiaren arroaren arteanSasiburu
mendizerra dago.
Jatorrian, Galindo ibaiak harearrizko,
kararrizko eta merlazko lurretatik egiten du aurrera eta beheragoko tartee-

Herrerias ibaiarekin bat egin
Kadagua
ibaiak,Sodupe
parean,
Herrerias ibaiaren urak jasotzen ditu
eskuinaldetik. Bien elkargunea errepidetik bertatik ikus
daiteke, Gordexola eta Artziniegarako bidegurutzea
atzean utzi eta gerotxoago eskuinaldean dagoen gasolindegiaren ondotik: ibai nagusiaren ur zikinak, esnekarak edo grisak, Herrerias ibaiaren ur garbi eta gardenagoekin batera doaz ibaibedean behera, baina ez dira
nahasten. Herrerias ibaia eutrofikoa da eta txarrenean
ere, ur-dilistak ekarriko ditu. kadagua kolore biko ibai
bihurtzen da tarte honetan.
Ibaiaren lehengoratzea La Cuadra-Zaramillon
Herrerías ibaitik eta errekastoaren batzuetatik ur garbiagoak jaso eta bid nahiko luzea (12 km inguru) egin
ondoren, baldintza fisiko-kimikoak egokiak direnean,
alde honetan ibaiaren susperketa nabaritzen da, ura
arazten duten berezko prozesuei esker. Bistan da ibaia
oraindik ere kutsadura dagoela. hala ere, kontu handiz substratu biguneko eta korronte arineko guneak bilatuz gero, bertan "zizaretxo" gorri batzuk ikusiko dira, gorputza etengabe
astintzen dutenak oxigenoaren bila. Oligoketo espezieak (turbifizidoak) eta diptero kironomidoen larbak dira,kutsadura egoera larrienetara ondoen moldatzen diren makroornogabeak,
alegia. Animalia hauek erakusten igute ibaiko ekosistema
berezko elementuetariko batzuk erreskuratzen hasi dela.

Hobekuntza honek ez du luzaroan iraungo: Zaramillo
eta Alonsotegiko industriek berriro ere kutsatuko dute
Kadaguako ura, eta ibaia kutsatuta iritsiko da Nerbioi
ibaiaren ugaranera.
Bisitarako gomendioak: errepidea ibaiaren ezkerraldetik
doa. Bisita eta azterketa ibaira, jaisteko modua dagoen
edozein lekutan egin daitezke. Badira bi zubi horretarako guztiz aproposak, La Cuadra eta Loizeta lotzen
dituen zubia, eta Zaramiloko zubia bera, hemen ubidearen karrakaketa sakonak egin diren arren.

tan alubioizko lurretatik.
Iparmendebaldeko ubideek batez ere kararrizko eskualdeak zeharkatzen dituzte.
Ibaiaren hondoa harritsua da Castaños ibaian,
baina Galindo ibaiaren
beheko tarteetan eta
Ballonti eta Capetillo
errekastoetam jalgikin
bigunada nagusi.
Ballonti eta Capetillo
errekasto horien ubideak
erabat oihangabeturik
daude, ez ahaztu Bizkaiko alderik industriallizatuenak eta biztanle dentsitaterik altuenak dituzten
inguruak zeharkatzen dituztela, Nerbioi
ugaranaren ezkerraldea, esaterako.
dena den, beste adarrean, Castaños
errekastoa zhaitz ostogalkorren basoez
inguratta dago goi ibilguan, birlandaketa,
zelai eta ortuak tartekatuz. mendierrekako aldea jolasgunerako erabiltzen da
egun.
Ezaugarri fisiko-kimikoak eta
biologikoak - Ura
Aro honetan alde nabarmena dago
Castaños errekastoarengoiko ibilguaren
eta gainerako uren artean; lehenbizikoan uraren eroamena neurriz altu samarra izan arren berezkoa da, ura ondo oxi-
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Organismoak
Castaños errekastoaren goi ibilguan haltzak
daude ibaiertzetan; urek behera egin ahala eta
urtegietan, gero eta sahats gehiago ikusiko dugu
eta platano eta makalen landaketak;tarteka, alde
oihangabetuak. Ballonti eta Capetillo errekastoen
ertzak ere oihangabetuta daude eta zati handietan bideratuta azaltzen zaizkigu;gauza bera
Galindo ibaiaren beherengo ibilguan.
Castaños ibaiaren goi ibilguan dagoen fauna
ugaria da, Baetidae familiako efemeropteroak eta
gammaridoak, kironomidoak, simuliidoak eta oli-

Ezaugarri fisiko-kimikoak eta
biologikoak - Ura
goketoak dira nagusi. Ballonti eta Capetillo errekastoetan eta Galindo ibaiaren beheko ibilguetan
oligoketoak eta kironomidoak bereziki.
Indize biotikoaren arabera, uraren kalitatea oso
ona da castaños ibaiaren goiko ibilguan, baina
Mendierrekako urtegia iragan ondoren delako
kalitate horrek behera egingo du nabarmen.
Ballonti eta Capetillo erekastoetako uren kalitatea
oso baxua da.
Gizakiaren eskuhartzea garrantzitsua izan den
urtegietan amuarrain arruntak, foxinoak, ispiluzamoak, zamotxoak eta ameriketako perkak
daude. Erretuerton espinosiak dira nagusi, baina,
besteak beste, ispilu-zamoak, zamotxoak, foxinoak eta loinak daude.
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ASUA
A

sua ibaiaren arroaren azalera 74
km2. ingurukoa da, ekialde-mendebalde norabidean hedatzen da eta
Bizkaiko haranik zabalenetarikoa sortu
du. Inguruan dituen mendiak baxuak
dira, besteak beste, Berriaga (360 m)
mendia eta Ganguren (400 m) mendizerra.
Berriagak arro hau beronek paralelo
daukan butroe ibaiaren arroarengandik bereizten du eta Gangurenen ubide
nagusiaren ibaiburua dago (ubide
horren luzera 16 km-koa da); Gangurenek, haber, Ibaizabal ibaitik bereiztuko du.
Aro honen ubideek zeharkatzen dituzten lurraldeak merla eta kararriak dira gehienbat. Erdiko ibilgutik uhobira arte ibai nagusiak alubioizkoak diren lurrak zehar-
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katzen dira. nabarmena da ibaiak pairatu duen eskuhartzea, karrakaketa
lan ugari egin eta zehargune ugari
kendu baita. Arro honetan biztanle
kopurua kontuan hartzeko modukoa
da, hainbeste biztangune barreiatu
ditu eta: Lezama, Zamudio, Derioi eta
Sondika, besteak beste; industria
metalurgikoak, kimikoak eta zerbitzuen sektoreko jarduerak ere baditu.
Zamudion Teknologi Elkartegia ezarri
dute, beste enpresa askoren artean,
ikerketa aplikaturako zentroak eta teknologia berriaren garapenerako industriak biltzen dituena.

genatuta eta gutxi eutrofizatua baitago; arroaren
gainerako uretan 2.000 uS/cm baino eroamen
altuagoak atzeman dira, 3 mg/l baino oxigeno
balore baxuagoak eta ioi kontzentrazio altuak,
batez ere fosfatoak, nitritoak eta sulfatoak.

katzen ditu
Arroaren goiko aldean pinuen birlandaketak dira nagusi; ostera, beherago birlandaketa horiek eta larreak eta soroak tarte-

Uraren kalitatearen ikusopegia kontutan hartuta, arro honen barruan bi azpiarro
bereiz daitezke: lehenbizikoa Basobaltza,
Kantarazarra, Untza eta Preguntegi errekastoek osatzen dutena, aldarazpen gutxi pairatu
dituen aldea, alegia; bestea Asua ibaiaren
ubide nagusia eta Antontxune errekastoarena,
non eroamen oso altua duten urak aurki daitezkeen, 1.000 uS/cm-ko bloreak, eta, jakina,
fosfato, nitrito eta sulfato kontzentrazio oso
altudunaketa oxigeno maila oso baxuak dituztenak.
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Organismoak
Goiko ibilguetan haltzadien aztarnek bizirik
diraute, haltzak, lizarrak eta sahatsak, besteak
beste. Beheko ibilguetan ibaiertzak oso eutrofizatuta daude eta sasi-arkaziaz, belarren
espeziez eta zuhaiska nitrofiloz kolonizatuta
azal-tzen zaiskigu.
Ubide nagusiak duen makroornogabeen fauna eskasa da jato-

rrik, hasiera-hasieratik ia maldarik ez dagoelako eta uren
korrontearen abiadura motela delako; eta ez hori bakarrik,
hainbeste herri zeharkatzen dutelako.
Kironommidoak eta oligoketoak dira
nagusi; dena den, goi ibilguetan
moluskuak ere garrantzitsua dira.
Basobaltza, Untzo eta Preguntegi
errekastoetan fauan askoz ere aberatsagoa da; efemeropteroak, elmidoak, simuliidoak, oskoldunak eta
moluskuak daude. Fauna hori hor
dagoela ikusita, argo dago uraren
kalitateak altua behar duela izan
Basobaltza errekastoan; gero, arroaren goi ibilguetakko errekastoetan
uraren kalitatea ertaina da eta kalitate hori baxua edo sano baxua da
ubide nagusian eta errekastoen
beheko tarteetan.
Ubide nagusian ez dago bertan era
iraunkorrean ezarrita dagoen arrainik.

GOBELA ETA UDONDO
B I Z K A I K O IBAIAK

O
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ro har, arro honetan 45
Km2. inguruko azaleran bildutako urak isurtzen
dira eta Lamiakoko Udondoko dartsenara jotzen dute.
Gobela ibaiak 9 km-ko luzera du; Sopeta eta Barrika
artean dagoen Gane muino
txikian du ibaiburua (186 m).
Ubide nagusia ezezik, Muñarrikolanda errekastoa eta
Bolue ibaia ere aipatzeak
merezi du. Lehenbizikoa
Urdulizko haitzetatik dator
(207 m),ibaia Unbe menditik
8265 m) dator eta Martiartu
harana zeharkatzen du 7
kilometrotan zehar, Gobela
ibaiarekin bat egin arte.
Udondo ibaiak Leioa inguruko maldetatik datozen errekasto askoren urak biltzen
ditu; ibaiaren luzera 5 km
ingurukoa da.
Arroaren lurretan kararri
haretsuak eta merlak aurki
daitezke. Ubideak lur alubialetatik egiten dute aurrera.
Arro hauek zeharkatzen
dituzten inguruak biztanle eta
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sortzen den ur-dilista geruzarekin, aipatu geruza
horrek eguratseko oxigenoaren sarrera galarazi egiten
duelako. Errekastoa oso
eutrozifizatuta dago, kasu
honetan, zeharkatzen dituen ibarretan dauden
soroen eragin zuzena.
Muñarrikolanda errekastoak elikagaien kontzentrazioa oso altua izan da, fosfatoetan atzeman den
gehienezkoa 144,88 ug.at/
l-koa izan da, eta nitritoena
403,35 ug.at/l-koa.
Organismoak
industri askoren kokaguneak
dira; dena den, hala Bolue
nola Udondo ibaien zati handiek zelai eta soro artean egiten dute aurrera eta malda
batzuetan pinuen birlandaketak ere atzeman daitezke.
Ezaugarri fisiko-kimikoak
eta biologikoak
Ura
Arro honetan mineralizazio
balore oso altuak daude; jakina, haitzaren izaera eta
aztertzen badugu erraz konturatuko gara mineralizazio
maila hori ez dela berezkoa,
ubideetara heltzen den kutsadurarenondorioa baizik. Ubide
batzuetan (Muñarrikolanda
eta udondo) 3000uS/cm baino
altuagoak diren aroamen
baloreak eta Muñarrikolandan
ia oxigen kopuru hutsak atzeman dira. Udondo ibaiaren
oxigenazio maila beti izan da
altua, nahiz eta eroamen
maila altuek isurketa ugari egiten dela adierazi. Bolue ibaian
ere, izen bera daukan urtegi
edo hezegunera heldu arte
behintzat, beti aurkitu izan dira
oxigeno kontzentrazio altuak;
delako hezegune horretan,
batez ere euri gutxi egiten
duen sasoietan, ura baretu
egiten da eta oxigeno eskari
izugarria sortzen da; arazoa
areagotu egiten da bertan

Ibaiertzetan zuhaitz oso gutxi dago:
landarerik arruntenak belar nitrofiloak, sahatsak eta kainaberak dira.
Uretako landaretza oso ugaria da,
substratu mota nagusiak, eutrofizazio mailak eta ur-korrontearen abiadurak horrela bideratzen duelako.
Gobela ibaian makroornogabeen
komunitatea oso xehea da jatorritik
bertatik, kironomidoak, simuliidoak
eta oligoketoak dira nagusi. Sopela
zeharkatu ondoren izugarrizko eragin kaltegarriak jasango ditu eta oligoketoak baino ez dira azalduko;
aurrerago, ibaian behera, fauna hori
bere onera etorriko da, baina ez erabat.
Bolue eta Udondon makroornogabeen presentzia altuagoa da,
efemeropteroak, koleopteroak, elmidoak eta oskoldunak bai-

taude. Aldi berean,
indize biotikoek adierazten digutena kontutan hartuta, esan
daiteke Bolue ibaiaren uren batez besteko kalitatea ertaina
dela, baxua Udondo
ibaian eta oso baxua
Gobela ibaiaren ibilgu
guztietan.
Gobela ibaian espinosoak eta aingirak
daude; Boluen, berriz,
foxinoa, zamotxoak
eta loinak daude.
Azterguneak
Arro txikiz osatuta dagoen mul-tzo honetan ekosistema ugari
aurki daitezke; ondo artatu diren
ibaien goi ibilguak daude
(Castaños), urtegiak (Lertxue,
Oiola, Mendierreka eta Gorostiza), hezeguneak (Bolue) eta
gizakiaren eragin izugarria pairatu duten ubideak, oso kilometro
gutxitan erabat aldatzen direnak,
alegia.
Castañoñs eta Mendierrekako
urtegietara hurbiltzeko Barakaldotik joan behar da, Trapagaranera abiatzen den errepidean
ezkerretara dagoen desbideraketa batetik. Bolueko hezegunea
Algortan dago, Fadura aldean,
alegia. Lertutxe urtegira hurbiltzeko La Avanzada eta Euskal
herriko Unibertsitatearen Leioako
Campusa batzen dituen errepidean ezkerretara dagoen desbideraketa batetik jo behar da.
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Bolue ibaiaren hezegunea, ibai
horrek eta Gobela ibaiak Getxon
bat egiten duten lekuan dago. Bi
ibaiek, tarte honetara helduz gero,
ia itsasoaren sestra bera dute; izenak berak adierazten duen legez,
Fadurako lautadan zehar hedatzen
ziren, inguru osoa ureztatuz; gero,
apurka-apurka zingira zena padura
bilakatzen zen, Nerbioi ibaiaren
ugaranera zena padura bilakatzen
zen, Nerbioi ibaiaren ugaranera
arte, gaur egun Areeta hirigunea
den tokitan bertan. Hezegune horre
etaAbraren artean La Avanzadako
haitza dago. Lur hauek lehortu egin
zituzten, nola-eta drenajeen biden
eta Gobela ibaia bideratuta. Gero
Lamiakon uhobiratze berri bat
zabaldu zioten, Udondo alboan,
eta egungo Bolue, Fadura izan
zenaren hezegunearen hondarraren lekukoa baino ez da, eta
jada itsasoko uren gora eta
beheren eraginik gabe, ur gozoz
hornituta.
Interesgarria dira oso zarmikaz
beteta dagoen sail itzela eta ubideko uraren gainean eusten
diren hostodun fanerogamoen
estaldura, Lemna eta Potamogeton. Unide txikieatan urazpiko fanerogamoak hazten dira,
esaterako Myrophyllum spicatum. Ur gutxiko aldeetan eta uraren azalera makrofitoz beteta
egoten denean, hondoa anoxikoa izaten da eta makroornogabeen komunitatea izugarri murrizten da. Alde honetan ibaiko
plankton komunitatea garatzen da (potamoplankton), erraz
bildu eta aztr daitekeena.
Ibaiertzak zeharo aldatuta daude, han-hemenka sahats eta

N

Gobela ibaia. Getxon zehar
doala. Ibaiertzetan ez dago
zuhaitzik batere eta ibilguaren
zati gehienak bideraturik
daude.

arkaziaren batzuk daude
eta, oro har, oso ugaria den
landaretza nitrofiloa.
Lertutxeko urtegia
Euskal Herriko Unibertsitatearen behean dagoen ibarralde txiki batean. Bertaratzea erraza da oso, baita jalgikinen langiak hartzea ere,
sakonera gutxi duelako eta
ertzetatik bertatik egin daitekeelako. Plankton laginak hartzeko
botila batekin uraren goitik beherakoaren lagina har daiteke eta
gero,laborategian, mikroskopioa hartu eta arraben popuolazioak (fitoplanktona) azter daitezke, batez ere arrotiferoak, kladozeroak eta kopepodoak.
Interesgarria da urtegira isurtzen duten errekastoen
haltzadiak aztertzea, lorez inguratuta daudenak; halaber, interesgarria da urtegiaren inguruko ihiak eta
ezpata-belarrak eta beste espezie batzuetako helofitoak aztertzea, esaterako apioa, berroa eta menda.
Hondo narritsua duten errekastoetan eta urtegi honetan dauden makroornogabeak erka daitezke, azken
honen substratuaren zatirik gehiena biguna baita.
Sangroniztik Asua ibaira
Asua ibaiaren behe ibilguan ubidea erabat aldatuta
dago, dena izan baita karrakaketa eta ibaiertz guztiak
industriak ezartzeko erabili direlako. Bereziki, merezi
du oraintsu gizakiak moztu eta hustu duen zehargune
bat aztertzeak, Enekuri gainarenbehealdearen eta
kukularrako zubi berriaren artean dagoena, alegia.

erbioi ibaiaren arroak 536 km2.-ko
azalera du gutxi gora-behera, hegomendebalde-iparrekialde norabidean.
Arroaren izen bereko ibaiak 55 bat kilometro ditu Gilarte mendizerran duen
ibaiburutik itsasora arte. mendizerra
horrek 850 m-ko gailurra du eta kantauriar eta mediterraniar isurialdeen arteko
muga da. ibilguaren lehen tarteetan lur
karstikoak zeharkatzen ditu -lurpetik
dator gune askotan-, eta ur-etorria aski
denean urduñatxetik delikara amiltzen
da; hortik eta aurrera ibilgua jarraikoa
izaten da. Aurrerago jota, urduñako lautada zeharkatzen du, zati batean gatzdiapiro baten gainean kokaturik dagoenea, eta ondoren alde estuago batetik
jaisten da. Laudiio atzean utzi ondorik,
bere ibaiadar nagusiaren urak hartzen
ditu, hots, Altube ibaiarenak. Ibai horrek
30 bat kilometroko luzera dauka eta
Altube mendatean du iturburua (692 m).
Altube ibaiaren beste ibaiadar
bat Arnauri ibaia da, 9 bat km-ko
ibilgua duena eta Gorbeia multzotik behera jaisten dena (1.475
m). Ugaon, behe ibilguan,
Murga mendian (608 m) sortzen
den Zeberio ibaia hartzen du
eskuinaldetik, eta Ganekogortatik (998 m) datorren larrunbe
errekastoa ezkerraldetik, zein
ubidean Zollo urtegia baitago.
Oro har, arroaren osaketa geologikoa kararrizkoa da, baina zuin
batzuetan buztinak, merlak eta
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Bolue ibaiaren hezeguneak

Nerbioi ibaiak bere sorburuan Urduñako Haitzaren gaineko Santiagoko pagadian alegia,
nahikoa ur daukanean, ez da erabat desagertzen han dagoen isurbdean eta jauzkia
heltzen da labarretik Delikako amildegiraino.

harearriak ere tartekatzen
dira. Nerbioi ibaia kararrizko
sistema batean sortzen da
eta ondoren formazio diapiriko bat zeharkatzen du
(Urduñako gatz-diapiroa),
buztina nabarrez eta igeltsuz osatua. Beheragoko
tarteetan legar, harea eta
istilezko alubioi-alde bat
zeharkatzen du, batez ere
kararrizko hareez eratuta
dagoena.
Ibaiaren hondoa harritsua
da, eta harri ama edo errekarriak dira nagusi.
Nerbioi ibaia pago artean
sortzen da eta beherago,
Delika parean, hariztiak
nagusi diren aldea zeharkatzen du; aurrerago, ostera, baso birlandatuak
(pinuak batik bat) eta larre
eta ortuak ere tartekatzen
dira. Oso arro industrializatua da, urduña, Amurrio,
Arakaldo,
Ugao
eta
Arrigorriaga
hiriguneak
zeharkatzen dituena, besteak beste. Basauri parean
Ibaizabalekin bat egiten
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Ezaugarri fisiko-kimikoak eta
biologikoak - Ura
Uraren ezaugarri kimikoetan oso
eragin handia du arroaren eremuaren barnean garatzen den giza-jarduerak; horretaz aparte, baina,
substratuaren osaketa geologikoa
ere garrantzitsua da, zeren hori
baita arro honek goi-goiko tarteetatik aurrera dituen eroamen-balore handien erantzule.
Bizkaiko beste batzuekin erkatuz gero, Zeberio ibaiak mineralizazio ertaina eta eutrofia urria du; Altube ibaia eta Nerbioi
ibaiaren hasierako tartea oso minerallizaturik daude eta ez
dute autrofia handirik; azkenik, Nerbioi ibaiaren ardatz nagusia, goi ibilguan izan ezik, oso mineralizatu eta eurofizaturik
dago.
Urduñatik igarotzean, Nerbioi ibaiko urek hainbat eta hainbat isurkin jasan behar dituzte. Ibaiaren tarte horretatik itsasoa jo arte metaka hhirigune eta industrigune ezarririk daudenez eta urtearen sasoi askotan ur-etorria nahikoa txikia
izaten denez, ezinezko gertatzen da ibaiaren berezko arazketa behar den modan burutzea. Tarte horretan, gainera,
hazkunde handia izan du fosfatoen kontzentrazioak, ezen
uda partean 42,097 ug.at/l-ko gehienezko baloreetara iristen den. Horri guztiari Urduñako diapiroaren eragina ere
gehitu behar zaio, eta beraz, handitu egiten dira ibaitarte horretako eroamen-baloreak, udan 9.560 uS/cm-ko gehienezko
baloreak joz.horrez gainera, sasoi horretan gertatzen dira kloruroen gehienezko kontzentrazioak (1.000 mg/l.), kasu horretan batik bat haitza desegitearen kariz sortuak; ibilguan behera, ostera, isurketen ondorio dira, eta bai eguratsaren ekarpe-

na ere, ibaitarteok itsasotik gertuago daude eta.
Halaber, aipatu beherrekoak dira Nerbioi ibaiaren erdiko ibilguan eta Altube eta Zeberio ibaien goi ibilguetan aurki ditzakegun sulfatoen kontzentrazio handiak, haitz motaren ondorioz
sortuak.
Ibaiko urak uhartsuak baitira, oxigenoaren presentzia ez da
euri sasoietara mugatzen, eta udaberrian oso balore altuak
erasotzen dira, oinarrizko ekoizleen fotosintesi-jardueraren ondorioz ziur asko. Aitzitik, udan ibaibide
guztian jaisten da oxigenoaren edukina, eta hortaz,
balore guztiak mantentzen dira asetasunaren azpitik eta gutxienezko baloreak litroko 2,35 mg-koak
izaten dira erdiko ibilguan.
Organismoak
Nerbioi ibaiaren ertzak nahikoa babesgabe azaltzen
zaizkigu ibilgu osoan zehar, Delika aldeko goi ibilguan izan ezik, gune horretan haltzak eta sahatsak
baitaude ubidearen ertzetan, hosto galkorreko
basoko beste zuhaitz batzuekin batera.
Ibai ertzak, oro har, nahikoa gaizi artatu dira Altube
eta Arnauri ibaietan; horietan saha-tsak dira nagusi,
haltz bakanak ere ikus daitezkeen arren. Zeberio

ibaian zuhaiska mul-tzo zeharo nitrofiloak
aurki daitezke gehienbat, Rubus eta
Conizacanadiensis nagusiki
Ubide nagusiaren ezaugarrirrik behinena
fauna urria da, batez ere Amurriotik aurreragi
ibilguan. sarrien ediren ditzakegunak oligoketoak eta kironomidoak dira, eta bai bestelako taldeetako espezie apur batzuk ere
-horietariko gehienak moluskuak direla-,
Delika aldean, berriz fauna ugariagoa da, oligoketoak eta kironomidoak ezezik, plekopteroak, efemeropteroak,simuliidoak eta moluskuak ere ikus baitaitezke.
Fauna-komunitate ugarien eta anitzenak
Arnauri eta Zeberio ibaien goi ibilguetan
daude: plekopteroak, efemeropteroak, trokopteroak, koleopteroak, oskoldunak eta
moluskuak, besteak beste. Altube ibaiaren
behe ibilguan, ostera, oligoketoak eta kironomidoak dira nagusi, Zeberio ibaian gertatzen
den bezalatsu.
Bai altube ibaian eta bai Arnauri eta Zeberio ibaietan ere, indize biotikoa nahikoa handia da,eta horrek goi ibilguetako ura
kalitate onekoa dela adierazten du. Handik aurrera uraren kalitatea gutxituz doa, nekazaritzako jardueren eta hirigune txikietako hondakinen eutrofizazioak ubideetan eragiten dituen kalteen ondorioz. Altube ibaian, Nerbioiarekin bat egin baino apur
bat lehenago, oso txikia da indize biotikoa.
Ubide nagusian uraren kalitatea, indize biotikoaren arabera,
ertaina da Delika parean eta tertangan, eta handik aurrera oso
baxua da uraren kalitatea, Artea (Laudio) zeharkatu ondoren
batik bat.
Altube ibaian ziprinidoak dira nagusi, hots, loina, lotza, zarboa
eta foxinoa (edo ezkailua). Amuarraina eta zarpada ia ikusi ere
ez dira egiten. Nerbioi ibaiaren ubide nagusian oso urriak dira
arrainak.
Azterguneak
Bilbotik Urduñarako errepideak ubide nagusiaren pare-paretik
dator, ia leroz lerro, eta bide horretatik ibaira jaits daiteke leku
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duen aldetik aurrera, Bizkaiko biztangune eta industrigunerik trinkoenetatik igarotzen da.
Altube eta Zeberio ibaien azpiarroetan baso birlandatuak dira nagusi,
haranetan larre eta ortu batzuk ikus
badaitezke ere. Altube ibaiaren goi
ibilguak padadien alde zabala zeharkatzen du.

anitzetik. Ohartzeko modukoa da ongi artaturik dauden aldeen
(Altube mendatea edo santiago iturria eta Delikako sakana)
eta gizakiek eragindako aldarazpenmota guztien arteko kontrastea (biderakuntzak, karrakeketak, nazak, industriak, hiriguneak, etab.).
Altube ibaia
Sasoikoa baino ez bada ere, Altube ibaiaren goi ibilgua, goibehera handikoa dena, bisitatu beharrekoa da, ibaiertzeko
pagadia ikusteak merezi du eta; alde hori oso ondo dago artaturik eta nahikoa itzaltsua da, eta beraz, hainbat eta hainbat ira
espeziehazten dira toki heze abaroan. Ibaiaren hondoa haitz
bloke handiez eraturik egoteak eta ur etorriak gora-behera
handiak izateak ibaian bizi diren makroornogabeen komunitatea oso urria izatea eragiten dute. Ibaiaren erdiko ibilguan, ibarreko komunitatean sahatsak dira nagusi, haltzei lekua hartuz,
landare nitrofilo ugariekin batera, ibaiertzen nolabaiteko narriaduraren erakusgarri. Azaleko ur-landaretza nahikoa oparoa
izaten da normalean, eta makroornogabeen komunitatea ere
ugaritsua eta anitza, nahikoa ondo artatu den ibilgu bati dagokionez, nahiz eta nolabaiteko eurofia maila ere baduen.
Nerbioi ibaiaren goi ibilgua:
Santiago iturria eta Urduñako
lautada
Urduñako mendatera igo ondoren, basabide batean zehar,
ezkerretara jota, santiagoko
pagadira sartzen gara, eta handik bi toki interesgarria jo dezakegu. Bata Santiago iturria,ibaia
ortzen deniturburua ikus daitekeen tokia, alegia; iturburu horrek,
euritasun handiko uneetan izan
ezik, ibilgu labur -laburra du eta
leize batean barrena desagertzen da. Bestea Delikako trokaren gainean dagoen begiratoki
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Nerbioi ibaia Bizkaian sartzen da berriro Laudio atzean utzi ondoren, eta gizakiak arras egituratutako
paisaia zeharkatzen du,
hots, etengabeko biztangune eta industriguneak
(Ugao, Arrigorriaga, Basauri eta Bilbo, ugaran
aldea hasten den guneraino, alegia). Ordurako oso
kutsaturik dator ibaia; antzinako zubiak ikus ditzakegu, eta bai ur-etorri gutxiko ibaiadarrak
ere euren urak ibai nagusian isurtzen (Zeberio ibaia eta
Ganekogorta multzotik datozen Larrunbe errekastoa, Zolloko
urtegiarekin batera). Basauriko Urbin, izenak berak adierazten
digunez,bat egiten dute Nerbioi eta Ibaizabalek;azken ibai
honek maizetan ibai nagusitzat hartzen denaren pare-pareko
ur-ekarria edukitzen du. Bategite hori fabrika ugari dagoen
lurretan gertatzen da, aipatu herriko BBBko institutuaren atze-

A

aldean hain justu ere.
Nerbioi ibaia. Abusun zehar
Arrigorriaga eta Bilboren arteko
mugaren pare-parean, ugaranetik
gora igotzen diren itsas-gorabeheren gorengo puntua marka daiteke. Hori Abusu auzoan gertatzen
da; ibaiari tradizioz oso loturik
dagoen auzoa dugu Abusu (aspaldiko urteetan bainuetxeak, ikuztegiak, gabarrak etab. baitzeuden),
zeren bertatik hartzen zen hiriko
etxeen kontsumorako ura. Ur hori
Bolueta eta Abusu bat egiten dituen zubia baino goragoko
uharka batetik ateratzen zuten eta Bilboraino iristen zen urbideetan zehar; gaur egun ere ikus daiteke uharka hori, irin-fabrika baten aurrietatik nahikoa gertu. Uholdeak galarazteko
xedez ibaibidean daudela gutxi egin duten obra baten ondorioz moztu egin da Abusuko zehargunea, zertxobait leunduz
eta ezkerreko ertzean ibairi parkea egiteko adina toki janez.
Goibehea bizitu egin denez, ubide berria mailatan egituratu
behar izan da:
interesgarria da
eskuineko
ibaiertzean egin
den arrain-eskala ikustea ere.
Horren funtzioa
ondokoa
da:
ugarana eta ibaia
bere lehengoratzen direnean,
plangintzan jasorik dagoenaren
arabera, arrainek
uretan gora eta
behera aske ibil
daitezen, haien
iragana galarazi
gabe.

rro honek 416 km2.-ko azalera
du gutxi gorabehera, Basauri
aldean Nerbioi ibaiaren bat egiten
duen tokiraino. Ibaizabalek jatorri
bikoitza du: alde batetik, Arroaren
hegoekialdeko Intxorta (689 m),
Udalatx 81.092 m9 eta Anbotik
/1.296 m) datozten Atxarte eta Orrio
errekastoetan; horiek izen bereko
herria zeharkatzen duen Elorrio
ibaiarekin bat egiten dute (Elorrio
ibaiari Ibaizabal ere esaten diote).
Beste alde batetik, Zaldiba, Berriz
eta Sarriako Mañazar (673 m)
menditiko ur-ekarpenak daude, iparrekialdean, eta gune horretatik
aurrera Ibaizabal izena hartzen du
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IBAIZABAL IBAIAREN ARROA

bat da, zeinetatik ibaia maldaren erdi
ingurutik berriro azal-tzen ikus baitaiteke, urjauzika amiltzen den hutsune-multzo batean zehar. Trokaren
behealdean arinka abiatzen da
beheranzko bidean, bloketzar artetik,
harik eta Urduñako lautadara iritsi
arte, zeren eta gune horretan zeharo
zorrotz karrakatu baitute ibaiaren
hondoa. Urduña hiria zeharkatu
ostean, arbietoko lutogunea dago,
lurrazpiko urek alde horretako diapiroan izan duten eragin disolbagarriaren eraginez jandako lurraren amiltzearen ondorioz urez bete
den zulo biribila.

ibaiak, baina bai Zaldu izena ere. Ezkerraldetik,
behin Durango zeharkatu ondorik, Urkiola (713
m) eta Saibigain (943 m) mendietatik datorren
Mañaria ibaia sartzen da ubide nagusian, eta
eskuinaldetik, Maguna edo Orobio, Larrea eta
Larrabetzu.
Ibaizabalen ibaiadar nagusia Arratia da, 25 Kmko luzera daukana eta Gorbeia multzotik (1.475
m) jaisten dena; ibaiadar horrek beste ibai baten
urak jasotzen ditu, hots, 15 jm-ko luzera duen
eta Altungane (765 m) eta Saibigain (943 m)
mendietatik datorren Indusi ibaiarenak. Arratia
oso ibai berezia da, zeren goi ibilguan
Undurragako uharkak antolatzen baitu; uharka
horrek, Barazarko kanaletik aldatzen ditu
Arabako Ullibarri-Ganboa urtegietatiko urak,
Bizkaiko zenbait herri hornitzeko xedez.
Ibaizabalek alubioi-lurrak zeharkatzen ditu,
merla, buztina eta harearrizko substratuez bornatutakoak. Arratia ibaiaren azpiarroa harearri,
buztina eta kararrizko lurretan zehar dator, eta
beherengo ibilguetan alubioi-formazioetatik igaroten da.
Ubide nagusiaren ibilgurik gehienean nagusi
den ibai-hondoa haitz-lauza handiek osatzen
dute, errekarriez tartekaturik. Arratia eta Indusi
ibaietan ere harri ama, harri eta errekarrizko
substratua da nagusi. Ibaizabalen gainerako
errekastoetako substraturik behinena ere harritsua da, eta oro har harri handiek eratzen dute.
Lurzoruaren erabilerak abelur eta basogintzakoak dira baitik bat (koniferoen birlandaketak,
eta pinua bereziki). Arro horretan ere biztangune eta industria asko daude, ubidearen hasierahasieratik ia, eta Elorrio, Durango, Zornotza,
Etxano, Lemoa eta Galdakao udalerri haziak
zeharkatzen ditu. Haranaren alderik sakonene-
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Ibaien ezaugarri fisikokimikoak eta biologikoak - Ura
Uraren eroamena oso handia da
arro nagusian, eta uda partean iristen da gehienezko baloreetara.
Ibilguan zehar zenbat eta beherago jo orduan eta handiagoa da eroamena, eta beheko ibaiarteetan
700 uS/cm-tik gorako baloreak ere
erasotzen dira. Halaber, Larrabetzu errekastoan ere oso eroamen
altua dago (542 u/S/cm2. Substratuaren eraginaz gain, balore altu
horiek kutsaduraren ondorio zuzen
dira. oro bat, Arratia eta Indusi
ibaien azpiarroetan ere oso handia
da eroamena, batik bat kararrizkoak diren arroei dagokien bezala. Era berean, oxigenoaren kontzentrazioa ere oso txikia da
Elorriotik aurrera errekastoan. Arratia eta Indusi ibaietan, ostera,
nahikoa handia da.
Organismoak
Lurzoruaren erabilerek eragin argia dute ibaiertzeko landareetan, eta hori oso nabarmena da Arratia eta Indusi ibaien azpiarroetan, zeren horietan zelaiak eta ortuak ubideraino bertaraino heltzen baitira; baina, hala ere, badira han-hemenka haltzadiak eta sahats, arkazi eta lizar banaka batzuk ere. Ubide
nagusian tarteka aurki dizakegu haltz bakanak eta belar nitrofiloak. Errekastoetan, ibarrak ere oihangabeturik daude, nahiz

eta oraindik haltzen bat
edo bestelako espezieetako zuhaitzen bat ere
baden.
oro har, arro honetan bi
ubide mota bereiz daitezke, makroornogabeen komunitateari doakionez,
arro horren kutsatze mailaren adierazgarri.
Alde batetik, ubide nagusia dago, adar biek Igorre
ostean bat egiten duten
gunetik aurrera (Larrabetzu eta arratia ibaiek,
alegia), zeinetan oligoketoak eta kironomidoak
baino ez dauden. Beste
alde batetik, Ibaizabalen
goi ibilguko ibaiadarrak
daude, eta bai Indusi eta
Arratia ibaiaren beste
ibaiadar batzuk ere, fauna
ugaria gordetzen dutenak:
plekopteroak, efemeropteroak, sinuliidoak, elmidoak, oskoldunak, moluskuak, eta bestelako anitz. Arro horietarikoren batean indize biotikoaren beherapena ere gerta daiteke, urtaroen aldaketak direla eta (ur gutxi
ekartzea, uriltzea edo lehorteetako eutrofizazioa). Atxarte
ibaiaren uren kalitatea ona da,biana karaitzaren ustiaketek
eraginda, suspentsioan dauden solidoen kutsadura fisikoa ere
jasan behar du.
Urak Ibaizabalera isurtzen dituzten errekastoek indize biotiko
altua daukate, kalitate onarenadierazkari, eta batez ere
Maguna eta orobio errekek. Salbuespenen bat ere badago, ze
Larrabetzu erreka, kasurako, kutsaturik dago. Ubide nagusiak,Elorrio ibaiarekin bat egiten duen gunetik aurrera, eta
Elorrio ibaiak berak ere (izenbereko hirigunetik behera) oso
kalitate eskaseko ura daukate, hortik aurrerago ibilgu osoan hobetzen ez dena.
Arratia ibaiaren azpiarroari dagokionean,
uraren kaliltatea ona daIndusin, hala-holakoa Arratian, igorre zeharkatu aurretik,eta
eskasa, udalerri horiatzean utzi ondorik.
Undurragako uharkak oso eragin kaltegarria du ibaiko faunan, zeren ibairako isurketek eragiten duten uretorriaren erabateko
aldaketa oso nabarmena baita. Uharkaren
inguruan askozaz ere makroornogabe gutxiago daude.
Arratia eta Indusi ibaietan amuarraina, foxinoa, loina eta haitzetako lotza aurkitu dira.
Elorrio ibaian, izen bereko udalerrian baino
beherago, arrain horiexek idoro dira, baina
ez loinarik. Ubide nagusian, ia faunarik ez
badago ere, haitzetako lotza eta zamotxo
urrekara aurkitu ziren Durangotik gertu, eta
foxinoa, loina eta haitzetako lotza, Lemoa

inguruan. Arro horretan Mañaria,
Undurragakobarrupeak daude.

