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Espezie guztiek merezi dute kontserbatuak izatea, eta guztiek ere, gainera, eginkizun
garrantzitsua betetzen dute biosferaren funtzionamenduan. Biosferak, jakina, giza-
kion bizia ahalbidetzen du Lurrean. Espezie batzuk, hala ere, paregabeak eta beha-

rrezkoak izateaz gain, espezie sinbolikoak ere badira, espezie adierazgarriak. Ikur bihur -
tzen dira, eta garrantzitsuagoa da haiek kontserbatzea beste edozein espezie baino.
Bada, espezie haien alde lan eginen badugu, habitat bereziak babestu eta gizartearen
portaerak nahiz pentsaerak aldatu beharko dira, eta mundu hobea lortu ere bai. Bisoi
europarra, azken finean, espezie ikur horietako bat da, eta merezi du, merezi duenez,
haren aldeko konpromisoa hartzea.

Katamotz iberiarraren ondotik, Eskualde Paleartikoko ugaztun haragijalerik mehatxatue-
na da eta, planeta guztian, galtzeko arriskurik handienetakoa duen animalia espezieeta-
ko bat. Txikia da, halako aurpegi atsegina duena, ibai eta hezeguneetako bizilaguna
(beraz, arrantzalea eta ehiztaria, aldi berean), eta bisoi amerikar inbaditzaileak mehatxa-
tua dago. Europarrak, gainera, ederki adierazten digu nolakoa den erreken, ibarbasoen
eta ibaiertzen osotasun ekologikoa. Ofizialki, Lehentasunezko Espeziea da Europan, eta
92/43/EEE Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan sartua dago. Iberiar penintsulan,
berriz, Galtzeko Arriskuan dagoela jotzen da (139/2011 Errege Dekretua, 46. EAO). 

Harro egoteko modukoa da bisoi europarrak gure bazterretan bizitzea, baina erantzuki-
zun handia ere bai. Azken buruan, Nafarroa baita mundu osoan garrantzia duen bitxi
natural baten bizilekua. Izan ere, bisoi europarra galdua da Europako toki gehienetan, eta
haren banaketa-eremua bi zatitan banatua dago: bata, ekialdean, eta bestea, mendebal-
dean. Iberiar penintsulari dagokionez, Nafarroan, EAEn, Errioxan, Burgosen, Sorian eta
Aragoin bizi da. Kalkuluen arabera, Espainiako populazioak 500 ale baino gutxiago ditu
eta, haietatik, erdien eta bi herenen artean, Nafarroan bizi dira. Nafarrek ospatu egin
beharko lukete, baina aldi berean, benaz hartu. Zer egin du Nafarroak horri buruz?

2004tik honat, Ingurumeneko Departamentuak tinko egin du bisoi europarra bere ingu-
runean –in situ– zaintzearen alde, eta lehentasunezko ildo batzuk landu ditu. Batetik,
bisoi europarraren egungo populazioa eta haren habitatak babestu eta zaintzeko ekintza
zuzenak ugaritu ditu, eta besteak beste, hilkortasun ez naturala murrizteko saiakera egin
du (gehienetan, gizakiari lotutako hilkortasuna). Baina horrez gain, “sorkuntzazko kon -
tserbazioa” egin du, habitatak birsortuta eta ibai-ibilguak lehengoratuta. Era berean,
jarraipen lanak antolatu eta egin dira populazioaren demografia-estatusaz, haren osasun
egoeraz, haren aldakortasun genetikoaz, etab. Eta gizarteari, gainera, bisoi europarraren
irudiaren eta arazoen berri eman zaio, jende guztiak haren kontserbazioan lagundu
dezan. 

Dena den, ez da beti aski izaten nahi izatea. Ziur aski, nafar gehienak harro daude
Nafarroa bisoiaren aterperik garrantzitsuena izateaz Mendebaldeko Europa guztian, eta
espeziea zaindu nahi dute. Baina, maiz, ez dakikete nola zaindu, edota zer jarduketak
lagundu -edo kaltetu- diezaiokeen bisoi europarrari. Horretarako, hain zuzen, prestatu da
kode hau, hots, bisoi europarraren habitatetan nola jokatu jakiteko, arlo horrekin zeriku-
sia duten sektoreek aise aplikatuko dutelakoan (nekazaritza, oihangintza, azpiegiturak,
toki entitateak, etab.). Kodeari esker, zalantzarik gabe, murriztu eginen da jarduera jakin
batzuek munduko faunaren ale preziatu horren gainean –gehienetan, nahi gabe– sortzen
duten eragin kaltegarria. Lortzen badugu, guztion onerako izanen da. 

BISOI EUROPARRA
ZAINTZEN IRAKASTEA

Miguel Delibes de Castro
Ikerlan Zientifikoen Goi Mailako Kontseiluko irakasle emeritua
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Bisoi europarra
Bisoi europarra (Mustela lutreola) mustelido erdi urtarra da,
tamainaz txiki samarra: lepazuria baino txikiagoa eta erbinudea
baino handiagoa. Erbinudeetan bezala, proportzioan, bisoiaren
hankak laburrak dira, eta, gorputza, berriz, luzanga. Tamainaz
gain, bisoi europarra identifikatzeko irizpiderik onena haren kolo-
rea da, hots, txokolate tankerako marroia, uniformea gorputz
osoan, salbu eta bi orban zuri txiki: bata, goiko ezpainean, eta
bestea, berriz, azpikoan (bisoi amerikarrak azpiko ezpainean
bakarrik dauka orban zuria). Belarriak ia ez zaizkio burutik atera -
tzen, eta horrek haren itxura fusiformea areagotzen du; hatzarte-
ko mintzak ditu esku-oinetan, eta isats laburra. Arrak emeak baino
handiagoak dira, 50-55 cm baitira luzeran eta 800 gr pisatzen
dute. Emeak, berriz, 38-46 cm dira luzeran, eta 400 gr pisatzen
dute.

1 Sarrera

Azeria

Azkonarra

Igaraba

Katajineta

Lepazuria

Bisoia

Eskuinean, bisoi europarra eta
haren auzokideak 
(Julián Velascoren ilustrazioa).
Orrialdearen ezkerrean, bisoi
europarraren eta haren
auzokide ohikoenen oinatzak
(GAN-NIK). Behean, eskuinean,
bisoi europarraren diformismo
sexuala (Julián Velasco).
Lerro hauen azpian, bisoi
europarra; bisoi europarraren
aurreko hankaren eta
aurpegiaren xehetasuna
(Eduardo Blanco).

50-55 cm

38-46 cm
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Bisoi europarraren
egungo banaketa
Iturria: UICN, 2015.

Bisoi europarraren habitat bereizgarriak: ibai-ibilgu
nagusiak (1), amak eta meandroak (2), ibai-besoak eta
uharteak (3), hezeguneak (4), erretenak eta ibilgu
txikiak (5). 

1

2

3

4

5

Katamotz iberiarraren ondotik, bisoi europarra da Eskualde
Paleartikoko ugaztun haragijalerik mehatxatuena eta, planeta
guztian, galtzeko arriskurik handienetakoa duen animalia espe-
zieetako bat. Lehentasunezko Espeziea da, eta Habitatei buruzko
Zunzentarauaren (92/43/CEE) II. eta IV. Eranskinetan sartua dago.
Beraz, babes zorrotza behar du, eta Babesgune Bereziak zehaztu
behar dira huraxe kontserbatzeko. 

Galtzeko Zorian kategorian sartua dago, Espezie Mehatxatuen
Espainiako Katalogoan (ED 139/2011); berehalako arriskua duenez
iraungitzeko, bisoi europarra “Egoera kritikoan” deklaratua dago;
hortaz, espeziea lehengoratzeko obrak eta proiektuak interes oroko-
rrekoak dira  (TEC Agindua/1078/2018).

Bisoi europarra galdua da Europako toki gehienetan, eta Iberiar
penintsulari dagokionez, Nafarroan, EAEn, Errioxan, Burgosen,
Sorian eta Aragoin bizi da. Kalkuluen arabera, Espainiako popula-
zioak 500 ale baino gutxiago ditu eta, haietatik, erdien eta bi here-
nen artean, Nafarroan bizi dira. Horrek erakusten du Nafarroak
espeziea kontserbatzeko duen garrantzi eta erantzukizun izugarria. 

Badago
Baliteke egotea
Iraungia

TURKIA

NORVEGIA

KAZAKHSTAN

IRAN

SUEDIA

GREZIA

ITALIA

ESPAINIA

ERRESUMA
BATUA
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Habitata
Gure Komunitatean, ibai-arro guztietan banatua dago, Ezkaren
ibai-arroan izan ezik. Arruntagoa da Nafarroako hegoaldeko here-
nean, eta populazio-dentsitaterik handiena Arga eta Aragoi ibaien
beheko tarteetan dauka. Haren gainerako banaketa-eremuan
bezala, espeziea Nafarroan ere bakantzen ari da eta, ziurrenera,
jada desagertua da arro atlantikoetan, azkenaldian ez baitugu
haren presentziari buruzko daturik izan. 

