
137ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK

jarduera jakin batzuk garatzeko mugak ezar litezke, edo motibazio berezia
eskatu planteatzen diren gomendio edo irizpideetatik aldentzeko.

7.2. Gomendioak

A. OROKORRAK

1. Zadorra sistemako urtegietako uraren kalitatearen problematikari ikuspegi glo-
bal, arloarteko eta koordinatzailetik aurre egitea, arro osoa hartuz lurralde-
erreferentziatzat. Horretarako, Zadorraren Urtegien Arroa Babesteko
Lurraldearen Arloko Plan bat idaztea proposatzen da.

2. Koordinatzeko administrazio-organo egonkor bat eratzea, bai kontsultatu eta
informatzeko funtzioak, edo bai erabakitzekoak beteko dituena, uren kalitatean
eragina duten aginpideen titular diren administrazio guztiak elkartu eta horien
topagune izango dena. Ildo honetan, Zadorra Sistemako Urtegiak Babesteko
Mahaia sortu eta abiaraztea garrantzi eta interes handiko gertakaria izan liteke.

3. Gizakia nekez heltzeko moduko korridore biologiko naturalak sortzea urtegien
aldameneko ingurunean, urbazterreko landaredia berreskuratuz. Korridore hauek
oso erabilgarriak izango dira beste erabilera batzuk urtegiaren ertzetik kanporatu
eta ur-lamina babesteko. Antzeko neurria hartu beharko litzateke arroko ibaien
eta ibaiadarren ertzetan.

4. Arroko nekazaritzako lurraldea “zona urrakortzat” aitortzeko aukera aztertzea
(261/1996 Errege Dekretua, otsailaren 16koa, eta 91/676/EEE Arteztaraua),
hala nekazaritzan sortutako nitratoek eragindako poluzioa murriztera zuzendutako
jarduera-programak landuko bailirateke. Jarduera-programa hauek eta
Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodeak derrigorrez betetzekoak dira
urragarritzat aitortutako zonetan kokatuta dauden nekazaritza-ustiategietan.

5. Ebroko Konfederazio Hidrologikoaren aurrean urtegien arroa “zona
sentikortzat” aitortzeko proposamena sustatzea, hiriko hondakin-uren
tratamenduari buruzko 91/271/EEE Arteztarauak aurreikusitakoaren
ondorioetarako (11/1995 Errege Dekretu Legeak, abenduaren 28koak, eta
509/1996 Errege Dekretuak, martxoaren 15ekoak, egokitu zuten arteztaraua
Estatuko legeriara). Aitorpen-proposamenari baiezkoa emango baliote, herrigune
nagusietako hondakin-uren araztegietan (HUA) hirugarren mailako tratamendua
sartu beharko litzateke.

B. ARLOKOAK

6.Saneamendua:
6.1. Hirugarren mailako tratamendua sartzea komeni da urak arrora isurtzen

dituzten herri nagusietako hondakin-uren araztegietan (HUA): Dulantzi,
Otxandio eta Agurain.
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6.2. Herrigune nagusietako kolektore-sarea eta HUAen funtzionamendua hobetzea
komeni da:

- Dulantzi: nitrogenoaren eta fosforoaren kontrako berariazko tratamenduak
sartzea.

- Otxandio: El Limitadon kokatuta dagoen industrialde txikia HUArekin
konektatzea eta bere tratamendu-ahalmena areagotzea.

- Agurain: fosforoaren eta nitrogenoaren kontrako berariazko tratamenduak
sartzea. Gainera, Litutxipiko industrialdea dela-eta industria-isurketen
kontrola areagotzea komeni da.

6.3. Arabako herrigune txiki eta kontzejuetan hondakinak ezabatzeko sistema
kontrolatu beharko litzateke, beharrezkoa denean hobi septikoak eta iragazki
biologikoak instalatuz, erregistro-putzu eta guzti.

6.4. Saneamendu-sistemen konplexutasuna, beren teknifikazio-maila altua eta
hondakin-uren tratamenduan eskatzen diren kalitate-maila gero eta
handiagoak direla-eta, behar-beharrezkoa da Dulantziko eta Aguraingo
HUAetako mantenimendua hobetzea, gaur egun udalak berak arduratzen
dira-eta.

7.Nekazaritza-lanak:
7.1. Urtegien eta ibaibideen ertzetan landu gabeko lurzoru-zerrendak babestea,

zona bakoitzean zehazten den azaleran.
7.2. Ongarriak, pestizidak eta bestelako produktu fitosanitarioak neurrian erabiltzea

dakarten nekazaritza-lanak sartzea.
7.3. Batez ere isurketa eta iragazketen ondorioz uraren poluzio zehaztugabea

eragiten duen ongarri gehiegi erabiltzea kontrolatzea.

8.Abeltzaintza-lanak:
8.1. Ustiapen intentsiboetan, hondakinak eta mindak ezabatzeko sistemak

berrikustea eta, behar diren lekuetan, hobi septikoak sartzea.
8.2. Abereak ur-laminara hel daitezen eragoztea, behar izanez gero urmaelak

sortuz abereek bertan edan dezaten eta ez urtegian.
8.3. Mendialdean abereen parasitoak hiltzeko bainuetako soberako likidoak biltzeko

kanpainak egiten jarraitzea.