Zeanuri

eta

Azterguneak
Ubide nagusia Bilbotik Durangorako bidearen pare-parean dago ia. Errepide horren ezkerraldean, Larraabetzu,
Larrea eta Maguna edo Orobio errekak daude, eta eskuinaldean,Arratia eta indusi ibaiak. Durangotik aurrera jota
Zaldura joan daiteke, Zaldibarrerako norabidea hartuz
gero, edo bestela Elorrio ibaira, izen bereko horri horretarantz abiatuz gero, edo azkenik, Mañaria ibaira, Urkiolako
mendaterantz jotzen badugu.
Arro honetan interesgarria da goi ibilguko errekastoen eta
ubide nagusiaren arteko kontrasteaz ohartzea, ezen errekastootan uraren kalitatea oso handia den, eta ibaibide
nagusian, berriz, kutsadura nabarmena; behe ibilguetako
ibaitarte batzuk ere kutsaturik daude, Larrabetzun kasurako.
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tan larreak dira nagusi, ubideen
albo-alboan; soro-ortuak ere ikus
daitezke. Badira pagadi eta harizti
hondar batzuk ere arroaren goi
ibilguetan. Behe aldeetan artadi
eta harizti sakabanaturen batzuk
ere badaude.

Mañaria ibaia, Durangon
Mañaria ibaia, urkiolatik behera datorena, Santa Ana Auzoan
zehar sartzen da Durangon, eta hango zubitik nahikoa garbi
iku daiteke errekastoa, nolabaiteko eutrofiaren adierazgarria
den landare ugariz hornitua. Ibaia hirigunea zeharkatzen du,
eta ibaiertzean bertan eraikitako etxe antzinakoak ikus ditzakegu, ibairako beren beregiko bidea eta behe aldeetan ikuztokiak eginda dituztenak -hori, aspaldiko urteetan, gauza
eroso zen benetan-. Apurko bat aurrerago jo eta
Ibaizabalekin bat egiten du Mañaria errekak.
Ibaizabal, Durango zeharkatu ondoren: Goi
Ibaizabalgo araztegia
Durango atzean utzita gero, Ibaizabalek eragin kaltegarri ugari
jaso itu, eta areago, papertegiaren isurkinak ere jasan behar ditu
uretan behera. Goi Ibaizabalgo araztegiaren jardunez konpondu egin behar da egoera larri bezain negargarri hori.
Arria edo Akelkorta ibaia
Arria ibaia oiz menditik jaisten da, Garai eta Sarria artetik, eta
Ibaizabalen eskuinaldetik isurtzen ditu bere urak. Durangora iritsi baino lehen. Malda pikea duen ibaia da, historian zehar errota burdinolak, eta urteak garrenean, zentral hidroelektrikoak jar-
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tzeko erabili izan dena. Oso ondo artaturik dago, eta gainera,
landare asko ikus daitezke harri hezeen gainetan. Olazarreko
burdinola zaharraren aurriak ere agerian daude gaur egun, eta
Olabarri izeneko beste ola baten kokagunea ere identifika dezakegu. Uharka asko eta asko daude ibaitik hhur dauden eraikuntzei loturik
Arratia
Undurragako uharkatik gora behera, aldian aldiko ur-etorriak
askatzen eragin kaltegarri-kalteggaria du Arratia ibaiaren ubidean, ibaiertzen ur-ordeken gorabeherak oso handiak direlako, eta
hortaz, organismoak izugarrizko hidrodinamismoa jasan beharra dutelako. Ohartzeko modukoa da uriol aldeetako ibaiertzen
egoera eta urak landareetan eta
makroornogabeen faunan sortzen
dituen kalteak (izan ere, fauna oso urria
da, edo, txarrago dena, ez dago batere.
Nolanahi ere, Areatzan berriro azaltzen
zaizkigu makroornogabeen populazioak. Han Gorbeia errekastoa ere azter
dezakegu, oso ondo artaturik baitago.
Indusi eta Oba
Indusi ibaiak eta haren adar den Oba
ibaiak kalitate oneko urak dakartzate,
baina hala eta guztiz ere, ohiko nekazaritzako jardueren eragin kaltegarria
jasan behar dute, zeren ortu eta batzalarreak ibaiertzeraiono bertaraino
zabaldu baitira.
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baietako uren kalitatea
metodo kimikoez zein biologikoez neur daiteke.
Uraren kutsadura-maila
zehazteko balio duten aldagarri kimiko nagusiak oxigenoa eta nitrogenoaren zein
fosforoaren konposatu ezorganikoak dira,eta bai gai
toxikoak ere, hala nola,
metal astunak eta organokloratuak.
Metodo biologikoak bi
motatakoak dira: uraren
analisi mikrobiologikoan
oinarrituta daudenak eta
uraren kalitatearen adierazStreptococcus.
garri diren organismoak
darabiltzatenak.
Analisi mikrobiologikoak ezinbestekoak dira ura jendearen
kontsumorako erabili behat denean. Horrelakoetan, ibaiko
urak hondakin urekin nahasitakoan agertu ohidiren mikroorganismoen kopurua neurtu ohi da; Escherichia eta
Streptococcus-en kopuruak, besteak beste.
Adierazkari biologikoak erabiltzeko arrazoia hauxe da:ibaiaren
tarte jakin batean bizi diren animali motak eta kopuruak aztertuz gero, ingurunearen baldintzak zuzenean ezagutu ahal
dira,faktore fisiko-kimikoak behin eta berriz aztertu behar izan
gabe.Izan ere, izaki bizidunak euren ingurunean gertatzen
diren aldaketak nolabait "gogoratzeko" gai direnez, organismo
zehatz batzuk (adierazkariak) bertan dauden ala ez ikusiz, eta
eurek osatzen duten komunitatearen egitura eta konplexutasunari begiratuz (hori aniztasun-indize modura neur daiteke),
ingurunearen (ibaia) bataz besteko kalitatearen berri izango
dugu.
Antzinako ezagutza hori ("hari gorriz" kutsatutako ura ez da
edan behar, grekoek ondo zekiten bezala), 1900, urtetik aurrera hasi zen erabiltzen urak sailkatu eta ur-mota bakoitzaren
ezaugariak zehazteko metodo gisa. Ordutik hona uraren kalitatearen edo uraren kutsadura-mailaren neurketa
biologikorako hainbat teknika eta bide sortu
dira.Neurketa horretan, ura
zertarako erabili behar
den, eta ekologia, estetika
eta josteta aldetik zein
balorazio ematen zaion
hartzen da kontutan, gizakiarentzat ingurune egokia
lortzeko ahaleginetan.
Bentoseko makroornogabek dira uraren kalitatearen adierazkari modura
erabiienetakoak. Badira
indize biologiko batzuk,

organismo hauen ugaritasunean edota osaketan oinarritutakoak. ohikoenak Tuffery
eta Verneaux, BMWP eta
Chandler izenekoak dira.
Azken biok bereizketa zorrotzagoa egiten dute eta
horregatik ur garbiagoetan
erabili ohi dira.
Uraren kalitatea zaintzeko,
ez da derrigorrezkoa espeziea identifikatzea. Indize
biologiko asko eta asko
genero edota familia mailakoak baino ez dira.
Azterlanaren xedea fauna
artatzea denean espezieak
identifikatu egin behar dira.
Horrelakoetan, espezieen aniztasuna gorde nahi bada, ahalik
eta zehaztasun handienaz ezagutu behar da komunitatea zein
espeziek osatzen duten.
Ibai baten azterlana egiteko barano-txangoa
prestatu eta burutzeko iradokizunak
Laborategitik kanpoko azterketak egiten direnean, helburua
ikerketarako datuak biltzea nahiz irakaskuntza arloko jarduera
egitea dela, etapa desberdin batzuk bereizi behar dira:
Txangoaren antolaketa: etapa honetan egin behar direnlanetarino batzuk gogoratuko ditugu:
* Bisitatuko diren lekuak aukeratzea, leku bakoitzean zer egingo dugun zehaztea (ibaia garbi dagoen) tarteren bat miatu, ibai
bien elkargunea ikusi,ondo garatutako haltzadia aztertu, lagin
jakin batzuk bildu...).
*Gunea aldez aurretik ikertzea, eskura dugun bibliografia erabiliz: batetik,liburu hau, eta bestetik, argitalpen osagarri batzuk,batez ere errepideen mapak eta bestelakoak, Bizkaiko
erliebe-mapa, turismoko gidak edo ibilbideak, geografia eta
paisaiari buruzko liburuak, etab. Noski, norberak lekuari buruz
zuzenean jakin dituen gauzak ere hartu behar dira kontutan.
Orografia, hidrografía, paisaia, lurzoruaren erabilera eta
aberrei buruzko ideiak zehaztu, eta txangoaren nondik
norakoak prestatu behar dira
(ibilbidean hartu beharreko
errepideak, zeharkatu behar
ditugun herriak, ordutegia).
* Aurrerago azaldu ditugun
datuak eta aztergunen bertan
batuko direnak jaso behar
dituzten fitxak edo ohar-liburua prestatzea.
*Aztergunean bertan ikerketa
egiteko beharrezkoak izango
diren zerrenda egitea; adibidez, norberaren ekipoa: -bes-

Behin azterketa eta laginketa egiteko leku bat hautatu ondoren,

hurrengo jarduerak hiru
multzotan banatzen dira:
behaketak, neurketak eta
lagin bilketak. Ekintza
horietako bakoitzari buruzko oharrak jaso behar
dira ohar-liburuan edo fitxan.
Behatu eta neurtu behar
direnak, bai bizigua bera,
bai laginahartzerakoan
bertan aurkitu diren izakiak dira. Beraz, behaketa
edo neurketa noiz egin
diren idatzi behar da,
eguna eta ordua adieraziz, eta egun horretan eta
aurrekoetan izandako eguraldiei buruzko datuak ere hartu
behar dira: eguraldi euritsua edo ekaitza izan dela jakitea
garrantzizkoa izan daiteke geroago aterako diren emaitzak
ulertzeko. halaber, uraren tenperatura eta korrentearen abiadura neurtu behar dira, baita beste zenbait baldintza fisiko-kimikoren baloreak ere, ahal izanez gero (pH-a, pHmetroaz edo
paperezko adierazkariez; disolbattutako oxigenoa eta eroamena, baldin eta horretarako behar diren elektrodoak ekarri baditugu; karbonato, kloruro, sulfato eta beste anioi batzuen (nitrato eta nitritoak, fosfatoak) kontzentrazioa, eta kaltzio, sodio,
magnesio eta amonio katioiena,besteak beste.garrantzizkkoa
da ionizatu gabeko amoniakoa ere neurtzea.
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utroe ibaiaren arroak 175,15
Km2.-ko azalera du eta Bizkaiko
arroen artean tamainu artainekoa
dela esan daiteke. Arro honetan
garrantzia nabarmena duen bakarra
ibilgu nagusia da, Butroe ibaia, hain
zuzen; 30 kminguruko bidea egiten
du hegoekialdetik iparrekialderantz,
Bizkargi (563 m) eta Mendigana
(268) mendien hegaletik Plentziaraino, herri honetan itsasoratzen baita.
Butroe ibaiarekin hasierakotartean
bat egitenduten ibaietatik asko sasoikoak eta malda pilekoak dira, baina
malda leundu egiten da Fruizera
heldu aurretik. Ibaiadarrek ez dute
garrantzia handirik; aipatzekoak dira
Larraauri errekastoa, Jata (572 m)
eta Sollube 8663 m) mendietatik
datorrena, eta Jata mendian sorburua duen Maruri errekastoa. Butroe
ibaiak hainbat zehargune eratzen ditu Mungiako alubioi-lautadan barrena, Arbinako uharkan hasten den Plantziako ugaranera iritsi arte. Itsasoaren gora-beheretan itsasoko urak honaino heltzen dira; uharkak eragozten die ibaian gora egitea.
Gainera, uharkak ibaiaren urak bildu eta ubidearen azkenza-

tian korrontea moteldu egiten du.
Butroe ibaiak harearrizko substratua du jatorrian, baina gero
kararrien gainetik jarraitzen du, hauek nagusi diren lekuetan,
eta alubioi-lurrengainetik beste zati batzuetan. Beste zenbait
tartetan basalto eta igeltsuzko substratua dauka.
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MAKROORNOGABEAK, URAREN KALITATEAREN ADIERAZGARRI

teak beste, uretan ibiltzeko
botak eraman behar dira-.
* Behaketarako materiala,
norberarena zeintaldearena
-komeni da prismatikoak
eramatea ibaiertzeko landaretza edohegaztiak aztertzeko, baita urpeko betaurrekoak ere, berauek uraren azalarengainean jarriz ibai hondoa argiago ikusiko baitugu. Argazki edo bideo kamara
eramatea ere komei da.
* Datu eta laginak hartzeko
tresnak eta materiala: koadernoa edo papera eta lapitza, beirazko errotuladorea,
termometroa, kronometroa, kortxoa eta luzera jakineko soka
(20 edo 24 m-koa), sareak -salabardoa zein beste sare xumeagoren bat-, poteak, lagin biziak lekuan bertan aztertzeko erabiltzen diren bandexak -oso egokiak dira plastikozko bandexa
zuriak, 60 x 40 cm-koak eta sakoneran 10 bat cm-koakLaborategia eramango diren laginak gertatzeko gaiak: finkagarriak (formola %4an prestatzen da, ibaitik bertatik hartutako
urarekin nahastuz), landare laginak gordetzeko boltsak edo
egunkariak, etab.
Aztergunean
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Ibaien ezaugarri fisiko-kimikoak eta biologikoak
Ura
Ibaiburuan bertan Butroe ibaiak eroamen balore handiak ditu

(367-472uS/cm). Balore horiek
gora egiten dute ibaiak aurrera
egin ahala. Mungian jasotzen
dituen hiri eta industri hondakinen eraginez 573 mS/cm-rainoko baloreak hartzen ditu, eta uhobira arteko bidean elikagai-edukina asko gehitzen da. Hori dela
eta, Butroe Bizkaiko ibairik eutrofizatuenetarikoa dugu. Goi ibilguan oxigeno-kontzentrazioa
asetasun egoeratik hurbil badago ere, Mungiatik aurrera beherakada nabaria egiten du, batez
ere udan eta udazkenean. Sasoi
horietan 3 mg/l baino balore txikiagoak neurtu ohi dira.
Organismoak
Arro honetan haltzadien aztarnaren batzuk ikus daitezke ibilgu
nagusiaren zenbait taretan, batez ere ibaiadarretan. Hala ere
hainbat lekutan, ibaiaren bideraketak edo nekazaritzako jarduera direla eta, ibai bazterrak berezko
landaretzarik gabe gertatu dira, edo bestela landare nitrofiloz estalita: Urtica dioica, sambucus ebulus, Rumex acetosella
eta Brachipodium pinnatum.
Landare urtarrak erruz hazten dira arro
honetan. Horren arrazoia korrontearen
abiadura motela, jalgikinaren ezaugarriak
(substratu biguna, nagusiki), urenargitasuna eta elikagaien ugaritasuna dira.
Makroornogabe familiar ubidean zehar
banatuta dauden moduak argi erakusten
ditu uraren kalitatearen tookian tokiko
aldaketak: goiko tarteetako komunitatea
efemeroptero, trikoptero, diptero eta
moluskuek osatzen dute, eta Mungiatik
aurrera, aldiz komunitatea oso narriatuta
dago, oligoketo eta kironomidoen nagusitasunak frogatzen duenez. Ibaian behe-

ra, berriro ere komunitateak Mungia baino
goragoko tarteetako ezaugarri berak hartzen ditu, gaztelura heldu arte; han faunaren
aniztasuna galdu egiten da. Bereziki Potamopyrgus generoko moluskuak izaten
dira ugari arro honetan udan eta udazkenean.
Makroornogabeak adierazkari gisa erabiliz
gero ondorio hauek ateratzen dira: arro
honetan uraren kalitatea eskasa da ubide
nagusian Fruiztik behera, baita baserri-multzo txikietako hondakinak jasotzen dituzten
zenbait errekastotan ere. Mungiaren eraginpeko aldea atzean utzita, ubide nagusiaren
ura apur bat garbitzen da, baina kalitatea
berriro ere jaisten da Butroekogazteluaren
inguruetan, uharkaren eraginez. Hemen,
korrontea moteltzen denean, material
meheak hondoan pilatzen dira, oxigenoa
nekez barreiatzen da eta gai organikoen
mineralizazioan erabiltzen da agortu arte;
ondorioz, behar besteko oxigenazioa duten uretan eta harrizko
substratuetan ohikoak diren organismoak ezin dira hemen bizi.
Arroaren goiko aldea salmonidoen aldea da; hor amuarrain
arrunta, foxinoa, haitzetako lotza, loina eta aingira bizi dira, foxinoa nagusi dela. Mungiatik behera, aingira, foxinoa, loina eta
zamotxoren bat baino ez dira bizi.
Azterguneak
Arro hau ikusteko ibilbidearen abiagunea Mungia izango da.
Fruuizera eta gero Muxikako Ugartera doan errepidetik jo daiteke goi ibilgua bisitatzeko. Mungian Plentziarako errepidea
hartu eta Marurira heldutakoan Butroerako bidetik jarraituz
gero, ubide nagusiaren hurrengo tartea eta Arbinako uhobia
ikus daiteze.
Malda txikiko arroa da; substratua nahiko biguna da ibilguaren
zati handibatean, eta korrontea motel samarra da. Horregatik
uretako landareak ugari izaten dira.
Butroe ibaiaren goi ibilgua, Oñate aldean
Substratua harritsua da eta ibaiertzetan haltz eta llizar bakan-
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Ibai hondoa, goi ibilguan,
harriz eta errekarriz osatuta
dago. Behera egin ahala,
horien ordez legar, hare eta
istilak agertzen dira.
Biztanleria handi samarra
duen arro honetan lurzoruaren probetxamendu-mota
nagusiak nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza dira:
pinu eta eukalitu birlandaketan, larreak eta soroak,
batik bat. Badira tarteka
haritzez jantzitako gune txikiak, Plentzia aldean zabalagoak. Horrez gain, Mungiako lautadan bereziki,
garrantzizko industri jarduera dago (metalurgia, kimika
eta nekazaritza industria).
Arroko biztanle gehienak
Mungian eta Plentzian bizi
dira. Gainerakoek arroan
sakabanatutako biztanguneak osatzen dituzte.
Historian zehar Mungiako
lautada hainbat alditan drenatu dute, ubideak sakonduz, horrela lur hezeak
lehortu eta orain lantegiek
erdi hartuta dituzten zelaiak
egiteko. Karrakeketak eta
ibaiertzen eraldaketak ere
etengabeak izan dira, baita zehargneetan ibaibidea artezteko
eskuhartzeak ere.

batzuk aurkituko dira, baina ingurunean larreak eta pinu birlandaketak dira nagusi.
Itzalguneetan, haitz hezeen azalari itsatsita bizi diren ohiko landareak hazten dira: goroldioa,ira eta hepatikoak. Leku argiagoetan ugari izaten dira helofitoak. Inguru hauetan hainbat espezietako makroornogabe asko bizi dira.
Butroe ibaia Fruizen
Zuhaiztiak neurri batean galdu badira ere, haltz batzuk gorde
dira, eta uretako landaretza oparoa da. Substratu biguna eta
harritsua tartekatzen dira. Ubidearen erdian, sasoirik beroenetan, arrabak eta Groenlandia densa espeziea mordoka hazten
dira, baina ertzetara hurbildu ahala zenbait espezietako helofitoek hartzen dute haien lekua. Inguru hauetan era askotako
makroornogabe ugari bizi da.
Butroe ibaia gaztelutik Arbinako uharkara arte
Ibaia hariztien artean doa eta ertzetan landare anitz hazten
dira. leku batzuetan ezkiak dira nagusi eta beste batzuetan
haltzak, lizarrak eta arkaziak. Arbinako uharkak ibaiaren urak
geldiarazi egiten ditu,eta sasoi lehorragoetan, korrontea moteltzen denean, uraren azala
lemna generoko eta bereziki
Lemma gibba espezieko ur-dilistaz estalita agertzenda.
Gazteluko zubiaren azpian ibaira
jaisteko bidea dago. Bertako
makroornogabe komunitate nagusia substratu bigunen gainean
bizi ohi diren makroornogabeek
osatzen dute. Sasoi lehorrean
moluskuak ugaritzen dira.
Arbinako uharkaren eraginez,
itsasoko eta ibaiko uren nahasketa ez da gertatzen ugaranetan
ohikoa den grandienteaz: uharkatik gora ur geza baino ez
dago, eta uharkatik behera,
berriz, gazitasun indize altua
duten ur gazi-gezak.
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ka ibaiaren arroaren azalera
132 km2. ingurukoa da.
Batez beste hegoaldetik iparralderanzko norabidean doa. Ubide
nagusiak 14 bat kilometro ditu
luzeran eta bertara isurtzen diren
errekaz Oiz (1.029 m), Arburu
(552 m) eta Bizkargi (564 m) mendietatik datoz. Zugaztieta ondoan
hirurek bat egiten dute ubide
nagusian Honek hondo harritsuaren gainetik egiten du Muxikara
arteko bidea, urjauzi txikiak eginez. Muxikatik aurrera malda leundu egiten da eta ibaia geldoagoa
da eta zeharguneak egiten ditu.
Gernikatik hurbil, ibaiadar nagusia
elkartzen zaio, Oizen jaio eta 9 km
inguru dituen Berrekondo errekastoa, alegia. Ezkerraldetik ibaiadar
garrantzizkoenak
Muxikako
Ugarte errekastoa eta Mikiene
izenekoa dira. Ugaranera zuzenean isurtzen diren errekak ondokoak dira: Mape, Sollubetik (686 m)
datorrena, eta Golako Oka bezalaxe 15 km-koa, ibaiburua Oizen
duena.Illuntzarren (727 m) sortzen dira Golako ibaiaren adar
batzuk, Huarka eta Gaztiburu,
besteak beste, baita Oma ibaia
ere.Berau ezkutatu egiten da
Besondoko lur karstikoen azpian,
ibaian-tarte txikiak agerian uzten
dituzten dolina edo lutoguneetan
izan ezik. Ereñozarren berriro
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(baita arte eta histori ondasunak eta abarrekoak ere)
zaindu ahal izango dira, lurzoruaren erabilera tradizionala baztertu gabe. Arreta
bereziz babestuko dira ugarana, itsasertza eta irlak,
artadi kantauriarrak eta alde
karstikoak.
Ibaien ezaugarri fisikokimikoak eta biologikoak
Ura

azaleratzen da, eta ugaraner isuri arte lurrazalaren gainetik jarraitzen
du etenik gabe.
Oro har, arro honetara
isurtzen diren errekak
kararri haretsuz osatutako lurretan sortzen dira.
Gero karezko substratuetan eta alubioi-lurretan sartzen dira, tartekaturik dauden buztina,
igeltsu eta basaltozko
lurrez inguratuta..
Goikotarteetan substratua harritsua da eta harri
ama agerian dago; erdiko tarteetan,
bloketzarrak eta errekarriak ikusten dir;
eta Gernika inguruko ibarretan, berriz,
jalgikin leuna, batez ere.
Arroa birlandatutako pinudiez eta larre
eta soroez estalita dago. Gehienbat
abelur eta baso erabilerako lurrak badira ere, bada garrantzizko industri jarduera ere (metalurgia, untzigintza,
industria kimikoa eta kontserba industria, nesteakbeste). Arroan zehar
barreiaturik harizti txikiren batzuk gorde
dira. Ereño, Atxarre eta MuruetaForuko lur karstikoetan artadi kantauriarrak ere iraun du.
Arro hau Urdaibaiko Biosferaren
Erreserba kalifikatu zuten 1984.ean.
Kalifikazio hori esker, natur ondasunak

Disolbatutako gazten kopurua handia eta ibaibide nagusian. Bertan, eroamen baloreak 400 uS/cm baino gehiagokoak izan ohi dira. Oma
ibaiaren eroamena ere altua
da, aipaturikkoen pareko
baloreak hartzen baititu.
Golako ibaira eskuinaldetik
urak isurtzen dituzten Gaztiburu eta Huarka errekastoetan, berriz,eroamen baloreak
baxuagoak dira, haizten osagaiak desberdinak direlako: arroaren zati handienean kararrizkoak dira, baina Oiz inguruetan
harearria nagusitzen zaio kararriari.
Uretan oxigeno asko dago, baina udan urritu egiten da, tenperatura igo eta ur-emaria eta korrontearen abiadura jaistearekin
batera.
Organismoak
Oka ibaiaren ubidearen ertzak nahiko narriaturik agertzen dira
ibaiburutik bertatik. hemen haltz sakabanatu batzuk baino ez
dira geratzen. Sasia (Rubus fruticosus) eta belar nitrofiloak,
Urtica dioica eta Sambucus ebulus, besteak beste, dira landa-

re ugarienk Autzagane aldean nahiz Ibarrurin. Zugaztietatik
behera, Oka ibaiak estugune bat zeharkatzen du, gaztainondo,
haritz eta lizar baso txikiez inguratuta. Urbazterretako landaretza haltzadi berria da. Beherago, Gernikara heldu baino lehentxoago, haltz eta sahats multzoak soiluneekin tartekaturik aurkitzen ditugu. Ibaiertzean bizi diren belar eta zuhaiskak espezie
nitrofiloak dira.
Berrekondo eta Golako ibaien ibilguetan ere ibaiertzak nahiko
eraldatuta daude, batez ere soro eta zelaiez inguratuta dauden
lekuetan, baldintza horietan haltzadia gutxitan gordetzen baita.
oro har, errekastoen bazterrak zuhaitz gabe geratu dira, eta
landa, soro eta pinudiak ubidearen mugaraino hedatu dira.
Uretako landaretza oso ugaria da, bereziki Oka ibaiaren ibilguaren beheko aldean.
Arro honetan, harritsuak diren substratuetan bereziki bizi ohi diren makroornogabeen komunitateak aurkitzen dira:
anfipodo, plekoptero, efemeroptero, trikoptero eta simuliidoak. Horiez gain, oligoketoak eta kironomidoak ere badira,
batez ere tarte beherenetan. Udazkenean gehikuntza nabarmena izaten dute
Potamopyrgus jenkinsi moluskuaren eta
koleoptero eta trikkopteroen populazioek.
Oka eta mape ibaietan, uraren kalitatea
ertaina edo kaskarra dela adieratzen
duten makroornodun komunitateak aurkitu dira, eta Berrekkondo, Golako,
Huarka eta Oma ibaiek, orokorrean, kalitate oneko urak dituzte, adierazgarri bera
kontutan hartuta.
Golako ibaian amuarraina bizi da; arroko
gainerako ibaietan, batez ere ziprinidoak
nagusitzen dira. Itsasadarrean itsas-
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amuarraina aurkitu izanaren aipamena bada.
Muxikatik gora amuarrain arrunta,
foxinoa, haitzetako lotza, zarboa,
loina eta aingira bizi dira.
Amuarraina udaberrian Gernikaraino heltzen da, zarbo eta loinarekin batera; hemen platuxa eta
korrokoia ere batzen zaizkie.
Azterguneak
Oka ibaia bisitatzeko, ibaiaren
parean doan Zornotza-Gernika
errepidea hartuko dugu. Zugaztietara heltzean Oka ibaiaren goi
ibilguari jarraitu ahal zaio, ezkerraldetik,edo bestela Ibarrurirantz
jo, bertan ibaiaren hasierako adarretariko beste bat ikusteko.
Zugaztietatik Gernikara arte, ubidenagusiari
jarraitzen
zaio.
Ezkerradetik, Vista Alegrera heldu
baino lehentxoago, Ugrte errekastoarekiko elkargunera iristen gara.
Muxikarako errepidea hartuta errekasto horren albotik joango gara.
Berrakondo erreka eskuinaldetik
dator. Erreka honi jarraitzen dion
basabide bat dago Kanpantxu
aldean, Gernikatik hurbil.
Ugaranera bertara isurtzen dituzte
urak, ezkerraldetik Mape edo
Sollube errekak, Altani inguruan,
eta eskuinaldetik Golako eta Oma
errekek. golako errekak Oiz mendiaren hegalean du iturburua,
Bizkaiko Balkoitik hurrean. Bertara
iristeko Zugaztietatik MunitibarGerrikaitzera doan errepidea hartu
behar da. Ibai honen ondotik doan

Eurijasen araberako ibai ongi artatuen gisa Okaren
ibaiadarra den Berrekondo aipa daiteke; honek haren
eskubiko ertzean isurtzen da ura, ia ugaranean ertan.
Azken tartea soilik dago Gernikako lautadan;
ertzetan industriak daude.

ibilbidearen abiapuntua. Huarka
izango da. Ibartxiraino joan eta
basabide batetik jarraitu behar da
ibaiaren goiko ibilgura heltzeko.
Oma ibaira Kortezubitik abiatuta
irits daiteke.
Arro honetan nahiko egoera onean
artaturiko ubide batzuk daude,
Huarka-Golako, Oma eta Berrekondo, besteak beste, nahi eta batzuek ertzetako zuhaiztiak galdu
dituzten, ibarrak nekazaritza eta
basogintzarako erabiltzen direlako,
neurri handi batean. Oka ibaian,
erabilera horiez gainera, Gernika
aldeko industri jarduera ere nabari
da, ubidearen narraiadura larriagoa baita. Gernikako hirigunearen
eraginez ugaranaren hasierako tarteak jasaten du kalterik gehien, bat
hiri bai industri erabileren ondorioz.
Oka ibaia
Ibai honen goi ibilgua -bi ibaiadar
nagusiek Zugaztietan bat egiten
duten gunea baino goragokoa, oso
malda pikea duena -landare nitrofiloez estallita dago ibaiertzeetan,
han-hemenka haltzen batzuk ikusten badira ere. Uretako helofitoak
ugari izateko leku aproposa da.
Ingurunea larre, ortu, birlandatutako
baso eta baserri-multzo txikiez osatuta dago.
Zugaztieta atzean utzi ondoren,
haitz handiak eta azaleratutako
harri ama bera ageri dira ibaiaren
hondoan. Ibaiertzak ez daude era-

bat oihangabeturik; haltz batzuk eta
bertoko basoak gorde dira ertz batean. Uretako landaretza, arrabak,
goroldio eta irek osatzen dute gehienbat, baita zenbait fanerogamo ere,
azken hauek haitzen arteko zuloetan
sustraitua.
Oka ibaiaren behe ibilgua Zubi Barri
aldean bisita daiteke, bertan ubidera
jaisteko bide erosoa baitago. Ibaihondoa errekarri eta legarrez osatuta
dago eta ur azalaren gainean nahiz
uraren baitan landareak erruz hazten
dira.
Hiru ibaitarteetako makroornogabe
komunitateen arteko erkaketa egin
daiteke, tarte bakoitzean lurzoruak
duen erabilerari eta substratuak dituen
ezaugarriei lotuta daudela ikusteko.