Denetariko ingurune urtarrak okupatzen ditu: ibaiaren ibilgu
nagusia, bigarren mailako ibai-ibilguak, amak eta meandro zaha-
rrak, errekastoak, errekak eta ur-ibilgu txikiak, ureztaketa tradizio-
naleko lurrak, hau da, erretenak dauden lur lezkadun eta lahardu-
nak, bai eta aintzira eta hezeguneak ere. 

Bisoi europarrak, bere banaketa-eremuan eta eskala ez hain han-
dian, tamaina erdiko edo txikiko ibaiak aukeratzen ditu. Eskala
finago batean, ibai mota horien artean, lehentasunez, ur-laster
geldoko tarteak aukeratzen ditu, ibilgu txiki, ama eta uharte
ugari dituzten horietarik, erretenak eta ur egonkorra nahiz ertz

Bisoi europarra 
duten ibai-tarteak 
(1998-2004)  
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Goiko irudietan, 
bisoi europarraren 
hazkuntza-eremuak. Eskuinean,
bisoi europarraren espazio-
antolaketa. (GAN-NIK)

1. arraren eremua
2. arraren eremua
3. arraren eremua
11 emeren eremua
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etzanak dituzten inguru hezeak, betiere laharrez, lezkaz eta
uholdeek ekarritako landare-metaz osaturiko landare-estal-
dura handikoak. Oso nabarmena da emeek leku jakin batzuk
aukeratzen dituztela, eta beren bizi-eremuak, nagusiki, aintzira,
hezegune eta erreka txikietan jartzen dituzte. Arrek, berriz, hein
handian ere ibilgu nagusiaren tarteak erabiltzen dituzte. 

Atseden-aterpe gehienak lahardi eta lezkadi trinkoetan daude
kokatuta, bai landaretzan, bai haren azpian diren lurpeko barrun-
beetan. Oso gutxitan frogatu da berez gordelekuak direla. 

Landaretzak funtsezko eginkizuna betetzen du bisoi europarra
babesteko, eta latitude beretan bizi diren beste mustelido txiki
batzuetan ez bezala, ez da hain garrantzitsua lurpeko gordelekuak
izatea, landaretza-estaldura trinkoa izatea baizik, zuhaitzez eta
urak hartutako lekuetako landareez osatua (landare helofitikoak).

Erditzeko eta kumeak hazteko auke-
ratzen dituzten aterpeek ezaugarri
esanguratsuak dituzte. Erreka eta aintzi-
ra bazterretan egon ohi dira, lahardi trin-
koen eta uholdeek ekarritako landare-
meten azpian. Kumeak hazteko gordele-
kuak ibilgu nagusitik kanpo egoten dira,
bai eta errepikatze-denbora sarriko
uholde-eremuetatik urrun ere; bisoi
europarrek estrategia hori erabil lezake-
te, gertatzen diren uhaldietan kumeak ez
galtzeko. 

Landaretza-estaldura trinko-trinkoko in -
gu runeak funtsezkoakdira bisoi euro -
parraren kontserbaziorako. Es tal   du ra

horietan badira zuhaixkak, aintziretako nahiz erreketako landare -
tza urtarrak eta landare-metak. Izan ere, emeen bizi-eremuak, hain
zuzen ere, habitataren kalitateak erregulatuak daude, eremu
horiek harrapakin gehiago eta askotarikoak izan ditzaketelako.
Arrei dagokienez, habitataz gain, emeen presentziak eta dentsita-
teak baldintzatzen dute tokiren batean biziko diren edo ez. 

Gure mustelidoak behar nabarmenak ditu espazioari begira,
haren tamainaren aldean, eta gainera, oso behar ezberdinak,
sexuaren arabera. Deskribatu da arren bizi-eremuak 75 ha ingu-
ru dituela habitat-tipoan (edo 13 km ibaian, distantzia lineala kon-
tuan hartuta). Emeen bizi-eremuak, berriz, 15 ha (2,5 km
ibaian).

Arren bizi-eremuetan eme batzuen bizi-eremuak sartu ohi dira
(0 eta 5 artean). Emeak eta arrak lurraldekoiak dira, eta oro har,
arrek emeek baino gehiago gainjartzen dituzte beren bizi-ere-
muak. 

1 Sarrera

Bisoi europarraren
aterpea.
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Elikadura
Elikadurari dagokionez, bisoi europarra haragijale jeneralista da.
Une bakoitzean eskura dagoen harrapakin ugariena da dietaren
oinarria, betiere harrapakina ur-masetan eta haien bazterretan
bizi bada. Batez ere, krustazeoak jaten ditu (karramarroak),
baina karraskari txikiek (saguak eta lursaguak), arrainek eta anfi-
bioek ere garrantzia handia dute haren dietan. Gutxiagotan jaten
ditu bai karraskari handiak (arratoi beltza eta mendebaldeko ur-
arratoia), bai intsektujaleak (desmana eta Cabrerako ur-satitsua),
bai txoriak.

Jarduera-patroia
Espeziea, gehienbat, ilunabartarra eta gautarra da, eta halako
jarduera-piko bat dauka goiznabarrean. Gauez eta ilunabarretan,
bisoia gehienbat janari bila aritzen da, eta gordelekuak aldatzen
ditu; nekez errepikatzen baitute. Egun argiz, berriz, jarduera txikia
du, eta barnean edo aterpeetatik oso hurbil ibiltzen da. 

Ez du portaera sozialik, aleak bakarka bizi dira, eta eme kumedu-
nen kasuan izan ezik, arrak eta emeak ugalketa garaian soilik bizi
dira elkarrekin.

Bisoi europarra karramarro bat jaten.

Haragijale jeneralista da.
Une bakoitzean eskura dagoen
harrapakin ugariena da dietaren
oinarria, betiere harrapakina ur-
masetan eta haien bazterretan

bizi bada.

Arrainak eta
Anfibioak

Karraskari
handiak

Intsektujaleak

Hegaztiak

Karraskari
txikiak

Karramarroak

Dieta, 
ziurrenera

Ezkerrean, bisoi europarraren
dieta Nafarroan (Julián
Velascoren ilustrazioa). Lerro
hauen gainean, bisoi europarrak
harrapatutako karramarroak eta
bisoi europarraren gorozkiak.
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Ugalketa

Emeek martxoaren erdialdetik apiril bukaerara dute araldia.
Maiatz erditik ekain bukaerara, beren urteko bizi-eremuko zati
txiki batean baizik ez dihardute, eta toki horretan erditzen dira. 1-3
kume izan ohi ditu gure bazterretan, eta uztailean zehar, emea eta
kumeak, pixkanaka, gero eta gehiago mugitzen dira bizi-eremuko
zati txiki horretatik kanpo.

Ugalketa
zikloa

1 Sarrera
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Mehatxuak

Oro har, bisoi europarraren mehatxu nagusia bisoi amerikarra da.
Izan ere, lehiakide hutsa da eta bisoi europarra kanporatzen du.
Hala ere, Nafarroan, oraingoz, ez dago kanpoko espezie horretako
populazio iraunkorrik. Bisoi europarrak mehatxu nagusi batzuk
ditu, hala nola aldakortasun genetiko apala, endogamia handia-
ren ondorioz; gizakiak eragindako hilkortasuna, batez ere auto
harrapaketen ondorioz, eta ureztaketa-sifoietan itotzea, bai eta
habitaten suntsiketa eta hondamena ere.

Bisoi europarraren
habitat
bereizgarria.

Bisoi europarrak mehatxu nagusi batzuk ditu, hala nola
aldakortasun genetiko apala, endogamia handiaren

ondorioz; gizakiak eragindako hilkortasuna, batez ere
auto harrapaketen ondorioz, eta ureztaketa-sifoietan

itotzea, bai eta habitaten suntsiketa eta hondamena ere
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Helburua Agiri honek bisoi europarrari eta
haren beharrei buruzko informa-
zio sakona eman nahi du, espeziea-
ren kontserbazioan ari diren sektore
guztiek horren gaineko informazio
hobea izan dezaten. Era berean,
jarraibide eta gomendio teknikoak
eman nahi ditugu, guztiak ere ego-
kiak jarduera eta egitura jakin batzuek
bisoi europarraren eta haren habi-
taten gainean eragindako arriskua
eta kaltea murrizte aldera; beraz,
espeziearen kontserbazioa sustatze
aldera.

Aurrekariak

2004tik honat, Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta
Ingurumeneko Departamentuak tinko egin du bisoi europarra in
situ kontserbatzearen alde, eta hainbat ildotan lan egin du.
Honatx:

• Bisoi europarraren egungo populazioa eta haren habitatak
babestu eta zaintzea. Babesa era aktiboan egiten da:
Naturguneen Sarea, Natura 2000 Sarea, etab., eta era berean,
era ez aktiboan: ingurumeneko ebaluazioak, berariazko baldin -
tzak, etab. 

• Ibaiak lehengoratu, berritu edo sortzea, zentzu zabalean
ulertuta, bisoi europarraren habitat potentziala handituta, bai
populazioa handitzeko, bai galtzeko arriskua urritzeko. Aldi bere-
an, gizakiak eragindako hilkortasuna murrizten saiatuta. 

• Bisoi europarraren populazioaren jarraipena egitea (esta-
tusa, bilakaera, osasun egoera, aldakortasun genetikoa, etab.).

• Bisoi amerikarra atzeman eta ezabatzeko kanpainak egitea.