9.Mendiak:
9.1. Basoko Plan Hidrologiko bat idaztea arroan erreka eta ibaietako uren kalitatean

eragina izan dezaketen basoa soiltzeko fenomenorik gerta ez dadin.

10. Kontrol analitikoa:
10.1.Urtegian bildutako uren eta arroko ibaietako uren kontrol analitikoa egiteko

lanak programatu eta koordinatu egin beharko lirateke, egungo egoera
disfuntzionala bideratzeko. Izan ere, erakunde ugari aritzen dira laginak
hartzen eta ur berberen parametro desberdinak analizatzen.

10.2.Dena den, beharrezko mekanismoak ezarri beharko lirateke edozein
erakundek gainerako erakundeek egiten dituzten kontrol analitikoei buruzko
datuak berehala eskuratzeko aukera izan dezan.



139ONDORIOAK ETA GOMENDIOAK

11. Ibilgailu-trafikoa:
11.1.Urtegiak zeharkatu edo inguratzen dituzten bideetan merkantzia arriskutsuen

trafikoa erabat murriztea eta ezkutuan egin ez dadin kontrolatzea.

12. Babes zibila:
12.1.Lehenbailehen idaztea urtegian bildutako uretan edo adarretan produktu

toxikoak isuriz gero hartu beharko liratekeen neurri presakoenak aurreikusiko
dituen autobabes-plan bat.

13. Aisia:
13.1.Ontzi motoredunen erabilera debekatzea. Dagoeneko hartu diren neurriak

egokitzat jotzen dira, debeku horretarako horizonte-data bat finkatzen
dutenak: Uribarri-Ganboa 2007an eta Urrunaga 2003an.

13.2.Bainatzeko eremuak murriztu eta egun daudenak egokitu eta ekipatzea.
13.3.Kanpaldiak eta karabanen instalazioa debekatu eta kontrolatzea.
13.4.Eremu konkretuetan mendiko ibilaldiak bultzatzea, oinezkoentzako ibilbideak

prestatuz.
13.5.Parke eta egonlekuak behar bezala diseinatu eta ekipatzea, hondakinak

sortzeko guneak izan ez daitezen.
13.6.Parke, egonleku eta txangoetarako leku gisa prestatuta dauden eremuetan

hondakin-bilketaren maiztasuna areagotzea, baita udaldian bainatzeko
eremuetan ere.

14. Hezkuntza:
14.1.Urtegien eta beren ingurunearen urrakortasun eta garrantziari buruzko

informazio-kanpainak sustatzea. Gasteizko eta zingiren inguruetako
eskualdeetako jendeari zuzenduko litzaizkioke.

14.2. Ikastetxeetan informazio-kanpainak antolatzea.

15. Ingurugiroa:
15.1.Ur-laminarako ibilgailu eta oinezkoen sarbideak murriztu eta kontrolatzea,

urbazterreko landare naturalez egindako inguramendu aski zabala sortuz.
15.2. Ibai-ertzetatik egiten diren isurketak urtegiko uretara irits daitezen eragoztea,

behar hainbat arazketa-sistema eta iragazki berde ezarriz.
15.3.Zingiretatik biomasa erauzteko jarduerak sustatzea, hala nola arrantza

intentsiboa urte osoan, hegaztien asentamendu naturala ahalbidetzea, eta
abar.

15.4. Ibaiadarrek isurtzen dituzten uren kalitatea kontrolatzea, sedimentu-ekarpenak
ahalik eta gehien murriztuz. Ibaietan kontrolatu eta garbitzeko moduko
sedimentu-tranpak erabil daitezke atxikitzeko.

16. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza:
16.1.Arro osoa barne hartuko duen eta arloko politika desberdinak era antolatu

eta koherentean bilduko dituen Zadorra Sistemako Urtegiak Babesteko
Lurraldearen Arloko Plana lantzea.

16.2.Plangintzaren bitartez debekatzea arroko industrialdeetan industria kimikoak
eta ezabatzeko edo kontrolatzeko problematikoak diren hondakin toxikoak
sortzen dituzten fabrika-instalazioak ezartzea.
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16.3.Hiri-plangintzaren bitartez debekatzea urtegien ertzetan asentatuta dauden
landa-gune txikien egoitza-garapena.

16.4.Urtegietan uretako ustiapenen instalazioa debekatzea, bai arrain-haztegiak
eta bai karramarro-haztegiak, hondakin organikoak sortzen dituzten
instalazioak direlako eta ubideen ondoan kokatu ohi direlako. Halaber, neurri
hau arroko ibai eta erreketara edo hauen tarte batzuetara zabaltzeko aukera
aztertu beharko litzateke.

16.5.Urtegien inguruetan ugaritu diren eta narriadura faboratu duten eraikuntza
eta asentamendu irregularrak (txabolak, karabanak…) ezabatzea.

16.6.Erdialdeko Arabako Zatiko Lurralde Plana egitean, batez ere industriarako
eta etxebizitzetarako lurrak planifikatzean, kontuan izan beharko dira hemen
egindako gogoetak eta proposamenak, Zadorra sistemako urtegiak hobeto
babestearren.