Golako eta Berrekondo ibaiak
Ibai hauek makroornogabe komunitate
oso anitzak dituzte. Gainera, komunitate
horiek uraren kalitate bikaina adierazten
dutenetarikoak dira.
Ubideari jarraitzen dion ibilbidea eginez,
baso birlandaketek ibaiertzetan utzi
dituzten ondorioak ikus daitezke, eta
substratuaren izaera aldatu ahala uretako landaretzan gertatzen diren aldaketak ere bai. Hain zuzenere, ibaiaren
hasierako tarteetan haitzetako substratua, eta amaieran jalkigin bigunez osatutako ditugu
Oma ibaiak zeinek Urdaibairen ugaranaren
eskubiko urertzean isurtzen baitu ura, lurrazpiko tarteak ditu, doan lur karstikoetan dauden
lotuguneetan iragazten delako. Hauxe du bere
ezaugarri nagusia.

Oma era Huarka ibaiak
Oma ibaiaren ibilgua interesgarria da
zenbait lekutan lurpean ezkutatzen delako, lur karstikoak zeharkatzeko. Basondo aldeko kararrizko lurrak lutogunez josita daude, eta
zulo horietako batzuetan
ibaia berriro azaleratzen
da tarte labur batez.
Huarka ibaiaren ertzetan, zenbait lekutan,
jatorrizko egoeran ondo
gordetako landaretza
ikus daiteke.Ibai honek
makroornogabe komunitate anitz eta ugaria
du.
Huarka ibai edo erreka
Golakotik hurbil dago.
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amainu ertaineko arroa dugu, 81
km2. baino zeozertxo gehiago
baitu. Lea ibaia, 20 km inguruko
luzera duena, oiz mendiaren (1.029 m)
iparreko maldetan sortzen da, pike jaisten diren errekasto ugarik MunitibarArbatzegi Gernikaitzen ubide nagusia
izango denean bat egiten dutenean.
Hortik aurrera ibaiadargehiago jasoko
ditu;azpimarragarrienak eskumaldetik
itsasten zaizkionak dira, Motroilo menditik (592 m) datorren Oiz, Aulesti baino
zerbait lehenago ubide nagusiarekin
bat egiten duena, esaterako; edo Urio
ibaia, Bedartzanditik (699 m) datorrena;
azken hori Lekeition itsasoratu baino
zerbait lehenango batzenzaio Leari.
Leak kararrien arteanegiten du aurrera,
salbu eta ibaiburuaren ibilguaren zati
txiki batean, non harearriak eta buztinak dauden; urio ibaiadarrarekin ere
gauza bera gertatzen dela esan daiteke. Lea ibaiaren ibarra estua da gehienbat, bat baditu zehargunez beteta dauden tarte estuak ere.
Ibaiaren hondoa harritsua da uhobira
arte, nahiz eta aldaketak izan, zeren
goiko tarteetan harri ama da nagusi eta
beheragokoetan, errekarria.
Ibaiaren inguruko eskualdean nagusi
den jaruera nekazaritza, abeltzaintza
eta basogintzaren alorretakoa da; batez
ere pinu birlandaketak atzeman daitezke, baita eukalituenak ere, baina ez
hainbeste. Bertoko basoarn azterna txi-

Organismoak
Lea ibaiaren uhobia, Lekeition.

kiren batzuk baino ez,
hots,harizti eta baso
mistoren bat; kantauriar
isurialdean ohikoak diren artadien aztarnak
ugariagoak dira. Berez
estua den ibarra soroz
beteta dago.
Aulesti eta lekeitio dira
arroko biztangunerik behinenak; eskualdeak ez
du biztanle askorik,
industria ere urria da.
Ibaien ezaugarri
fisiko-kimikoak eta biologikoak - Ura
Uraren eroamena altua da erro honetan, lehorte
egoeretan eta ubiderik gehienetan 300 uS/cm
baino balorealtuagoekin. Balore horiek ubideek
zeharkatzen dituzten kararrizko substratuen eragina dira; hori gutiari esker, batez ere goi ibilguetan, ez da arraroa kare metaketak aurkitzea haitz
eta landareen gainean. Arro honek aldarazpen
gutxi pairatu behar izan ditu eta ibaiaren tarte guztietan ondo eusten dio uraren berezko kalitateari
eta, beraz, ubide nagusiaren eroamen baloreek
sasoiaren araberako aldaketak izateen dituzte,
hots, euri-jasa eta lurrinketaren balantzearen arteko eragina jasaten dute, baina ez espazioaren
aldaketaren araberakorik.
Oxigenoaren kontzentrazioa beti da altua tenperaturak nahiko baxuak direlako eta jarduera foto-

Goiko tarteetan ondo
artatu diren haltzadiak
daude, haltz, lizar, haritz
eta hurritez osatuta.
Goiko tarterenbatzuetan
ibaiertzetan gailentzen
den zuhaitza hurritza da;
gero, zenbait eta beherago egin, haltzak nagusituko dira.Haltzadi hori arbola errenkada bihurtu da,
leku askotan eten egiten
dena, basogintzaren alorreko birlandaketak -batez ere pinuak- edo soro eta zelaiak ibaiaren ertzeraino bertaraino heltzen direlako. Landaretza klimazikoa diren baso mistoaren eta haltzadiaren artean, edo artadiaren eta haltzadien
artean, sor litekeen jarraikakoa mugatuta dago oso, Aulesti
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sintetikoa ere altua delako.
Nitrato eta fosfatoen
kontzentrazioa ez da
altua eta pixka bat gora
egiten du ibaiburutik
urrundu ahala. denbora
luzean euritik ez duenean egiten ubidea eutrofizatu egiten daiteke, hiri
hondakinengatik era soroetan botatzen diren
ongarriengatik; hori gertatzendenean uraren
gainean eta haitzei itsatsita dauden arrabak eta
airean orriak dituzten
fanerogamo
batzuk,
apioa eta berbena-belarrak, bat batean.
baino beheragoko uren
inguruan dirauten aztarna txiki batzuk baino ez
alegia.
Arro honetan espezie
askotako makroornogabeak aurkitu ditugu; ugaritasun hori aldatu egiten
da tokiaren arabera,
baina beti ere ugaritasuna oparoa izango delarik.
Azterlana egin den leku
desberdinetan atzeman
diren aldaketak, dirudienez, ingrune fisikoaren
aldaketetan oinarrituta
daude eta ez arrazoi antropikoetan.
Urtaroek ezartzen dituzten aldaketak garrantzitsuak dira,
batez ere udagoienean; sasoi horretan Potamopyrgus jenkinsi moluskua izaten da nagusi ubide nagusiko erdiko eta beheko tarteetan, eta efemeropteroak, trikopteroak, koleopteroak, dipteroak,
planariak, hirudinekoak eta oligoketoak ere erraz atzeman daitezke.
Arro honen uraren kalitate biotikoa
altua da oso, salbu eta arro honen
uraren kalitatea altua da oso,salbu
eta Okamika errekastoaren kasuan
(Gizaburuagan); delako errekasto
horrek, sasoiaren araberakoa izateagatik,indize horretan balore baxuak
izaten baititu.
Oro har, Leak uraren kalitatean maila
ona izaten du; ubidean, ostera, makina bat eskihartze nabaritzen da, ekosistemaren berezko agitura behin eta
berriro apurtzen duten urtegi eta nasa
askorekin, hots, arrainentzako eragozpen gaindiezina direnak.
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Azterguneak
Zornotzatik irten, eta Gernikarako norabidea
hartuko dugu, Zugaztietaraino heldu arte.
Bizkaiko Balkoian (Oiz mendiaren hegalak)
Golako (Oka ibaiaren arroa) eta Lea ibaiak
sortzen dira. Munitibar edo Gerrikaitzera heldu
eta handik, ondoan baserriren batzuk dituen
ibaiaren ibilgutik, Arbatzegira eta Urionara
igoko da; oro har, ondo artatu den ingurua
dela esan daiteke.munitibar-gerrikaitzetik
Lekeitiorantz ubide nagusiari jarraitu behar
zaio.
Lea ibaiaren goi ibilgua
Hurritza da nagusi, baina badaude lizarrak, gaztainondoak eta
haltzak. Makroornogae ugari dago. Bloketzarrez beteta dagoen substratu harritsua. Ezponda urtsuen landaretzaren adibide
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asko. Alde batzuetan kare-prezipitazioak daude substratuaen
eta goroldioen gainean.
Lea ibaia Aulestin
Aulestin, ibaiaren inguruan zabalaldigune bat eratu da; alde
horretan ur-oldarrak dituen tarte bat dago, substratu harritsua
duena; ubidea ondo oxigenatuta dao eta baldintza
horietan ohikoak izaten diren makroornogabeak
daude; halaber, tarte motelak daude, substratu
bguna utenak,urazpiko landare ask etaoligoketo
eta diptero ugari dituzten tarteekin batera.
Ubideetan haltzadiren batzuk gorde dira.
Lea ibaia Gizaburuagan
Ibaira heltzeko biderik onena Gizaburuagatik hurbil dagoen zubi bat da; hor aurkituko dugun tartea
da lea ibaiak ugaranera heldu aurretik duen beheko ibilguaren adibidetzat jo daitekeena.
Ibaiertzetan haltzak daude eta ubidean, lehorte
garaietan nahiko motel mugitzen dena, makrofito
ugari dago.Makroornogabeak ere asko eta mota
anitzekoak dira.

ARTIBAI IBAIAREN ARROA

B

izkaiak ekialderen daukan arroa dugu; azaleraren aldetik
ertaina dela esan behar da, 172 km2. ditu. Artibai ibaiaren luzera 20 bat kilometrokoa da eta H-IE norabidean da
hedatzen, Lea arroaren paraleloan, alegia. Arro honenjatorria
errekastoen bi multzotan aurkiko dugu, Oiz menditik datorren
bat (1.029 m, hegoaldean) eta Urko (793 m, ekialdean),
hurrenez hurren; bi multzo horiek Markinan egiten dute bat,
herri horretan ubidenagusia ondo zehaztuta dago. Hortik
aurrera ibaiadar garrantzitsu bakarraren ura jasoko du,
Amailoarena, alegia. Amailoaren urak eskumaldetik hartzen
ditu, noneta Aspiltza hirigunea zeharkatu eta gero.
Arroaren substratu geologikoa aztertuz gero,ibaiburuan buztinak dira nagusi eta beherago, harearriak eta buztinak.
Sarearen zatirik mendebaldekoenaren erdiko tarte batek

kararri arrezifalak zeharkatzen ditu.
Ibaiaren hondoa harritsua
da; blokeak edo errekarriak dira nagusi, hala
errekastoetan nola ubide
nagusian.
Biztanlegoa, gehienbat,
Markinan pilatzen da;
herri hori ubide nagusiaren erdiko tartean dago,
harana zabalen den
lekuan; Ondarroanere,
itsadoratzen den tokian
eraiki den herria, hainbeste biztanle dago.
Goiko tarteetan nekazaritza, abeltzaintza eta basogintza dira
nagusi; erdiko eta beheko tarteetan industriaren garrantzia ere
nabari da. Bertoko landaretzaren aztarna gisa artadi txiki batzuk daude,batez ere ibaiaren ezkerraldean.
Ibaien ezaugarri fisiko-kimikoak eta biologikoak
Ura
Eroamena altua da, baina hori kararrizko eskualdeak zeharkatzen dituzten ubide guztietan gertatzen da; eroamen hori
gehitu egiten da udan eta ez da arraroa izaten ubide nagusian
400 uS/cm inguruan dauden baloreak izatea. Errekastoetan
mineralizazio maila buxuagoa da.
Artibai ibaiaren beheko ibilguan, Markinatik behera, uretan
dosolbatuta dagoen oxigenoaren baloreak osobaxuak dira,
organismorik gehienentzat jasan ezinezkoak diren baldintzak,
alegia. Fosfatoen kontzentraziioa baxua da goiko tarteetan eta
gero gehiago haizko da, batez ere ibaiak markina zeharkatu
ondoren.
Organismoak
Goiko ibilguan ondo artatu den ibaiertzeko landaretza ikus dai-

teke, haltzak, lizarrak eta hurritzak, besteak beste. Dena den,
arrunt bilakatu dira ibaiertz oihangabetuak, sasiz eta belar
nitrofiloz beteak eta, hala zelaiak nola pinuen birlandaketak,
ubide nagusiraino bertaraino heltzen dira sarri baino sarriagotan, Beherengo ibilguan, ubide nagusia oso aldatuta dago,
karraketa ugari eta ertzak behin berriro berreginda ditu eta.
Arro honetan, besteak beste, oligoketoak, efemeropteroak, trikopteroak, simuniidoak eta anfipodoak aurki daitezke. Alde
batetik bestera arteko desberdintasunik nabarmenenak
Markinatik paraje gertatzen dira, makroornogabeen komunitatean oligoketoak nagusi diren lekuan, alegia. Udan kironomido
ugari dago eta, udazkenean, Potamopyrgus generoko moluskuak, arro honetan, egoera arruntagoan, goi ibilguetan baino
ez dena aurkitzen. Markinatik behera nahiko egoera txarren
dagoen arroa da, alde horretan, Urko ibaiaren behe ibilguan
gertatu den bezelaxe, oligoketoak eta kironomidoak dira nagusi.
Chandler-enindize biotikoaren baloreak azertzen baditugu,
errekastoetan eta Artibai ibaiko goi tarteetan uraren kalitatea
baxua edo oso altua dela konturatuko gara. kalitatea baxua da
Markina zeharkatu eta gero eta pixka bat gora egiten du azken
tartean. Halaber, urko ibaiaren beheko ibilguan, Markina parean, kalitateak behera egiten du.
Artibain dauden arrainen banaketa ere ohizkoa da, salmonidoen aldeak, ziprinidoen aldeak eta
itsasoratzen denean tarteko alde
bat. Amuarrain arrunta, foxinoa,
haitzetako lotza eta aingirak
daude; urberuagamn zarboa eta
loinak daude eta beheko ibilguan
(Garro) platuxak eta lasunak
(korrokoia eta kapitaina).
Urko ibaiak, Barinagan, amuarrainak, foxinoak eta haitzetako
lotzak ditu.
Azterguneak

Artibai ibaia. Markina baino beherago ibaiaren urertzak nahikoa ongi eraturik daude. Zenbait zuhaitz
espezie dago, haltza nagusi dela.

Artibai
ibaia
bisitatzeko,
Durangotik irten eta MarkinaXemeinerakko norabidea hartu
behar da; edo, bestela. MunitibarGerrikaitzetik Markina-Xemeinera jo. Batetik zein bestetik,
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Aulestin salmonidoen barrupea dago (amuarrain arrunta). Izokina inoiz Oletaraino sartu
da. dena den, tarte guztietan amuarrain arrunta, foxinoa eta aingirak daude..
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Ibaibidearen aldakuntzak: ibarren galera

Artibai ibaiaren goi ibilgua
Trabakuatik aurrera egin eta ibilgu batzuetan ibaiertza
egoera onean arttau dela ikusiko dugu, haltzak, lizarrak
eta gaztainondoak eta guzti. Hegalak pinnuz birlandatua
daude eta nekazaritza-ustiategiak ere asko dira, Bolibar
inguruan ibaiak badu zuhaitzen bat ibaiertzean, substratua harritsua da eta esan behar adar hau bestea baino
eutrofizatuago dagoela, horregatik hemen landaretza
nitrofilo gehiago dago ertzetan.
Interesgarria da alde bietako makroornogabeen komunitateen
egitura aztertzea eta lurzoruaren erabilerarekin eta substratu
motarekin harremanetan jartzea.
Artibai ibaiaren erdiko tartea
Merezi du ikusteak nola Markina-Xemein bezalako hirigune
eta industrigune batek hasiera batean sortzen duen eragina
desagertuz doan ibaian behera, gune hori igaro eta urak bere

onera egiteko joera baitu.

Karrakaketak eta ubideketak

Urko ibaia oso egoera onean dago gpo ibilguan; tarte horretan
inguruan pinuak eta soroak dira nagusi. Ubidean zehar hainbeste uretako landare aurkituko dugu, hala helofitoak nola
horma hazeetako landareak; halaber, makroornogabe ugari
ikus daiteke. Ibaiertzetan birlandaketa ugari atzeman arren,
azpiarro honetako errekastoetako landaretza eta fauna aberatsa da sano.

Ibaien hondoak substratu orekatsua izaten dute, korrontearen
abiadurarekin eta ur-emariarekin orekan egoten dena eta ia
beti mikrobizigu mota bat baino gehiago izateko gai izaten
dena, fauna eta landaretza ugaria garatzeko mikrobiziguak,
alegia, Biziguen aniztasun hori erabat desagertzen da hondoan karrakaketaren bat egiten denean; aldi berean,ibaiaren tarte
horretan ordura arte arruntak izan diren espezieen ezarpena
erabat eragozten du. Zehatzagoak izanik, arraien batzuk,
amuarraina tartean, plekopteroak, efemeropteroak eta trikopteroak bezalako makroornogabez elikatzen dira, eta espezie
horiek guztiek substratu harritsuak behar dituzte.
Biderakuntza arrotz horiekin ibaiertzetako landaretza desagertu egiten da eta, noski, landaretza horri lotuta bizi den fauna;
eta hori horrela da haltzadiak ibaiareninguruko lurra eusterakoan duen funtsezko betebeharra onartuta egon arren eta ibaietako sare trofikoetan betetzen duen lana ezaguna izan arren,
organismo askorentzat garrantzitasuna baita haltzadi horien
hostoa.

ALDAKUNTZARIK BEHINENAK IBAIEN EKOSISTEMAN
Kutsadura
Etxerako, industriarako eta nekazaritzako beharrezkoa den uraren eskaria dela eta, berez ibaiaren ziklokoa den ur askori horietariko erabilera bat
ematen zaio eta gehienetan berriz ibaira isurtzen
denean aldez aurreko inolako arazketarik gabe
egiten da; jakina, horrek kutsadura sor dezake,
beti ere ur horrek izan duen erabileraren araberakoa izango den kutsadura.
Industri hondakinen ezaugarrietariko bat osaketa
aldetik duten aniztasuna izan daiteke; industri
mota bakoitzak hondakin desberdinak ekoitziko
ditu, sarritan toxikoak. Hiriko hondakinak ez dira
hain desberdinak; ez hori bakarrik, hondakin horientratamendua hedatuta dago eta hobeto egiten da, eta arazketa sistema
ondo egiten bada tratamendu horiek egokiak izan daitezke
oso. Nekazaritzaren alorreko hondakinekin ibaira ongarriak eta
izurrigabekariak heltzen dira.
Ubideak hurbil dauden lursailetan bota diren ongarrieneta
landa-biztanguneetan ekoitzen diren hondakinak jasotzen
baditu, eutrofiza daiteke, batez ere lehorteetan. Orduan arrabak eta beste landare batzuk bat-batean hazten dira eta, jakina, uraren kalitateak behera egiten du. Dena den, eutrofizazio
prozesu hori nabarmenagoa izan daiteke hondakin horiek hiri-

Aldarazpenik zeharrenetarikoa da. Ibarrak eta
ubideak lehortzean datza; hasiera batean
nekazaritzaren arloko jardueretan erabiltzeko
lehortzen diren, gero hiri erabilera edo industriarako. Arazoa horrela, ibaien ibar asko desagertu egin da, erdiko-goiko edo erdiko ibilguetan
hain tipikoak ziren sailak, alegia, kalitate oneko
soroetan ekoizten diren gaiak ekoizteko lurrik emankorrenak
direnak.

Urko ibaiaren ibaiaren azpiarroa
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ko kalitatea bere onera ekartzeko joera duten
organismoak, hain zuzen. Dena den, behhinbaino gehiagotann kutsadura hori handiegia eta
jarraikakoa izaten da eta ibaiak ezer guxi egin
dezake; ondoriorik behinena organismo horien
desagerpena eta uraren kalitatearen jaitsiera
dugu (oxigeno gutxiegi, amonio eta nitrito gehiegi eta toxikoen presentzia).

Artibai ibaiaren goi ibilguko errekastoekin egingo dugu
topo, eta errekasto horiek Iruzubietan egiten dute bat.
Hortik aurrera, Ondarroako bidea hartu beharko dugu,
beti ere ubide nagusiarekin bat. Markina-xemeindik
Etxebarri eta Barinaga norabidean urko aurkituko dugu.
Amaiola errekastoan, Artibairekin bat Markina-Xemein
baino beherago egiten duena, nabarmena da gizakiaren
eskuhartzea: bloketzarrez egin diren biderakuntzak
ibaiertza oso egoera txarrean eta soro eta zelai gehiegi.

Ur-emaria antolatzeko eraikuntzak
Ibai urei eusteko urtegiak eraikitzea eginera arrunta da, hala

guneetatik datozenean; horrelako kasuetan hondoan erabateko anoxia ere gerta daiteke. Izurrigabekariak eta, bereziki,
industrietan ekoizten diren gai toxikoak, metal astunak adibidez, kopuru hilgarrietan ere pilatzen dira eta asko gai dira jalgikinean denbora luzea irauteko.
Dena den,ibaiak bere burua arazteko izugarrizko gaitasuna
dauka, eta horrela adierazten dute kutsadura dagoela isladatzen dute aldagarrien baloreak,isurketak egiten diren toki batetik urrundu ahala aztertzen baditugu (esaterako, oxigenoa,
amonioa eta fosfatoak). Ibaian erreakzio ugari dago eta horietan organismoak ere sartuta daude, ibaiaren oreka eta berez-

elektraenergia ekoizteko nola garastadarko edota bestelako
erabilera batzuei ekiteko. Antolaketa mota honi lotuta dauden
arazorik nagusienak ibaiaren beheragoko tarteetan sortzen
den ur-emari eskasia, urtegiaren eutrofizazioa eta uharkak
arrain askkoren mmigrazioa eteten duela izan daitezke (horien
artean izokina eta aingira). Beraz, arazo gutzi horiei aurre egin
beharko zaie eta lehenengo eta behin ur nahikoa utzi beharko
zaie beheragoko ibilguei arrain komunitateak bizi daitezen.
halaber, urtegiak sortzen duen eutrofizazioa ekiditeko aurrearretaz jokatu beharko da eta arrainen igarotzea bideratuko
duten mailak eraiki.
Bereziki oraintsu eraiki diren minizentralak beste arazo ekologiko bat sortzen ari dira. Eskaria handiena den uneetan ekoitzi
behar duten elektrizitatea sortzeko ura pilatu egiten dute eta
horretarako, ordu batzuetan ur-emaria moztu egiten dute, erabat edo zati batean; jakina, gero, ur hori bapatean iurtzen dute
ubidean. Lehorteetan ere horrela lortzen dute ur-emari altuagoa. Ondorea ezin txarragoa izaten da ibaiarentzat; gorabehera izugarriak ur-emarian eta ibarraren eta inguru osoaren ezegonkortasuna sortzen baitu, ibaiak ur-gorak eta ur-beherak
izango balitu bezala.
Euri azidoa
Euri uraren pH-a 5 ingurukoa izaten da. Baina nitrogeno eta
sufrezko konposatuen errekuntzatik sortzen diren eguratseko
beste oxido batzuekin bat egiten duenean H+ ioien edukina gehitu egiten zaio eta pH-a jaitsi egiten da, leku batzuetan 2 baino gutxiagora heldu arte. Bizkaiko ibaietan,
uraren izaera alkalinoa dela eta, ez da horrelako pH-aren
jaitsiera nabarmen eta orokorrik atzeman baina seguruennik sulfato balore altu batzuk euri azidoagatik gertatzen
dira eta eguratsean dute jatorria; dena den, hor daude
haitzaren mineralizazioa eta beste mota batzuetako kutsadurak.
Harrobiak eta legardiak
Harrobi eta legardien ustiapenak, azken horiek ibaiaren
ubidean bertan, uretan suspentsioan dauden solidoen
gehikuntza sortarazten du. Solido horiek bertako landaretza eta faunarentzat zuzen-zuzenean hilkorrak dira, ze
hostoen azaleraren gainean -fotosintesia ekiditen dute- eta
mikroiragazkarien kasuan, zakatzen eta elikagaien bilketarako iragazkietan jartzen direlako.
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nimalia ornodunetariko
zenbait talde ur gezatan
bizi dira. Batzuk zeharo uraren pentsura bizi dira euren
bizitzako etaparik garrantzitsuenetan, ugalketa sasoian
kasurako (urlehortarrak),
edo bestela, elikadura arloan edota bizitzako beste
alderdi batzuei doakienean
urari ia guztiz loturik egon
ohi dira (urlehortarrak,
narrasti batzuk eta ugaztunak); dena den, ibaietako
biztanlerik
ezagunenak
arrainak dira, zalantzarik
gabe, ezen osterantzekoak
baino handiagoak baitira,
eta horrez gain, kultura
askotan erabat probetxagarri eta elikagai gisa garrantzi
handiko gertatu baitira gizonarentzat historian zehar; gaur egun, aldiz, ibaietako arrantza
kirol arloko baliabidea da batik bat, eta kontsumoari dagokionean, arrainaztegietan ekoizten dira metaka. Berezko baldintzak artatzen direnetan, ibai baten tarte guztietan arrain espezie desberdinak bizi dira, kasuan kasuko ibaialdearen arabera:
arrain espezie batzuek ur bizi, hotz eta ongi oxigenatuak behar
izaten dituzte bizitzeko, amuarrainek adibidez; beste batzueek,
berriz, korronte motelagoak ere jasaten dituzte, eta bai ur geldi,
beroago edo oxigeno disolbatu gutxiagokoak ere. Baina argi
dago beti behar dela gas horren kopururen bat egotea uretan,
zeren eta arrainak aerobioak baitira eta nahitaez hartzen baitute arnasa, odola zakatz-epitelio mehearen bidez oxigenatzeko.
Oxigenoaz gain, ingurumenaren beste faktore batzuek ere
arrainaren bizitza baldintzatzen dute, eta galarazi ere egin

dezakete. Faktore horiek eduki ditzaketen baloreak -oxigenoaren kontzentrazioa barne- gehienezko eta gutxienezko muga
batzuen bitartean egoten dira, eta horietatik kanpo arrain multzoak hil egiten dira nahikoa azkar, jasamenaren arabera. Hau
da, arrain espezie bakoitzak faktore bakoitza balore zehatz
batzuen artean egotea jasaten du, gehienezko eta gutxienezko mugen artea zabalagoa edo estuagua izan daitekeelarik:
batzuek ezin dute ur berorik jasan, eta beste batzuek
baino...9tik gorako edo 5etik beherako pH-a duten uretan arrainak hil egiten dira; ugalketarako balorerik egokiena 6.0 eta
7.2ra artekoa da, eta bitarte horretan egon ohi dira berezko ia
ur guztien pH baloreak.
Ibaietako arrainen bizitzarako faktorerik garrantzizkoenak,
aipatu ditugun oxigeno, pH eta hozberoaz aparte, ondorengo
hauek dira: gazitasuna edo gatz disolbatuen kontzentrazioa
(eta horiek zeintzuk diren, gizakiek aldarazitako baldintzetan:
adibidez nitritoak eta ionizatu gabeko amoniakoa oso-oso toxikoak dira), uraren korrontea
eta ur-etorria, hondo edo substratu mota -harri
ama, lauzak, errekariak, legarrak, areak,
lokatza-, uretako eta ibarretako landaretza eta
horien motak, eta azkenik, ibaialdean dauden
animali makroornoganeen komunitateak.
Garrantzizkoa da, baita, beste arrain edo animali ornodunen presentzia ere, zein elikagai
izan baitaitezke edo, bestela berorien harrapakin.
Sarri askotan, gizakien eragindako kalteek
aldaratzen dituzten ibai-sistemaren baldintzetan arrainen bizitza ezinezko bilakatu den
egoerak gertatzen dira. Hori arestian aipatu
faktore anitzetariko baten, biren edo batzuen
eraginaren ondorio izan daiteke. Kasurako,
badira oxigenoa urri den aldeak (edo, baita,

Banaketa orokorra
Europako ibaietan -eta horien barnean Bizkaikoak ere- jatorrizkoaz besteko fauna dago gaur egunean, zeren hainbat
aldarazpen gertatu izan baitira, gizakiaren historian zehar
diren aldaketa ugariek jatorrizko egoera erabat aldatzea eragin dutelako. Erromatarrek eurek ere animaliak “piszinetan”
hesitzen zituzten, elikagai fresko modura erabili ahal izateko
xedez. Gure artean ezagunen diren arrainetariko anitz beste
toki batzuetatik ekarri edo inportaturikoak dira (Europako
Ekialdetik, Asiatik, Amerikatik...), eta bertokotu egin dira,
Europako Hegomendebaldean arazotik gabe bizi eta, zenbait
aldiz, jatorrizko espezieak (autoktonoak, kanpotik sartutakoak
aloktonoak dira eta) bazterreratuz. Eta hori nahita gertatu da
(hori da, esate baterako, birzabalketen kasua, edo arantxabaliabideak sortzekoa), edo bestela, nahi gabe (etxeko aquariumetan egon diren aninaliak ibaietara itzuli direlako, adibidez:
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hiriko isurketengatiko gai organikoen ekarpen handiko aldeak
ere), eta hortaz, ornodunek inola
ere ezin jasan ditzaketen egoera
anoxikoak
bortxatzen
dira.
Halaber, makroornogane talde
asko ere desagertu egiten dira.
Berezko baldintzetan, ibaietan gune zehatz batzuetan izan ezikarrainak bizitzeko bizigu egokiak
izaten dira beti. Hala ere, baldintza
horietatik zenbait egoera bereiz
ditzakegu, ibai baten ibilguaren
tarteen izaera desberdinari dagokionez. Europako Ekonomi Elkarteak urak sailkatzeko legeztatu
duen bereizketa praktikoa egiteko
ondoreetarako, salmonidoen urak
eta ziprinidoen urak bereizten dira.
Lehenengo uretan, amuarrainaren
eta izokinaren bizitza arrunterako egoki direnetan (eta ugalketarako ere), oxigeno disolbatuak litroko 7 mg.tik gorakoa izan
behar du beti; bigarren uretan litroko 3 mg-ko kontzentrazioak
ere jasan daitezke. Horiez gain, bestelako faktoreak ere hartu
behar dira kontutan.