• Zabalkunde eta sentsibilizazio jarduerak egitea, tokiko jen-
deak afera ulertu dezan, eta era berean, bisoi europarra eta
haren habitata zaintzeko lanetan parte har dezan. 

Lan hau egin bitartean, hainbat “tresna” garatu dira (jarraibideak,
baldintzak, gomendioak…) bisoi europarra eta haren habitatak
zaintzeko. “Tresna” horiek guztiak agiri honetan bildu ditugu, erra-
zago aplikatze aldera. 

1 Sarrera

Dibulgaziozko materialak erabiltzen dira. 
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1

2

3

Lerro hauen azpian, habitat
suntsitua (1), Erripagañako erreka
bat lurperatzeko lanak, (2) eta bisoi
europar bat hila, auto batek
harrapatua (3). 

4 5

Behean, jarraipena
(Robert Luques) (4) eta
ibai bazter lehengoratua
Soto de los Tetones
parajean (5). 

Nafarroako Gobernuak ibai-
inguruneak sortu, bere onera ekarri

eta lehengoratzearen aldeko apustua
egin du, bisoi europarraren habitat

potentziala handitze aldera. 
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INGURU 
HEZEEN
KONTSERBAZIOA
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Inguru hezeen kontserbazioa funtsezko neurria da bisoi
europarra biziko bada. Izan ere, arestian erakutsi dugun beza-
laxe, espeziea ekosistema horien menpean dago erabat.

Komeni da oroitaraztea, 92/43/EEE Zuzentarauaren arabera,
bisoi europarra II. eranskinean sartua dagoela. Horrek erran nahi
du “Batasunaren intereseko espeziea dela, eta huraxe kontser-
batuko bada, kontserbazio-eremu bereziak izendatu behar
direla”. Halaber, IV. eranskinean sartua dago; horrenbestez,
Batasunaren intereseko espeziea denez, babes zehatza behar
du, eta lehentasunezko espeziea denez, ardura berezia da
Europako Batasunarentzat huraxe kontserbatzea. Honatx zer
den kontserbazioa: “behar diren neurri guztiak hartu behar dira
populazioak aldeko egoeran mantentzeko edo egoera hori
berrezartzeko”. 

Nolanahi ere, ez zaio soilik zor bisoi europarrari inguru hezeak
legez zaindu beharra. Izan ere, habitat horietako aunitz
Batasunaren Intereseko Habitatak dira, eta haietan, beste fauna
eta landare espezie katalogatu batzuk bizi eta hazten dira.
Kokapen geografiko hutsak eraginda, eremu horietako askotan,

2 Inguru hezeen
kontserbazioa

Hezegunea, Arga
ibaiaren erdiko tartea.
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Europako bi Zuzentarau aplikatzekoak dira, bai eta hiru ere.
Hona hemen: Habitatei buruzkoa (92/43/EEE), Urari buruz-
ko Esparru Zuzentaraua (2000/60/EEE) eta Uholdeei
buruzko Zuzentaraua (2007/60/EEE).

Ingurumena babesteko figurak eskura izateaz gain, inguru heze-
en kontserbazioa lurralde-plangintzan txertatua dago Lurralde
Antolamenduko Planen bidez (LAP); zehazki, Babes Bereziko
Eremuak dira, ingurumen balio handia baitute. Horrela, udaleta-
ko hirigintza planetan ekosistema horien babesa dago jasoa, eta
ekosistemen balioekin nahiz funtzio ekologikoekin bat datozen
erabilerak eta jarduerak arautzen dira. 

Aragoi ibaia,
erdiko tartea.

Habitatei buruzko Zuzentarauarekin
bat, bisoia Batasunaren intereseko

espeziea da, eta huraxe kontserbatuko
bada, kontserbazio eta babes handiko

eremu bereziak ezarri behar dira. 
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3 Ingurumeneko baldintzak bisoi europarraren 
habitatetan jarduteko

Bestalde, lan jakin batzuk aldian-aldian egin izan dira ibaietan. Lan
horiek mehatxu larria dira bisoi europarraren kontserbaziorako, bi
arrazoi direla medio: batetik, habitata ezabatzen dutelako, eta
bestetik, bisoi europarraren ugalketa lekurik onenak ere ezaba -
tzen dituztelako. Leku horiek behin eta berriz ezabatzeak luzatu
eta areagotu ere egiten du bisoi europarrak duen egoera larria.
Egoera hori konpontze aldera, honako gomendio tekniko hauek
kontuan hartu behar dira: 

• Ez litzateke egin behar aldian-aldian eta era sistematikoan
garbiketa-lanik ibilguan, hau da, legarrak drainatzeko lanak,
irlak ezabatzeko lanak, zuzenketak, ebakidura-aldaketak, etab.
Era berean, ez lirateke kendu behar, gero, egur hilez osaturiko
metak, ezta landare-garbiketarik egin ere. Lan horiek noizbehin-
ka egin beharko lirateke, pertsonen segurtasuna edo balio eko-
nomiko handiko ondasunak arriskuan daudenean. 

• Era berean, ertzak ez lirateke egonkortu eta babestu behar-
ko teknika gogorrak erabiliz (harri-lubetak, lur armatuzko
hormak edo harri-hormak, hala nola gabioiak, porlana, etab.),
ertzak desnaturalizatzen baitituzte, salbu aurreko paragrafoan
aipatutako kasuetan. Ertzak egonkortu edo babestu beharreko
kasuetan, teknika bigunak edo mistoak erabiltzea gomendatzen
da; ez, ordea, gogorrak. Teknika bigunak dira material bizia soilik
erabiltzen dutenak (adar-estaldura, ibaiertzeko landare-sare

Bisoi europarrari eta haren habitatei era-
gin diezaiokeen jarduketa orok hainbat
prebentzio-neurri bete behar ditu, eragina
eragozteko edo murrizteko. Hori dela eta,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko
Departamentuko Biodibertsitateko Zerbi -
tzuak honako baldintza hauek ezarri ditu
ingurumenari begira: 

• Oro har, ez da inolako lanik eginen
bisoi europarraren lurretan, baldin eta
espeziearen ugalketa garaian, maki-
na astunak erabili behar badira, eta
lur mugimenduak eta gisakoak egin
behar badira, hau da, apirilaren 1etik
abuztuaren 30era. 

Salbuespenez, lan jakin batzuk baimen -
tzen ahalko dira abuztuan, baldin eta lan-

gile espezializatuek ingurumena zaintzen
badute, eta ikusten badute ez dagoela
inolako gordelekurik edo aterperik lanak
eginen diren lekuetan. Horretarako, lekua
zehatz-mehatz arakatu beharko litzateke,
landare-estaldura kendu aurretik eta
ondotik, orain azalduko dugun bezala:

• Lanek lur mugimendurik edo makina
astunen erabilera eragiten badute,
eskuz kendu beharko da belar- eta
zuhaixka-landaretza. Behin landaretza
hori ezabatutakoan, zuhai tzak moztuko
dira, halakorik bada, eta landare-estal-
dura kendu eta 48 ordura izanen da
zilegi lur mugimenduak egiten hastea;
lehenago ez.

Nahitaezko
baldintzak

Arga ibaiaren "garbiketa-lana" (aurretik eta ondotik).
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biziak, etab.). Eta teknika mistoak, berriz, biak erabiltzen dituzte-
nak (gogorrak eta bigunak), material bizia eta material bizigabea
txandakatuta (krainer motako hormak, berriz landareztatutako
harri-lubetak). Halaber, gomendagarria da kostu-onura irizpide-
ak erabiltzea erabakiak hartzeko, zeren, obraren kostua (ekono-
mikoa eta ingurumenekoa) onurak baino handiagoa izan baitai-
teke. 

• Ez litzateke behin eta berriz egur-metarik kendu behar ibilgueta-
tik. Hau da, bakar-bakarrik esku hartu beharko litzateke jendea-
ren eta balio handiko ondasunak arriskuan dauden lekuetan. Era
berean, gomendagarria da ez erabiltzea pintza hidraulikoa enbor
eta adar multzoak kentzeko, haien barnean babesturik dauden
animalien heriotza eragin dezakeelako. Aldiz, hori guztia eskuz
kentzea eta/edo han bertan zatikatzea gomendatzen da.
Material hori kentze aldera, eta ibaiertzeko landaretzari zein bisoi
europarrari kalterik ez eragite aldera, ez da ibarbasoan makina

(1). Ibaiertza harri-lubetaren bidez egonkortzea.
(2). Ibaiertza krainer bidez egonkortzea.
Ibaiertza adar-estalduraren bidez egonkortzea (3)
(LIFE-GERVE Zarrakaztelu).
Ibaiertza adar-sortaren bidez egonkortzea (4) 
(LIFE-GERVE Zarrakaztelu).
Ibaiertza sare biziaren bidez egonkortzea (5) 
(LIFE-GERVE Zarrakaztelu).

Ibilguko garbiketa-lanak
justifikatuak daude, baldin eta

jendearen edota balio ekonomiko
handiko ondasunen segurtasuna

arriskuan badago

1

2

3

4

5
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astunik sartuko, eta materiala ibarbasotik kanpo bilduko da.
Beste aukera bat izan daiteke enborrak zatikatu eta uretan
uztea, eta sarbide errazeko lekuetan biltzea. 

• Era berean, ez litzateke behin eta berriz garbitu beharko
ibaiertzetako eta ur bazterretako landaretza, noizbehinkako
lan zehatzak ez badira, eta behar bezala justifikatuak ez badau-
de (uholde-arazoak etxe, errepide, zubi eta abarretan). Ahal den
bakoitzean, hemen azaldutako baldintzekin bat jarduteaz gain,
motzondoa lurrean uztea gomendatzen da, zeren, ibaiertzetan
hazten diren zuhaitzetako sustraien hutsarteak leku egokiak bai-
tira bisoia hazteko eta babesteko. Horrenbestez, aireko zatia
moztu, zatikatu eta kenduko dugu, aurreko puntuan adierazi
bezalaxe. Motzondoa edo aireko zatia ez da inola ere kendu
behar zuzenean hondeamakinen edo gisakoen bitartez. 

3 Ingurumeneko baldintzak bisoi europarraren 
habitatetan jarduteko 

Goiko hiru irudietan, bisoiaren habitatari egindako hiru
eraso larriren adibideak ageri dira, ibilgailuko oztopoak
kentzean eta ibaiertzeko garbiketa egitean. Lerro hauen
gainean, ibaiertza eskuz garbitzeko molde egokia. 

Palen erabilerak eragindako arriskuak
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Ez litzateke era sistematikoan
garbitu behar ibaiertzetako eta
ur bazterreko landaretza, behar

bezala justifikaturiko lan
zehatzak ez badira

Harri-lubeta
landareztatua, Campos
del Río, Zarrakaztelu (1)
(LIFE-GERVE); helofito-
mantak, Soto de la
Muga, Azkoien (2);
lubeta atzeraeramana,
Vallacuera, Azkoien (3)
(LIFE-GERVE); ezponda
berriz profilatzea eta
helofito-manta, La
Muga, Azkoien (4)
(LIFE-GERVE) eta
aldaxkak landatzea, El
Estajado, Caparroso (5)
(LIFE-GERVE).

1

2 3

4 5
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4 Bisoi europarraren habitatak sortu, 
ingurumenarekin bat hobetu eta lehengoratzea

Ondoren, inguru hezeak sortzeko, ingurumenarekin bat hobetze-
ko edota lehengoratzeko lanek bete behar dituzten hainbat
gomendio tekniko azalduko ditugu, bisoi europarraren habitat
poten tziala izate aldera. 

Jarduketa-eremua aukeratzea
Ezer baino lehen, lehenik, gauza garrantzitsu bat nabarmendu
behar da: ez da makina astunik erabiliko bisoi europarraren -
tzat balioa duten lekuetan. Espeziearen egoera oso makala da
eta prekauzio-printzipioaren arabera jokatzea komeni da, obrek
eragindako kalteak ez daitezen izan obrek ingurumenean eragin-
dako onurak baino handiagoak. Horrelako egoeretan, lan zehatzak
egin beharko lirateke, eta eskuz. 

Jarduketa planifikatu eta
eremuetan banatzea 
Inolako lanik egiten hasi baino lehen, jarduketa eta obrak plani-
fikatu eta eremuetan banatu behar dira, dena zehatz-mehatz,
hala denboran nola espazioan. Batetik, bisoi europarrarendako
izan daitezkeen kalteak eragozteko, eta bestetik, obren emaitzak
hobetzeko. Beraz, bereziki garrantzitsua da: 

• Lanak beti egin daitezela bisoi europarraren habitatetan jardute-
ko Ingurumen Baldintzekin bat (3. atala).

Lehengoratze
lanaren eskema

Obrak hasi baino lehen
eta egin bitartean, leku
horiek beste modu
batez seinaleztatu
behar dira, hainbat
kolore-kode erabiliz,
hesolen, zinten eta
sprayen bidez. 
A.Makinen sarbidea.
B. Landaketa-
birlandaketa eremua.
C. Hondeaketa-eremua.
D. Ukituko ez den
eremua. Berezko
landaretza (laharra,
lezka, zuhaitzak…).

A

B

C

D

Bisoi zanpatua.
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• Ahal denean, ibai bazterreko lurrak mugitzeko lanak makina ari-
nen bidez egin behar dira, beldar-ibilgailuen gaineko makinak era-
bilita, baita gomazko beldar-ibilgailuak ere. Era berean, hobe da
lanak uda akaberan egitea, lurra idorragoa baitago; beraz, gogo-
rrago ere bai. 

• Sarbideak zehatz-mehatz zedarrituko dira, makinen erabilerek
bisoi europarrarendako leku kritikoak ez kaltetzeko, hau da,
lahardi trinkoak (Rubus spp), helofitoak hazten diren ur bazte-
rrak (Phragmites spp, Carex spp, Scirpus spp, etc.), ureztaketa-
erretenak, etab.

33

Ez da makina astunik
erabiliko, bisoi

europarrarentzat balioa
duten lekuetan

Ur istiltsuz osaturiko
xafla, ur-laster gutxikoa
(1); forma irregularrak
eta bihurriak (2 eta 4);
uhartea (3); eta belardi
hezea (5).

1

2

3

4

5
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Jarduketa diseinatzea
Oso garrantzitsua da jarduketa-eremuak honakoak barnebiltzea,
bisoi europarrarentzat kalitatezko habitata izan dadin:

• Leku istiltsuak urte osoan eta, ahal bada, ur-xafla konstantea
izan dadila; eta ur-laster gutxikoa.

• Inguru hezeen mosaiko bat, hau da: ur-xafla geldiak nola
halako ur-lasterra duten beste batzuen ondoan, zabalagoak edo
estuagoak, oso sakonak eta ez hain sakonak; uharteak; landare -
tza helofitiko trinkoko lekuak; belardi hezeak; zuhaixkak eta
zuhaitzak hazten diren lekuak, etab. 

Gomendatzen da ur libreko xaflek ertz
etzanak izatea (gutxienez, 4H:1V), bai
eta formak irregular eta bihurriak ere,
ahalik eta ertzik luzeena lortzeko, eta
horrela, bisoi europarrarentzat eskura
dagoen habitata handitzeko. Habitat
hori bikaina baita bisoi europarrak bere
harrapakinak ehizatu ditzan. 
Komeni da ur-xaflek –bai aintzirek
(zabalak eta geldiak), bai “ubideek”
(meharrak eta ur-laster pixka bat dute-
nak)– sakonera handiagoak eta txikia-
goak izatea; adibidez, 20-30 cm-ko
sakonerako leku egokiak anfibioentzat,
bisoi europarrak harrapa ditzan; beste
ba tzuk, 1,5 metrokoak, landare helofitoz
beteak, baina era berean, ur libreko xafla

urte osoan, 1,5 metrotik gorako sakonera duena.

• Bisoi europarra babesteko lekuak, hau da, lahardi trinkoak
eta landare-hondarrez (enborrak, adarrak, etab.) osatutako
metak, landare arantzadunez estaliak egotea; laharrez (Rubus
spp) bereziki, ur-xafletatik hurbil. Eta batez ere, uharteak, eta
sarbide zaileko beste eremu batzuk, horrelako landaretzarekin,

4 Bisoi europarraren habitatak sortu, 
ingurumenarekin bat hobetu eta lehengoratzea

1 2

3

4

Enbor-metak, bisoi
europarra babesteko
(1 eta 2) eta erabilera
publikoa (3 eta 4).
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Laharrak eta adarrak

Motzondoak

Laharrak

eta ertzetan helofitoak haztea, ezin hobeak baitira espeziea haz-
teko eta aterpetzeko. 
Gomendagarria da lahar-korridore bat sortzea, ur-xafla eta leku
horiek lotzeko, eta gomendagarria ere, honako eraikuntza-eske-
ma honi jarraitzea aterpeak sortze aldera. 

Komeni da kontuan hartzea sexu bakoitzak espazioari begira
dituen estrategia ezberdinak. Horregatik, bisoi europarraren
populazioak -haren habitata kudeatuz- hobetzeko edo lehengo-
ratzeko kontserbazio-lan orok lehenetsi egin beharko lituzke
eme ugaltzaileek espazioari begira dituzten beharrak.
Horrenbestez, behar-beharrezkoa da hezegune txiki eta erreketa-
ko berezko landaretza naturala lehengoratzea, ingurune horiek
arrisku handia baitute hondatzeko, giza jardueraren eraginez.
Gutxienez, 15 ha-ko blokeak bermatu behar dira eme ugaltzaile

Plataforma (material finkoa)

3535

Bazterrak berriz landareztatzeko
lanek landaretza jarraitua berrezarri

behar dute, bisoi europarra hain
kaltebera ez izateko, eta harrapatzen

dituen harrapakinak ugaritzeko

Lehengoratze lanaren
eskema. Lerro hauen
azpian, aterpearen
eskema.
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bakoitzeko, eta ez dugu ahaztu behar ar helduak 75 ha inguruetan
mugitzen direla hezegune txiki eta erreketan barna, bai eta ibilgu
nagusietan barna ere. Horiek oro habitat baldintza ezin hobeetan
mantendu beharko lirateke, eme ezberdineko eremuen arteko
lotura bermatze aldera. 