hori da Bizkaiko ibai askotan -Galindo ibaian eta beste batzuetan- zamotxo urrekara egotearen arrazoia).
Artifizialki sartutakoak dira Cyprinus eta Carassius generokoak (zamoak, zamotxoak -quariumetako arrain gorri famatuak,
alegia-), eta bai Tinca (zarpadak), Gobio eta arrain-haztegietan erabiltzen diren salmonido genero batzuk (ortzadar amuarrainak, 1880. urtean lehen aldiz inportatu zirenak, Salmo
-Europako espezieak- eta Onchorhyncus -meriketako espezieak- generokoak).
Geografia historikoko zioengatik, Iberiar Penintsulan ez dago
arrain espezie askorik: 80 bat daude sailkaturik (64 bertakoak
eta gainerakoak kanpotik sarturikoak). Pirinioak hesi biogeorafiko handia izan dira beti arlo horretan, eta izan ere,
Europako gainerako herrietan ugari-ugariak diren espezieen
(lota, errutilo, azerina, etab.) hegomendebaldeko banaketamuga dira; bestelakoetan, espezie eta azpiespezie desberdinak banatzen dituzte, zarboen kasuan gertatzen den bezala.
Hala ere, fauna horrek interes biogeografiko handia du, eta
Euskal Herriak garrantzi berezia du alor horretan Europako
gainerakko lurraldeetatik -Gipuzkoako Pirinioetako pasabideetatik-, Ebro Haranetik eta Kantauriar Isurialdetik -Galiziatik
hasita- datorren faunaren bilgune gisa.
Motilitatea eta migrazioak
Arrainak dira uretan geldi geratu edo ibaietan
gora eta behera aske higi daitezkeen animali
bakarrak. Korronteak, muga batzuen barruan
jakina, ez ditu ibaian behera eroaten, ez geldiaratzen ere: ornoduen propultsio sistema arrunta,
hau da, buztana, oso eraginkorra da; animalia
aurrera abiatzeko gai izan dadin eragiten du, gorputzeko giharren bidez -gorputza b izatitan antolaturik dago, eskuin-ezer, bakoitza alderdi desberdin baterantz higituz-, eta erdian ardatz jazarkorra du -bizkarrezurra-, aldeetan abiatze-hegatsak dituena. Hori guztia itxura erabat hidrodinamikoak osatzen du. Hain justu ere, anitzetan ihes
eginez ekiditen dituzte euren biologia zuzena
kalte ditzakeen egoera batetiko arriskiak, isurketa
kutsakorrek eragindakoak kasurako (animali
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Ziklo biologikoa
Ibaietako arrainen ziklo biologikoa bakuna da: arrak eta emeak
izaten dira -heldu arte
ezin bereiz badaitezke
ere-, eta sexu heldutasunera iristean ernalketa eta errunaldietarako toki egokiak bilatzeari ekiten diote. Maizetan, arrek kolore
biziagoa izaten dute
(Iruarrain eta foxinoek,
kasurako), eta oro har,
lurraldetasuna zaintzeko joera izaten dute:
arrain bakoitzak edo
bikoteak
errunaldia
egiteratuko duen tokiaren inguruko aldearen

sarbidea babesten du,
beste arrainik sar ez
dadin. Arrain harrapakari heldurik gehienak
lurraldetasuna zaintzen dute euren bizitza
osoan zehar, hau da,
bakarrik bizi ohi dira;
arrain heldugabeak,
ostera, taldeka edo
sardaka ibiltzen dira.
Ibaitik irteten ez diren
arrainen errunaldia neguan edo udaberriko
lehen egunetan gertatzen da, ur-etorri azarreko hondo legartsuetan (hori da, adibidez, izoki, foxino, zarbo eta amuarrainaren
kasua), edo babesguneetan eta landare arteetan (zamo, karpa
eta espinosoaren kasua).
Aingira, platuxa eta lasunak -korrokoi, kapitain eta lisa direlakoak-, katadromoak dira: itsasora jaisten dira ugalketa aldian.
Sexu heldutasunera iristen diren aingirak kolorea aldatzen
dute, horitik zilar kolorera, alegia. Ibaia utzi eta itsaso zabalera
joaten dira, Sargazoen Itsasoraino joan eree, eta hantxe ugaltzen eta hiltzen dira. Arrain gazteek- leptozefaloek- hainbat urte
ematen dute euren gurasoak irten ziren ibaietara itzultzen;
angula grisa sartzen dira eta aingira hori modura garatzen dira,
zenbait urtetan haziz, harik eta sexu ugalketarako unea iritsi
arte. Platuxak, lasunak eta hiruarrainaren zenbait aspiespezie
itsasoko uretan ugaltzen dira, baina bizi diren ibaiaren uhobitik
nahiko gertu.
Elikadura
Arrainak harat-honat etengabe baitabiltza, oro har elikagai
kopuru handi-handiak jan ohi dituzte.
Hazkund aldian, eta eguneko, normala da arrain batek bere
gorputzaren pisuaren halako erdi edo hortik gora irenstea,
irensten dituzten 2 edo 3 gramoko gramo bateko pisu gehikuntzaren araberako etekinez. Arrain helduak, aldiz, apalago
gizentzen dira: 4tik 8 gramora bitarteko elikagaiak irentsi behar
dituzte pisuan gramo bat irabazteko. Dena den, hori guztia
jaten den elikagai motaren
araberako kontua da.
Ibaietako arrainak hiru
kategoriatan sailka daitezke jaten dituzten elikagaiak zeintzuk diren:
Harraapaiak. Harrapakin
biziez elikatzen dira, makroornogabeez esate baterako; hondoan zirtzart
bilatuz edo zelatan harrapatzen dituzte, uretan
behera jitoan doazenean
atzemanez, edo bestela
heldu eta ibaitik kanpora
azaleratzen direnean ahizatzen dituzte. Horiez

gain, arrautzak, arrainkumeak, larbak
eta beste arrain eta urlehortar heldu
batzuk ere jaten dituzte. Elikadura
mota hau izan ohi duten animalietan
ohikoa denez, arrain harrapakariek
hortzeria sendoa dute, urdail handia
eta nahikoa este laburra. Harrapakari
dira amuarrainak (arrunta eta hortzadar-amuarraina), izokina, aingira,
Ameriketako perka, platuxa eta espinosoa, eta bai foxinoa eta haitzetako
lotza ere.
Orojale kimakariak. Algak eta bestelako organismoaak harri eta bestelako
substratu jazarkorretan karrakatzen
dituzte. Landarekiak dira nagusi,
baina lantzean behin makroornogabeak eta arrautzak ere jaten dituzte, hondar edo istil hondakinekin batera. Talde honetan sailkatzen ditugu loina eo kizkalua,
zarboa, zamoa, zamotxoa eta zarpada. Hortzak nahikoa txikituta dauzkate, baina karrakatzeko baliabideren bat izan ohi
dute (beheko barailan adarkiko plaka, kasurako). Liseriketa
gaitzagoari dagokion bezala, harrapakariek baino askozaz
este luzeagoa daukate; arrain mota honen elikadura mota ia
jarraikoan ez da elikagai zati handirik liseritzen, baizik eta ai
erdisolido bat, eta beraz, ez du urdail garatu-garaturik bere
behar.
Orojale mikroiragazkariak. Jalgikinekiko hurbil den ur kopuru
handiak iragazten dituzte, eta horietatik jasotzen dituzte probetxagarri diren izpi-gai guztiak, zakatz-brintzak eta faringeko
hezurrak iragazpide gisa erabiliz. Iragazten dituzten gaiak diatomeoak, alga mikroskopikoak eta gai organiko erdideskonposatuen hondakin kopuru handia duten detrituak dira. Mota
horretakoak dira lasunak: korrokoi eta kapitaina, urminduen
eta gai organiko anitz dituzten isurguneen inguruetan ugariugari direnak.
Banaketa Bizkaiko ibaietan
Ibaiburu aldean (krenon deritzonean) baldintzek gora-behera
handiak dituzte eta ur-etorri apurrek galarazi egiten dute arrainkomunitate iraunkorrik izatea; hala ere, berezko baldintzak
artatzen dituzten edo nahikoa gutxi aldarazi diren bizkaiko
ibaietan, urte osoan zehar aurki dezakegu amuarrain-alde bat
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makroornogabeek ezin
dute halakorik egin).
Badira beste arrain
batzuk ere bizitza guztia hondoaren gainean
ematen dutenak, nahiz
eta igeri egiteko gai
izan eta une batzuetan
hala egin (arrain bentikoak: platuxa edo haitzetako lotza). Itxura
zapala dute ezaugarri
nagusi. Dena den,
gure ibaietako arrainik
gehienak igerian ibili
ohi dira normalean;
korrontearen
aurka
egiten dute igeri, uretan behera joatea ekiditeko eta leku batean geldirik egoteko (amuarrainak sarri askotan egiten duen
legez), edo gune mugatu bat zeharkatzeko, egun batean
burutzen diren egintza desberdinak direla medio (elikadura,
atsedena, miaketa...).
Bi arrain motok ibaiaren ibilguan zehar mugi daitezke, ibaiaren
tarte laburrak edo luzeagoak zeharkatuz. Joan-etorri horien
izaria areagotu egin daiteke uriol edo lehorte egoeretan, edo
tenperatura igotzen-jaisten denean, edota arrainek elikagaiak
bilatzen dituztenean; baina, bereziki, hori ugalketa edo ernalkuntza sasoietan gertatzen da. Orduan ibilbide luzeak egiten
dituzte ibilguetan zehat, eta batzuetan ibaiburuetara euretara
iristen dira arrainak (baldin eta ur-etorri nahikorik badago); kontrara ere gertatzen da, hau da, beheranzko txangoak ere egiten dituzte, itsasora helduz. Migrazio horiek sexu heldutasunaren prozesuei loturik egoten dira, zein hormona-kontzentrazioek eragiten dituzten; migrazioon bidez, arrain katadromoak eta
anadromoak bereiz ditzakegu: arrain katadromoak uretan
behera abiatzen dira, aingiren moduan, ugalketarako itsasora
jaitsi eta ozeano-uretarantz aldentzen direlarik. Arrain anadromoek, ostera, ibaiburuetara jotzen dute eta han ugaltzen dira
izokinen moduan.

(Salmo trutta fario), amuarrain arrunta), foxinoari eta aingirari
lotua -bizi den ibai guztietan gorantz egitea lortu baitu-.
Amuarraina malda eta altuera handieneko aldeetan egoten da,
eta arrain populazio handiko aldeak ere ediren ditzakegu.
Multzo horri loturik, haitzetako lotza ere aipa daiteke, bereziki
gai organikoak pilatzen diren guneetan ugaltzen dena, hots,
hondo harritsuan sortzen diren zuntz-arrabak ugari diren
lekuan; hain zuzen ere, nekazaritza eta abeltzaintzako sistema
sakabanatu gisa sailka ditzakegun baserriek botatako gaiek
eragiten dituzten arrabok. Kantabriatik hur dauden arroetan ez
dago lotzarik (Karrantza, Agera), ez eta kostaldekoetan ere
(Mercadillo, Galindo, Gobela, Asua, etab.); pH-a 8tik gorakoa
denean, desagertu egiten da (nagisiki, industriek eragiten
duten kutsadura dela bide hiltzen dira).
Alde horien urteko batez besteko tenperatura 10-16 ºC bitartekoa da.
Uretan beherago, transizioko alde aldakor batean (batzuetan
ibai osoa har baitezake -Lea ibaia, kasurako-) ziprinidoen
ibaialdeak aurki ditzakegu, 10-23 ºC bitarteko ureko tenperaturekin; alde horietan ere amuarraina bizi da, baina batez ere
zarbo arrunta, eta loina edo kizkalua. Azken espezie hau zarboa baino askoz ugariagoa da, Bizkaiko ibaietan geroz eta gutxiago ikus baitaiteke arrain mota hori. Ondo eusten diote
eutrofizazioari, baina ez dute ondo jasaten industrietako kutsadurarik, batez ere kutsadura kimikoa denean.
Itsasora jotzen duten ibaien azken ibilguan, baldin eta ugaranetan kutsadura-maila handirik ez badago (Mercadillo,
Oka, Artibai) transizioko aldea aurki dezakegu; alde
horretako urak oso eroankorrak dira eta horietan
arrain katadromoen multzoak bizi ohi dira, zeinek ez
baitute uretan barrena ibilbide luzerik egiten, ez ibaietan ez itsasoan; lasunak eta platuxa. Bizkaian den
lasun motarik ugariena korrokoia da. Artibain baino ez
da bestelakorik ediren: lisa edo kapitaina. Itsaagora
eta itsasbeheren menpeno aldeak izaten dira, eta
horietan zarboak, loinak, foxinoak eta aingirak ere bizi
daitezke, batez ere aingirak, eta hauetan arrain gazteak batik bat.
Azkenik, lentikoagoak diren uretan, behe ibilguetan,
Hiruarrain-zamo-zamotxen multzoa bizi da, eutrofia
eta kutsadura-maila handiak jasateko gai dena.
Zamoa eta zamotxoa kanpotik ekarritako espezieak
dira; espinosoa arrain katadromoa da eta oso ondo
moldatu da ziko biologiko osoa ibaian betetzera.
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Ibaietako amuarrain arruntaren
(Salmo trutta fario) ezaugarri nagusia bizkarraldean bigarren hegal
gantzatsua eta koloreztaketa aldakorra (berdetik eta nabarrera) edukitzea da, baina hegalon gainaldean
orbanak ditu, uztai argiz bornaturiko
begixka ilunen itxurakoak, alegia.
Alboko marraren azpian eta inguruan dauden begixkak koloreztaketa
gorrikara dute erdigunean. Bizkaiko
ibaietan harrapatzen diren amuarrainen batez besteko luzera 25etik
40 zentimetrora bitartekoa da.
Amuarrain mota hori -ur garden,
fresko (20º C-tik behera) eta ondo
oxigenatuak (oxigenoaren gutxienezko
kontzentrazioa: 9 mg/l, gutxi gora-behera; substratu harritsua: legar eta uharriak) dituzten laku eta ibaietan ugari
aurki daitezkeenak- nahikoa espezie
txiki eta finkatua da, itsas amuarrainetik
eratorria; amuarrain horrek lurraldea
defendatzeko joera du, hau da, arrain
bakoitza ibaiaren alde mugatu eta
zehatz batean bizi ohi da beti, itsasora
joan gabe, talde bereko beste espezie
batzuek egiten duten ez bezala (itsas
amuarrainek eta izokinek, adibidez).
Amuarrain gehien ediren ditzakegun
aldeak indize biotiko oneko ibaietako
goi ibilguetan daude, eta bai birzabalketa aldeetan ere.
Erruteko sasoia urrutik otsailera artekoa
da, eta hil horietan arrain helduek ugalketarako toki aproposen bila jarduten dute. Arrauzak
legar-hondoetan jartzen dituzte, uharinak diren aldeetan.
Arrautzok laranja koloreko esferak dira, 4-5 mm-ko diametrokoak; 100dik 500 alera bitarteko multzoetan batzen
dira, eta multzo horiek legarrez estaltzen dituzte. Sexu
heldutasuna 2 edo 3 urte betetzean iristen da, gure
ibaiaetako amuarrainak 22 zentimetroko batez besteko
luzera izaten duenean, alegia.
Amuarraina harrapakaria da: intsektuen larbak (trikopteroak, plekopteroak, efemeropteroak) harrapatzen ditu,

eta bai ibaiaren azalean egoten diren intsektu helduak
(“euliak”) eta foxinoak eta honekin batera joan ohi diren
bestelako ornodun txikiagoak ere.
Amuarrainaren balore bioadierazkaria oso handia da,
eta arrain hori ibai batean azaltzeak “amuarrain aldea”
deritzona definitzeko balio du.
Jatorrizko azpiespeziea itsas amuarraina da (Salmo trutta trutta). Arrain mota hau itsasora jaisten da, baina ez
da kostatik askorik aldentzen eta ibaietara sartzen da
ugaltzera. Bizkaian Oka ibaiaren arroan kokatzen da.
Bizkaia Oka ibaiaren arroan (Urdaibai) kokatzen da.
Arrain-haztegiei
loturik,
horietatik ibaietara ihes
eginda edo arrantzarako
sartuta, ortzadar-amuarraina ere aurki daiteke. Salmo
gairdneri deritzona. Kadagua eta Arratia ibaietan
bizi dela esan daiteke.
Dena den, arrain horien
kopurua ez da iraunkorra
izaten, migratzaileak direlako eta arrainok ibai askeetara moldatzeko dauzkaten
eragozpenak nahikoa handiak direlako.

Iberiar Penintsularen iparraldeko
ibaietako zarbo arrunta Barbus
bocagei da, gure alde honetan gainbehera badator ere. Haren ezaugarririk behinena tamainu nahikoa handia edukitzea da (20-40 zentimetro)
bitarteko luzera, aztertu diren arrainen bataz bestekoa 282 mm-koa
delarik); pisua 80-800 gramo bitartekoa da, eta bataz bestekoa 280 gramokoa. Zarboak ohitura bentikoak
ditu, hau da, hondoaren gainean bizi
da eta handik jasotzen ditu elikagaiak, ahoa erabiliz; ahoa gorputzaren beheko aldean du eta bi pare
bizar luze erabiltzen ditu elikagaiak
harrapatzeko. Haren urdailaren barnean aurkitzen diren gaiek erakusten digutenez, elikagairik behinenak
zuntz-arrabak ditu (Chara motakoak), zein sedimentuez eta arrabokin
batera irensten dituen ornogabeez
batera urdaileratzen baititu. Horietatik aipagarriena Potamopyr-gus
jenkinsi moluskua da, horiek ugaltzeko ingurune-baldintza aproposak
dituzten Bizkaiko ibaien aldeetan
oso-oso ugaria dena; horrezaz gainera, kironomidoen larbak ere aipa
ditzakegu. Halaber, badira bestelako animaliak ere, hala nola kulizidoak eta gainerako ornogabeak, baina
aipatu ditugunak baina askozaz ere
gutxiago.
Zarboak, areazko hondoak dituzten
ur garbietan eta amuarraina bizi den gune maldatsuetan
barik alde leunagoetan aurki ditzakegumak, bigarren
ibaialde mota zertzen du (zarbo-aldea; ziprinidoen urak).
Bizkaian 3-4 urterekin iristen da sexu heldutasunera, eta
23-25 zentimetro bitarteko luzera eta 122-156 gramo
bitarteko pisua izan ohi du.
LOINA EDO KIZKALUA
Loina (Chondrostoma toxostoma) tamainu ertaineko arrai-
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na da, 20-30 zentimetro bitartekoa, eta gorputzaren behealdean aho txikia du, irekidura biribilekoa; zarboa bezala,
orojalea da, baina batez batez ere landare-gaiez elikatzen
da. Hala ere, edozein eratako azalerak karrakatzen dituen
kimakaria da, eta ez hondoko azalerak soilik, ur-landeretzakoak kimatzen baititu bereziki, adarkizko ezpain zorrotzak erabiliz. Jauziak egiten ditu ur gainean, azaleratzen
diren intsektuak harrapatzeko.
Loinak atsegin ditu uharinak, eta gai da nolabaiteko kutsadura organikoa duten urak ere jasateko. Gazteak direnean taldeka ibili ohi dira landare artean,
hondo txikiko uretan zehar, eta arrain helduak, berriz, ur bareago eta hondo handiagokoetara joaten dira. 2 urterekin iristen dira
ugalketarako heldutasunera, eta gutxienez
180 mm-ko luzera eta 60 g-ko pisua izaten
dute. Erruteko sasoia udaberria da; errunaldirako, zarboak egiten duen legez, ibaiaren ibilguan gora egiten du, ur garbiago eta oxigenatuagoetarantz, eta errunaldia legar eta
errekarrien gainean burutzen du.
FOXINOA EDO EZKAILUA
Foxino arrunta edo ezkailua (Foxinus foxinus) arrain txikia da, 10 zentimetrotik beherako batez besteko luzera (Bizkaian 7,8-8,6)
eta 8 gramoko pisua duena;koloreztaketa
aldakorra izan ohi du: bizkarralde iluna, sabel
zurixka eta banda bertikal berezizko hegalal-

HAITZETAKO LOTZA
(Burugaratx ere esaten zaiona)
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Haitzetako lotzak (Noemacheilus barbatus) gorputz luzangadun arrain txikiak dira (Bizkaian
aztertu diren arrainen batez besteko luzera 7
cm), orban ilunak han-hemenka dituztenak;
gauez ibili ohi dira maizenik eta hondoaren gainean bizi dira batik bat, hondoan dauden elikagaiak jaten
baitituzte: anfipodo gammaridoak, intsektuen larbak eta
arrain eta urlehortarren arrautzak. Ahoaren inguruan hiru
pare bizartxo dauzkate.
Amuarrainen aldean bizi ohi da, eta espezie hori baino
ibaian beherago ere bai. Ur hotz gardenetan baino ezin
bizi badaitezke ere, horien kopurua ugarituz doa zeozelako kutsadura organikoa duten ibaietan, hari itxurako arraba asko garatzen diren aldeetan batik bat. Ezin du industrien kutsadurarik jasan.
Lotza bi urterekin iristen da sexu heldutasunera.

Errunaldia apiriletik maiatzera egiten du. Arrautzak, nahikoa itsaskorrak direnak, harri eta landareen gainean jartzen ditu.
AINGIRA
Arrain hau (Anguilla anguilla) oso ezaguna da erabat
garatu gabeko heldu gisa (aingira horiak) eta Sargazoen
itsasora berehala emiratzeko dagoen heldu zilar-amtzeko
gisa, eta bai ibaietan sartzen diren arrain gazte edo angula gisa ere. Bizkaiko ibaietan aurkitu diren aingira horien
batez besteko neurria 48,6 zentimetrokoa da, goitik behetik 14,6 zentimetroko tarteaz.
Nerbioi ibaian harrapatu zen
arrain eme batek 90 zentimetro luzera, eta 2 kg-ko pisua.
Oso animali jasalea da, eta
kalitate oneko uretan zein
isurketa organikoez edo
industrietakoez
kutsaturik
dauden ibaietan bizi da, oso
kutsaturik ez badaude behinik behin. Denbora batez uretatik irten eta belar hezean
zehar narras joan daiteke,
Itsasorako bidea ixten bazaie
-ezen hori gertatuz gero ezin
ugal daitezkeen-hondarreko
arrain multzoak osatzen
dituzte, eta horietan tamainu
handiko arrain urtetsuak
aurki ditzakegu.

Arrain hiruarantza ere arrain txikia da.
Gasterosteus acuelatus deritzona.
Bizkaian oso ugariak dira, baina
Nerbioi ibaiaren ugaraneko arro txiki
eutrofizatuetara mugaturik, hots,
Galindo, Gobela eta udondo ibaien
arroetara. Sabelean hegatsak barik
arantzak ditu, eta bai bizkarrareen
aurrealdean ere; alde horretan hiru
arantza ditu herrenkadan, ondo garaturik.Harrapakari aseezina da eta
ornogabeak eta arrain txikiak harrapatzen ditu. Jatorriz itsasokoa da, eta
horietariko
azpiespezie
batzuk
-Bizkaikoak ez- itsasora itzultzen dira
negua igarotzera; ur gazi-geza edo
eztietara sartu ohi dira ugaltzeko
sasoian.
Arrain hiriarantzaek sexu dimorfismo
argia dute: emeak azkarrago hazten
dira. Urtebete edo bi urte dutenean
0,6 gramoko pisua daukate eta 4 zentimetroko luzera, eta ugaltzeko ga
izaten dira. Errunaldia udaberriaren
amaialdera gertatzen da: arrek, sabela gorrizturik izaten dutelarik, habiak
egiten dituzte mukiez landareen artean, eta limurketa eta emeengatiko
borroka burutu ondorik, emeok errutera behartzen dituzte. Horren ostean
arrautzen ernalkuntza dator, eta bai
horiek zaintzeko eta babesteko aldia
ere; habia arrak zaintzen du inkubazioak irauten dueno eta arrainkumeen lehenengo astean.
LASUNAK
Lasunak mugilidoen familiako arrain katadromoak dira.
Bizkaia badago ibai guztien itsas-gorabeheren eraginaldean bizi den espezie bat: korrokoia (Chelon labrosus);
beste espezie bat, lisa delakoa (Liza ramada), Artibain
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ARRAIN HIRUARANTZA

deak. Sexu heldutasunera iristen
denean, udaberrian eta jaio osteko
lehen urtearen bukaera aldean (une
horretan 35-45 mm bitarteko) luzera
izan ohi dute, eta 2 g-tik beherako
pisua), arraren gorputzaren behealdea gorrixka bilakatzen da nahikoa
nabarmenki.
Foxinoa ur hotzetan bizi da, ur etorri
biziko ibaialdeetan, eta horietan
arrain kopuru handiko sardak eratzen
ditu. Kironomido eta betidoen larbak
jaten ditu, eta bai anfipodoak eta
moluskuak ere (Lymnaea eta Potamopyrgus kasurako). Arrain honek
harrapatzen duen oro irensteen du,
aukeraketatik egin gabe.
Euskal Herriko ibaiaetan hedatuen
eta ugarien dagoen arraina da. Arrain gazteek
ezkailu izena dute euskaraz, eta oso preziatuak
dira jateko. Anitzetan, foxinoari “bermejuela”
(euskaraz, zipa edo Txipa) esaten zaio, baina
oker, zeren izen hori Rutilus arcasii espezieari
baitagokio, Bizkaian barik Arabako ibaietan bizi
denari.
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baino ez da aurkitu. Gorputz luzanga eta tamainu ertainekoak dira (18 cm batez beste, goitik behetik 5,6 zentimetro
tarteaz korrokoiari dagokionean, eta handiagoa ere -azertu direnetariko batzuk 32 cm-ra heltzen dira-, lisari doakionez), eta buru zapalxea dute, eta muturrean ahoa, goiko
ezpaina mamintsua dutena.
Lasunak orojale iragazkariak dira; orotariko detrituez eta usteltzen dauden gai
organikoez elikatzen dira.
PLATUXA
Platuxa (Platichtys flesus) erraz identifikatzen da zeren oso zapala baita eta
albo batean baititu bi begiak (normalean
eskuinaldean, zein goiko alde bilakatzen
den); arrain erabat bentikoa da, uda
aldean itsasotik ibaietara sartzen dena,
kutsadura maila handirik ere ez daukaten uhobietan zehar. Egunez erdi lurpean egoten da, eta gauez jarduten du
lanean, istil-hondoetako makroornogabeen larbak harrapatzen, kironomidoak
batik bat; oskoldun anfipodoak, oligoketoak eta abar ere jaten dituzte. Bizkaiko
ibaietan azertu diren platuxek 15-16 zentimetroko luzera daukate batez beste.
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ARRAINEN BIZILEKU

A

zaleko ur kontinentalak ibai,
laku eta urtegietan biltzen dira
batik bat. Ibaietan, urak grabitatez zirkulatzen du ibaiburutik eta
uhobiraino. Urak lasterrak dira eta sistema horri sistema lotiko edo lasterkorra deritzo. Lakuetan -berezko aintzira, potxingo eta urmaeletan- ura atxekirik dago eta sistema lentito edo ur
geldikoa osatzen dute, hau da, auraren eta gaien zirkulazioa bertikalki
gertatzen den istema. Sistema litikoen
arteko funtsezko aldea, beraz, u reta
materiales fluxuan dago: fluxua ibaietan luzetarakoa da, eta lakuetan,
nagusiki, bertikala.

2

Ibaietan, urak grabitatez zirkulatzen du
ibaiburutik eta uhobiraino. Urak lasterrak dira eta sistema horri sistema lotiko edo lasterkorra deritzo. Lakuetan
-berezko aintzira, potxingo eta urmaeletan- ura atxekirik dago eta sistema
lentito edo ur geldokoa osatzen dute,
hau da, uraren eta gaien zirkulazioa
bertikalki gertatzen den sistema.
Horrela, lakuetan argitasun, temperatura eta gatz mineral elikagarrien -elikagaien- kontzentrazioarekiko alde bertikalek, besteak beste, ezaugarri desberdineko ur-masa diferenteak banatzen dituzte, bertikalki; ur-masok zenbait organismok atzematen ditu sakonera edo hegiarekiko hurbil-urruntasunaren arabera. Ibaietan, zuin desberdinetako ur-emariaren abiadura, higatze-

ko lamen eta gaien garraio alorretako
aldeek kokalekuen egituraketa zehatza
eratzen dute, eta horrek organismoak
ere ukitzen ditu, baina kasu honetan
ibaiburu-uhobiari dagokienean, azalera-sakonerari barik.
Urtegiak arestiko sistemen erdibidekoak dira, ezen, desberdinketa vertical
garrantzitsua badago ere -batez ere
alderik sakonenean., ibaia urtegirazten
den aldean desberdinketa horizontala
ere oso nabarmena den.
Ibaiak eta haren inguruan nolabait
antolaturik dagoen hegietako lurzerrendak ibaialdea osatzen dute: ibaibidea, ibaiertz eta ibarrak, alubioi-terrazak eta alubioi-lautadak.
Erdiko eta beheko ibilguetan ibaiak ez
du zuzen zirkulatzen; birak edo zeharguneak egiten ditu,higadura eta jalgipen prozesuak era desberdinean gertatzen direlako ibaiertz batean eta
bestean. Kanpoko ibaiertzean ligadura da nagusi, eta barnekoan, ostera
jalgipena.
Ibaibide batean ur-oldarrak eta urilak
tartekatzen dira, ibai-hondo edo substratuaren goibehe eta malden arabera;
kokaeraren arabera nagusitzen dira
batzuk edo besteak, goi edo beheko
ibilguak diren.
Ibaia ecosistema bizidun gisa artatzeak, paisana eta natura arloko baloreei
doakienean bereziki, eta astialdieta-
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ARRAINEN BIZILEKU
rako jostagune izateko doitzeak, ibarrak eta ibaibideak berezko baldintzak
begiratuz gordetzea eskatzen du.
Ibaiaren beste zenbait erabilerak ere
baldintzon anura hartzen dute, hala
nola etxe eta industrietarako probetxamenduek. Guzti horregatik, ur-sistemen kudeaketa egokiak berezko
lehengoratze-mekanismoek ahalbideratzen dituzten jasamen-mailak ezagutu eta zehaztea eskatzen du, ibaiak

4

lehengotara ahalbait lasterren etortzeko bideak ere aztertuz. Baina,
horrez gaitera, ibaien inguruko lurretan egiten diren eskuhartzeek, esate
baterako, baso mozketek edo ibaiarroan gorago errepidea egiteko lur
mugimendua egiteak, Ibarra materialak erortzea eragin dezakete, eta
horrek behar dira lurzoruaren erabilerak eta, oro har, drenaia-arroan egiten
diren eskuhartzeak ere.
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IBAIEN IZAERA FISIOGRAFIKOA

I

6

beriar Penintsulako ibai nagusiak
edo Europa continente osoa
zeharkatzen duten ibaiak eta
Bizkaiko gure ibaiak erkatzen baditugu, gureak oso ibilbide motza
dutela konturatuko gara, batez beste
ez baitira berrogeita hamar kilometrora heltzen. Dena den, ibaiburutik
uhobira arteko distantzia laburra
izan arren, ibaien ibilguek goibehe
izugarria gainditzen dute eta, orokorrean, urak itsasoratzen direnean
malda handietatik jaitsi ondoren egiten dute, arestian aipatu ditugun lautadetan abiadura hori leundu arren;
zeresanik ez lautada horiek direla
biztanlegoaren ezarguneak hartzen
dituztenak. Hauexek dira, bada,
lurrik emankorrenak, ibarrak, lehen
nekazaritzan zihardutenak eta orain,
gero eta gehiago, hiri eta industrien
erasoa pairatzen ari direnak.
Eskualdearen malda gogorrak,
eurien erregimena eta eguraldiaren
beste ezaugarri batzuk -neguko
temperatura altuak direla medio izotza bat-batean urtzea- tartean direla,
Bizkaiko ibaien ezaugarririk behinenetarikoa ur asko eramatea da; uremariak gora-behera izugarriak izan
ditzake, hainbeste uholde urtean
zehar eta lehorte gogorrak ere bai:
kontutan hartu ibilgu osoak desagertu ere egiten direla, alde karstikoetan gertatzen den moduan.
Euskal Herriko ibaien ardatza aztertzen badugu, ibaiburua edo erdiko
ibilgua bereiztuko dira, bai, baina ez
Europako edo penintsulako mesetako ibaietan beti azaltzen den behe

ibilgurik (antzekoren bat hemen
adieraztekotan, Butroe ibaia aipatuko genuke). Beraz, ligadura eta
garraioa nagusi dira, ostera, ia ez
dago jalgipenik eta itsasora isurtzen
dire lur-jalpinak izugarriak dira.
Ezaugarri hori garrantzitsua da oso
ugaran eta kostaldeetan, ibaietatik
galtzen den nekazaritzako eta
Basoco marina bat lur aberats eta
gozo jasotzen dutelako; delako galera hori nabarmena da Bizkaiaren
kasuan (1988. urtean, Euskal
Herriaren azaleraren %30ak kontutan hartzeko ligadura edo jada larria
bilakatu dena pairatzen zuen).
Ibai ekosistemaren baldintzak aldatu
egingo dira ibilguan zehar; aldaketa
hori apurka-apurka gertatuko da eta
ingurune fisikoan eta biotikoan adierazgarrienak diren faktoreen artean
ondokok Ainoa genitzake:
a) ibai-arroen morfología.
b) uren azpian dagoen substrato
edo ibai hondo mota edo motak.
c) uraren ezaugarri fisikoak eta osaketa kimikoa.
d) bertan bizi diren organismoak:
landareak eta animaliak. Tokiko eguraldiak ere badu eraginik ibaiaren
ezaugarrietan, esaterako, ur-emaria,
uraren temperatura eta argia.
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EUSKAL HERRIKO IBAI ARROEN MORFOLOGIA

I

bai-arro baten morfologia garrantzitsuak dira luzetarako ebakidura,
ubideen ordenaren kopurua, ibai
nagusiaren luzera eta ibai-arroaren
azaleraren arteko erlazioa eta drenaiaren dentsitatea.

8

Ibaiburutik uhobiraino, ibaiaren luzetarako ebakidurak, gehienetan, malda
gogorrak azalduko ditu iturburutik hurbil, ibilguan aurrera egin ahala eta
uhobira hurbildu ahala, apurka-apurka, leundu egiten dena, alegia.
Denboran zehar ibaiak gero eta
gehiago higatuko du bere ibilbidea
eta delako ligadura hori ur-emariarekin eta maldarekin zuzenean lotuta
dago. Malda berdina izanik ligadura
handiagoa izaten da beheko tarteetan, direlako horietan ur-emaria handiagoa izaten baita; beraz, behe ibilgu
horietan higadurak berak maldad
leundu egiten ditu eta prozesu hori
goi ibilguetan baino arinago gertatzen
da; ondorea atzetik aurrerakoa da,
beraz. Emaitza ebakidura ahurra da;
ibaiaren antzinatasunaren arabera
ahurtasun hori nabarmenagoa izando
da –antzinatasuna edo heldutasuna
ibaiak ligadura garatzeko izan duen
denbora da-, eta, besteak beste, funtsezkoa izando da ibilbidean aurkitu
dituen Haitien gogorra. Bizkaiko
ibaien eta ibai-arroen profilak, ibaibide nagusiak eta beste hainbat datu
azalduko dira liburu honen 5. kapituluan.
Bilbo inguratzen duten lautadetako
Bizkaiko ibairik gehienak (Asua,

Ibaizabal, Nerbioi, Gobela, Galindo,
Butroe ardatza eta Behe Kadagua)
higaduraren fase aurreratuan daude,
malda leunak dituzte eta higaduraren
eragina horizontala da, Ostera,
Kalera,
karrantza,
Herrerías,
Mercadillo. Goi Kadagua, Goi Nerbioi,
Oka eta Lea ibaiek ebakidura gazteagoa dute; bertikaltasuna
Nagusitzen da eta ibaiburuetan ligadura indartsua da. Artibairena tarteko
egoera da Ibai-arroek zuhaitz itxura
hartzen dute, jatorrian eureka txikiak
direlako -enborretik urrun dauden
adarrak-, eureka horiek lehen mailako
ubideetatik habitasen dira. Lehorte
luzeetan, ibaiburutik hurbil dauden
eureka horiek urik gabe egon daitezke, beraz, ezaugarri mugatzailea oso
komunitate biologikoak garatzeko.
Lehen mailako ubide horietako bi batzen direnean bigarren mailako ubide
bat sortuko da. Bigarren mailako ubide
bi batu eta hirugarren mailako bat izando dugu, eta horrela jarraituko du
ibaiaren behe ibilguraino -zugaitzaren
engorra-, ibai sarearen adarren araberakoa izando den ordena zenbakia
izando duena, alegia. Zenbat eta
zuhaitzak adar gehiago izan, Orduña
eta altuagoa izando da ibai-arroaren
ordena. Bizkaian, o0rdenarik altuela 7
da, Nerbioi ibaiarena, hain zuzen;
Kadagua eta Ibaizabal 5 ordenakoak
dira; Butroe, Asua, Lea eta Artibai,
4koak, eta Karrantza, Mercadillo,
Gaqlindo, Gobela, Oka eta beste batzuk 3 ordenakoak dira.
Drenaiaren dentsitatea ubideen guzti-
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EUSKAL HERRIKO IBAI ARROEN MORFOLOGIA

rako luzera eta zeharkatzen duten
arroaren azaleraren arteko zatiduraren bidez neurtuko da, k meta km2tan, hurrenez hurren. Orokorrean,
Bizkaia osoak dentsitate baxuko ibai
sarea dauka, 500 m ubide azalerako
km2. bakoitzeko; hori horrela da lurzoruaren iragazkortasunagatik (batez
ere alde karstikoetan), eta uharreak
asko direlako; halaber, eragina du
landa-eskualdeetako basoaren babesak, baso hori oraindik ere nahikoa
aberatsa delako, lurra babestu egiten
duelako eta egonkorrak diren ubide
apur batzuetara bideratzen duelako
euri ura. Drenaiaren dentsitaterik
altuenak Asua, Gobela, Butroe
eta Oka ibaienak dira, km2.
bakoitzeko 900 m-ko kopurura
heltzen dira eta.