Bestetik, ohikoa izaten da ur-xaflak sortu eta lehengoratzearen
ondorioz, jarduera jakin batzuk erakartzea, hala nola ehiza, arran -
tza, mendi-ibiliak, etab. Horregatik, ezinbestekoa da lanaren disei-
nua ere baliagarria izatea espazioaren erabilera publikoa arau -
tzeko, eta jarduera horiek mehatxurik ez eragitea bisoi europarra-
rentzat. Garrantzitsua da jarduera horietako batzuk nola halako
tartera egitea erditze eta hazkuntza lekuetatik, zeren, adibidez,
txakurrek bisoi europar bat zauritu baitezakete, bai eta hil ere. 

4 Bisoi europarraren habitatak sortu, 
ingurumenarekin bat hobetu eta lehengoratzea

Aterpea eta bisoi
europarra. 
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Bestelako gomendioak:
Bazterrak berriro landareztatzeko lanetan, gomendagarria da
espezie autoktonoak erabiltzea, baita eremu berekoak ere, erra-
zago egokitu daitezen eta mantentze-lan gutxiago egiteko.
Bazterrak berriz ere landareztatzearen helburua da ibai-tartean
edo lanak egiten diren tokietan landaretza jarraitua berrezartzea,
bisoi europarra hain kaltebera ez izateko, eta bisoi europarrak
harrapatzen dituen harrapakinak ugaritzeko. 

Era berean, arras gomendagarria da horrelako lanek jarraipen
programa bat izatea, obren fase hutsaz haratago, lanak eraginko-
rrak izan ote diren ikusteko. Obrak egin ondotik, gauza batzuk
azkar gertatzen dira. Beste batzuek, ordea, denboraldi luze sama-
rra behar izaten dute, lanak eraginkorrak izan ote diren neurtzeko;
esate baterako, eme ugaltzaile bat finkatzea.

Azkenik, ez dugu atzendu behar, askotan, bisoi europarrarendako
habitatak nekazaritza-eremuetan sortu eta sortuko direla, eta
horretarako, ezinbestekoa da toki entitateen laguntza eta lan-
kidetza izatea; adibidez, herrilurrak uzteko. Bai eta ureztatzaile
elkarteen laguntza eta lankidetza ere; adibidez, hezeguneak
mantenduko dituen ura erdiesteko.

Bisoi europarraren habitata.

Askotan, habitatak nekazaritza-
eremuetan sortzen dira, eta

horretarako, ezinbestekoa da toki
entitateen eta ureztatzaile elkarteen

laguntza eta lankidetza izatea.
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5 Berariazko jarraibideak ureztaketa 
tradizionalak modernizatzeko 

Ureztaketa tradizional asko modernizatzen ari dira, eta hori
mehatxu larria izan daiteke bisoi europarrarentzat. Izan ere, horre-
lako lanek, maiz, espeziarendako habitat garrantzitsuen suntsike-
ta eragiten du (lurreko erretenak, adibidez), populazioen zatiketa
areagotzen du, eta era berean, aleak erretenetan eta sifoietan hil -
tzeko arriskua. 

Kalte horiek murrizteko asmoz, eta hainbat diziplinatako jendeak
egindako ahaleginari esker, lan-metodologia bat diseinatu zen,
gisa horretako proiektuak ingurumenean hobeki txertatze aldera.

Proiektu fasea
Proiektua idatzi aurretik, bisoiarendako elementu guztiak identi-
fikatu, sailkatu eta digitalizatzen dira, betiere proiektuaren jar-
duketa-esparruaren barnean. Nagusiki, ureztaketa-erretenak,
ureztaketen itzulerak, eta landaretza naturaleko lekuak. 

Hona hemen erretenak eta itzulerak katalogatzeko irizpideak: 

• Erretenaren estaldura: estali gabe edo hormigoiz estalia.

• Ertzen zabalera.

• Ertzetako landaretza nagusia: laharra eta lezka, bereziki.

Gero, tarte identifikatu guztiak eskala xehatuan digitalizatzen dira
(1:5.000, adibidez), eta ondoren, arestian aipaturiko irizpideekin
bat, bai eta Nekazaritza Azpiegiturei buruzko 1/2002 Foru
Legearen 17. artikuluari jarraikiz ere, aurreikusitako bi kategorieta-
ko bat esleitzen zaie: kontserbatu beharreko elementua edo
konpentsazioa. Kategoria bat edo bestea esleitzea ez da era arbi-
trarioan egiten, oinarri biologikoa du eta erantzuten dio tarte jakin
batek bisoi europarrari erakartzen dion baliabide motari, hurrengo
orrialdeko taulan ikusten den bezalaxe. 

Horrela, funtsezko informazioa izanen dugu proiektu egokia gara -
tzeko, hots, nekazaritza-baliabideak eta bisoi europarrarenak
bateragarri eginen dituen proiektua garatzeko. 

• Horrela, ureztaketa-sare berriaren diseinuan, bisoiarendako
erreten garrantzitsuenak mantentzea ziurtatzen da (hau da,
kontserbatu beharreko elementuak, behar diren baliabide
guztiak ekartzen baitizkiote bisoi europarrari). Erretenak funtzio-
nalak dira berez eta populazioaren hasierako konektibotasuna
bermatzen dute, ibai-korridorearekin lotuak baitaude eta, era
berean, ureztaketaren itzuleren bidez. 

Hormigoiz estalitako erretena (1); hormigoizko eta
lurrezko ertzak dituen erretena (2); laharrez eta lezkaz

osaturiko landaretza duten erretenak (3-4).

1

2

3

4
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• Eta konpentsatu beharreko elementuei dagokienez, bi gauza
bereizi behar dira, hots, lurrezko ertzak dituzten erreten-tarteak
eta ertz estaliak dituzten erretenak, zeren, bisoi europarrak arras
molde ezberdinean erabiltzen baititu. Lurrezko ertzak dituzten
tarteak konpentsatu behar dira hala azaleran nola funtzionalta-
sunean (aldeko landaretza-eremuak, urarekin mugakide dire-
nak), ertz estaliko tarteen aldean, non, soilik konpentsatu behar
baitira bisoi europarraren aldekoa den landaretza-azalera. 

Konpentsatu beharreko elementu horiek non kokatu erabaki -
tzean, gomendagarria da lezkaz eta laharrez osaturiko ertzak
dituzten erreten edo inguru heze berriak egitea; halaber, lezkadiak
eta lahardiak beste elementu konektoreen ondoan sortzea (erre-
tenak, itzulerak, inguru hezeak, etab.); adibidez, iragazki berdeak
sortzea, edota ibaiertzeko landaretzaren segida lehengoratzea.

Obren fasea
Hona ekarri ditugun gainerako jarduerez erran dugun bezala,
lanak beti egin behar dira bisoi europarraren habitatetan jardute-
ko Ingurumen Baldintzekin bat (3. atala).

Gainera, obrek aldi berean jarduketa-esparruko ale guztiei eta
habitat osoari ez eragiteko, gomendagarria da lanak hainbat fase-
tan egitea. 

KONTSERBAZIOA
ERRETENAREN EZAUGARRIAK ZER BALIABIDE EMATEN DITUEN

ESTALIA ERTZEN ZABALERA LANDARETZA NAGUSIA

Ez 1 m-tik gorakoa Lezka eta/edo laharra

Joan-etorria

Eguneko aterpea

Kumeak hazteko aterpea

Janaria

KONPENTSAZIOA
EZAUGARRIETAN ETA FUNTZIONALTASUNEAN ZER BALIABIDE EMATEN DITUEN

ESTALIA ERTZEN ZABALERA LANDARETZA NAGUSIA

Ez 1 m-tik gorakoa Belarra
Joan-etorria

Janaria

Ez 1 m-tik behera Lezka eta/edo laharra
Joan-etorria

Eguneko aterpea

Janaria

LANDARETZA-AZALERAN ZER BALIABIDE EMATEN DITUEN
ESTALIA ERTZEN ZABALERA LANDARETZA NAGUSIA

Bai 0,5 m-tik gora Lezka eta/edo laharra
Joan-etorria

Eguneko aterpea

Ureztaketa-erretenak
katalogatzeko irizpideak,
bisoi europarrari ematen
dizkioten baliabideen
arabera.

Lanak egitean, bereizi egin behar
dira lurrezko ertzak dituzten
erretenak eta ertz estaliak
dituztenak, bisoiak bestela

erabiltzen dituelako
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Nolanahi ere, interesgarria da obren hasierako fasean ekitea ele-
mentuen konpentsazioari. Izan ere, ez dira ezabatu edo sun -
tsitu behar konpentsatu beharreko elementuak, dena buka-
tu arte.

Gainera, ezinbestekoa da teknikari espezializatuek uneoro horre-
lako lanen gaineko ingurumen zaintza egitea. 

Ureztaketari lotutako egiturak
Ureztaketa modernoetan, atzeman da bisoi europarra ureztake-
ta-sifoietan hiltzen dela; itota, bereziki. Drainatze-sareko egitura
horiek tranpa hilgarria dira bisoi europarrentzat eta beste haragi-
jale batzuentzat, leku ona baitira janaria bilatzeko: karramarroak,
anfibioak, baita ugaztun txikiak ere. 

Erretena ur gabe gelditzen denean, harrapakinak atzemangarria-
goak dira, eta bisoiak eta beste haragijale batzuk, barnera jauzi
egin, eta hantxe gelditzen dira harrapatuta, irteerara iritsi ezinik,
goseak, itodurak edo akidurak hilda. 

1. Irudian ageri den sifoia egin ohi da ureztaketa-erretenak errepi-
de, bide eta gisakoekin gurutzatzen diren elkargunean. Ikusten
den bezala, ureztatzen ez denean, ur-xafla erretenaren kotaren
azpitik gelditzen da, eta bisoia ez da gauza kota horretara iristeko
eta itota hiltzen da. 

Aitzitik, sifoiak bestela diseinatzen badira, hau da, erretena ukitzen
duen partearen azalera zimurtsua bada, eta 30º inguruko malda
badu, bisoiak egituraren barnealdera sartuko dira igelak, karrama-
rroak eta beste harrapatzeko, eta gauza lirateke kanpora ateratze-
ko, ur-xaflaren altuera gorago edo beherago egon (2. Irudia). 

Era berean, bisoiak ere erreten berrietan ito daitezke, hormigoiz-
koak baitira, eta sakonak, bisoiarentzat. Kasu horretan, eta nola
halako luzera duten erretenetan, ubide handietan egiten diren an -
tzeko irteera-arrapalak egin beharko lirateke (3. irudia).

Goiko irudian, katajineta bat hilik,
ureztaketa-sifoi klasiko batean
harrapatuta gelditzearen ondorioz
(Martzillako ureztalurrak). Behean,
sifoi makurtua; bertan, irrati-
markagailua zeraman bisoi europar
bat hil zen (Funesko ureztalurrak).

5 Berariazko jarraibideak ureztaketa 
tradizionalak modernizatzeko 
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Ur bolumen gutxiko sifoietan,
agerian gelditzen dira bisoiaren eta

beste haragijale batzuen ohiko
harrapakinak. Baina, egituraren
aldetik, tranpa hilgarriak dira

Sifoiak

Nafarroako
ureztaketa
eremuetan oro har
dauden sifoietako
albo-profila. 

Ur-isuria

Ur maila

Ur maila

Sifoia

Sifoia

Azalera 
zimurtsua

25º

Erretena

Ur-isuria

Erretena

Ur-isuria

ErretenaErretena

Erretena

Erretena

Sifoietan honelako
albo-profilak
proposatzen dira bisoi
europarraren habitat
eremuetan kokaturiko
ureztaketan, uretan
itota ez hiltzeko. 

Basa fauna ateratzeko arrapala Nafarroako Ubidean. 
Eskuinean, irteera-arrapalaren eskema. Figaroleko irudia.

Ur maila

Sifoia

Azalera 
zimurtsua

25º

1. Irudia

2. Irudia

3. Irudia
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6 Berezko jarraibideak baso-laboreak
ibai-inguruneetan landatzeko 

Goiko irudian, baso-sail produktiboa ibaiaren ondoan.
Beheko irudian, ibaiertzeko landaredia errespetatzen

duen baso-sail produktiboa (atzealdean).

Nekazaritza-laboreak bezala, baso-landaketa produktiboak
mehatxu dira bisoi europarraren kontserbaziorako. Izan ere,
zuhaitzak ibaiertzeko basoan eta bestelako ibai-habitatetan lan-
datzen dira, eta espezieak leku horiek behar ditu bizirik irauteko.
Beraz, lehenik eta behin, irizpide argiak finkatu behar dira lurral-
dea planifikatu eta antolatzeko.

Irizpide horietako batek izan beharko luke landaretza naturalez
osaturiko zerrenda jarraitua ezarri beharko litzatekeela ibai-
ibilgu guztian zehar; gutxienez, 15 metro zabal goiko tartee-
tan, eta 25 metro zabal, erdiko eta beheko tarteetan. 15
metro, malkar natural bat bada. 

Eta gainera, badira bisoi europarraren kontserbazioaren aldeko
gomendio teknikoak baso-laboreak ustiatzen diren bitartean:

• Lehenik eta behin, komeni da gogoratzea lan guztiek
Ingurumeneko Baldintzak bete behar dituztela, 3. atalean azaldu
dugun bezala. Lan horien artean daude lurra berdintzea, urez-
taketa-erretenak sortzea, drainatzeak eta sarbideak, eta era
berean, ibai-inguruneetan lur mugimenduak eta makina astu-
nen erabilera eragiten duten lan guztiak. Bestalde, lan horiek ez
lukete ertzen profila aldatu beharko, gordelekuetan dauden ani-
maliak zapalduak hil daitezkeelako, dela hondeamakinaren
pisuaren ondorioz, dela pala mekanikoak jardutearen ondorioz. 

• Lurra prestatzeko fasean ere, gomendagarria da lurzatian dau-
den enborrak edo adar-metak kontu handi-handiz kentzea, bisoi
europarrak horrelako lekuak aukeratzen baititu aterpetzeko eta
kumeak hazteko. Behin lurzatitik kentzen ditugunean, gomenda-
garria da ibarbaso naturaletara eramatea; batez ere, landaretza
arantzadunaren orlako espezieetatik hurbil dauden lekuetara;
adibidez, Rubus spp. Ez da gomendagarria hondar horiek erabil -
tzea lubeta txikiak sortzeko.
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• Baso-labore produktiboa egin behar denean, eta ibaiertzaren
eta lurzatiaren artean landaretza naturaleko orlarik ez dagoene-
an, ibaiertzeko landaretza lehengoratu beharko litzateke; gutxie-
nez, dagokion zerrendan (15-25 m). Horrek diru-laguntza handia
jaso ohi du (% 70-80), eta % 100ekoa ere izan daiteke, Natura
Sareko naturgune batean egiten bada. 

• Baso-labore produktiboetako ureztaketa-erretenak eta drai -
na tze-ubideak garbitzeko, gomendagarria da sasiak eskuz
garbi tzea. Izan ere, mehatxu baten aurrean, bisoi europarrak lan-
daretza trinkoaren azpian makurtzen dira, eta sasi-garbitzeko
makinak hil egin ditzake. Lan horiek, betiere, ugalketa garaitik
kanpo eginen dira eta Ingurumen Baldintzekin bat.

• Baso-labore produktiboen ertzetan, lurra mugitu bada, lehen
kolonizatzaileak Rubus generoko espezieak izan ohi dira.
Gomen dagarria da lahardi horiek errespetatzea, bisoi europa-
rrak erabiltzen baititu mehatxu eta harrapakariengandik babes-
teko.

• Baso-labore produktiboa moztu ondoren, kontu handia izan
beharra dago ibilguetatik nahiz ur-xafletatik hurbil dauden mo -
tzondoak lurretik ateratzean, bisoia zuhaitz horietako sustraie-
tan babesten delako.

• Eta azkenik, labore jakin batzuk sustatu beharko lirateke, hots,
landaretza-ertzaz osaturiko drainatze-ubideak eta ureztaketa-
drainatzeak dituzten laboreak; izan ere, bisoi europarrak horrela-
ko “habitatak” erabiltzen ditu urtaro jakin batzuetan.

47

Typhak 
Lezkak

Sahatsa
Milazka

Laharra
Sahatsa
Makala
Zurzuria

Baso-labore
produktiboa

Goiko irudian, egitura egoki bat ageri
da ibai-inguruneetako 
baso-laboreetarako.

Lerro hauen gainean, landaretza
naturala duen baso-labore produktibo

bateko ureztaketa-erretena.
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7 Berariazko jarraibideak 
bide azpiegituretarako

Hona hemen bide azpiegiturek bisoi
europarrari eragin diezazkioketen kalte
nagusiak:

• Populazioak bakarturik gelditzen dira,
haien arteko lotura hausten delako.

• Ibilgailuek bisoiak harrapatu eta hilt-
zen dituzte.

Zorionez, badira erraz aplikatzen diren
jarraibide eta gomendio teknikoak,
kostu apalekoak. Horiek ezarriz gero,

nabarmen murrizten da bisoi europarraren gaineko eragina. 

Azpiegitura berriak egitea, 
eta lehendik daudenak 
handitu eta hobetzea
Atal honetan, bide berriei buruzko jarraibide eta gomendioak jaso
ditugu, baina aldi berean lehendik dauden bideak edo tarteak han-
ditu eta/edo hobetzeari buruzkoak, betiere errepidearen erroda-
dura-plataforma altxatu behar bada.

• Aipatutako eraginak eragozteko gomendio onena da hezegu-
neak zeharkatzen ez dituzten trazatuak diseinatzea.

Goiko irudian, drainatzearen eta errepidearen arteko
elkargunea. Lerro hauen gainean, bisoi europar harrapatua.

Sare hidrikoa hautsi aurreko egoera. Bisoi populazioen arteko loturarik eza.
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Marko erlaizduna eta alboko hodi lehorra, Sotoabajo
parajean, Faltzes. Obren fasea. (LIFE-GERVE).

Arrisku egoera.

Ez dago arriskurik. Ertz naturalak.

Ez dago arriskurik. Pasabide egokitua.