10

Ibai-arroa deskribatzen duen
beste adierazkari bat urak biltzen
dituen azaleraren eta ibai nagusiaren luzararen arteko erlazioa
da
(koefiziente
morfikoa).
Adierazkari hori tartera neurtu daiteke, nola-eta ibaiburuan jaio
diren ibai nagusiaren tarteak hartuta eta beheko muga gero eta
urrunago jarrita. Ibilgu jakin horretatik urustutzen den ibai-arroaren
azalerari doakion atala gehitzen
denean, ibilgu horren luzera ez da
proportzio
berean
hazten.
Prozesua nola gertatzen den kontutan hartuta, egoera oso desberdin bi gerta daitezke: gehienetan
azalera luzera baino gehiago hazten da, praktikan arro zirkularra

sortuko duena -Gobelaren kasua-,
edo erdizirkularra -Karrantza eta
Galindo-, ibaia erradicaren muturretik
irteten da eta ibai-arro txikiak kostaldean, zirkuluaren erditik irteten dutenak-. Baina gerta daiteke ibai-arroaren zabalera ibaiaren luzera baino
motelago haztea, esaterako, orografiaren ondorioz sortu den estutasuna
kasu bakarrean ikus daiteke (Artibai).
Tarteko egoerak dira angeluzuzeneko
arroetan gertatu direnak; luzeenak
Mercadillo,
Kadagua,
Nerbioi,
Ibaizabal, Butroe eta Lea dira; karratuena, Aguera da.
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IBAI HONDOA EDO SUBSTRATUA

12

Ibai baten hondean dauden gaiak,
jazargoaren eta iraunkortasunaren arabera, “gogorrak” eta “bigunak” izando
dira. Substratu gogorra harri ama, lauzatzarrak, errekarriak eta legar lodiak
dira; substrato biguna astil eta lokatzak,
neurri deseberdinetako bikorrak dituzten hareak eta legar meheagoak. Ikus
daitekeenez, gogorra eta bigunaren
arteko urratsa apurka-apurkakoa da.
Ibaiaren tarte batean substratuetariko
bat gailentzea malda, ur-emari eta ubideak azpian duen harri motarekin lotuta dago. Horrela, goi ibilguetan substrato gogorra izando da nagusi eta behekoetan batez ere istilak eta hareak.
Dena den, ibaiaren substrato heterogenia da oso eta azalera txikian erraz
aurki daitezke lauzak eta errekarriak
(korronte gehien dagoen aldeetan) eta
istilak eta hareak (korrontea motead
egiten den tokietan, uriletan edo
harrien atzealdeetan).
Espazioaren araberako heterogenotasun hori nabarmena da erdiko ibilguetan eta goiko ibilguetako beheko aldeetan, eta, faktore zehaztailea dira ibaiaren aniztasun biologikoaren. Ibaietan
bizi diren organismoen eta substratuaren arteko lotura erabatekoa da; substrato horretan aurkitzen dute elikatzeko
behar dutena, harrapakariengandik
ihes egiteko edo korronteari aurre egiteko babesa. Beraz, ibaiaren landaretza eta faunaren osaketa, neurri handi

batean, substratuaren egituraren pentsutan egongo da. Ibadan dagoen edozein objektu solido, hostoak, harriak
eta landareak, organismo horien substrato izan daite.
Substrato osatzen duten partikulen
tamainun gora-behera ugari izan daitezke, milimetro gutxi batzuk -lokatz-jalgikietan-, edo zentimetrov batzuk -errekarri handietan eta haitzarretan-.
Horrek jalgikiaren oxigenatze maila
baldintzatuko du, edo landareek sustraiak egin dístatela (aukera hori handiagoa da jalgikina mehea eta egonkorra denean), edo harrizko substratua
hobeto finkatuko duten makroarrabak
edo brifitoak egotea, horiek hobeto
itsasten zaizkielako haitzei, edo bertan
bizi diren animalia motak. Animalia batzuk, oligoketo eta intsektu batzuk,
nahiago izaten dituzte jalgikin meheak,
horietan galeriak egin eta elikagaiak
aurkitzen dituztelako; beste batzuk,
ordea, bikor lodidun jalgikina behar
dute, ondo oxigenatua, esaterako
amuarrainak errunaldiari ekiteko behar
duena. Batzuk haitzetan irristatzen
dira, moluskuak eta planariak; beste
batzuk, trikopteroak tartean, harrizko
substratua behar dute babeslekuak finkatzeko. Mikroarrabak -gehienetan diatomeoak eta zianobakterioak- edozein
substraturen gainean ezar daitezke,
baita beste landare batzuek gainean
ere.
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IBAI HONDOA EDO SUBSTRATUA
Beste lotura bat aipatzeak ere merezi
du, substrato mota eta korrontearen
abiaduraren artekoa, hain zuzen, urak
suspentsion garraiatzen dituen eta ibilguaren tarte bakoitzean jalgitzen dituen
partikulen tamainua baldintzatzen duelako. Abiadura arina denean urak handiak izan daitezkeen partikulak garraia
ditzake eta urak abiadura hori galdu
ahala lagatzen ditu. Horrela, ibaiak
aurrera egiten duen heinean, lehendabizi gai lodiak utziko ditu eta azkeneko
tarteetan eta uriletan gairik meheenak.
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Korrontearen abiadura eta substratuaren arteko elkarreragiketak izugarrizko
heterogenotasuna ematen dio
ibaiari, organismoentzako mikrobizigu ugari bideratzen dituelako:
harrien goialdea edo behealdea,
ertzetatik hurbilen dagoen alde
geldoagoa, eragozpen baten atzean beti sorteen den urila, urazpian
eta gainean dagoen landaretzaren
arteko tartea, etab.
Organismo horiek urlasterretatik
ihes egiteko gai izaten dira.
Adibide modura gorputz zapala
dutenak ditugu (luzetara efermeroptero eta plekopteroen kasuan
eta etzanda anfipodoetan); edo
elmidoak dituzten erpe oso garatudun hanka luzeak (hirudineoak);
zetaz harriari itsatsita dauden
babeslekuak eraikitzea (trikopteroak); oinaren bidez itsastea (moluskuak) eta lingirda itsaskorren bidez

irristatzen diren planariak edota moluskuak.
Oro har, Bizkaiko ibaien substratua edo
hondoa gogorra izaten da, harri amak,
lauzak, errekarria eta legar lodiak direla nagusi, eta horrela behar du izan
malda gogorrak eta ur-emari izugarria
kontutan hartuta. Substrato biguna aurkitzeko leku jakinetara jo beharko
dugu: urilak eta uharkak, edo urlasterrean eragozpenak daudenean eta
horien babosean sorteen diren zokoak.
Dena den, badago batez bestekoa
baino sunstratu bigun gehiago duen
ibairik, Butroe ibaia, alegia.
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U

r- kontinentalen ezaugarria, salbuespenak salbuespen, ur
eztiak izaten dira, edo itsasoko urarekin erkatuta gatz gutxi izaten dutenak: beste ezaugarri batzuk ere
badituzte, karbonatoak eta sulfatoak
izatea, kloruroen ordez, osagai
mineral nagusiak. Gatz horien osaketak eta kontzentrazioak oso aldakorrak dira. Badira aurrekoei loturiko
beste Alberdi batzuk kontutan hartu
beharrekoak, baina horien geroago
jorratuko ditugu.
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Uren jatorri físico-kimikoa kontutan
hartuta, mail aedo motak bereiz daitezke. Adibidez, disolbatuta dauden
gaien kontzentrazioaren arabera, ur
gogorrak eta ur bigunak bereiztu
behar dira, azidoak edo basikoak,
eta oligotrofikoak, mesotrofikoak edo
eutrofikoak. Ezaugarri horiek gehi
bestelako aldagarri batzuk, temperatura, hidrodinamismoa, suspentsioan
dauden solidoen kopurua, etab,
ibaietako uren kalitate físico-kimikoa
zehazten dute; baina ez hori bakarrik, organismoen banaketan ere
zeresan izugarria izando baitu,
beraz, interesgarria da balore horien
tartean ezagutzea. Jarraian, bada,
ibai batean aurki daitezkeen bizidun
motak baldintzatzen dituzten faktoreak aztertuko dira.

Tenperatura
Ibaiaren uraren temperatura igo egiten da uhobira hurbildu ahala; aipatu
temperatura hori eta airearena
harremanetan daude eta azken hau
erraz atzeman daiteke sakonak ez
diren ibaietan, eta jakin badakigu
multzo horren barruan Bizkaiko ibai
guztiak sar genitzakeela. Temperatura, beraz, aldatu egiten da, hala
egunean zehar nola urtesasoiaren
arabera. Temperatura orekatsuen
mantentzen den aldea ibaiburua da,
ibilgu horietan eguratsaren eragina
ez delako hainbeste nabarmentzen
eta ez hori bakarrik, alde horietan
ibarreño landaretza hobeto artatu
delako eta aireari eragozpen gehiago jarri eta eguzkiari itzal gehiago
egiten dizkiolako. Alde hau da egokiena animali estenotermoentzat,
hau da, tenperaturaren aldaketak
jasateko arazoak dituztenentzat.
Tenperaturak eragina dauka oxigenoak uretan duen disolbagarritasunean, disolbarritasuna handiagoa
baita tenperaturak behera egiten
duenean. Beraz, horrek guztiak
zeharkako eragina dauka organismoengan, zenbat et aura hotzago
egon orduan eta oxigeno gehiago
izando dutelako. Horixe da, bada,
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amuarrain eta salmonidoek behar
duten bizigua eta horrexegatik leku
hotzetan eta, oro har, ondo ixogenatuetan aurkituko ditugu.
1985.ean egin zen kanpainan
Bizkaiko ibaien uren temperatura
udazkenean 2,5ºC eta udan 24ºC
artekoa izan zen. Arestian aipatu
ditugu eguneroko gora-beherak kontutan hartuta baliteke udan temperatura altuagoak eta neguan baxuagoak izatea, beti ere orduaren arabera.
Oxigenoa

18

Uretan disolbatuta dagoen oxigenoa
eguratsetik dator, edo, bestela, uretan dauden organismoen fotosintesiaren
bidez
eskuratzen
da,
Jatorrizko lekuetatik abiatu eta as
horrek uraren barruan duen hedapena (batez ere urak eta eguratsak
elkar ikutzen duten azalera) oso
motela da uriletan eta geldoetan.
Horregatik, uraren oxigenatza arinagoa da goiko eta erdiko ibilguetan,
horietan ura arinago mugitzen baita,
eta ostera, malda gutxiko uretan
edo, orokorrean hondoa handiagoa
izateagatik ur motelagoak dituen tarteetan, berezko eragozpen gehiago
daude eguratseko oxigenoa irensteko. Arestian argi esan dugun
moduan, ondore hau tenperatuari

lotuta ere badago.
Oxigenoa behar-beharrezko gasa da
organismo aerobioen bizitzarako,
batez ere eten gabe batetik bestera
dihardutenentzat, esaterako, amuarraineta, izokinenbat eta baita intsektu askorentzat ere, eta hori del aeta
ur-emari handia, ur biziak eta ondo
oxigenatuta dauden ibilguetan baino
ezin dira bizi.
Ibaiaren eta lehorraren arteko elkarreragiketa-maila altua da oso; ibaiak
marina bat gai organiko jasotzen du
lehorretik (hostoak, adarrak, animalien hondakinak), baita organikoak
ez direnak, esaterako euria egin eta
lurraren ikuzketa prozesutik jalgi
direnak, edo ibarreño landareetatik
erori diren hostien arrastaketaren
ondorioz sortzen direnak (nitratoak,
fosfatoak). Kanpoaldeko gai organikoen ustelketa prozesuan bakterioak
kontsumitzen duten oxigenoa (gai
organiko aloktonoa), gehi ibaiak
berak Portu duen gai organikoa
usteltzeko behar den oxigenoa (bertako gai organikoa), eta organismo
bizidunak jarduerari eusteko behar
dutena, fotosintesiaren bidez eta
eguratsetik hartzen denearekin orekatu behar da. Tarterik motelenetan
argi eta mugimendu gutxiago izaten
dira; oxigenoaren kontsumoa egon
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dagoen oxigenoa baino altuagoa
izan daiteke eta hipoxia egoera
Portu, baita kasu larriagoetan, anoxia bera ere, biak ere organismo
aerobioen kalterako. Oxigenoaren
gutxitze hori areagotu egiten da
gauez, sasoi horretan fotosintesirik
ez dagoelako; udan ere antzeko zerbait gertatzen da, kasu honetan tenperaturak gora egiten duelako.
Horrek guztiak eguneroko eta urtesasoiko gorabeherak reagiten ditu
disolbatuta dagoen oxigenoaren
mailan, eta direlako gora-behera
horiek nabarmenak izan daitezke
ibaiak landa-gune edo hirietako bestelako gai organiko batzuk jasotzen
dituenean.
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Ibaiaren zama organikoa kalkulatzeko, oxigeno eskari biokimikoa (OEB)
erabiliko da. Índice hori bost egunetan edo gehiagotan uretako bakterioak kontsumitzen dutehn oxigenoa
(OEB5) neurtuta kalkulatuko da; prozesu guztia ilunetan eta 20ºC-ko tenperaturan egingo da. Índice honen
balorea urak mineralizatu gabe duen
gai organiko kopuruaren proportzziozkoa izando da. Ur naturaletan
balore hori 0,7-7 mg O2/1 izaten da.
Kutsatuta dauden tokietan delako
balore hori askoz ere altuagoa izan
daiteke.
Bizkaiko ibaiak diren modukoak dira,
eta esan dugun bezala, ur-ekarria
bapatean jasotzen dute eta sakonera

gutxikoak dira, eta, oro har, gure
ibaietan uraren oxigenatze prozesua
erraz osatzen da. Horrela ez da
harritzekoa kasurik gehienetan uretan disolbatuta dagoen oxigenoaren
baloreak altuak izatea, nahiz eta ibai
horiek tarte askotan kutsadura organikoaren eta industri kutsaduraren
ondorio latzak pairatu.
pH-aren balorea, hots, ur naturales
azidotasun-basikotasun gradua 6 eta
8 artekoa izaten da gehienetan, beti
ere substratua zein den eta drenaiaarroaren lurzoru moten arabera.
Bestalde, uretan gertatzen diren
erreakzio kimikoek eta fotosintesia
bezalako prozesu biologikoek ere
badute eraginik. pH-aren muturreko
baloreak (batez ere oso baxuak direnak) kutsaduraren ondorio izaten
dira eta, jakina, kalte izugarriak sorteen dituzte organismoetan.
Nonbait kokatu beharra izanez gero,
Bizkaiko ibaietako urak alkalinoak
direla esango genuke, 7 eta 9 artekoak. Bestetik, 3tik hurbil dauden
baloreak Ibaizabal ibaiaren ibilgu
kutsatuetan aurkitu ditugu.
Eroamena eta gogortasuna
Uraren eroamena disoluzioan dauden ioi kopuruak neurtzeko era bat
da. Gehien aurkituko ditugunak eta,
ondorioz, ur kontinentalen eroamen
baloreetan eragin gehien dutenak,
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kaltzio, magnesio, sodio eta potasio
katioiak eta karbonato, bicarbonato,
kloruro eta sulfato anioiak dira.
Aipatu ioi horien jatorria Haitien
disoluzioan, lurzoruaren ikusketan
eta eguratsetik datozen eurietan
dago. Organismoentzat beharrezkoak izaten dira, baina gehienetan uretan izaten duten kontzentrazioetan
ematen dena baino askoz ere kontzentrazio baxuagoetan eta, ondorioz, ez dute inolako prozesu biologikorik mugatzen ez eragotzen, salbu
eta kasu jakin batzuetan (esaterako
kaltzioaren kontzentrazioa moluskuentzat).
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Eroamena berez hazten da ibaiaren
ibaiburutik urrundu ahala, gero eta
azalera gehiagoko lurzoruaren jalgidurak direla et aura ioiz betetzen
baita, eta, aldi berean, tenperaturak
ere gora egiten duelako. Badira lege
honen salbuespen nabarmenak
Bizkaian, ibaiburuan diapiroak dituzten ibaietan, hain zuzen ere (Nerbioi,
Kadagua, Altube…) Temperatura igo
ahala, uraren eroamena ere gehitu
egiten da. Dena dela, halako batbateko igoera bat kutsaduraren seinale izaten da.
Uraren gogortasuna (kaltzio karbonatoaren eta bikarbvonatoaren kontzentrazioaren arabera neurtzen da

bera) eta eroamena oso lotuta dauden gauzak dira. Bikarbonatoa disolbagarria da uretan, baina ez ostera
karbonatoa, eta hau sorteen denean
-uretatik anhídrido karbonikoa kentzen duen edozein prozesu dela
bide, fotosintesia esaterako, bikarbonatoa karbonato bilakatzen denean- Haití eta organismoen gainean
jagiten da. Horretara kararrizko
tobak eratzen dira.
Bizkaiko ibairrik gehienen eroamnena nahikoa altua da, eta urtearen
sasoiren batean 200 uS/cm baino
balore altuagoak izaten dituzte.
Mineral gutxien duten urak karrantza,
Aguera eta Lea ibaietatik dira eta
mineral genien dutenen artean
Kadagua eta Nerbioi ibaietakoak
ditugu, zeharkatzen dituzten diapiroen eta jasotzen dituzten isurkinen
ondorioz, eta Galindo, Asua, Gobelas
eta Ibaizabal ibaietakoak, jasan
behar duten kutsadura izugarriagatik.
Elikagaiak
Hondakin minerales zatirik handiena
osatzen duten eta uraren eroamenaren eragile handienak diren ioiak
aparte, askoz ere baxuagoak diren
kontzentrazioetan disolbatuta egoten
diren beste gai batzuk ere badaude,
baina hala ere garrantzitsuak oso
landareen elikadurarako; horrexega-
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tik, bada, elikagai izena hartzen
dute. Nitrogenoaren konposatu inorganikoak (nitratoa, nitritoa eta amonioa), fosfatoa eta silikatoa.
Gai horiek nahikoa baxuak izaten
diren kontzentrazioetan aurki daitezke, landareak behar izaten dituztenak baino baxuagoak, konposatu
horietariko baten ezagatik fotosintesi
tasa mugatuta izan dezaketeenak.
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Ur naturaletako hidrogenoa konposatu kimiko organikoetan (aminoazidoak, aminak, proteinak, azido humikoak, etab.) eta inorganikoetan
(nitratoa, nitritoa eta amonio ionizatua edo ionizatu gabekoa) aurekituko
dugu. Nitratoa jarduera biologiko
gutxiko eta oxigeno askoko lekuetan
aurkituko dugu. Amonioa, ostera, gai
organikoen mineralizazioaren ondorioz sorteen diren giro erreduktoreetan izaten da nagusi. Landareek
nitrogeno inorganikoaren hiru formak
bereganatzeko gai dira, eta organiko
bilakatu. Uretan dauden nitrogeno
mota desberdinen aldaketa mikroorganismo batzul egiten dute, zenbait
bakterio gai dira amonioa nitrito eta
nitrato bilakatzeko eta delako prozesu horri nitrifikazioa deritzo. Beste
batzuk desnitrifikazioari ekiten diote,
horrela nitratoa nitrogeno molekular
bilakatzen da eta nitrogeno hori eguratsean hedatu. Halaber, bakterio
eta arraba zianofizeoak daude, egu-

ratsean dagoen nitrogeno melekularra finkatzeko gai direnak eta horrela, nitrogenoaren uretako zikloa sartzen dutenak. Prozesu hau haltzen
sustraietako microorganismo sinbionteek ere burutzen dute.
Amonioa, batez ere ionizatu gabe
dagoena (amoniakoa, NH3) eta baita
nitritoak ere, toxikoak dira organismo
asko eta askorentzat, batez ere
arrain salmonidoentzat.
Uretan izaten den fosforoa forma
inorgánico disolbagarrian dago,
forma organiko disolbagarrian edo
partikuletan (hala organikoa organismoetan eta organismo hondakinetan, nola inorganikoa minerales partikuletan). Berezko baldintzetan fosforoa baino nitrogeno gehiago egongo da, fosforoa elementu hori duten
harrietatik baino ez delako sorteen
eta eguratsean ia ez dagoelako.
Dena den, hiri hondakinetan marina
bat fosfato izaten da -garbikariaketa nekazaritzako hondakinetan
-ongarriak-, eta horiek uraren eutrofizazioa ekartzen dute. Eutrofizazioa
zer den?, bada, jatorriz antropikoa
den elikagai edo gai organiko gehiegi botatzea uretara; zer gertatzen da
horrekin?, arrabak etar beste landare batzuk izugarri hazten direla eta
horiek usteltzen direnean oxigeno lar
kontsumitzen dela. Baldintza horietan uharrea sorteen da eta oxigenoa
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ez egote aedo dagoena eznahikoa
izatea bertako organismoen kalterako da. Hori guztia nabarmena izaten
da laku eta urtegietan, baina behin
baino gehiagotan ibaien ur geldo edo
uriletan ere aurkituko dugu.
Silikatoa funtsezko elikagaia da
diatomeoen eta beste arraba batzuen oskola eratzerako prozesuan.
Abar horiek izugarri hazi eta gero
silikato horren eskasia nabarmena
izaten da.
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Elikagaien kontzentrazioa hazi egiten da ibaiburutik zenbat eta gehiago
urrundu eta hori nabarmen-nabarmena izaten da oso industrializatuta
dauden ibai-arroetan eta nekazaritza
jardueretako eta hiriko kutsadura
gehien
jasotzen
dutenetan
(Kadagua, Galindo, Nerbioi, Ibaizabal, Gobela, Asua eta Butroe). Ibaiarro hauek dira tarte batzuetan salmonido eta ziprinidoen garapenerako behar den oxigenoaren baloreetara heltzen ez direnak edo balore
horren muga-mugan daudenak.
Sulfrea
Sulfatoa da oxigeno nahikoa duen
uraren konposaketan gailentzen den
sufrearen
forma
inorganikoa.
Sulfatoa harriaren meteorizazioa eta
lurzoruaren ikuzketaren bakterioek

sulfatoa sulfhidriko erara erreduzitzen dute eta, sulfhidriko hori toxikoa
da eta oso berezia den usaina
dauka. Elementu hori jalgikinean
pilatzen da. Gaur egun ibai sistematen sufre gehien sorteen duen fenomenoa euri azidoa dugu. Sufrea
duten konposatuen errekuntzatik
datorren eta eguratsean egon dagoen sufre dioxidoa lurrinarekin batzen
da eta azido sulfurikoa Portu; euria
egiten duenean azido hori uretara
heltzen da eta pH-aren beherapena
sorteen du, eta, ondorioz, oso larriak
diren eragin ekologikoak.
Sulfatoen kontzentrazio baloreak
altuak dira Nerbioi ibaiaren goiko ibilguan, kasu horretan Urduñako diapiroaren eraginagatik, eta Kadagua,
Galindo, Asua, Gobela, Ibaizabal eta
Butroen.
Burdina
Uretan dagoen burdina ioi ferroso
eran aurkituko dugu (Fe2+), disolbagarria, edo bestela, ioi ferriko eran
(Fe3+), askoz disolbagaitzagoa.
Disolbagarritasun horren ezaugarriak direla medio, oxigenoa falta
denean baino ez dugu disolbatuta
aurkituko (forma erreduzitua), horixe
da, esaterako, lurrazpiko uretan eta
hondo anoxikoetako uretan gertatzen dena. Burdina asko duten
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lurrazpiko urea azalera egiten dutenean eguratsean dagoen oxigenoa
aurkitzen dute eta burdina hondorako bidea hartzen
duten ioi ferriko
erara oxidatuko
da. Horixe da,
beraz, utirburu
asko eta askok
kolore gorri hori
izatearen arrazoia, (jakina, euskarazko Iturrigorri
guztiak), gehienetan hidroxido
ferrikoaren edo
karbonato ferrikoaren eraginagatik.

onddo eta animalientzako elikagaia;
bide honi heterotrofikoa edo detritikoa
deritzo.
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Ibaietan, materia
organikoa uretan
disolbaturik dago,
edo bestela partikulaturik, organismo
biziengan
nahiz
materia
organiko hilean.
Materia organiko
disolbatuak
eta
materia organiko
hilaren
zatiki
horiek detritu edo
hondakina eratzen
dute,
bakterio,
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URAREN ZIKLOA

K

tan lur azalera itzultzen da iturri,
iturburu eta urbegietan. Munduko ur
guztiaren %4,3 mota honetakoa da.
Uraren beste zati bat lur azalean
zehar ibili (ur lasterra) eta erreka
edo ibaietan biltzen da, edo idoi,
aintzira edo lakuak sortzen ditu.
Horrelako ura planetako ur guztiaren %0,03 da. Azkenik ura itsasora
isurtzen da, eta zikloa hasten da
berriz.

Planetako urtza handi horiek mugitzeko energia kopuru izugarria
behar da. Energia hori eguzkiak
ematen du nagusiki, ibai eta, gino
txikiagoz bada ere, lurrazpiko berotasunak ere (urberoak,...). Gure
planetak
eguzki-erradiazioaren
milioiren bat baizik ez du jasotzen,
baina kopuru hau nahikoa da urdinamika sortarazteko.

Alabaina, ur horren zati bat uzaki
bizidunek zuzen aprobetxatzen
dute. Landareek euren metabolismoarentzat behar duten ura xurgatzen dute, eta fotosintesiaren bidez
ur molekula hautsi eta oxigeno preziatua botatzen dute airera.
Landareak lurrean sortzen diren elikadura-kate guztien dira (belarjaaleak haragijaleak deskonposatzaileak).

ontinenteetatik itsasora urtean
40.000 km3 ur eramaten dute
ibaiek. Mugimendu hau da, hain
zuzen ere, lur azalean gertatzen
diren prozesu ekologiko guztien
funtsezko eragilea. Ez dago organismorik batere urik gabe bizi daitekeenik; ura egotea ezinbesteko faktorea da planetako edozein tokitan
izakiak bizi daitezen.
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Eguzkiaren erradiazioak itsasoko
ura lurruntzen du (1, marrazkia),
eta ondoren urak kondentsatu eta
hodei, lanbro edo behelainoak sortzen ditu. Hodeiak atmmmosferan
zehar ibiltzen dira haizeak eramanik, normalean2.000-9.000 metro
bitarteko altueran. Aire hezea hozten denean, ura kondentsatu eta
euri, elur edo kaskabar legez jausten da, eta halaluraren azalean berbanatzen da.
Uraren heren bat lurzoruan barrena
iragazi eta lurrazpiko urei gehitzen
zaie. Ur hori oso astiro higitzen da
(zenbait metro urtean) eta batzue-

Lur azaleko uraren heren bat
atmosfera itzultzen da lur-lurrunketaren poderioz. Landareek ere airera botatzen dute xurgatzen uraren
hein bat, izerdi-lurrunketaren bidez.
Era honetan ere ura atmosfera itzuli eta hodeiak eginez trinkotzen da,
berriz ere zikloari ekiteko.
Ba al zenekien munduko ur guztiaren %94 dagoela itsasoetan eta %6
baino ez dela ur eztia?
Ba al zenekien ibaietako urak erbat
berriztatzeko 15-20 bat egun eta
lurrazpikoak mendeak behar dituela?
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baietan kalte gehien sortzen dituen arazoetako bat isurketak dira. Hriek jatorri
desberdinekoak izanik, hiru taldetan
banandu daitezke: nekazaritza-isurketak,
hiri-isurketak eta industri isurketak.
Lehenak abere-ustiategietatik datoz,
hauek gai organiko kopuru handia sortzen baitute (abereen gorotzak batez
ere). Tamalez, kasu batzuetan gai organiko hori herri edo baserri baten ondotik
pasatzen den ibai edo erreka batera
heltzen dita zuzenean. Horrek uraren
azidotasuna gehitzen du (substantzia
hori herdoila bada) edo uretako oxigenoaren kopurua gutxitzen du, han hazten den mikroorganismo talde batek
oxigeno hori hartzen duenez, oxigenoaren kontsumoak gora egiten duelako.
Hobe litzateke abereen hondakin horiek
biltegiratuko balia, gero ongarri naturaltzat erabiltzeko ere. Badaude beste kutsatzaile batzuk, beren erabileragatik
nekazaritza-isurketatzat har ditzakegunak: emangarriak, intsektilkariak eta
belarrilkariak, nekazaritza trinkoan oso
erabiliak.
Hiriguneetan sortzen diren isurketak gai
organikoz osatzen dira batez ere, eta
bai etxeetan normalean erabiltzen diren
garbikariez ere. Zorionez, leku askotan
apurka-apurka araztgiak instalatzen ari
dira, eta beraz,kutsatzaile horien eragina geroz eta txikiagoa da.
Etxeetako hondakinak, batez ere platikoak eta jatorri desberdinetako zabor
batzuk, hirietan edo landetan uztea hirigune eta baserriguneen kontrako atentatu bisual eta kutsatzailea dela esan
dezakegu.
Industrien hondakinak mota askotakoak
dira, eta ibaien aurkako erasorik gogorrena eta etengabeena bihurtu dira.

Ubideak urmindu bilakatzen dira sarritan, eta bertako urak, instalazio kutsatzaileak erabili eta gero, bits, koipe eta
osagai hilgarrizko geruza bat eramaten
du gainean; horrek ur hori guztiz usteldurik dagoela erakusten du. Gaur egun,
biztanleguneetan gertatzen den bezala,
enpresek uren kalitate-kontrolari buruzko araudi berriak errespetatzen hasi
dira, eta beraz, araztegien instalazioa
industri prozesuaren beste fase bat
izango da.
Ibaiek jasaten duten beste arazo larri bat
ubideratzeak eta karrasketak dira.
Batzuetan, lan horiek ur korronte natural
bat ubide artifizial bihurtzen dute, ubide
artifiziak horiek ura garraiatzen dute abiada handian eta ez dute ia aukerarik
eskaintzen landaredia eta fauna haz
dadin.
Ubidearen ur-erregimen beraren gorabeherak ibaiak behar dituen baldintza
egokiak ezegonkortzen dituen faktore
bat eratzen dute. udan ibaietan gertatzen diren lehorte luze eta ugariek egoera larriak sortzen dituzte, zeren eta
garasta-lur eta beste erabilera batzuetarako behar den ur kopuruak ibaiaren
egoera larria eragiten baitu, ibai batek
urtaro bakoitzean duen emari ekologikoa gutxienezko mailara jaisten delako.
Ildo honi jarraiki, burutzen diren hidrologi zuzenketen helburua uraren mailaren
itsumustuko beherkada horiek arindu
eta aurretiaz antzematea da; gure ibaietan eraikitzen ari diren uhaskatxoak eta
ezpondak, besteak beste, oso onuragariak dira.
Azkenik, lurrak apurka-apurka lantzen
diren heinean, urbazterrak eta inguruko
basoak hondatuz doaz, beraz, hona
hemen ibaiek normalean jasaten duen
beste eraso bat.
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Sedentarioak eta gautarrak

KARPA ARRUNTA
Cyprinus carpio

arpa arrunta (Cyprinus carpio)
oraindik oso kutsatuta ez dauden ibaietako behe-ibilguetan
eta urtegietan bizitzera hobekien
moldatu den arrainetako bat da.
Asia Txikikoa eta Kaspiar Itsasoan
eta Itsaso Beltzean itsasoratzen
diren ibaietakoa da jatorriz; arrain
lasai eta fidakor hau erromatarrek
sartu
zuten
Europan,
eta
Hanburgotarren dinastiak berriz
Iberiar Penintsulan. Izan ere, aipatu
dinastiako kideek, XVII. mendean,
errege-urmaeletan askatu zuten,
bertan igeri egin zezan eta apaingarri gisa balio zezan.
Hala ere, zein tamainatara iritsi dai-

tezkeen ikusita (metro bateko luzera
eta 25 kilo baino gehiagoko pisua),
beranduago, ibai-ibilguetan sartu
zen, kirol-arrantzarako erabiltzeko
xedez. Egun hondo lohitsua duten
eta landaredia ugaria duten Iberiar
Penintsulako ibaietako ur lasai, erdiibilgu eta behe-ibilgu, urtegi nahiz
aintzira guztietan aurkitu daiteke.
Euskadin Arabako urtegi eta ibaietan
bakarrik aurkitzen da, bereziki Ebro
ibaian. Izan ere, ur-mota oso desberdinetara ezin hobeki moldatzen da,
eta erresistentzia handia du oxigeno
gutxiko uretarako, litroko 0,4 miligramo oxigenoko kontzentrazioak ere
jasateko gai baitira.

Karpak talde txikietan bizi diren arrain
sedentarioak dira. Nahiko beldurtiak
dira, eta beren ohituran gautarrak
dira. Hori horrela, egunez hondoak
egiten dira, uretako landareen artean
ezkutatuta. Udan eta idorraldietan

bakarrik igotzen dira uraren azalerara,
ur oxigenatuagoa arnasteko xedez.
Mugimendu mantsoak dituzte eta
lasai-lasai igeri egiten ikusi ditzakegu
putzu eta urmaeletan, ur lasaietan
edo sakontasun dezente eta landaredia ugari duten zonaldeetan bizitzea
gustatzen baitzaie.
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Beren jarduera oso lotua dago uraren tenperaturari: horrela, ur epeletan oso aktiboa izaten da, baina tenperatura jaisten denean ia ez du jan
ere egiten. Arrak emeak baino txikiagoak dira.
Ugalketa
Udaberriaren erdialdean erruteko
xedez biltzen diren arren eta emeen

talde txikiak eratzen
dira.
Errunaldia ur ez
oso sakonetan
gauzatzen
da,
ertzetik gertu eta
landaredi ugaria
dagoen lekuan.
Zonalde horietan
tenperatura nahiko altua da, 17
gradutik 20 gradura bitartekoa
hain zuzen ere.
Bikoteak ertzeko lohiaren gainean iraulkatzen
dira, eta bien
artean, isatsekin
kolpeak emanez,
zulo bat egiten
dute, 40 zentimetroko diametroa
duen zulo txiki
bat. Habia prestatzeaz amaitu
ondoren, emea
barneratu egiten
da. Bere ondoan
kokatzen
den
bikotekideak
esperma askatzen du emeak
hainbat ilaratan,
arrosario moduan, errun dituen
arrautzen gainean. Arrain horiek oso
ugalkorrak dira, kiloko 100.000150.000 arrautza erruten baitituzte;
normalean 300.000, baina 700.000
errutera ere iritsi daiteke.
Bere ugalkortasuna dela-eta, greziarrek eta erromatarrek Venusi eskaini
zioten arrain hau. Argi dago orduan
oraindik ez zekitela zenbait arrain

CIPRINIDAE FAMILIA

Euskal Herriko Ibai Arrainak, Karpak eta Barboak

IBAI ARRAINAK

CIPRINIDAE FAMILIA

lauek, zenbait gadidoek, eta guztien
gainetik, ilargi arrainak milioika arrautza jartzen dituztela.
Japongo zenbait eskualdetan paperezko karpak daude etxeetako sarreretan zintzilik; karpa bat seme bakoitzeko. Horrek familiaren ugalkortasuna adierazten zuen.
Errunaldia amaitzerakoan, eta arrautzen estaldura gardena, 1-1,6 mmkoa, gogortu aurretik, gurasoek, isatsekin kolpe handiak emanez, sakabanatu egiten dituzte, lohira erori
ordez inguruko landare akuatikoetara
itsats daitezen. Izan ere, lokatzetara
erortzen badira, lohia arrautzen kanpoko estaldurara itsasten da,
enbrioiek arnastu ahal izateko beha-

rrezkoa den gas-trukaketa eragotziz,
eta ondorioz, asfixiaz hiltzen dira.
Askotan, karpek behin baino gehiago
erruten dute. Errunaldi baten eta bestearen artean astebeteko epea egoten
da, gutxi gorabehera.
Errunaldia sakontasun txikira gauzatzen da, eta, ondorioz, indibiduo handien bizkar-hegatsa uretatik irteten
da. Horregatik, uretako hegaztiek edo
hegazti harrapariek beren moko edo
atzapar indartsuekin harrapatu ditzakete. Harrapari horien artean mirua,
lertxuna edo zikoinak daude.
Arrautzak eklosiora iristeko astebete
edo pare bat aste iragan behar dira,
uraren
tenperaturaren
arabera.
Jaioberriak, 3 edo 4 egunez, beren
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zaku bitelinoko substantziaz elikatzen dira. Egun horietan, geldirik
egoten dira, hondoan edo landareen
artean ezkutatuta. Ondoren, uraren
azalerara igotzen dira, igeri-maskuria airez betetzeko.
Behin beren liseri-aparatua eratu
ondoren, beren kabuz elikatu daitezke. Une horretan, karpengan harrapari-sena jaiotzen da eta, karpa
heldu landarejaleek ez bezala, eltxoen eta beste intsektuen larbak nahiz
uretako arkakusoak, barraskilotxoak
edo harrak bezalako krustazeo txikiak ehizatzen ditu, lohi artean bilatu
ondoren.
Karpa gazteen liseri-aparatua oso
sinplea da, baina hazten doan heine-
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uzten, eta, orduan eta zaharragoak
izan, orduan eta tamaina handiagoa
dute.
Hazkunde azkar bat duten indibiduoen bizkarrak arku-forma hartzen duela
an garatzen joaten da, heldua denean duen garapen-maila lortu arte.
Bere hazkundea eskuragarri duen
elikagai-kopuruaren araberakoa da.
Karpak hazten dituzten arrain-haztegietan, 2 edo 3 urtetan kilo bateko
pisua izatera iritsi daitezke, nahiz eta
ibaietan bizi diren karpen hazkuntza
mantsoagoa den. Ibaietako karpak,
3 edo 4 urte betetzen dituztenean,
baldintzen arabera, 20-40 zentimetro
neurtzera eta 350-900 gramo pisatzera iritsi daitezke. Gehienez ere,
40 urte izatera iristen direnean,
metro bateko luzera eta 30 kiloko
pisua izan dezakete. Izan ere, bizitza
hain luzeko animalia hauek, arrain
guztiek bezala, ez diote hazteari

eta mantso hazten direnena, berriz,
luzanga izan ohi dela egiaztatu da.
Tenperaturak ere funtzio oso garrantzitsua betetzen du karparen jatuntasunean. 8 graduren azpitik aurkitzen
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denean ez du ia ezer jaten; 20 gradutan dauden uretan dagoenean,
berriz, jale handia da.
Bi edo hiru urtera karpak heldutasun
sexualera iristen direnean -arrak
emeak baino zertxobait lehenago-,
landare gehiago kontsumitzen hasten dira, eta beren elikadura mistoa
bilakatzen da, haragia zein landareak jaten baitituzte.
Helduak direnean, aldiz, uretako landareek beren dietaren %90 osatzen
dute.
Udazkena iristen denean, ziprinido
horiek geroz eta gehiago elikatzen
hasten dira, neguko hilabete hotzetarako erreserbak eratuz. Izan ere,
neguko hilabete hotz horietan, tenperaturak nabarmen egiten duenean
behera, sakontasunetara jaisten dira
eta lohi azpian ezkutatzen dira, uda-
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berri hasieraraino luzatzen den loaldi batean sartuz. Hibernatzen duten
bitartean beren pisuaren %5etik
%15era bitartean galtzen dute.
Adina kalkulatzea

Bizitza hain luzeko arrain honen
adina zehaztasunez ezagutzeko,
iktiologoek metodo desberdinak erabiltzen dituzte. Metodo garrantzitsuena ezkatek dituzten eraztunak
kontatzean datza. Horiek esker,
adina ezagutzeaz gain elikadura
oneko eta txarreko aldiak bereizi ditzakegu.
Izan ere, elikadura oparoa denean
eraztunak elkarrengandik oso gertu
daude, eta uda sasoiari dagokion
eraztun ilun bat osatzen dute.

Eraztun horien ondoren bereiziago
dauden beste eraztun batzuk daude,
eta horiek negu sasoiari dagozkionak
dira.

Adina kalkulatzeko erabiltzen den
beste metodo bat "otolimetria" da.
Hori horrela, karpak zein adina duen
jakiteko, otolitoaren hazkunde-zerren-
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dak behatu behar dira.
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Otolitoa arrainari lurraren erdigunearekiko duen posizioaz informatzen
dion organo bat da. Organo horrek
honela funtzionatzen du: arraina
posizio arruntean aurkitzen denean,
otolitoaren pisuak, grabitate-indarrak bultzatuta, nerbio-bukaeretan
du eragina. Arrainaren posizioa
alderanztu egiten bada eta, ondorioz, sabelaldea gorantz jartze bada,
otolitoa nerbio-bukaeretatik bereizten da, eta, bat-batean, zerebrora
iristen zen korronte nerbiosoa eten
egiten da. Berehala, hegatsetaraino
iristen den korronte bat sortzen da,
berezko posiziora itzuli dadin, eta
etendako korronte nerbiosoa berrezarri dadin.

M O TA K

1.
2.

2.
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KARPA-MOTAK
Karpen ezkata-estaldura desberdina
izan daiteke, gurasoengandik hartzen dituzten faktoreen arabera. 4
estaldura-mota
oso
desberdin
bereizten dira:
1) "Ezkata-karpa": bere gorputza
antzeko ezkata txikiez estalita dago
erabat.
2) "Karpa ispilua": tamaina desberdinetako ezkata handiak ditu, irregularki banatuak, eta horiek isla oso
ederrak eragiten dituzte.
3) "Galiziako karpa": ezkata txikiz
osatutako ilara bat du bizkarraldean,
eta ezkata uniforme eta handiak ditu
alboko lerroaren gainean.
4) "Larru karpa": ez du ia ezkatarik.
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ZAMO TXIKIA
Carassius carrasius

amo txikia landaredia ugariz
hornitutako ur zingiratsuetan
bizi ohi den ziprinido bat da.
45 zentimetroko luzera eta hiru
edo lau kiloko pisua izatera iritsi
daiteke.
Zamo txikia oso arrain erresistentea
da, eta hain da indartsua oso baldintza txarretan ere bizi daitekeela.
Oxigeno maila oso txikiak jasan ditzake (amuarrain batek bizitzeko
behar duen oxigeno kopuruaren
hamarren batera besterik iristen ez
den oxigeno-mailatan bizi daiteke).
Negu hotzenetako ibai eta putzuetako ur izoztuetan ere bizi daiteke.
Horrelakoetan, geldi-geldirik egoten
da, hondoko lohien azpian sartuta.

Ugalketa
Bere bizi-funtzioak ia erabat eteten
dira, eta udaberria iristen denean
eta tenperaturek gora egiten dutenean besterik ez da esnatzen.
Landareak eta intsektuen larbak
jaten ditu funtsean, bereziki eltxoak
eta landare galkorrak, eta baita
beste animalia planktoniko batzuk
ere.
Putzu txikietan eta elikagai gutxi
dagoen lekuetan bizi denean, oso
mantso hazten da, eta buru oso
garatua duten forma nanoak agertzen dira. Hala ere, baldintzak egokiak badira eta elikagai ugari topatzen badute, zamo txikiaren gorputzak bizkar-profil altuagoa hartzen
du.

Errunaldi oso luzea du; izan ere,
arrautzak hiru aldi desberdinetan jar-

tzen ditu, eta aldi baten eta bestearen
artean denbora-epe jakin bat ematen
da. Ekaina iristen denean lehenengo
errunaldia gertatzen da. Horretarako,
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urak 14 gradutan egon behar du
gutxienez (tenperatura hoberena
19 eta 20 gradu artekoa da).
Arrautza horiek lirdingatsuak dira,
gorriak eta 1,5 mm neurtzen dute.
Emeek landareen gainean jartzen
dituzte arrautzak (guztira 150.000300.000 arrautza), hostoetara eta
zurtoinetara erantsita. Handik 5
edo 7 egunetara arrainkumeak
jaiotzen dira. Arrainkumeek 4,2-4,9
mm inguru neurtzen dute. Finkatzeorganoak dituztenez, lehenengo

egunetan landareetara erantsita
egoten dira, beren zaku bitelinoko
edukiaz elikatzen diren bitartean.
Arrainkumeen hazkundea, neurri
handi batean, elikadura-baldintzen
araberakoa izan ohi da.
Heldutasun sexualera jaiotzen direnetik 3 edo 4 urtera iristen dira, 8
cm-tik 15 cm-ra bitartean neurtzen
dutenean. Bi urte dituztenetik
aurrera, emeak arrak baino azkarrago hazten dira, baina arrak
emeak baino lehenago heltzen dira.

Ezaugarriak
Karparen (Cyprinus carpio) eta zamo
txikiaren (Carassius carassius) arteko hibridoak lortu daitezke. Hibrido
horiek bi espezieen ezaugarrien
arteko nahasketa bat dira. Zamo txikiak duen erresistentzia heredatzen
dute, eta baita karparen hazkundeabiadura ere.
Ez da batere erraza espezie hau
jatorriz nongoa den edo non aurkitzen zen zehaztea, aspaldidanik
sartzen baita artifizialki herrialde
askotan.

Zamo txikiaren itxura karparenaren
oso antzekoa da; izan ere, zamo txikiaren gorputza obalatua da, eta loditu egin daiteke, nahiko borobildu bilakatu arte. Arrea, arre horixka edo arre
berdexka izan daiteke, inguratzen
duen habitataren arabera. Ez du bizarrik; lehenengo zakatz-arkuak 23-33
brankispina ditu, eta alboko lerroan
31-35 ezkata zenbatzen dira. Hortz
faringeoak ilara bakarrean multzokatzen dira.
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Bizitza sedentarioa

URRE ARRAINA
Carassius auratus

rre-arraina (Carassius auratus) Asiaren ekialdekoa da
jatorriz. Hiru lurralde historikoetako ibaietan eta urtegietan arrakasta handiz sartu dira, eta erresistentzia handia duenez eta erraz egokitzen denez modu naturalean ere barneratu da zenbait ibilgutan.
Arrain honek Ebro ibaian eta bere
adarretan (Omecillo, Bayas eta
Zadorra), eta Santa Engrazia,
Uribarri-ganboa eta Albina urtegietan naturalizatuta dauden hainbat
populazio ditu. Gipuzkoak oso ugaria da Oria ibaiaren behe-ibilguan,
bereziki Lasartetik Usurbilera bitartean. Jaizubiako erretenetan ere

badago, nahiz eta askoz ere eskasagoa den.
Bestalde, Bizkaian Errekatxo urtegian
eta Arboledako urmaeletan nahiz
Kadagua ibaian sartua izan da.
Urre-arraina asko erabili da arrainhazkuntzan, aspaldidanik; horregatik, oso zaila da bere banaketa naturala ezagutzea. Izan ere, egun
mundu osoan sakabanatuta aurki
dezakegu. Jatorrian Europaren
ekialdeko herrialdeetan, Siberian
eta Asian aurkitzen zela usten da.
Ondoren, Europaren erdialdetik eta
mendebaldetik hedatu zen, Iberiar
Penintsulara, Italiara, Eskandinaviara eta Erresuma Batura ere iritsiz.

Arrain hauek bizitza sedentarioa daramate ur-ibilgu mantsoetan. Mugimendu oso mantsoak egiten dituzte, eta,
horregatik, bizitza oso lasaia darama-

te, talde txikitan bilduta. Urak bizkortu
egiten direnean, urre-arrainak ibaiertzera hurbiltzen dira, ur-korronte
lasaiagoak dauden lekuetara.
Urre-arrainak oso erresistenteak eta
moldagarriak dira, muturreko baldin-
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tzatan bizitzeko gai baitira, oxigeno
oso gutxi duten uretan eta ur oso hotzetan alegia. Hori horrela, neguan,
aire librean dauden urmaeletako izotzaren azpian bizi daitezke. Hala ere,
horrelakoetan, beren bizi-jarduera
mugatu egiten da, ia geldiarazi arte,
eta hondoko lohi azpian edo landare
artean ezkutatzen dira.
Aldi berean, tenperatura altuko eta
oxigeno gutxiko urak ere jasaten
dituzte, eta baita kutsadura-maila
handiko urak ere.
Denbora asko egon daitezke uretik
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kanpo. Nahikoa da hezetasun pixka
bat egotea. Eta, karparen kasuan
bezala, beroagatik lehortu egiten den
putzu batean bizi bada, hondoko lohi
azpian sar daiteke, heze mantendu
eta euriak iritsi arte itxaron ahal izateko. Karpak gogoko dituen leku horietan bizi bada ere, urre-arrainak ez
ditu hainbeste elikagai behar, eta
denetik jaten du. Elikagai gisa har
daitekeen organismo oro jaten du:
animaliak edo landareak, intsektuak,
harrak, arrainen arrautzak, moluskuak, krustazeoak eta abar. Hala ere,
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bere dieta, urre-arrain gazteenen
kasuan bereziki, iragazi egiten dituen
organismo planktonikoez osatzen da.
Karparen antzekoa
Urre-arrainaren eta karparen arteko
desberdintasuna da urre-arrainak ez
duela barbularik, karpak aho ondoan

lau barbula dituen bitartean. Barietate
gorriari arrain gorri deitzen zaio, eta
30-40 zentimetro inguruko luzera izatera iritsi daiteke. Urre koloreko barietatea, berriz ez da 25 cm-ko luzera gainditzera iristen. Urre-arrainak, egoera
basatian bizi denean, karparen antzeko itxura izan ohi du, buru oso antzekoarekin, baina barbularik gabe eta

Alboetan, hala ere, urre eta hori koloreko distirak ikusi daitezke. Sabelaldea,
berriz, hori argia da. Barietate gorriaren
kolorea gorri bizia da.
Akuarioetan saltzen diren arrain asko,
maiz, espezie honen forma bitxiak dira.
Izan ere, urre-arrainetik abiatuta, akuarofiloen esperimentazio genetikoaren
ondorioz, urre-arrainen barietate ugari
aurki ditzakegu. Barietate horiek ezaugarri bereziak izan ditzakete, hala nola
isatsa bikoitza, buru handia, begi oso
irtenak,... Ezaugarri horiek guztiak
genetikoki igortzen dira, baina barietate
horiek isats bakarreko arrain gorri
arruntak baino askoz ere erresistentzia
txikiagoa dute.
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gorputz motzagoarekin.
Karparen eta urre-arrainaren arteko
beste desberdintasunetako bat da
urre-arrainak lau hortzez osatutako
hortz-ilara bat duela faringe-hezur
bakoitzean, eta karpak, berriz, bost
hortzez osatutako hiru hortz-ilara
dituela faringe-hezur bakoitzean.
Urre-arrainaren gorputza txikiagoa da,
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Ugalketa
eta ezkata zikloide handi eta itsasgarriez dago estalita. Hori horrela, urrearrainaren alboko lerroan 25-35 ezkata kontatu daitezke.
Karparen kasuan bezala, bizkarhegatseko lehenengo erradioaren
atzealdea koskaduna da. Urre-arrainaren kolorea ñabar gorrixka edo berdexka da bizkarraldean eta alboetan.

Karpak bezala, urre-arrainak oso ugalkorrak dira. Urre-arrainen ugalketa
maiatzetik uztailera bitartean gertatzen
da, ibaietako gune lasaienetan, ur-landaredi ugari dagoen lekuetan.
Orduan, emeak, arrak bultzatuta, landaredia ugariko lekuak bilatzen ditu,
ehun milatik hirurehun mila arrautza

bitartera jartzeko. Arrautza txiki horiek
gorriak eta lirdingatsuak dira. 1,5 milimetroko diametroa dute, eta, hain dira
itsaskorrak, landareen sustrai eta hostoetara itsasten direla.
Behin errunaldia amaituta, arrak ernaldu egiten ditu, arrautzen gainean
esperma isuriz. Ondoren, gurasoek
abandonatu egiten dituzte arrautzak,
eta ez diete zaintza berezirik eskaintzen.
Handik bost edo sei egunera, arrautzak ireki egiten dira, eta ñabar koloreko larbak azaltzen dira. Larba horiek,
ondoren, kolore gorrixka edo horixka
hartzen dute (horixka urak 21 gradu
baino gehiago dituenean eta elikadura
ugaria denean).
Hiru edo lau urtera, 10 zentimetroko
luzera neurtzen dutenean, heldutasun
sexualera iristen dira. Barietate exotikoak 6 zentimetroko luzerara iristen direnean heltzen dira.
Urre-arraina oso bizitza luzeko arraina
da, hogeita hamar urte baino gehiago
bizitzera iritsi daiteke-eta. Hibridoen
barietateak, hala ere, ez dira 12-16 urte
baino gehiago bizi.
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TENKA
Tinka tinka

rabako urtegi eta ibaietako
gune lasaietan, korronte
eskaseko eremuetan, tenka
(Tinca tinca) bizi da. Ziprinido hori 60
zentimetroko luzera eta 4 kiloko
pisua izatera iritsi daiteke.
Europan oso zabaldua dago eta iparraldeko
herrialdeetan
eta
Adriatikoko kostaldeko ibaietan
bakarrik falta da. Euskal Herrian, isurialde mediterranearrean aurkitzen
da, eta, berez, ez dago isurialde
kantabriarrean. Horregatik, Araban
bakarrik bizi da Tenka.
Araban, Ebro ibaian eta zenbait

ibaiadarretan, hala nola Zadorran,
dagoela egiaztatu da. Uribarriko
urtegian ere aurkitzen da.
Lasaia eta sedentarioa
Tenka arrain lasai eta sedentarioa
da. Hondo lohitsua duten eta landare ugariz hornituta dauden gune
lasaietan bizitzea gustatzen zaio.
Izan ere, neguan, uraren tenperaturak behera egiten duenean, tenka
lohi azpian sartzen da, udaberria iritsi arte. Inguruneko baldintzak berarentzat egokiak direnean bakarrik

egoten da aktibo.
Arrain honek kutsadura-maila jakin
bat eta ur tenperatura altuak jasan ditzake udan, airetik uraren gainaldean
diluitzen den oxigeno eskasa arnastuz
bizi daiteke-eta.
Uretik kanpo ere egon daiteke denbora-epe luze batez, bere zakatzak heze
mantentzen badira behintzat. Arrain
honek denetik jaten du. Edozer gauza
irensten du, baina, bereziki, harrak,
krustazeoak, moluskuak, intsektuak
eta larbak. Hala ere, landareak ere
jaten ditu, eta baita hondoko lohia
bera ere, bertan ezkutatzen diren

mikroorganismoak aprobetxatzeko
xedez. Zenbaitetan, beren gorputzean
bizkarroi gisa bizi diren har lau eta
luzeak ere aurkitzen dituzte.
Ugalketa berantiarra
Tenka oso berandu ugaltzen da.
Udaberri amaieratik ekaina amaierara
arte gertatzen da errunaldia, landare
ugariz hornituta dauden eta 19-20
graduko tenperatura duten uretan.
Arrek, sexu bereko beste edozein
indibiduoren aurrean, beren bikoteek
arrautzak jartzeko hautatutako lur-zati
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txikia defendatzen dute. Emeek, 0,8-1
milimetroko diametroa duten arrautza
txikiak, hautatutako lur-zati horretako
landareen gainean jartzen dituzte.
Eme batek 300.000 arrautza jar ditzake, eta 600.000 jartzera ere iritsi
da. Hamabost egunero jartzen dituzte, bi hilabeteetan zehar.
Zazpi edo zortzi egun iragan ondoren, arrainkumeak jaiotzen dira.
Horiek 4 zentimetrotik 5 zentimetrora
bitartean neurtzen dute. Finkapenorganoei esker pasiboki mantendu
daitezke landareen gainean lehenengo egun horietan. Jaio eta handik 10 egunera, zaku bitelinoa zurgatu egiten da, digestio-aparatua erabat garatzen da, eta animalia planktoniko txikiez elikatzen hasten dira.
Ondoren, eltxoen eta harren larbak
ere jaten dituzte. Hazten doazen hei-

nean, elikadura haragijalea alde
batera utzi eta landarejale bilakatzen
dira. Horrek eragin nabarmena du
beren kolorean. Hasieran kolore berdexka badute ere, ondoren, elikadura-aldaketa dela-eta, grisaxkak,
urre-kolorekoak edo beltzak bilakatu
daitezke, biotopoaren arabera.
Ez da arraroa ikustea nola arrain
gazteenek uretatik kanpo egiten
duten salto, uraren azalerara arrautzak jartzera hurbiltzen diren intsektuak harrapatzeko xedez.
Hazkunde mantsoa
Arrain hauen hazkundea oso mantsoa da. Lehenengo udan 4 zentimetrotik 8 zentimetrora bitartean
neurtu dezaketela eta 5 gramotik 10
gramora bitartean pisa dezaketela
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egiaztatu da. Bigarren urterako,
berriz, 10-15 zentimetroko luzera eta
40-100 gramoko pisua izatera iristen
dira. Ordurako jadanik bereizten dira
arrak emeetatik. Hirugarren uda iristen denerako, berriz, 20-30 zentimetroak neur-tzen duten eta 200-300
gramo pisatzen dute. Zenbaitetan,
hiru urte dituztenean, arrainak ugaltzeko gai dira. Hala ere, gehienak ez
dira heldutasun sexualera 4 urte
betetzen dituzten arte iristen. Adin
horrekin, 4 urte dituztenean, 20-25

zentimetro neurtzen dute eta 250 bat
gramo pisatzen dute. Urmael artifizialetan, artifizialki hazten den horietan,
800 gramoko pisua izatera iritsi daiteke hiru urtetan.
Negu hasieran, uraren tenperaturak
behera nabarmen egiten duenean,
hondo bigunak bilatzen dituzte, udaberria iritsi arte lohi artean ezkutatzeko.
Era berean, udan lehortu egiten diren
urmaeletan bizi diren arrainak ere lohi
azpian ezkutatu ohi dira, udazkeneko
eurien zain.
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1,5 kilora bitartean pisatzen du.
Hala ere, metro erdia baino gehiago
neurtu dezake eta 5 kilo inguruko pisua
izan dezake.
Kolore oso desberdinak izan ditzake;
izan ere, tenkaren kolorea beren inguruneko baldintzen, sexuaren, adinaren
eta urtaroaren araberakoa da.
Dimorfismo sexuala

Espezie honetan, dimorfismo sexuala
(arren eta emeen arteko diferentzia)
oso nabarmena da. Arretan, sabelaldeko hegatsen bigarren erradioa oso
lodia da; emeetan berriz ez da ezaugarri hori ematen.
Tenkaren gorputza konprimitua eta
nahiko motza da; azal oso fin eta
mukitsua du, ia ikusgaitzak diren ezkata oso txikiez estalia. Alboko lerroak 96
ezkatatik 120 ezkata bitartera ditu; hori

dela-eta, hau da ezkata gehien dituen
ziprinidoa.
Ahoaren bi aldeetara barbula txiki bat
du; barbula horren luzera ez da begiaren diametroak neurtzen duen adinakoa. Aho txikia du, zeiharra, ezpain
haragitsuetan amaitua. Faringe-hezur
bakoitzean, zerrendan jarritako hortzak ditu. Normalean, bost zerrenda
ditu hezur bakoitzean, eta hezurren
batean lau ere izan ditzake.
Tenkak 15 zentimetrotik 35 zentimetrora bitartean neurtzen du, eta 0,5 kilotik

Normalean, tenkaren bizkarraldea berdexka da, alboak berde argiak dira, urre
koloreko islekin, eta sabelaldea berde
horixka da. Hegatsak gris kolore ilunekoak dira, ertz urdinxkekin. Zenbait
arrain ia beltzak dira, eta badaude berdeak, horiek eta urre-kolorekoak diren
arrazak ere.
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MENDIKO BARBOA
Barbus graellsii

enbait euskal ibaietako erdi-ibilguetan, ibaiaren hondoa bere
bizarrekin astinduz, ñabar koloreko arrain estilizatu eder bat ikusi
dezakegu. Arrain hori barboa da
(Barbus meridionalis graellsi).
Gipuzkoan Oria ibaiaren eta Urola
ibaiaren arroetan bakarrik aurkitu dira
barboak. Duela zenbait hamarraldi
Deba ibaiaren arroan ere aurkitzen
ziren, baina egun, ziurrenik kutsadura
dela-eta, desagertuta daude. Barbo
hau oso espezie arrunta da ibaietako
erdi- eta behe-ibilguetan, eta ibaiadar
garrantzitsuetan aurkitzen bada ere
(Leitzaran, Ibai-Eder, Amundarain),
normalean ez da oso gora igotzen.
Lurralde Historiko honetako ur-ibilgu

nagusietako uraren kalitatea berreskuratzen joan denez, Oriaren eta
Urolaren ardatza bezalako ibai-zatiak
birkolonizatu egin dira. Gipuzkoan,
unean-uneko ibai-zatietan salbu, barboak ez dira oso ugariak, eskasak
baizik.
Bizkaian, barboa bereziki Kadagua
ibaian, Nerbioi ibaian eta Artibain aurkitzen da. Araban, berriz, askoz ere
hedatuagoa dago: ia arro hidrografiko
guztietan aurki dezakegu (Ebro,
Berron, Zadorra, Cobes, Ayuda,
Bayas, Omecillo, Puron Ega...).
Hondoko arraina
Gehienez ere 30 zentimetroko luzera

izatera iritsi daiteke, nahiz eta ohikoena 20 eta 30 cm artean neurtzea den.
Barboa talde txikietan bizi den arrain
bentoniko bat da, korronte moderatuko lekuetan. Arrain gazteenak sakonera gutxiagoko zatietan egon ohi
dira, korronte handiagoko ibai-zatietan; arrain zaharrenak, berriz, sakonera handiagoetan bizi dira, ur lasaiagoetan.
Barboak talde txikitan bizitzeko joera
du, nahiz eta talde horiek ez diren
inoiz iristen loinak bezalako beste
arrain-espezieek eratzen dituzten taldeen adinakoak izatera.
Egunez korrontean mantendu ohi
bada ere, ur-jauzietatik gertu, gauez
elikagai
bila
irten
ohi
dira.

Barraskiloez, harrez, intsektuez, arrainen arrautzez eta, zenbaitetan, landareen hondakinez elikatzen dira.
Zenbaitetan, uraren gainaldera igotzen dira, eulien larbak harrapatzeko
asmotan, eta burua uretatik ateratzen
dute, erruten ari diren dipteroak harrapatzeko helburuarekin. Arrain helduek
arrain txikiak ere jaten dituzte. Uretara
hiltegietatik datozen hondakin-urak
isurtzen badira, barboak zonalde
horretan biltzen dira.
Neguko hilabete hotzenak iristen
direnean hibernazio antzeko batean
sartzen dira, talde txikietan biltzen
baitira, ur sakonetan edo ibaiertzetik
gertu dauden landareen sustraien edo
harrien azpian.
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Errunaldirako lekualdaketa
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Errunaldia maiatzetik ekainera bitartean gertatzen da. Garai horretan,
arrek, buru gainean eta bizkarraldean, tuberkulu zurixkak dituzte, luzerako serietan ezarriak. Eztei-botoiak
dira, eta ugalketarako prest daudela
esan nahi dute.
Errunaldian zehar taldetan biltzen
dira, eta ibaietan gora egiten dute,
sakonera txikiko eta korronte ez oso
handiko hondo lohitsu edo harritsuen
bila.
Leku egokiak aurkitzerakoan arrautzak non jarri hautatzen dute. Emeek
hiru mila arrautzatik bost mila arrautzara bitartean jartzen dituzte.
Gurasoek, arrautza horiek behin
ernaldu ondoren, hondoko lohiaz
estaltzen dituzte edo, bestela, itsas-
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korrak direnez, zuzenean itsasten
dira harrietara.
Errunaldia amaitutakoan, arrain helduak ibaian behera joaten dira, jatorrizko lekuetaraino, eta errunaldirako
hautatutako zatietan arrainkumeak
besterik ez dira geratzen.
Arrainkumeak hamabost edo hamasei egunetara irteten dira arrautzetatik, uraren tenperaturaren arabera.
Orduan, lehenengo egunetan elikagai
gisa erabiliko dute zaku bitelino txiki
batez hornituta irteten dira arrautzetatik. Behin beren erreserbak kontsumitu dituztenean, barbo txikiak mugitzen eta animalia bentoniko txikiak
harrapatzen hasten dira.
Lau edo bost urtera heldutasun
sexualera iristen dira. Azpiespezie
hau aro glaziarraren aurreko aldi epeleko erlikiatzat hartzen da.
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Ezaugarriak
Mendiko barboaren gorputza luzanga
da, eta bere kolorea desberdina izan
daiteke, bere habitataren ezaugarrien
araberakoa. Ur argi eta azkarretan aurkitzen diren arrainen koloreak askoz
ere biziagoak dira; ur geldoagoetan
bizi diren arrainen koloreak, aldiz, ilunagoak dira. Bizkarraldea urdina eta
sabelaldea zurixka dute, eta ez bizkarralde ñabarra eta sabelalde horia.

Arrainkumeek gaztaina-koloreko orban
ugari dituzte gorputz osoan banatuta,
baita hegatsetan ere. Baina heldutasun sexualera iristen direnean galdu
egiten dituzte orban horiek.
Alboko lerroan 47-52 ezkata dituzte.
Barbo honen bizkarrak ez du hainbesteko arku-forma, Europaren erdialdean
bizi den ibaiko barboaren (barbus barbus) kasuan bezala. Bestalde, bizkarhegatseko erradio luzeenaren atzealdeko ertzak ez du zerra-forma-.
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ISATSGORRI BARBOA
Barbus haasi

sats gorria duen barboa edo barbo
arrunta (Barbus haasi) asko
murriztu da azkeneko urte hauetan. Hori dela-eta, Mehatxupeko
Espezieen Euskal Katalogoan espezie Ahul gisa jaso zen.
Lehen oso ugaria zen Arabako ibaiibilguetan, baina egun Zadorra eta
Puron ibai arabarretan bakarrik aurkitzen da.
Barbo arruntaren ezaugarri nagusia
da gorputz oso liraina duela, bizkarprofil erregularrarekin, eta ezkata
zikloideoz dagoela estalita.
Hori horrela, alboko lerroan 46-51
ezkata ditu. Hegatsen posizioa eta
horien tamaina gainerako barboena

bezalakoa da.
Espezie honen kolorea aldatu egiten
da, bizitokiaren arabera. Ur garbi eta
sakonetan aurkitzen diren arrainak
berdexkak edo ñabar berdexkak dira
bizkarraldean, zilar-kolorekoak alboetan, batzutan nahiko distiratsuak, eta
zurixkak sabelaldean.
Oso sakonak ez diren ibaietan, eta
hain gardenak ez diren uretan, barboen koloreak ez dira hain biziak izaten;
argiagoak dira bizkarraldean, eta
horixkak alboetan eta sabelaldean.
Arrain gazteenek orban zuri ugari
dituzte gorputz osotik. Orban horiek
desagertu egiten dira arraina heldutasunera iristean, mendiko barboarekin

gertatzen den bezala. Bizkar-hegatsaren lehenengo erradioaren azpiko
erdialdea osifikatuta dago, eta atzeal-

dea, berriz, hortzikatuta agertzen da,
baina erradio hori ondorengo erradioak
baino zerbait lodiagoa da. Bizkar-
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hegatsa mendiko barboarena baino
luzeagoa da, arraina ere handiagoa
baita. Izan ere, zenbait kasutan 80
zentimetroko luzerara eta 6 kiloko
pisura iritsi daiteke.
Buruaren goialdeko profila nahiko
konbexua da, eta ahotik gertu dituen
bizarrak oso luzeak dira. Bizar atzeratuenak begiaren atzealdeko ertzera
orotsi daitezke.Ahoa nahiko inferoa
da, ezpainak haragitsuak dira, eta
faringe-hortzak nahiko posizio altuan
kokatzen dira.
Ugalketa

Mendiko barboak bezala, isats gorriko barboak harrak, krustazeoak,

moluskuak, intsektuak, larbak eta
uretako landareak jaten ditu.
Jarduera-maila handienera udaberrian eta udan iristen da. Garai horretan uretako landareetatik gertu bizi da
eta arrain-multzo handiago edo txikiagoetan biltzen da. Multzo horiek geldirik egon ohi dira egunez, eta iluntzean, berriz, elikagaiak bilatzera
zuzendutako jarduera biziari ekiten
diote.
Neguan zehar oso gutxi jaten dute,
barboak zonalde sakonagoetara eta
ur lasaiagoetara joaten baitira, eta
bertan egoten baitira, geldirik, edo
hondoko lohiaren azpian.
Udaberrian ugaltzen da, maiatzetik
ekainera bitartean. Orduan, arrei,
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beste zenbait ziprinido espezieei bezala, tuberkulu batzuk ateratzen zaizkie
aurpegian eta buruan; eztei-botoiak
dira.
Hori horrela, garai horretan arrainmultzo handiak osatzen dituzte, ibaietan gora egiteko, erruteko leku lasaien
bila.
Emeak 4 edo 5 urtetan iristen dira
heldutasun sexualera. 2 milimetro
inguruko diametroa duten 6.000-

20.000 arrautza horixka jartzen dituzte. Arrautza horiek, behin ernalduak
izan ondoren, hondoko lohiaren
azpian sartzen dituzte, isatsekin egiten dituzten mugimendu indartsuen
bidez.
Arrainkumeek arrautzetatik irteteko
behar duten denbora, neurri handi
batean, uraren tenperatuaren araberakoa da, baina, normalean, bi aste
ingurukoa izan ohi da.
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4.
B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
1.
2.
3.
4.

Barbus
Barbus
Barbus
Barbus

capito. Tamaina: 90-105 cm. Pisua: 9-15 kg.
brachycephalus. Tamaina: 90-120 cm. Pisua: 12-20 kg.
comiza. Tamaina: 20-30 cm. Pisua: 0,6-0,9 kg.
cyclolepis. Tamaina: 20-30 cm. Pisua: 0,6-0,9 kg.

8.
B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
5.
6.
7.
8.

Barbus ciscaucasius. Tamaina: 25-39 cm. Pisua: 0,6-1,5 kg.
Barbus graecus. Tamaina: 30-45 cm. Pisua: 0,9-2 kg.
Brbus albanicus Tamaina: 30-45 cm. Pisua: 0,9-2 kg.
Barbus prespensis. Tamaina: 20-30 cm. Pisua: 0,6-0,9 kg.