Errepide batek ur-ibilgu bat
zeharkatzen duenean, pasabide
lehor bat ziurtatu beharra dago

urte osoan; ertz etzanak izan behar
ditu, ertz naturalarekin lotuak

• Hezeguneak zeharkatzea eragotzi ez daitekeenean, oso garran -
tzitsua da sare hidrografikoko ahalik eta ibilgurik gutxien
gurutzatzea eta elkarguneak egokiro moldatzea, bisoi euro-
parrak sare hidrografikotik ez ateratzeko eta errepidea zeharka-
tu behar ez izateko. Animalia ez bada errepideko errodadura-
plataforman sartzen, harrapaketa arriskua txikiagoa da, eta txi-
kiagoa ere azpiegituraren oztopo-efektua.

Errepidearen eta ur-ibilguaren (errekastoak, errekak, erretenak,
ureztaketa-ubideak, drainatzeak, etab.) arteko elkarguneak ingu-
rumenaren eta funtzionaltasunaren aldetik egokitze aldera,
gomendagarria da elkarguneko azpiegituren gaitasuna gaindi-
mentsionatzea (baita uhaldien ibilgukoaren gainetik ere), urte
osoan pasabide lehor bat ziurtatzeko. Gainera, oso garrantzi -
tsua da ertz etzanak izatea (malda gehienez 25º-koa), zabale-
ran gutxienez 0’50 m izatea eta ertz naturalarekin lotuak
izatea.

Drainatze-sekzioa handitzerik ez dagoenean, onena da, ahal bada,
hormigoizko markoak paratzea (eta kasurik txarrenean,
hodiak), betiere paraleloak ibilguarekiko edo drainatzeareki-
ko, ertz batean edo bietan, beharrezkoa bada, pasabide lehorrak
lortze aldera eta errepidea iragazkortze aldera. Bestalde, anima-
liengan “tunel efektua” eragozte aldera, gomendagarria da 2 x 2
m-ko markoak paratzea. Dena den, ureztaketa-erreten txikiak
edo antzekoak direnean, aski izan daiteke gutxienez 1,30x1,50 m-
ko markoak paratzea, edota baita 1x1 m-koak ere, eta betiere
badago alboko hodi lehorrak paratzeko aukera. 

Bi kasuetan, oso garrantzitsua da arrapalek, erlaitzek, plata-
formek eta haien sarbideek gutxienez 0’50 m-ko zabalera iza-
tea (igarabek ere erabil ditzaten) eta lotura ezin hobea izatea
ertz naturalekin, egituraren bi aldeetan, hau da, uretan gora eta
behera. 

Gomendio 
orokorrak

• Lehentasunez, pasabide lehorrak, erlaitzak
eta markoak sortu beharko lirateke; ez, ordea,
hodiak.

• Sarbideetako ertzak berriro landareztatu
behar dira, bisoi europarrak eta bestelako basa
espezieak ongi pasatzeko.

Vison-Eusk-2019_Maquetación 1  17/02/20  12:32  Página 51



52 | JARRAIBIDE ETA GOMENDIO TEKNIKOAK BISOI EUROPARRA ETA HAREN HABITATAK ZAINTZEKO

7 Berariazko jarraibideak 
bide azpiegituretarako

Bisoia harrizko
banketa pasatzen,
Soto de la Muga,
Faltzes.
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Igaraba, hormigoiz
eta harriz egindako
banketa pasatzen.

Katajineta, zurezko
erlaitza pasatzen. 
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Lehendik dauden azpiegiturak
Errepidea iragazkortzea
Aurreko atalean bezala, kontua da bisoi europarrak errepidea
gurutzatzeko aukera izatea baina ur-ibilgutik, erretenetik,
drainatzetik, etab. atera gabe, hau da, errodadura-plataforman
sartu behar izan gabe, baina, kasu honetan, lehendik dauden
azpiegituretan, eta hori zailagoa da. Funtsezko beste gauza bat ere
hartu behar da kontuan, hots, paratzen den pasabideak uhaldien
mailaren gainetik egon behar duela, eta gainera, ezin du aldatu
egituraren drainatze-gaitasuna.

7 Berariazko jarraibideak 
bide azpiegituretarako

Goian, alboko plataforma eta
arrapala lehorrak, hormigoiz
aurrefabrikatuak, eta ertzarekiko
lotura (LIFE-LINCE Andaluzia).
Lerro hauen gainean, ezkerrean,
harri-enkatxozko albo-
plataforma. Barranco de la Torre,

Mélida (LIFE-GERVE). Lerro
hauen gainean, eskuinean, zur
tratatuzko albo-erlaitzak. Val del
Rey, Zarrakaztelu (LIFE-GERVE).
Ezkerrean, lubeta-harrizko albo-
plataforma, Faltzes, (LIFE-
GERVE)
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Pasabideak lehor iraun behar du
uhaldietan, egituraren drainatze-

ahalmena aldatu gabe. 

Erlaitzak

Lurreko
animaliendako
egokituta dagoen
drainatze-eskema.

Plataforma lehorrak mantentzeko aukera ematen duten zeharkako ebakidurak.

Kasu horietan, gomendagarria da alboko plataformak para -
tzea, eta sarbide-arrapalek lotura izatea ertz naturalarekin.
Arestian aipatu dugu zeinen garrantzitsua den plataformek eta
sarbide-arrapalek lehor irautea uhaldiak direnean, arrapalak
ederki lotuak egotea ertzarekin nahiz beheko plataformare-
kin, eta landaretza-estaldura izatea egituraren sarreran eta irtee-
ran, “pasabidea” eraginkorra izanen bada.

Badira hainbat material eta irtenbide tekniko alboko plataformak
eta sarbide-arrapalak egiteko. Besteak beste, hormigoizko albo-
banketak dira nabarmentzekoak, eta era berean, harri-lubetak eta
harri-enkatxoa, guztiak ere arras eraginkorrak baitira. Bestelako
irtenbideak ere badira, “maniobrarako tarte txikia” badago, hots,
zur tratatuzko plataforma goratuak paratzea da. Abantaila oso
onak dituzte kostuan, pisuan eta tamainan. 

Beste gomendio garrantzitsu bat da pasabidea moldatzeko hau-
tatu dugun aukerak (alboko plataformak eta arrapalak) lehendik
dagoen egitura gainditzea; horrela, korridore lehorra lortuko baita
ingurunetik pasabidearen barneraino. 

Banketen eta ertzaren arteko lotura zuzenaren adibidea.
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Prebentzio-neurriak 

Askotan ezin da arrapalarik eta erlaitzik
paratu, dela drainatzeen dimentsioenga tik,
dela ureztaketa-sifoiak direlako. Horrela -
koetan, harrapaketa arriskua murrizteko
irtenbide bideragarri bakarra da errepi -
dea ren eta erretenaren, drainatzearen
edo sifoiaren arteko elkargunean dago-
en landaretza ezabatzea, bisoiak arreta
handiagoz jokatu eta ibilgailuak atzeman
ditzan. 

Landaretza era iraunkorrean ezabatzeko
eta landaretza jarraitua hausteko teknike-
tako bat errepide ondoko sifoi-arketaren
alboak hormigoitzea da. Zehazki, hormi-
goizko geruza bat paratu behar da sifoiko
arketaren inguruan, 5 cm lodi eta 50-100
cm zabal.

Malda dela eta, hormigoia erabiltzerik ez
dagoen tokietan, belarren aurkako geo-
testila jar daiteke, hezetasunari aurre egi-
ten diona eta luze dirauena. Manta horiek
jarri baino lehen, landaretza ezabatu
beharko da, eta gero, legar-kaxak jar dai-
tezke metro bateko zabaleran, ohe gisa,
ondoren geotestila paratzeko. 

Komeni da azpimarratzea horrelako lane-
kin batera jarraipen programa bat egin
beharko litzatekeela, hala obren fasean
(izan daitezkeen akatsak atzeman eta
zuzentzeko) nola ustiapen fasean (haren
eraginkortasuna ebaluatzeko). 

Azkenik, eta bisoi europarra errepideetan
harrapatzeko arriskurik handieneko lekuak
zein diren jakite aldera, oso garrantzitsua
da herritar guztien laguntza jasotzea. 

Horren haritik, oso lagungarria da 112-
Ingurumeneko Larrialdietara deitzea,

errepidean bisoiren bat harrapatua dagoela ikusten dugunean,
Basozaintzak toki horretako koordenatuak erregistratzeko eta
ale hila biltzeko. 

7 Berariazko jarraibideak 
bide azpiegituretarako

Landaretza ezabatzea erretenen eta errepideen arteko
elkarguneetan. Hormigoia ematea eta belarren aurkako
geotestila paratzea. 
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Erretenei arreta berezia egin behar zaie,
eta batez ere, errepidearekin paraleloak
diren drainatzeei; errodadura-zerren-
daren ondo-ondoan daude, lurrezko
ertzak dituzte eta, maiz, badabil ura edo
geldirik dago, eta landaretza naturala
dute. Bisoi europarra maiz ibiltzen da
horrelako tokietan, harrapakinak aise
topatzen dituelako eta habitat egokia
delako batetik bestera mugitzeko; beraz,
askoz ere handiagoa da ibilgailuek harra-
patua izateko arriskua. 