Z
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ZARPADA

IZENDATUA

Leuciscus cephalus cabeda

arpada (Leuciscus cephalus
cabeda) ziprinidoen familiako
arrain bat da. Bere tamaina 20
zentimetro baino zerbait gehiagokoa
da, nahiz eta 40 zentimetroko luzerara eta kilo eta erdiko pisura iritsi daitekeen.
Linneo
sailkapenaren
arabera,
Leuciscus
cephalus
espezieko
azpiespezie bat da, eta Europa osoan
aurki dezakegu, baita Britainia
Handian ere.
Zarpada Frantziaren hegoaldean eta
Iberiar Penintsularen iparraldean
dago banatuta. Euskadin, berriz,
Arabako hegoaldeko isurialdean
bakarrik aurkitzen da; Ebro eta Bayas
ibaietan.
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Zenbait populazio oso eskas aurkitu
daitezke, baita ere, Zadorra ibaian.
Ibaietako habitat gustukoena erdi-ibilguetan aurkitzen da, korronte ez oso
handiko lekuetan, nahiz eta korrontea
oso handia dela nabaritzen duenean
ibaiertzetara hurbiltzen den.
Euskal Herriann zarpada pixkanaka
ari da desagertzen. Zenbait erreferentzia dokumentalen arabera, arrain
hau oso ugaria zen duela zenbait
hamarraldi, nahiz eta ez izan barboak
edo loinak bezalako ugariak. Bayas,
Ebro eta Zadorra ibaien inguruan bizi
ziren pertsonen testigantzen arabera,
berrogeita hamarreko hamarraldian
ez zen arraroa zarpada izenez izendatzen zituzten arrain horien sarda

handiak ikustea ibaiertzetik gertu.
Egun,
oso
eskasak
direnez,
Mehatxupeko
Espezieen
Euskal

Katalogoan Desagertzeko Zorian dagoen espezie gisa daude sailkatuta, eta,
ondorioz, babespean daude.
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Arrain gihartsuak eta taldekoiak

72

Arrain honen kolorea berdexka da;
pixka bat ilunagoa bizkarraldean.
Bular aldeko hegatsak eta uzki-hegatsak gorrixkak dira. Oso arrain aktiboa
da,igerilari ona, eta erraz bereizi daiteke bere ezkata handiengatik.
Arrainkumeak bi uren artean igeri egiten duten multzoetan biltzen dira;
baina, hala ere, hazten doazen heinean, bakartiagoak bilakatzen dira, eta
bakarkako bizitzari ekiten diote ibaiaren hondoan.
Oso arrain gihartsuak dira, korronte
nahiko gogorreko ibaietan igeri egitera ohituta daudenak; luzerako giharrek gorputz osoaren pisuaren %50
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pisatzen dute. Proportzio hori nahiko
handia da, baina ez da iristen ibaietako goi-ibilguetan bizi diren beste
arrain gihartsuenen proportziora. Izan
ere, goi-ibilgu horietako korronteak
askoz ere azkarragoak dira, eta hor
bizi diren arrainetan, hala nola amuarrainaren kasuan, proportzio hori bi
herenekoa da.
Ziprinido horien muskulatura oso
garrantzitsua da, horri esker abiadura
handiz egiten baitu igeri ur azpian.
Gainera, mugimendu azkarrak egiteko gaitasun hori oso baliotsua da bai
elikagaiak bilatzeko eta baita harrapariei ihes egiteko ere.
Jaiotzaz dira taldekoiak -bereziki
gazteak direnean- eta, horregatik,

73
inolako zalantzarik gabe biltzen dira
taldetan, etsai komunari aurre egiteko. Portaera hori beste arrain askok
ere erabiltzen dute, eta oso emaitza
onak ematen ditu.
Elikadura
Oso jatun handia da, eta denetik jaten
du; bere garapenaren lehenengo faseetan krustazeoen larbak, algak, uretara

eroritako fruituak, aireko nahiz uretako
intsektuak, arrainen arrautzak eta
haziak jaten dituzte; ondoren, helduarora iristen direnean, ohitura harrapakariagoak hartzen dituzte, eta anfibioak
eta arrainak, hala nola amuarrain gazteak eta horien arrainkumeak, harrapatzen dituzte.
Arrain orojale honek bidean topatzen
dituen hondakin guztiak ere irensten
ditu. Horregatik, oso komenigarria da
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ibaietarako, garitu egiten ditu-eta.
Ehizatzeko erabiltzen duen teknika
oso erraza da. Bere harrapakina gertu
dagoen bezain laster, bat-batean egiten dio eraso, eta ez dio erreakzionatzeko denborarik uzten. Horretarako,
asko laguntzen dio bere indar muskularrak. Cambridgeko Unibertsitateko
Zoologia Saileko laborategian gauzatu ziren esperimentuek erakutsi dute 9
zentimetroko arrain gazte batek
segundoko 50 metroko abiaduran
igeri egin dezakeela, isats hegala
segundoko hamar aldiz mugituz. Isats
hegalaren mugimendu-abiadura berarekin, beste arrain zaharrago batek,
24 zentimetroko luzerako arrain
batek, arrain gazteak baino hiru aldiz
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Horrek esan nahi du segundoko 636,5
metroko azelerazioa duela, bost segundo horietako bakoitzean.
Animalia oso azkarrekin gertatzen den
bezala, arrain hauek oso azkarrak dira
distantzia motzetan, baina ez dira ahalegina mantentzeko gai izaten.
Ugalketa
azkarrago egin zuen igeri. Hori horrela, arrain gazteak segundoko hogeita
bost aldiz mugitu beharko luke isats
hegala abiadura hori eskuratu ahal
izateko.
Arrain-mota honetan, indarraren %84
isats hegaletik dator, eta indar hori
isats hegalaren mugimendu-maiztasunaren araberakoa nahiz mugimendu-hedapenaren araberakoa da.
Horregatik, arrainaren gehieneko
abiadura zehazten duen hirugarren
faktorea tamaina da. Esperimentuetan lortu zen gehieneko abiadura
orduko 6,3 kilometrokoa da, 15 cm-ko
luzera duen arrain batean. Geldirik
egotetik abiatuta, 5 cm egin ditzake
segundo baten hogeiren batean.

Hiru edo lau urteko adina dutenean,

heldutasun sexualera iristen dira, eta
udaberrian errunaldia hasten da.
Orduan, arren koloreak bizitu egiten
dira, eta buruan eta bizkarraldean ohikoak diren eztei-garatxoak ateratzen
zaizkie, tuberkulu arantzatsuak izango
balira bezala. Maiatza eta ekaina artean, arrek eta emeek sakonera txikiko
ibai-zati lasaiak bilatzen dituzte. Ur
horiek oso oxigenatuak izan behar
dute, eta gutxienez 15 graduko tenpe-
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ratura izan behar dute. Gainera,
ezinbestekoa da hondo lohitsuak
eta landaredia ugariz hornitutako
ertzak izatea. Emeek beren arrautzak jartzen dituzte, eta, ondoren,
arrek ernaldu egiten dituzte.
Arrautza horiek ibai hondoetako
lohira edo ibaiertzetako landaredira
itsasten dira.
Eme
bakoitzak
20.000-50.000
arrautza jartzen ditu, nahiz eta bere
tamainaren arabera 200.000 jartzera ere iritsi daitekeen. Arrautzak
horixkak izan ohi dira, eta 1,5 mm
neurtzen dute. Errunaldiak hamarhamabi egun irauten du. Larbek,
jaiotzean, 7 mm neurtzen dute.
Arrak hiru urte baino pixka bat
gehiagorekin heltzen dira, eta
emeak, berriz, urtebete beranduago.

1.

2.
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Ezaugarriak
Buru zabala du, aho terminala eta uzkihegatsaren atzealdeko ertza konbexua
da. Leuciscus cephalus izeneko espeziearekiko desberdintasun bat du: bere
buruaren ingurunea konikoagoa dela,
eta ez hain borobildua. Gainera,
begien arteko tartea askoz ere txikiagoa da. Bere gorputzaren kolorea berdexka da, isla urdinekin. Alboak zilarkolorekoak dira, eta sabel aldea, berriz,
zurixka. Ezkatak handiak dira: 40-45
ezkata ditu alboko lerroan. Bizkarhegatseko eta isats hegaleko erradioak ilunak dira. Ur sakonetan bizi diren
indibiduoen gorputzaren pigmentazio
orokorra biziagoa da, distira handiagoarekin; ur ez hain sakonetan bizi direnen gorputzak, berriz, zurixkak edo
zilar-kolorekoak dira.

3.
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4.
B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
1. Leuciscus illyricus. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 200-300 gr.
2. Leuciscus aphipsi. Tamaina: 12-18 cm. Pisua: 150-220 gr.
3. Leuciscus borysthenicus. Tamaina: 30-45 cm. Pisua: 0,5-1,2 kg.
4. Leuciscus polylepis. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 200-300 gr.

9.

6.

10.

7.

11.

8.

12.

B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
5.
6.
7.
8.

Leuciscus
Leuciscus
Leuciscus
Leuciscus

souffia. Tamaina: 12-25 cm. Pisua: 150-300 gr.
turskyi. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 200-300 gr.
ukliva. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 200-300 gr.
danilewskii. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 200-300 gr.
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9. Leuciscus survallice. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 200-300 gr.
10. Leuciscus microlepis. Tamaina: 25-35 cm. Pisua: 200-400 gr.
11. Leuciscus idus. Tamaina: 50-100 cm. Pisua: 600-1.700 gr.
12. Leuciscus leuciscus. Tamaina: 25-25 cm. Pisua: 300-550 gr.
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ERRUTILO HEGATSGORRIA
Rutilus arcasi

rrutilo hegatsgorria (Rutilus arcasi) Iberiar Penintsulako arrain
endemikoa da. Hori horrela, arro
hidrografiko guztietan aurkitzen da,
Guadalquivir ibaian eta Espainiaren
hegoaldeko ibaietan izan ezik.
Euskal Herrian ez dugu alerik aurkitzen isurialde kantabriarreko ibaietan
(Bizkaian eta Gipuzkoan). Ebro ibaiaren arroan bakarrik aurkitu daiteke.
Araban oso ugaria da lautada zeharkatzen duten ibaietan: Zadorra ibaian eta
bere adarretan, hala nola Alegria, Zalla,
Santa Engrazia, Gordoa eta Santo
Tomas eta Arroyo de la Venta ibaietan.
Araia ibaietan eta Arabako ekialdeko
muturreko erretenetan ere aurkitzen da.
Ibai guztietan loinarekin batera bizitze
da, ur ez oso sakonetako eta korronte
moderatuko erdi-ibilguetan.

Loinaren antzekoa
Arrain honen ezaugarri nagusia da bere
bular-hegatsak, sabel-hegatsak eta
uzki-hegatsa gorriak direla. Bestela, loinaren antz handia du, nahiz eta bere
burua txikiagoa izan eta bere muturra
borobilduagoa izan muturrean. Bere
ahoa posizio subterminalean irekitzen
da, eta goiko ezpaina nabarmenagoa
da, loinaren ahoa inferoa den bitartean.
Era berean, uzki-hegatsaren ertza konkaboa da loinaren kasuan, eta konbexua, berriz, kasu honetan. Azkenik, loinaren hegatsak ez dira gorriak.
Errutiloaren begiak oso handiak dira;
hori horrela, begi baten diametroa
begien arteko distantziaren berdina da.
Bere gorputza indartsua da. Gainera,
korronte handiko uretan bizi diren arrainak, elikagaiak bilatu ahal izateko lan
handia egin behar duten arrainak, ur
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lasaietan bizi diren arrainek baino gorputz luzeagoa dute. Gorputza mehetuz
doa, isats-pedunkulurantz gerturatzen
doan heinean, eta ezkata zikloideez
estalita dago. Hori horrela, 39-46 ezkata
ditu alboko lerroan. Arrain honen koloreak oso desberdinak izan daitezke, eta,
neurri handi batean, bere habitataren
ezaugarrien araberakoa da. Horrela, bizkarraldea berdexka, urdinxka edo horixka izan daiteke, isla metalikoekin. Aldeak
eta sabelaldea, berriz, zilar-kolorekoak
izaten dira. Alboetan luzetarako marra
gris ilun bat du.
Arrain taldekoia
Korronte gutxiko urak zeharkatzen dituzten arrain-multzo ugariak eratzen dituen
arraina da. Askotan, loina-multzoekin ere
nahasten da. Nahiago ditu ibai txikietako
eta erreketako ur lasaiak, nahiz eta
korronteak dauden lekuetan ere aurki
dezakegun, horietan landaredia ugaria
badago behintzat.
Neguko hilabeteetan zehar, hondotik

gertu egon ohi da eta udan, berriz, uraren azaleratik gertu egiten du igeri.
Orojalea da eta uretan aurkitzen dituen
organismo mota desberdinak jaten ditu;
hala ere, nahiago ditu uretako landareak
eta landare-hondakinak.
Apiriletik ekainera bitartean ugaltzen da.
Emeek sakonera txikiko ur lasaiak hautatzen dituzte (ibaiertzetik gertu daudenak). Horrela, oso itsaskorrak direnez,
uretako landareetatik edo hondoko
harritxoetatik gertu jartzen dituzte arrautzak. Gardenak eta tamaina txikikoak
dira.
Errunaldiak hamar egunetik hamalau
egunera irauten du, uraren tenperaturaren arabera. Larbak jaiotzen direnean,
horiek errekaren hondora jaisten dira, eta
bertan egoten dira, mugitu ere egin
gabe, zaku bitelinoko erreserbetatik elikatuz. Behin erreserba horiek amaitzen
direnean, zakua zurgatu egiten da, eta
elikagai bila irteten dira. Horretarako, bi
uren artean edo azaleratik gertu egiten
dute igeri, intsektuen larbez, landareez,
krustazeoez eta moluskuez elikatuz.

Euskal Herriko Ibai Arrainak, Karpak eta Barboak

IBAI ARRAINAK

C I P R I N I D A E FA M I L I A

81

5.

2.

6.

3.

7.

Euskal Herriko Ibai Arrainak, Karpak eta Barboak

IBAI ARRAINAK

1.

83

82

4.
B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
5.
6.
7.
8.

Rutilus
Rutilus
Rutilus
Rutilus

rutilus. Tamaina: 30-44 cm. Pisua: 800-1.757 gr.
pigus. Tamaina: 20-40 cm. Pisua: 700-1.000 gr.
rubilio. Tamaina: 20-30 cm. Pisua: 200-450 gr.
frisii. Tamaina: 40-70 cm. Pisua: 2.000-7.100 gr.

8.
B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
9. Rutilus alburnoides. Tamaina: 15-20 cm. Pisua: 150-250 gr.
10. Rutilus macrolepidotus. Tamaina: 12-18 cm. Pisua: 100-250 gr.
11. Rutilus lemingii. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 150-250 gr.
12. Rutilus macedonius. Tamaina: 12-18 cm. Pisua: 100-240 gr.
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XARBO
Gobio gobio

arboa (Gobio gobio) 11 zentimetrotik 15 zentimetrora bitartean
neurtu dezakeen arrain txiki bat
da. Bere ezaugarri nagusia da marroi
berdexka, horixka edo zilar-kolorekoa
dela, eta alboak zurixkak dituela.
Korronte mantsoko ur-ibilgu ez oso
sakon eta garbietan bizi da. Ur horien
tenperatura inoiz ez da egoten 3ºC-en
azpitik eta ezta 20ºC-en gainetik ere.
Izaera taldekoia du, eta nagusiki hondo
hondartsuak edo buztintsuak hautatzen
dituzten talde handietan bizi da.
Hautatzen dituzten hondo horietan
harrixka ugari egon ohi da, eta harrixka
horien artean bilatzen du zer jan, hon-

Espezie oso bitxia Euskal Herrian
doa astintzeko erabiltzen dituzten bizarren laguntzaz.
Bere familiako ia espezie guztiek bezala, xarboa orojalea da, eta harrak, intsektuak, molusku txikiak eta beste
arrainen arrautzak jateaz gain, landarehondarrak eta alga desberdinak ere jan
ditzake.
Hondo lohitsua duten uretatik ihes egiten du, baina oso gustukoak ditu ur
nahasiak, ibaien maila igotzearen
ondorioz sortzen direnak bezalakoak.
Neguan zehar ur ez oso sakonetara jotzen badu ere, uda iristen den heinean
ur ugari ez dagoen lekuetan ere topatu
daiteke.

Europa osoko ur kontinental gehienetan
banatuta -Pirinioen iparraldetik hasi eta
Kaspio itsasora arte-, xarboa Iberiar
Penintsulako zenbait ibaietan sartu da.
Euskadin Bidasoa ibaiaren arroan
-Gipuzkoa-, Ebro ibaiaren arro arabarrean -eta zenbait ibaiadarretan- nahiz
Omecillo ibaiaren behe-ibilguan bezalako unean uneko lekuetan bakarrik aurki
daiteke.
Horregatik, Mehatxupeko Espezieen
Euskal Katalogoan espezie bitxitzat hartzen da, eta, ondorioz, babes berezia
merezi du.
Bidasoan oso ohikoa da xarboren bat

topatzea ur azkarretan, amuarrainekin
batera, baina Ebro ibaian behe-ibilguetan besterik ez da bizi, barboarekin eta
loinarekin batera.
Litekeena da xarboa berez egotea
Bidasoa ibaian, Europako banaketa
naturalaren ondorioz, eta Ebro ibaian,
berriz, behin eta berriz egin diren birpopulatze-lanen ondorioz aurkitzea.
Ugalketa
Arrain hau udaberri hasieratik maiatza
amaiera ingurura bitartean ugaltzen da.
Garai horretan, arrei botoi izenez ere
ezagutzen diren garatxo batzuk nabarmentzen zaizkie. Garatxo edo botoi
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horiek buruan, bizkarraldean eta hegatsetan azaltzen dira. Ondoren, migrazio
txiki bat gauzatzen dute, landaredia
ugari duten emari txikiko eta ibilgu mantsoko erreken bila.
Bere familiako kide gehienek ez bezala,
normalean arrak konkistatzaile bikainak
direlako eta emeak taldeka gorteiatzen
dituztelako, xarboaren kasuan emeak
dira arren atzetik joaten direna, ernalduak izan daitezen. Hori dela-eta, zenbait egunez ar bakoitzak eme desberdinek ibai hondoko hartxintxar artean
uzten dituzten arrautzak ernaltzen ditu,
Arrautza horiek garden urdinxkak dira,
tinda horixkekin, eta 2 mm-ko diametroa
dute. Emeak ez dira oso ugalkorrak,

mila arrautzatik hiru mila arrautzara
bitartean jartzen baitituzte, pisuaren eta
tamainaren arabera, errunaldiak irauten
dituen zortzi edo bederatzi egunetan
zehar. Gainera, errute baten eta bestearen artean zenbait eguneko atsedenaldia egon ohi da.
Behin arrautza horiek ernaldu ondoren,
arrautzatxoak hondoko harrietara edo
landaredira eransten dira, uraren tenperaturaren arabera aste betetik hilabetera
bitartean irauten duen epe baten
barruan eklosionatu arte.
Ezaugarriak
Gehienez ere 18 zentimetroko luzera
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izatera iritsi daiteke, nahiz eta arruntena
10-15 zentimetro inguru neurtzea den.
Xarboaren ezaugarri nagusia da bere
gorputza luzanga eta fusiformea dela,
barboek dutenaren oso antzekoa, baina
txikiagoa. Bere bizkarraldea borobildua
da eta hori kolorekoa, marroi berdexka
edo zilar-kolore grisaxka. Alboak, berriz,
argiagoak dira. Hala ere, xarboak duen
kolorea asko aldatzen da, inguruko uren,
sexuaren eta urtaroaren arabera. Hegats
guztiak dira hori
gorrixkak.
Alboko lerroak 35-40
ezkata ditu. Buruaren
tamaina ertaina da,
nahiko lodia, eta
mutur borobildu batean amaitzen da.
Begiak, proportzioan,
barboenak
baino
handiagoak dira, eta
baita nabarmenagoak ere.
Ahoaren alde bietan
bizar
bana
du.

Ezpain lodiak ditu eta, barailak hortzik
gabekoak badira ere, ziprinido espezie
guztiekin gertatzen den bezala, barboak,
familia honetan ohikoa den bezala, zenbait hortz ditu plaka korneo baten kontra
kokatzen diren bi hezur faringeoetan,
birrintze-aparailua eratuz.
Hezur horietako bakoitzean 7 edo 8 hortz
ditu, bi ilaratan ezarriak, eta horietatik 5
edo 6 kanpoaldekoan daude, 2 edo 3
barrualdekoan dauden bitartean.
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PISCARDO EZKAILU
Phoxinus phoxinus

zkailua (Phoxinus phoxinus)
da gure ur gezetako espezie
ugarienetako bat. Zalantzarik
gabe, Gipuzkoako ibai-ibilguetan
hedatuen dagoen espeziea da, eta
baita ugariena ere. Urumean,
Añarben,
Orian,
Agauntzan,
Araxesen, Leitzaranen, Ibai-Ederren,
Sallobenten eta horien ibaiadarretan
aurki ditzakegu ezkailuak.
Behe-ibilguetan zein erretenetako
goialdeetan agertzen dira, nahiz eta
ez duen egiten ibaietan gora amuarrainak egiten duenaren adina.
Bizkaian oso ugariak dira Mayor eta
Lea ibaietan; Kadaguan eta Agueran
eskasagoak dira. Araban, berriz, oso

ugariak dira, eta ia ibilgu eta erreten
guztietan aurki ditzakegu. Ezkailuak
bere ibilgu osoan kolonizatzen ditu
ibaiak, goiburuetatik hasi eta Ebro
ibaiaren behe-ibilguetaraino. Ibai
atlantikoetan mareen eraginpeko
zonaldeetara ere iristen dira. Ia
Europa osoan aurkitzen da, Iberiar
Penintsularen eta Italiaren zati batean izan ezik. Grezian, Eskozian eta
Norvegian ez dago ezkailurik.
7 zentimetrotik 12 zentimetrora bitarteko tamaina du, eta ezkailua korronte azkarreko eta hondo garbiko ibai
eta erretenetan bizi da. Askotan, bere
arerio natural den amuarrainekin
batera bizi da. Hala ere, kutsadura
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maila jakin bat jasateko gai da.
Korrontez kontra egin ohi du igeri, eta
arriskuren bat atzeman bezain laster
ibaiertzetako harrien edo sustraien
azpian bilatzen du babesa, hor bizi
baita normalean.
Arrain hau Ziprinidoen familiakoa da,
eta itsasoaren mailarekiko altitude
handienean bizi den ziprinidoa da. Oso

gogorra da, eta ur oxigenatuetan bizitzea nahiago badu ere, oxigeno gutxi
duten uretan eta ur gutxiko putzuetan
ere aurkitu daiteke.
Talde handitan biltzen dira. Hori horrela, taldetan, ibai eta errekatan zeharkako migrazioak gauzatzen dituzte, elikagai bila edota ugaltzeko xedez.
Maiatza inguruan, arrei -emeengandik
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kolore biziagoak dituztelako bereizten
dira-, garatxo edo eztei-botoi ugari
ateratzen zaizkie, ugalketa-aroa iristen delako. Bizkarraldea, buruaren
aurrealdea, masailak eta masailetako
operkuluak ere ohikoa dena baino
gehiago belzten dira. Operkuluetan,
gainera, orban zuri bat ateratzen da.
Alboetan urre-koloreko zerrenda beltz
bat du. Sabelaldea gorritu egiten da,
bular-hegatsak eta sabel-hegatsak
bezala.
Garai horretan, ezkailu emeez eta
arrez eratutako taldeak ur oso oxigenatuko ibai-zati eta zonaldeetara joaten dira. Zonalde horiek, gainera,
korronte arin bat izan behar dute.
Hondoak ezin du lohitsua izan; harrix-
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urtaroaren arabera. Oro har, bizkarraldea arreska edo berdexka da,
luzetarako marra ilunekin gorputzaren erdialdean. Alboak zilar- edo urrekolorekoak dira. Buru nahiko borobildua eta aurpegi oso zanpatua ditu.

kez eta harri-koskor ugariz egon
behar du hornitua. Emeek bostehun
arrautzatik mila arrautzara bitarteak
jartzen dituzte. Arrautza horiek zurixkak dira, eta milimetro bateko diametroa dute. Emeak askatzen dituen
arrautzen gainean arrak bere esperma isuri ondoren, hondoko harrietara
itsasten dira. Uraren tenperaturaren
arabera, larbek zazpi egunetik hamabost egunera behar dituzte jaiotzeko.
Ezaugarriak
Ezkailuaren ezaugarri nagusia da
bere gorputza zilindrikoa eta luzanga dela. Bere kolorea aldatu egin
daiteke, sexuaren, habitataren eta

Begi handiez eta bi ilaratan ezarritako
hortzez hornitua dago. Lau edo bost
hortz ditu kanpoko ilaran eta bi hortz
barrukoan. Hegatsak gardenak edo
horixkak dira, eta ezkatak, berriz, txikiak eta ugariak.
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LOINA
Chondrostoma toxostoma

oina (Chondrostoma toxostoma
toxostoma) Euskal herriko hainbat ibaitan aurki daiteke.
Gipuzkoan Oriako, Urolako eta
Debako ibilguetan dago, baina ez
Oiartzungoan eta Urumeakoan.
Azken urte hauetan zenbait loina aurkitu dira Bidasoa ibaiaren arroan,
baina litekeena da hori kontrolik
gabeko loina-askatzeen ondoriozkoa
izatea, ez baita ibai-sistema horretako espezie propioa.
Oria eta Urola ibaien arroetan behenahiz erdi-ibilguetan topatzen ditugu
loinak, eta baita horien ibaiadar ugaritan ere. Dauden lekuetan oso ugariak

dira, arazorik gabe ugaltzen baita.
Bizkaian Kadagua ibaian eta
Ibaizabal ibaian bizi da nagusiki, eta
Araban, berriz, oso ugariak dira Ebro,
Bayas, Omecillo, Ega, Inglares eta
Zadorra ibaietan.
Frantziaren hegoaldetik eta Iberiar
Penintsularen iparraldetik hedatzen
da.
Loinak 25 zentimetroko luzera izatera
iritsi daitezke, eta zenbaitetan oso
ugariak diren taldeetan bizi dira,
korronte azkarretako ibai-zatietan.
Gustuko dituzte bereziki landaredia
ugariko hondo lohitsuak. Izan ere,
orojaleak badira ere, asko gustatzen

zaizkie harrak, moluskuak, intsektuak
eta, bereziki, beste arrainen arrautzak.
Oso jatun onak dira.
Oso ohikoa da ikustea nola arrain
hauek beren ezpain korneoarekin hondoko harriak urratzen
dituzten, harrien gainean jaiotzen
diren algak karraskatuz, eta
horiek moztea lortzen dutenean
erabat irentsiz.
Udaberria iritsi bezain laster, oso
goiz, errunaldia hasten da, eta
martxoa edo apirila inguruan,
errun egiten dute. Orduan, talde
handitan bildurik, ibaian gorantz
egiten dute, erruteko leku ego-

kien bila. Hautatutako errute-lekuak ur
bizi eta garbiko guneak, ondo oxigenatutakoak, izan ohi dira. Leku horietan,
korrontea oso indartsua izan ohi da,
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eta hondoa harrixkaz betea egon ohi
da. Une horretan, arrek nahiz emeek
kolore biziagoak hartzen dituzte;
bereziki, arrek. Izan ere, horiek ezteibotoi izenez ezagutzen diren garatxoak garatzen dituzte beren buru eta
lepo gainean.
Eme bakoitzak, ar ugariz lagunduta,
ibai-hondoko harrixken eta landareen
artean uzten ditu arrautzak. Bi milimetro inguruko diametroa dute
arrautzek. Jaiotzerakoan, arrainkumeak zilar-kolorekoak dira, eta
ibaiertzetik gertu hartzen dute egoitza, ehun bat loinaz eratutako taldetan. Portaera hori ibaiko beste espezieetan ere gertatzen da; taldeak
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balizko harraparien aurrean bere
burua defendatzeko duen sistema
eraginkorra da.
Ezaugarriak
Loinaren ezaugarri nagusia da bere
gorputza gihartsua dela, eta 25 zentimetroko luzera izatera iritsi daitekeela, nahiz eta indibiduo arruntenek 15 cm-ko luzera duten.
Bizkarraldea berdexka du, alboak
zilar-kolorekoak dira eta sabelaldea,
berriz, zurixka. Era berean, zerrenda ilun bat du gorputza luzetara
zeharkatuz. Ezkatek orbantxo txikiak dituzte. Alboko lerroa 50-57

ezkataz eratzen da.
Ahoa nahiko kurbatua da, eta behealdean kokatzen da. Ezpainak finak dira

eta muturra, berriz, motza. Sei hortz
ditu, ilaran jarriak, hezur faringeo
bakoitzean.
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MAZKAR ARRANTZAGABEA
Barbatula barbatula

azkar
arantzagabea
(Barbatula barbatula) gorputz luzanga duen eta 10-12
zentimetro inguruko luzera duen
arrain txiki bat da. 14 zentimetroko
luzera izatera ere iritsi daiteke.
Espezie hori, mazkarretan arruntena,
Van Hasseltek 1823. urtean sortutako
Noemacheilus generoaren sinonimoa
den eta Linneok 1758. urtean sortu
zuen Cobitis generokoa da.
Mazkar arantzagabea Europa osotik
dago banatuta, herrialde nordikoetan
eta iparraldeko penintsulatan izan
ezik; Euskadin espezie nahiko arrunta da, eta hiru lurralde historikoetan

topa dezakegu.
Ez dugu aurkituko ez Bizkaiko iparmendebaldean (Karrantzako bailaran) eta ezta Kantauri itsasoan itsasoratzen diren ibaien bokaleetan ere.
Kutsadura organiko -ez kimiko- ugariko ibilguetan arrain honen populazioak nabarmen areagotzen direla
egiaztatu da.
Mazkar arantzagabeak ibaietako tarte
guztiak kolonizatzen dituela esaterik
badago ere, Euskadiko indibiduo
handienak malda handia duten eta
autrofizazio maila jakin bat duten
erdi-ibilguetan aurkitzen dira; hori
horrela, populazioaren dentsitatea

murrizten doa, goiburuetara nahiz
behe-ibilguetara gerturatzen diren heinean.
Gipuzkoan, Urumea ibaiaren ibilguan
aurki daiteke, Lastaola iragaten dueneko horretan; Oria ibaian ere bai,
Zegamatik eta Benta Aunditik iragaten
denean; Agauntzan, Ataundik iragatean; Albizturren, Albizturtik iragatean;
Araxes ibaian, Lizartzatik iragatean;
Urola ibaian, Telleriarte eta Lasaotik
iragatean; Ibai-Ederren, Matxinbentatik
eta Arantzazutik iragatean; eta abar.
Bizkaian, populazio horiek ez dira oso
ugariak izaten eta Lea nahiz Nerbioi
ibaietan aurkitzen ditugu. Araban,
berriz, ugariagoak dira, eta Ebro, Ega,
Berron, Inglares eta Zadorra ibaietan
aurkitzen dira.

Arrak baino handiagoak
diren emeak
Ibaiko loinak, adibidez, ibaiaren hondoan bizitzeko gaitasun handia du. Ia beti
hondoaren gainean gustatzen zaio
bizitzea, harearen eta lohiaren gainean
etzanda, nahiz eta ez diren horien
azpian ezkutatzen. Harea edo lohi
artean elikagaitzat hartzen dituen krustazeo ornogabe txikiak (Gammarus),
intsektuen larbak eta beste arrainen
arrautzak aurkitzen ditu. Arrain honek
ohitura bakartiak ditu, eta ez da inoiz
taldetan bizitzen. Gaizki aurkitzen
denean ihes egiten du berehala, metro
bat gainditzen ez duen ibai-zati txiki
bat iraganez, . Loina ur nahiko gazikarak jasateko gai da.
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Errunaldia udaberrian

Emeak arrak baino handiagoak dira,
eta, errunaldian zehar, udaberrian, bi
sexuetako indibiduoei eztei-tuberkuluz
estaltzen zaizkie sabel aldeko hegatsen barrualdea. Uraren tenperaturaren
arabera, apiriletik ekainera bitartean
erruten dute.
Eme bakoitzak 50.000 arrautzatik
65.000 arrautzara bitartean ezartzen
ditu, uretako harrixka eta landareen
artean. Zenbait kasutan, emeei arrautzak zulo batean jartzen ikusi zaie.
Arrautzak milimetro bateko diametroa
dute gutxi gorabehera, eta oso itsaskorrak dira.
Hamabost bat egun behar dituzte eklosionatzeko. Bizitzako lehenengo fasean zehar, arrainkumeek beren zaku

bitelinoko erreserbak jaten dituzte. Bi
edo hiru urte dituzten arten, mazkar
arantzagabeak ez dira heldutasun
sexualera iristen. Bere bizi-itxaropena
ez da zazpi urte baino gehiagokoa.
Mazkar arantzagabearen ezaugarri
nagusia da bere gorputza luzanga
dela, ezkata oso txikiz hornitua, eta
bere alboko lerroa oso nabarmena
dela. Kolore hori arreska iluna du, luzetarako seriean eratzen dituzten orban
beltz irregularrekin. Burua nahiko zanpatua du, eta ez du arantzarik begi
bakoitzaren azpian, mazkar arantzadunaren kasuan gertatzen den bezala.
Sei bizar ateratzen zaizkio ahotik oso
gertu eta familiako kide guztietan bezala, zakatz-irekierak oso txikiak dira.
Adituak ez direnek nahasi egin ditzake
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mazkar arantzagabea eta arantzaduna,
nahiz eta mazkar arantzagabearen gor-

putza indartsuagoa eta handiagoa izan
(12-14 cm).
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MAZKAR ARANTZADUNA
Cobitis calderoni

bro ibaiko uretan, Baños de
Ebro eta Laserna herrien artean, eta baita Omecillo ibaian,
Espejotik beherako uretan eta Bayas
ibaian ere, Herreñatik aurrera, mazkar arantzadun txiki bat bizi da.
Iberiar Penintsulako espezie endemiko hori Bacescuk deskribatu zuen
lehendabizikoz 1961. urtean. Bere
izen zientifikoa Cobitis calderoni.
Bere itxura eta mazkar arruntarena
(Cobitis taenia) oso antzekoa da. Izan
ere, hasiera batean taxon berean
sartzen ziren, nahiz eta duela zenbait
hamarralditatik ona, ibai iberiar gehienetako mazkar arantzadunak Ebro

ibaiaren arroan bizitzeaz gain, Duero
eta Tajo ibaien arroetan ere bizi dira.
Euskal Herrian dauden populazioek,
ikuspegi biogeografikotik, espezie
honen iparraldeko banaketa-muga
eratzen dute.
Arrain-mota hau desagertzeko arriskuan dagoen espezietzat dago hartua
Mehatxupeko Espezieen Euskal
Katalogoan. 8 zentimetroko luzera
gainditzen ez duen tamaina bat izan
ohi du, eta ibaietako behe-ibilguak
kolonizatu ohi ditu. Espezie honen
habitat diren ibilgu arabarretan, oso
ugaria ez bada ere, bai aurkitzen
dela erregulartasunez. Ibaiertz ez
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oso sakonetako hondo harritsu eta
landaretsuak hautatzen ditu; horietan,
korrontea oso eskasa da. Bere kromatismo mimetikoari esker, eta gautarra dela kontuan izanik, oso oharkabean pasatzen da hondoan geldirik
dagoenean. Horregatik, ez da arrain
oso ezaguna.

Arrain bentoniko bat da, eta eguna
ibaiko edo erreteneko harean edo
harrixkatan erdi ezkutatuta ematen du.
Gaua iristen denean bakarrik irteten da
harri artetik, elikagai bila joateko.
Elikadura, funtsean, intsektuen larbaz,
kopepodoez, krustazeoez, errotiferoez
eta abarrez osatzen da.
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Udaberrian ugaltzen da, nahiz eta
eme gehienek nagusiki amaitzean
errun. Emeek zulo txiki bat egiten
dute hondoan, beren bizkar-hegatsaren laguntzaz. Izan ere, bizkar-hegats
hori indar handiz astintzen dute, eta
zenbaitek galdu ere egiten dute.
Bizkar-hegatsa galduz gero, arrain
horiei munoi batera murriztutako isats
bat irteten zaie.
Behin zuloa egin ondoren, bertan
170-240 inguru arrautza jartzen ditu.
Arrautza horiek milimetro bateko diametroa dute. Ondoren, arrak ernaldu
egiten ditu arrautzak, gainera bere
esperma isuriz. Arrautzak abandonatu egiten dituzte eta, ondoren, eklosioa gertatzen da, handik bi hilabetera gutxi gorabehera (uraren tenperaturaren arabera).

1.

2.

Ezaugarriak
Espezie honek, bere generoko
beste espezieek bezala, gorputz
luzanga du, ebakidura subzilindrikoarekin, ezkata oso txikiz estalia.
Alboko lerroa oso ikusgarria da, eta
isats hegala nahiko borobildu eta
konbexua da.
Ahoa inferoa da, sei bizarrez hornitua; lau bizar goiko ezpainean eta
bi ezpain-ertzetan. Begi bakoitzaren azpian zulo txiki batean aurkitzen den arantza malgu bat du.
Bere kolorea zuria da, ilunagoa
bizkarraldean sabelaldean baino.
Alboetan zehar orban ilun erregularrak azaltzen dira, gorputzaren alde
bietan luzetarako zerrendak eratuz.
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4.
B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
9. Cobitis elongata. Tamaina: 12-17 cm. Pisua: 80-150 gr.
10. Cobitis larvata . Tamaina: 5-9 cm. Pisua: 60-120 gr.
11. Cobitis romanica. Tamaina: 10-12 cm. Pisua: 90-160 gr.
12. Cobitis taenia. Tamaina: 15-25 cm. Pisua: 200-300 gr.

5.

6.

IBAI KABUXA
Blenius fluviatilis

I

7.

104

8.
B E S T E E S P E Z I E B AT Z U K
5.
6.
7.
8.

Cobitis
Cobitis
Cobitis
Cobitis

aurata. Tamaina: 8-14 cm. Pisua: 80-130 gr.
caspica. Tamaina: 4-7 cm. Pisua: 60-90 gr.
caucasica. Tamaina: 6-11 cm. Pisua: 60-150 gr.
conspersa. Tamaina: 6-9 cm. Pisua: 60-120 gr.

bai-kabuxa (Blenius fluviatilis) itsasoko kabuxa ezagunen ahaide oso hurbila da, eta ur gezak kolonizatu dituen
kabuxa europar bakarra da.
Iberiar Penintsulako ekialdeko ur kontinentaletan, Frantziaren hegoaldean,
Italian eta Afrikaren hegoaldean aurkitzen da. Arrain honen tamaina 8 zentimetrotik 10 zentimetrora bitartekoa da nahiz eta 15 zentimetrora arte iritsi daitekeen-.
Euskal Herrian bizi diren indibiduo eskasak Arabaren hegoaldean aurkitzen dira,
Ebro ibaiaren adar diren Bayas eta
Omecillo ibaietan.
Behe-ibilguko ur garbi eta lasaiak,
korronte ahulekoak, ditu gustuko; hondoa harri txikiz eratua dutenak, eta ia
metro bateko sakontasunera ere iristen
ez direnak. Arrain sedentario eta bentonikoa da, eta eguna harri artean ezkuta-

tuta ematen du. Bere kolorea oso aldakorra da: nabar-kolore horixkaren eta
berdexkaren artekoa. Era berean, ezin
hobeki mimetizatzen da bere ingurunearekin. Mimetismoari esker, ibai hondoan
egoten da, geldirik, arrainkumeak, krustazeoak eta intsektuen larbak bezalako
harrapakin txikiei eraso azkarra egiteko
zain. Jatun oso handia da.
Udaberriaren amaieran eta uda hasieran ematen da ugalketa. Orduan, emeek
beren arrautzak, milimetro ingurukoak,
jartzen dituzte, hondoko harrien azpian.
Arrek, berriz, ernaldu ondoren, zaindu
egiten dituzte, larbak jaio arte, beste animalia akuatikoek irenstea saihesteko
xedez. Ibai-espezie bat bada ere, eta,
ondorioz, horien mugimenduak behatzea erraza bada ere, oso gutxi dakigu
espezie honen ugalketari buruz.
Oso biziak eta nahiko bitxiak dira; indibi-

Euskal Herriko Ibai Arrainak, Karpak eta Barboak

IBAI ARRAINAK

B L E N I D A E FA M I L I A

105

duo gazteenak talde handitan mugitzen dira, nahiz eta heldu bilakatzen
doazen heinean taldea utzi eta bakarti
egiten dira, bizitza sedentarioa eramango duteneko lurraldea okupatuz.
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Arrak ez bezalakoak diren emeak

Arrain txiki honek dimorfismo sexual
nabarmena du. Arren kolorea emeena
baino ilunagoa da, eta buruan emeena
baino handiagoa den gandorra dute.
Beren gorputza luzanga da, konprimitua, biluzia eta lirdingatsua. Alboetan,
hasieran kurbatua den eta ondoren,
amaierara arte, zuzena den lerro bat
dute. Sabelaldeko hegatsak, oso finak,
ibaiaren hondoaren gainean mugitzeko
erabiltzen ditu. Batzutan zutik mantentzen dira, sabelaldeko hegatsen gainean ezarrita.

C O T I D A E FA M I L I A

BURTAIN A R R U N T A
Cottus gobio

Arrain honen kolorea desberdina izan
daiteke, populazioaren, habitataren
nahiz animalien aldartearen araberakoa. Normalean nabar berdexka kolorekoa izaten da, orban txiki ilunekin.
Alboetan gaztaina-kolore argia du, bizkarraldeko orbanak baino handiagoak
diren orban obalatuekin. Sabelaldea,
berriz, zuri-kolore horixkakoa da.
Masailetan, ia beti, nabar-koloreko 2
edo 3 marra argi ikusi daitezke.
Ezpainak oso haragitsuak dira, eta
goiko baraila behekoa baino aurreratuagoa dago. Bi maxilarretan oso garatuta dauden hortz ugari, lerro estu
batean kokatuak, eta letagin kurbatu
handiak ditu.
Beste hainbat kabuxa-espezieetan
bezala, fraideak ere baditu harizpisorta batez eratutako apendizeak
begien gainean.

EZAUGARRIAK: arrain honen ezaugarri nagusia da bere gorputza luzanga
dela, ezkatarik gabea, arreska edo grisaxka; bizkarraldean eta alboetan tonu
horixkak ditu, eta sabelaldea zurixka du.
Burua zabala eta zanpatua du; ahoa
handia da eta bomerra hortz txikiez hornituta dago. Operkuluan ezten lodi eta
kurbatu bat du. Bestalde, ez du igerimaskuririk.
TAMAINA: 10 eta 15 cm artean neurtzen
du.
BIOLOGIA: arrain bentoniko eta gauta-

rra da. Egunez ezkutatuta egoten da,
ibaiko harrien azpian, eta iluntzean elikagai bila irteten da.
Martxotik maiatzera bitartean ugaltzen
da. Arrek zulo txikiak prestatzen dituzte,
eta emeek 100-200 arrautza jartzen
dituzte zulo horietan. Ondoren, arrek
ernaldu egiten dituzte arrautza horiek,
eta eklosioa gertatu arte zaintzen dituzte.
ELIKADURA: intsektuak eta arrainkumeak jaten ditu.
HABITATA: korronte ez oso sakoneko
eta oxigeno askoko ibaietan bizi da.
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PERKA AMERIKARRA
Miniopterus salmoides

lack Bass perka amerikarra
(Micropterus
salmoides)
Euskadiko zenbait urtegitan, hala
nola Gipuzkoako Urkulu urtegian,
Arabako Uribarri Ganboan eta
Legution eta Bizkaiko Errekatxo eta
Undurragan, partikularrek ezkutuan
sartu duten pertzido bat da.
Undurragako urtegitik, gainera, zenbait alek Nerbioi ibaiaren burualdea
kolonizatu dute. Ebro ibaian ere aurkitzen da perka amerikarra.
Kontrolik gabeko sarrera horiek oso
arriskutsuak dira bertako arrainen
eta anfibioen populazioentzat, eta,
horregatik, debekatuta daude. Hala
ere, horiek kontrolatzea oso zaila da.
Jatun oso handiak dira eta Estatu

Batuetan, jatorrizko herrialdean, “largemount bass” izenaz ezagutzen
zaie. Izen horrek “aho handiko
perka” esan nahi du, eta sabelean
elikagaiak sartzeko gose asegaitzari
egiten dio erreferentzia.
Mende amaieran sartua
Perka
amerikarra
Europara
(Alemaniara eta Herbeheretara) XIX.
mende amaieran iritsi zen, eta berrogeita hamarreko hamarraldian sartu
zen
lehendabizikoz
Iberiar
Penintsulan.
Arrain hori bi kiloko pisua eta metro
erdiko luzera izatera iritsi daiteke,
eta oso jatuna da. Zenbaitetan, ur

amerikarretan, 70 cm-ko eta 10 kiloko
perkak harrapatu izan dira. Aintzira
natural nahiz artifizialetan iristen da
arrain hau tamaina handienetara.
Perka amerikarra bereziki krustazeoez, arrautzez, arrainkumeez, zizareez, barraskiloez, igelez, intsektuen
larba handiez eta hainbat eta hainbat
arrainez elikatzen da. Perken elikaduraren %50 arrainez osatzen da.
Oso jatunak eta arinak dira, eta beren
harrapakinaren atzetik joaten dira,
hortz zorrotzez hornitutako baraila
indartsuaren azpian harrapatuta, hil
egiten den arte. Zenbait perka amerikarren sabelean harrapariaren tamainaren erdiraino ere iristen diren harrapakinak aurkitu dira.

Denbora batez perka amerikarra ur
hotzetan bakarrik bizi zela uste izan
zen, berez Kanadakoa eta Estatu
Batuetako iparraldekoa baitzen;
baina, egia esan, ur-mota oso desberdinetara egokitzen da, eta, ahal dela
behintzat, ur lasai eta epelak aukeratzen ditu -15 gradutik gorakoak-, eta
ez korrontean dauden ur hotzak.
Litekeena da hori horrela izatea ur
horietan Ziprinidoak bizi direlako, eta
horiek beren elikaduraren zati handi
bat direlako.
Indibiduo gazteenek sakonera txikiko
eta landaredia ugariko guneak hautatzen dituztela ikusi da, helduek ur
sakonagoak nahiago dituzten bitartean.
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Ugalketa

Udaberrian, apiriletik uztailera bitartean, uren tenperatuaren arabera, errunaldia gertatzen da, metro bateko edo
bi metroko sakoneretan, eta uraren
tenperatura 20ºC ingurukoa denean.
Orduan, arrek emeak aurkitzen direneko gune harritsuak bilatzen dituzte. Arraren eta emearen arteko lotura aldi baterakoa da, baina beste
arrain-espezieetan baino iraunkorragoa izan ohi da. Behin bikotea eratu
ondoren, emeak oso ondo garbitzen
du ertzetik gertu dagoen hondoko
zati bat, eta, arraren laguntzaz, 4560 zentimetro inguruko zulo bat egiten du bertan. Zulo horretan zenbait

landare sartzen ditu, eta ondoren
bera sartzen da, kolorerik gabeko
arrautza txiki-txikiak uzteko xedez
(1,5 mm-ko diametroa du arrautza
bakoitzak). Errunaldia emeak pisatzen duen kilogramo bakoitzeko
2.000-3.000 arrautzez osatzen da.
Behin arrautza guztiak kanporatu
ondoren, arrak ernaldu egiten ditu,
horiek bere semenaz bustiz.
Inkubazioak irauten dituen bost edo
sei egunetan zehar, arra eta emea
txandakatu egiten dira arrautzak
zaintzeko. Hegatsa mugituz urkorronte bat eratzen dute arrautzen
gainean, horiei oxigenoa ez faltatzeko. Era berean, arerioren bat agertuko balitz, zalantzarik gabe oldarkor-

tasunez erasoko liokete. Atseden
hartzen ari den kidea da arerioak
urrun-tzeaz arduratzen dena, habia-

ren barruan egoten dena arrautzak
lotuta mantentzeaz eta nahikoa oxigeno izateaz arduratzen den bitartean.
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Bost edo sei egun horiek iragatean, arrautza txiki horien
eklosioa gertatzen da eta 2
milimetro inguruko luzerara
iristen diren arrainkume txikiak
urduri ibiltzen dira habiatik,
gurasoen begiradapean. Zortzi
edo hamar egunetara zaku
bitelinoa birzurgatzen dute, eta
funtsean planktonaz elikatzen
hasten dira.
Ibaietako arrain jaioberri orok
azalerara gerturatu behar du,
aire pixka bat hartu eta zuzenean igeri-maskurira pasatzen den burbuila bat eratzeko. Horrela, bizi osoan zehar
uretatik mugitzea ahalbidetuko dion gasa eratzeko mekanismoa martxan jartzen da.
Igeri-maskuria puzterakoan
azaleraraino igo daiteke, eta
maskuria husterakoan, berriz, hondoraino jaitsi daiteke,
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ibaiko ur sakon eta ilunetan egoitza
bilatzeko xedez. Perka amerikarraren
arrainkumeak bere gurasoen zaintzari
ihes egin behar dio, azaleraraino iritsi
eta aire-burbuila bat arnastu ahal izateko. Bestela, gurasoren bat arrainkumeak egin nahi duenaz konturatuz
gero, atzetik joaten zaio, harrapatu
egien du, ahoan sartzen du eta bere
anaiek eratzen duten multzora jaurtitzen du. Zaintza horiek hiru edo lau

aste irauten dute; epe hori iragan
ondoren, taldeak beste bi edo hiru
astez elkarrekin jarraitzen duen arren,
helduek beren rola utzi eta ehiztaribizimodu bakartira itzultzen dira.
Arrainkume horietako batzuk hiru edo
lau urte izatera iritsi aurretik hiltzen
dira, oraindik heldutasun sexualera
iritsi ez direnean, eta, agian, beren
gurasoen ahutzetan.
Bi edo hiru hilabeteetara, 7 edo 8 zen-
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timetroko tamaina izatera iristen
direnean, pieza garrantzitsuak bilatzeari ekiten diote. Lutxoaren kasuan
bezala, perka amerikarraren kolorea
nabarra edo berdexka da, marra
argiagoekin, eta, horri esker, ehiza
egiteko zain egon ahal izateko
kamuflaje ezin hobea du.
Arrainkumeak oso azkar hazten dira
lehenengo urtean zehar, 15 zentimetroko luzera izatera eta 10-50 gramoko
pisua izatera iritsi daitezkeelarik.
Heldutasun sexualera iristen dira 2530 zentimetroko tamainara eta 500800 gramoko pisura iristen direnean;
hau da, jaiotzen direnetik bi edo hiru
urtera.
Ezaugarriak

Perka amerikarraren gorputza obalatua eta konprimitua da, kolore berdexkakoa, alboetan ilara bat eratzen
duten gaztaina-koloreko zenbait orba-

nekin. Orban horiek nabarmenagoak
ala lausoagoak dira, arrainen adinaren
arabera; horrela, agerikoagoak dira
arrain gazteenetan. Arrain gazteek,
lehendabiziko urteetan, marra bertikal
batzuk dituzte alboetan; marra horiek
desagertu egiten dira arrainak zahartzen doazen heinean.
Alboko lerroan 65-70 ezkata daude.
Burua indartsua da, ahoa zabala, nahiko
zeiharra, eta beheko baraila goikoa
baino aurreratuagoa dago.
Hortzak motzak eta barrualderantz kurbatuak dira. Hortz indartsuak ditu baita
ere hezur palatinoetan. Aho txikiko perka
amerikarretik (Micropterus dolomieui)
ahoaren tamainagatik bereizten da; izan
ere, espezie honetan, ahoaren muturrak, ia begiraino iristen bada ere, ez du
gainditzen. Bizkar-hegatsa bitan dago
zatitua; lehenengo zatiak 9-11 erradio
arantzadun ditu. Uzki-hegatsak ere hiru
erradio arantzadun ditu, erradio bigunak baino lehenago.
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ARRAIN EGUZKI
Eupomotis gibbosus

upomotis generoko kide izanik,
arrain eguzkia (Eupomotis gibbosus) kontinente amerikarraren ekialdetik ekarri zen Europara
1886. urtean, eta aintzira eta ibaietan
sartu zen.
Euskal Herriann ere ezkutuan sartu da
azkeneko hamarraldian, Arabako hainbat ureztatze-putzutan, Jungitukoan
adibidez, eta baita Uribarri Ganboako
urtegian ere. Gipuzkoan ere aurkitzen
dugu espezie hau, Urkuluko urtegian
hain zuzen ere. Bizkaian ez da espezierik aurkitu inongo ur-ibilgutan.
10 zentimetrotik 15 zentimetrora bitarteko tamaina batekin -oso gutxitan iristen da 30 zentimetrora-, black bass
delakoa bezala, oso jatun handia da.

Arrainen arrautzak, arrainkumeak,
arrain txikiak, krustazeoak eta uretako
intsektuak jaten ditu, eta oso kaltegarria da habitat berean bizi diren gainerako espezieentzat.
Aintziretako, urtegietako, putzuetako
edo korronte suabeko ibaietako ur ez
oso sakonetan bizi da.
Arrain horiek oso ugalkorrak dira.
Errunaldia iristen denean, arrak dira
hondoa prestatzeaz arduratzen direnak; hori horrela, hondoa garbitu eta
15 bat zentimetroko diametroa duen
zulo bat egiten dute. Zulo horretara
zuzentzen dute bikotea, bertan errun
dezan. Arrak, ondoren, arrautzak
ernaldu egiten ditu, eta black bass
delakoak ez bezala, eklosioa gertatu
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arte zaintzen ditu, nahiz eta, batzutan,
gosea duenean, jan egiten dituen.
Kolore deigarriak
Arrain eguzkiaren ezaugarri nagusia da
ia lauak diren ezkataz estalitako
gorputz zirkular, altu eta konprimituak oso kolore deigarriak
dituela. Arrain helduak berdeak
dira, isla metalikoekin, eta oso txikiak diren orban urdin ugari ditu
han eta hemen. Operkuluetan,
arrek orban gorri iluna dute eta
emeek, berriz, gorri argia, ia
horixka. Bere sabelaldearen zati
bat gorri horixka da, eta bular
aldeko, sabelaldeko nahiz uzkiko
hegatsak hori gorrixkak dira.
Bere burua motza da, begiak oso
handiak eta operkuluek ez dute
hezurrik. Bizkar-hegats bakarra

du, eta bere lehendabiziko zatian erradio hezurdunak ditu. Bular aldeko nahiz
sabelaldeko hegatsak oso txikiak dira,
eta maila berean kokatzen dira, isatshegalaren atzealdean zerbait eskotatua
dagoen bitartean.
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LUTXOA
Esox lucius

aurogeita hamarreko erdialdetik aurrera, Arabako Legutioko
eta Albinako urtegietan ezkutuan sartu zen ur gezetako arrain
handienetako bat, lutxoa (Esox
lucius). Lutxo eme zaharrenak metro
eta erdiko tamaina izatera eta 35
kiloko pisua izatera iritsi daitezke.
Hain da handia, hain da jatuna eta
etsai naturalik ez duenez, Europaren
erdialdetik datorren espezie honek
kalte handiak eragin ditu ibaietako
espezie autoktonoetan. Gainera, oso
ondo egokitzen da habitat berrietara,
eta, horregatik, oso azkar ugaldu da;
ondorioz, orain oso zaila da lutxoaren hedapena geldiaraztea. Otxandioko urtegian ere aurkitu dira lutxo-

ak; bertan, bikote ugaltzaile ugari
ikusi dira, nola erruten zuten urtegira
ematen zuten ibai-adarretan. Eme
bakoitzak 12.000 arrautza erruten
dituela kontuan hartzen badugu, eta
gure uretan dauden indibiduo helduek etsai naturalik ez dutela aintzat
izanik, oso erraz uler dezakegu
lakuetako fauna autoktonoan eragiten duen desoreka(arrainengan,
anfibioengan eta ur-hegaztiengan).
Jatorriz, Europaren erdialdekoa
Ingalaterrakoa, Frantziakoa eta
Europaren erdialdekoa da jatorriz,
baina Iberiar Penintsulako ibai handienetako batzuetan ere sartua izan
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da. Lutxoa oso ondo egokitu da habitat horietara. Hala ere, duela zenbait
urte lortutako indibiduoen gehieneko
kopuruaren ondoren, egun zenbait
populazio murrizten ari dira; izan ere,
ez dago guztientzako nahikoa elikagai, eta, ondorioz, elkarren arteko eta,
bereziki, indibiduo gazteenenganako
harraparitzara jo dute.
Lutxoa, zalantzarik gabe, ibai eta aintziratako harrapari beldurgarriena da;

hori horrela, “ur gezetako marrazo”
izenez ere ezagutzen da.
Igerilari oso bizkor eta indartsua da,
eta bere krudelkeria nabarmenak ur
gezetako beste edozein espezierena
gainditzen du.
Ur gezetako erraldoi hau, ehizatzeko,
zelatan egoten da. Beti geldirik egoten da, landarediaren artean erdi
ezkutatuta, eta bere biktima distantzia
egokira jartzen denean, hegatsaz
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kolpe bat emanez, baraila indartsuetan ilaran kokatzen diren hortz
zorrotzen artean harrapatzen du, hil
arte.
Harrapakina oso handia denean, lutxoaren barailen zehaztasuna areagotu egiten da, eta hil arte hozkatzen
du. Gorputzaren atzealdearekin
mugimendu azkar eta bortitzak eginez, lutxoak, ondoren, burutik hasita
irensten du harrapakina. Ikusteko
aukera izan dutenak konturatu dira
nola zeharkatzen dituen olatuak,
gezi bat izango balitz bezala, eta
bere harrapakinen gainean hutsik
gabeko segurtasunaz erortzen den.
Gainera, jazarpenean uretatik azaleratzeko gaitasuna ere badu.
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Hain dira jatunak arrain hauek, zenbaitetan arrain handiegiak irentsi
nahian asfixiaz hildako aleak aurkitu
direla. Igarabekin ere egiten du
borroka, eta uretan sartzen diren
pertsonen gorputz-adarrei eraso egitera eta hozkatzera ere iristen dira.
Albinako urtegian bainu bat hartzen
ari ziren pertsonei gertatu zaie hori;
horregatik, nahiko arriskutsua dela
esan daiteke. Egun bakar batean,
lutxo batek bere pisuaren heren
baten baliokidea den janari-kopurua
irentsi dezake, eta bere tamainaren
erdia bezain handiak diren harrapakinak jan ditzake. Irentsi nahi hori
dela-eta, oso azkar garatzen da;
izan ere, urtebetean kilo bat pisatze-

ra iritsi daiteke, eta bi urte. Metro
bateko luzera duen eta 8 kiloko pisua

duen 12 urteko lutxo zahar batek,
bere bizitza osoan, 175 gramoko
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2.500 arrain jango zituela kalkulatu
da.
Hazkuntza azkar hori bizilekutzat
duen habitateko uren araberakoa
ere bada. Hori horrela, korronteak
dituzten ur-ibilguetan (horietan
amuarrainak eta oso azkar mugitzen
diren beste espezieak bizi dira), ez
da urtegi eta putzuetako ur lasaietan
bizi diren lutxoak bezain azkar hazten. Izan ere, urtegietan eta putzuetan, lutxoa nagusiki Ziprinidoez elikatzen da, eta, horiek, oso erraz
harrapatzen dira.

Eme bat ar ugarirentzat

Lehendabiziko eguzki-izpiek negua

amaitu dela iragartzen dutenean, eta
urak epeltzen hasten direnean, lutxoak ugalketaren deia aditzen du.
Horrela, ugalketa otsailaren amaieratik apirilaren erdialdera arte ematen da. Eme nahiz arrek negua bakarrik iragan dute, eta errunaldia iristean aurreko urteetako errute-gune
berdinetan biltzen hasten dira.
Ura epeltzean eta 9 graduetaraino
iristen denean, emeek 2,5-3 mm
inguruko tamaina duten arrautzak
non utzi bilatzen hasten dira.
Landaredia
ugariz
hornitutako
lekuak hautatu ohi dituzte.
Orduan, bi edo hiru ar emearen atzetik joaten dira, emeak hautatu duen
lekura arte. Emea arrautzak askatzen hasten da. Arrautza horiek, ura-
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rekin kontaktuan sartzean, itsaskor
bilakatzen dira, eta uretako landareetara eransten dira. Arretako bat besteak baino azkarrago ibiltzen da, eta
arrautzak espermaz bustitzen ditu.
Esperma askatzen duen bitartean
isatsa etenik gabe mugitzen du,
esperma emeak askatzen dituen obuluekin elkartzea bilatuz.
Behin bere esperma agortutakoan,

joan egiten da. Orduan, kitzikatuta
dagoen beste ar batek bere lekua
hartu eta emeak uzten duen arrautzakopuru izugarriak ernaltzen jarraitzen
du. Izan ere, emea 300.000 arrautza
hartzera iritsi daiteke (30.000 arrautza
emearen pisuaren kilo bakoitzeko).
Une horretan, lutxoak ez dira beren
burutik dagoen ezertaz ohartzen, eta
desagertu egiten dira elikagaiak
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harrapatzeko nahiz arriskuaren
aurrean ihes egiteko erreflexuak.
Tenperatura 11 graduetara iristen
denean, arrainkumeak, gehienez ere
hamabi egunera, jaio egiten dira.
Geroz eta baxuagoa uraren tenperatura, orduan eta denbora gehiago
behar dute arrautzek eklosioa gertatzeko. Jaiotzean, lutxoek 9 milimetroko luzera dute, eta ez dute ahorik.
Hala ere, hondoko harrietara eta landareetara itsatsi ahal izateko bentosa antzeko bat dute. Hori horrela, 10
edo 12 egun egiten dituzte hondoan,
geldi-geldirik. Egun horietan beren
zaki bitelino handiko elikagai-erreserbez elikatzen da. Aldi horretan
arrainkumeak 1,2-1,5 cm-ko luzera
izatera iristen dira, beren zakatzak
kanporantz irekitzen dira, eta ordura
arte ertzak besterik ez ziren horietatik hegats desberdinak eratzen dira.
Behin debora hori iragan ondoren,
ahoa eratu zaienean eta beren

kabuz elikatzeko gai direnean,
arrainkumeek ordura arteko aterpea
uzten dute. Orduan beren harraparibizitzari ekiten diote, eta grina handiz bilatzen dituzte beren lehendabiziko biktimak: uretako arkakuso txikiak eta krustazeoen larbak. Bi edo
hiru aste igaro ondoren, oso azkar
hazten direnez, pospolo baten
tamaina izatera iristen dira, eta
tamaina handiagoko harrapakinei
eraso egiten diete: beren dietaren
oinarri diren intsektuak eta larbak.
Gaztetako dieta intsektujale horrek
hilabete irauten du; ondoren, hazten
doazen heinean, harrapakin-kopuru
handiagoak behar dituzte, eta arrainez –ziprinidoez bereziki- eta anfibioak (igelak, zapoak, tritoiak), uretako sugeak, azaleran igeri egiten
duten hegazti-txitak eta uretako arratoiak bezalako ornodunez elikatzera
pasatzen dira.
Arrek bi urte betetzen dituztenean,
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jadanik ugaltzeko gai dira; emeek,
berriz, beste bi urte gehiago behar
dituzte heldutasun sexualera iristeko.
Lutxoaren haragia lehen baztertu egiten zen, baina, egun, herrialde askotan harrera oso ona ematen zaio.
Animalia hau oso egokia da arrainhazkuntzarako; hala ere, tanke egokietan hazi behar da eta elikagai ugari
eman behar zaio, bestela kaltegarria
izan daitekeelako gainerako arrainentzat.
Ur-mota guztietan atera daiteke
aurrera, ur horiek ilunak edo kristalinoak izan; jasaten ez dituen ur-mota
bakarrak oso ur azidoak edo oxigeno
gutxiegi duten urak dira. Era berean,
ez zaio gustatzen araldian dagoen
bitartean ezerk molestatzea.

Lutxoa, karpa bezala, oso bizitza
luzeko arraina da, 40 urte izatera iritsi
baitaiteke. Hala ere, antzinako zenbait kontakizunetan espezie honetako
kideak mende bat baino gehiago bizirautera iritsi zirela esaten da, baina
frogatu gabe dauden sinesmen herrikoiak besterik ez dira horiek. Ez da
egia eta ere 1497. urtean arrantzatu
zen lutxo batek 18 oin neurtzen zituela (5 metro eta erdi) dioen istorioa.
Ezaugarriak
Lutxoaren itxura hain da arraroa,
jende guztiak ezagutzen duela.
Aurpegia oso luzea da, eta ahatemoko profila du. Horri esker, bere aho
handia erabat eta zakarki ireki deza-
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ke, eta hortzez ondo hornituta dagoenez eta begien azpiraino iristen
denez, harrapakin handiak harrapatu
ditzake. Gorputza luzanga eta fusiformea da; atzealdea konprimitua
du, ezkata oso txikiz babestua.
Kolore desberdinak izan ditzake.
Orokorrean, bere aurpegia nabar
berdexka da, orban txiki horiz bustia,
eta sabelaldea zilar-kolorekoa da.
Alboetan orban horixkak ditu, eta
baita sabelaldetik irteten diren marra
batzuk ere.
Kolore-tonuak baldintza askoren
mende daude; izan ere, ur argietako
lutxoek kolore biziagoak dituzte eta
ur ilunetakoek, berriz, kolore lauso
eta ilunagoak. Eragina du, baita ere,
landaredia askoko edo gutxiko habitatetan bizitzeak; izan ere, alga asko
dagoen lekuetan bizi direnen kolorea

berdexkagoa da eta alga gutxi dagoen lekuetan bizi direnena, berriz,
horixkagoa. Tonuen eta orbanen arabera, bi barietate bereizten dira:
marratua eta orbandua.
Lutxoa Europako ur kontinentaletan
bizi den arrain handienetako bat da,
gaizkata eta arrain katua baino
askoz ere txikiagoa bada ere.
Normalean 50 zentimetro inguru
neurtzen du, eta kilo batetik lau kilora bitarteko pisua izan dezake, baina
habitata egokia bada, bereziki jatorrizko herrialdeetan, bi metroko luzera eta 35 kiloko pisua izatera iritsi
daiteke. Emeak beti dira arrak baino
handiagoak.
Barietateak
Lutxoen artean bi mota edo forma
bereizten dira: forma motza eta
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forma luzea. Forma motzekoak buru
txikia eta gorputz motza eta masiboa
ditu. Horrek bizitza lasaia daramala
eta elikagai ugari eta bilatzen erraza
duela erakusten du.
Forma luzeko arrainetan, berriz,
burua eta gorputza luzangagoak dira,
eta horrek elikagaiak bilatzea ez zaiela hain erraza egin erakusten du.
Lutxoan, bizkar-hegatsa oso atzeratuta dago, uzki-hegatsaren beste alde-

an. Sabelaldeko hegatsak, sabelean
kokatzen dira, ur gezetan bizi diren
arrain gehienetan bezala, nahiz eta
lutxoan bereziki atzeratuta egon.
Sabelaldeko hegatsen kokaleku
horrek eta bular aldeko hegatsak hain
behean kokatzeak erakusten dute
espezie hau oso zaharra dela.
Isats-hegala bi lobulu simetrikoetan
dago banatuta. Oso handia da eta
eskotatua dago.
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IBAIAREN DEKALOGOA
1Ibaiak beste edozein ekosistemak baino garbitasun handiagoa eskatzen du. Ez zabortegi
modura erabiul, eta inork hala egiten
badu, sala ezazu.
2Ibaiaren ingurunearen egoera nolakoa den jakiteko bertako landaredi naturalaren atrapen-egoerari
erreparatzea baino ez dago.
Urbazterretako zuhaitz eta zuhaiskak
moztea eta erretzea bezalako zabarkeriak ekidin egin behar ditugu.
3Goza itzazu ibaiak, baina ez
utz han egon zaren aztarnarik;
urbazterrean edo ubidean hondakinak uztea zibismorik ezaren adibide
argienetarikoa da.
4Urbazterretako biziguetan,
landaredia eta fauna benetan aberatsak dira. Begira iezaiezu animalia
eta txoritxoak hiltzeko; ez utz inori
basakeriarik egiten, zu aurrean zarela.
5Ahalik eta garbikari kopuru
txikiena erabiliz, kontsumoko gizarteak reagiten duen etxeko kutsadura
gutxitzen duzu. Ez dezaula garbi
inoiz kotxea ibaiertzean.
6Eskatu zure udalari eta ubideez probetxatzen diren industriei
ibaietara doazen isurketak araz dís-

tatela. Araztegien erabileraren hedapena denok bultzatu behar dugun
konpromezua da.
7Nekazari: lurrak urbazterreraino bertaraino landu nahiak besteek zure ingurunearekiko interesa
galtzea reagiten du, eta gaitera,
uhandiek zure lanaren zati bat eramatea errazten du.
8Ibaiei eta horien ingurunei
loturik, kultur, arkitektura eta natura
ondare bat dago ezagutu, gozatu,
artatu eta errespetatu behar duguna.
Zubiak, errotak, burdinolak, iturri eta
iturburuak, ikuztegiak, … ura eta
ibaiak antzina-antzinatik erabiltzen
ditugun froga eta lekukotza dira.
9Arrantzale: irrespeta beti
indarrean
dauden
arautegiak.
Kupoak,
gutxienezko
neurriak,
gebenlekuak, amu motak, eta abarrak ez errespetatzeak isileko arrantzalearen kontzientziarik eza erakusten du. Anima zaitez arrainak hil
gabeko Arantxa mota egiten.
10Guztion lana da senide eta
lagunei ibaiak eta horien ingurunea
artatzearen garantiza adieraztea.
Ingurugiroari buruzko hezkuntza
sendotzen ari da egunez egun iritis
eta ihardunbide onari esker.
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