Horrelako egoerarik ez gertatzeko, go -
men dagarria da hala drainatzeak nola
erretenak ez daitezela diseinatu erroda-
dura-plataformaren ondoan, lurzatien
kontrako aldean baizik. 

Egun ustiatzen diren egiturei dagokie-
nez, gomendagarria da mantentze-lan
zehatza egitea, ura bertan ez biltzeko
(harrapakinik ez ibiltzeko: anfibioak eta
karramarroak) eta zuhaixka-landaretza-
rik ez hazteko (bisoi europarra zuhaix-
ken artean ez babesteko).

Oso garrantzitsua da herritarrek
laguntza ematea. Hau da,

harrapatutako bisoirik aurkitzen
duten bakoitzean, komeni da 

112-Ingurumeneko Larrialdietara
deitzea 

Erretenak
eta 
drainatzeak

ONGI

Ezkerreko irudian,
errepidearekiko erreten
paraleloa (S. Moreno). 
Lerro hauen gainean,
errepidearekiko erreten
paraleloen egoera
zuzenaren eta okerraren
eskemak. 

GAIZKI
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8 
BERARIAZKO
JARRAIBIDEAK 
IBAI-PARKEETARAKO
ETA BESTE
ERABILERA
BATZUETARAKO
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XX. mendearen bigarren erdian biztanleria hazi da, eta prozesu
industrialak nahiz urbanizatzaileak gertatu dira. Horren ondorioz,
herrietatik hurbileko ibai-inguruneak larriki kaltetu dira. Azken
urteotan, ordea, hondatze-prozesu hori geldiarazteko eta ibai-
ekosistemak lehengoratzeko ekintzak egin dira hirien eta herrien
inguruetan, eta aldi berean, aisia guneak eta gune osasungarriak
sortu dira herritarrentzat. 

Ibai Parkeak dira. Hau da, ibai-inguruneak hiri-egituran txertatzea
da haien helburu nagusia, eta horrekin batera, ibai-inguruneen
balioak mantendu eta indartzea, lehendik diren eraginak zuzen -
tzea, eta uhaldiak direnean, haien funtzionamendu hidraulikoa
hobetzea. 

Ibai Parkeak jendea ibaietara hurbiltzeko lekuak dira; beraz,
leku bereziki egokiak dira ekosistema urtarren garrantzia
erakusteko, batetik, berezko balioa dutelako, eta bestetik,
gizarteari ingurumen zerbitzuak ematen dizkiotelako (uhol-
deen prebentzioa, ur arazketa, askotariko habitatak eta espezieak
daude, etab.), bai eta sozialak ere (aisia, kirola, kultura, etab.) 

Oso garrantzitsua da gizarteak habitat horien balioa ezagutzea,
jendeak zaindu nahi izan ditzan. Hori dela eta, funtsezkoa da herri-
tarrek habitatak diren bezalakoak ezagutzea, eta ez, ordea, habitat
haien bertsio sinplifikatu bat. Zenbaitetan, eta “hurbiltze” hori gaiz-
ki ulertzearen ondorioz, ibaiaren “naturaltasuna” ezabatu eta
“lorategi” bihurtu dira, eta horrelakoak hiri-inguruneari dagozkio,
zentzu estuan. Bestetik, kontserbazioaren ikuspuntutik, hiri-egitu-
ran txertatzeak ez du eragotzi behar ibai-inguruneen berezko bila-
kaera, ekosistema bereizgarriak garatze aldera (intereseko habi-
tatak eta espezieak), eta korridore naturalak sortu behar dira hiri-
ingurune batean, baina funtzionala eta baliotsua, ekologiaren
aldetik. Bi ikuskerak ez dira inola ere bateraezinak; bi ikuspegi dira,
eta ongi azaltzen badira, eskutik helduta doaz eta, gainera, gizarte
guztiak horixe eskatzen du.

8 Berariazko jarraibideak ibai-parkeetarako 
eta beste erabilera batzuetarako

Ibai-parke 
egokiaren eskema
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Gogoeta horrek garrantzi berezia du bisoi europarrari dagokionez,
mehatxu maila handia duelako eta Nafarroak haren zainketan
ardura duelako. Oroitaraziko dugu espezie hori Nafarroako ibai-
arro guztietan dagoela (Ezka ibaiarena izan ezik, eta, ziur aski, arro
atlantikoetan ere bai) eta denetariko ingurune urtarrak okupatzen
dituela. Gizarteak ez ditu ibilbide politak eskatzen ibai hu -
tsen ondoan, ibai-ingurune natural eta bizian paseatu nahi
baitu. 

Ibai-pasealekuak diseinatzean (3. atalean azaldutako ingurumen
baldintzekin bat, betiere), eta bereziki, mantentzeko lanetan, lan-
daretza naturala errespetatu beharko dugu; batez ere, uraren
ondo-ondoan dagoen huraxe, hala nola laharrak eta lezkak, ez
baitu eragozten ibaiaren balioa ikustea, eta gainera, landaretza
horri esker, hainbat espezie interesgarrik eta meha txatuk dirau-
te bizirik, hala nola bisoi europarrak.

Tarte horietan, oso garrantzitsua da bisoiek behar adinako landa-
retza izatea bertan aterpetzeko. Izan ere, Frantzian, ikusi da txa-
kurrek bisoi europar asko hil dituztela. Gainera, patologia kutsa-
garri batzuek ere –mukieriak, kasu–bi espezie horiei erasan die-
zaiekete.

Arrazoi horiek tarteko, gomendagarria da hiriguneetan ez para -
tzea zakurren aisialdirako eremuak ur-ibilguetatik hurbil, ezta
inguru hezeetatik hurbil ere. Gauza bera erran behar da zakurrak
trebatzeko eremuei eta ereindako ehizari dagokienez, ehiza-
barrutietan; erran nahi baita, gomendagarria da ez paratzea bisoi
europarraren habitatetik hurbil, istripuzko heriotzak eragozteko
eta gaitzak ez kutsatzeko. 

Ibai Parkeak ingurunea hiri-egituran
txertatu behar du, ingurunearen

balio naturalak indartuta, eraginak
zuzenduta eta haren

funtzionamendua hobetuta

Goitik behera: Argaren
Pasealekua, Txantrea;
Argaren Pasealekua
Arrotxapean, eta Argaren
Pasealekua, Oblaten
aldean. Horra hor bisoi
europarraren habitata
errespetatzen ez duten
lanak.
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9 
BISOI 
AMERIKARRA
NAFARROAN
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Bisoi amerikarra duela gutxi iritsi da Nafa rroara. Izan ere, 2012ra
arte, ez da ohikoa izan haren presentzia Nafarroan. Urte hartan,
egiaztatu da bisoi amerikarra Ega eta Luzaide ibaietan dagoela. 

Gero, 2014an, Iruña inguruan eta Basaburuan atzeman da. On do -
ko urteetan, berriz, eta 2018ra arte, bisoi amerikarra Bidasoa,
Baztan, Aritzakun, Urritzate, Orabidea eta Ebro ibaietan egiaztatu

da. 

Gaur egun, erran daiteke ez dagoela bisoi amerikarraren
populazio finkorik Nafarroan. Ez daiteke erran, dena

den, ez dagoela erkidego mugakideetako popula-
zio basatuetatik heldu den alerik, hau da, EAE,

Errioxa, Aragoi eta Frantzia aldetik heldu
denik.

Bisoi amerikarra arras mehatxu larria da
bisoi europarraren kontserbaziorako. Bi
espezieak inguru berean bizi diren lekuetan,

bisoi europarra desagertu egiten da, bisoi
amerikarra oldarkorra baita eta ugaltze-tasa han-

dia baitu. 

1. LIFE Lutreola Mintegian aritutako adituek aitortu beza-
laxe, zalantzarik gabe, Frantziako, EAEko, Errioxako eta

Aragoiko bisoi amerikarren populazio basatuak dira mehatxu-
rik handiena bisoi europarrak Europako Erkidegoan duen gune
bideragarri bakarraren kontserbaziorako, eta gune hori
Nafarroako bisoi europarraren populazioa da. 

Mehatxu larri hori kontrolatu nahian, 2013an, bisoi amerika-
rra kontrolatzeko eta haren jarraipena egiteko lanak hasi

ziren Ega eta Luzaide ibaietan, eta geroztik ere kanpainak egiten
ari dira, hala nola Arakil eta Arga ibaietan (2014), eta Ebro,
Bidasoa, Aritzakun, Urritzate, Orabidea eta Baztan ibaietan
(2015).

Bidasoa

Bisoi amerikarraren 
presentzia 
(2005-2018) 
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9 Bisoi amerikarra Nafarroan

Argazkian, plataforma
flotagarri bat;

Reynoldsek eta
laguntzaileek 2004an 1
garatutako metodoa,

arras eraginkorra, bisoi
amerikarra

atzemateko eta
kontrolatzeko. 

1. Reynolds, C.R., Short &
M.J., Leigh, R., L. 2004.

Development of population
control strategies for mink

Mustela vison, using
floating rafts as monitors
and trap sites. Biological

Conservation 120: 533-543

Argazkian, bisoi amerikarraren oinatzak
plataforma flotagarriko behe-erretiluan.
Horrela egiaztatzen da espezie hori 
ibai-ibilgu edo inguru heze zehatz batean
dagoen edo ez. 
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