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AURKEZPENA

Bilbo  eta  inguruan  dituen  hiriak,  Barakaldo  barne,  jarduera  industrial  eta  dinamismo

ekonomiko  handikoak  izan  dira  bai  maila  nazionalean  eta  bai  nazioarte  mailan.  Hein

handian  Bilboko  portuagatik  izan  da hori,  Euskal  Herriko  jarduera  ekonomikoaren  gune

neuralgikoa bera eta Europa atlantikoaren garraio eta logiska gunerik garrantzitsuenetako

bat.

Eremu handi honetan jarduera industriala, siderurgia batez ere, XIX. mendearen erdialdera

abiatu zen, eta oso indartsua izan da XX. mendearen bigarren erdian.

Bizkaiko  Labe  Garaiak  enpresak  bultzatu  zuen  siderurgiaren  industria,  XX.  mendearen

hasieran, Barakaldon eta Sestaon. Enpresa horrek lehengaia ateratzen zuen meategietatik

eta  trenbide  askoren  eta  Ibaizabalgo  kaien  bidez  garraiatzen  zuen.  80ko  hamarkadan,

industria izugarri birmoldatu zen, eta, horren ondorioz, 90eko hamarkadan itxi egin zituzten

azken lantegiak.

Benedictako kaitik (Portugaleteko eta Sestaoko mugan) Cadagua Ibaizabalen sartzen den

tokira  arte,  lantegi  eta  industrialde asko  ipini  zituzten;  hori  dela  medio,  inguruko gune

urbanoak, hala nola Barakaldo, handitu egin ziren.

Ibaiak eraldatzen dituen hazkunde mota hori bera gertatu da Euskal Herriko gainerako ibai

gehienetan,  baita  Europako  gune  urbano  askotan  ere:  hiriak  handitu  egin  dira,  ibaien

ekosistemen bizkar,  eta,  horren ondorioz,  emari  horiek bazterrean gelditu dira,  gizakiak

sorturiko ur zikinak horra doazelarik. Gainera, ibai edo errekak zenbat eta txikiagoak orduan

eta bazterragoak gelditu dira eremu horiek.  Gure herrialdean,  hainbesterainkoa izan da

kolpea  ezen  errekasto  horiek  erabat  desagertu  baitira,  dela  eraikinak  jarri  dituztelako

gainean edo hodiak sartu eta hormigoiz eta asfaltoz estali dituztelako.

Alabaina, azken urteetan, hiri askotan, atzera jarri dira beren ibaiei begira, eta hirigunean

duten  zeregin  nagusia  berreskuratu  dute  partez  bada  ere.  Orain  ingurumenaren  eta

paisaiaren elementu dira, eta bertan aisialdiko jarduerak gauzatzen dira. 

Alde  horretatik,  Barakaldoko  Udalak  eta  beste  administrazio  batzuek  —esaterako,  URA

agentziak— dagoeneko egin dituzte hobekuntzak Castaños eta Galindo ibaietan; besteren

artean, haien hondora nahiz bazterrera botatako zaborra garbitu dute.
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Ecologistas  en  Accion  konfederazioaren  ustez  —haren  parte  da  Ekologistak  Martxan—,

premiazkoa  da  Castaños  eta  haren  ingurunea  Barakaldoko  elizatearen  parean  berriz

naturalizatzea eta ahal den neurrian lehengoratzea, Kantauriko isurialdeko erreka horrek

bere izatea berreskura dezan. Cadagua hobetzeko ekintzak ere martxan jarri  behar dira,

zeinak Barakaldo ekialdetik inguratzen baitu, baita Ibaizabal bera ere, iparraldetik. Ibaiko

ekosistemetako balio naturala indartuta, asko irabaziko lukete azpiegitura berde horiek, eta

horrek onura ekarriko liokete bai Barakaldoko ingurumenari eta bai gizarteari.

Horregatik  eratu  du  Ekologistak  Martxan  taldeak  Barakaldo  aldeko  ibaiak  ingurumen

aldetik berreskuratzeko plan hau.  Helburua da administrazioari  erakustea zer egin behar

duen eta nondik jo behar duen ibai horiek berriz naturalizatzeko. Elementu natural horiek

hobetuta barakaldar askok gozatuko lukete aisialdiaz eta ibilaldiaz; gainera, diru aldetik ez

luke kostu handirik ekarriko.

Amaitzeko,  esan  gabe  doa  Ekologistak  Martxan  taldeak  plan  hau  aurkeztu  diela

Barakaldoko, Bilboko, Trapagarango eta Sestaoko udalei, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Ura

agentziari, administrazio horiek dituztelako ibaien eta inguruko orubeen eskumen zuzenak

Barakaldoren  ingurunean.  Zinez  uste  dugu  administrazio  horiek  kezkatzen  direla

ingurmenarekin  eta  gizartearekin  eta  behar  besteko  arreta  ipiniko  dutela  plana  gauza

dadin; ziur gaude inguruneko udalerrietako herritarren bizi kalitatea hobetzen lagunduko

lukeela.
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AURKIBIDEA

1.- Aintzat hartu diren ibaien gaur egungo egoera ekologiaren 

ikuspegitik

2. Ibaiak eraldatzen hasi zirenekoa, noiz hasi zen hondamena 

bizkortzen?

3. Ibaiaren bueltan ingurumen arloan izan diren jarduerak

4. Ekologistak Martxan-en proposamena: ingurumen eta gizarte 

arloan zein diren haren jarduera eta helburu nagusiak.

5. Eskumena duten agintariekin hitz egiteko eta lan egiteko aukera, 

ibaia berriz naturalizatzeko eskaria dago gizartean?
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1.-  Aintzat  hartu  diren  ibaien  gaur  egungo  egoera  ekologiaren
ikuspegitik

BARAKALDO  ALDEKO  IBAIEN  INGURUMENA  BERRESKURATZEKO  PLAN
ESTRATEGIKOAren jardun eremua udalerriko ibaiak dira, lurralde sare ekologiko gisa
ulerturik,  eta  Castaños-Galindo ibaia,  Cadagua  eta  Ibaizabalen  Barakaldoko zatia
hartzen ditu. Barakaldo Cadaguaren behealdean dago, Castaños ibaiaren goialdean
eta Ibaizabalen ertzean.

Barakaldo neurri handian erreka eta ibai horiek mugatzen dute, eta XX. mendean
garatu  den  industriak,  izan  den  hirigintza  prozesuak  eta  askotariko  azpiegiturek
erreka eta ibai horiek eraldatu dituzte.

Uraren behe ibilguak dira, eta Kantauri itsasotik hurbil daude; hala, haien bazterrak
era  guztietako  egoitzaz  beteak  izan  dira;  berez  duten  ibilgua  aldatu  zaie  eta
erriberako ekosistema naturalak hondatu zaizkie.

Gainera,  euren  ertzetan  hondakinak  isuri  dira,  eta  espezie  inbaditzaile  batzuk
hedatu.

Dauden lekuan daudelako, ez dago erabat berreskuratzerik horko ekosistema, baina
ingurumena eta paisaia hobetu daitezke, eta ertzen erabilera publikoa indartu.

2019ko iraila



BARAKALDO ALDEKO IBAIEN
INGURUMENA LEHENERATZEKO PLAN ESTRATEGIKOA

2019ko iraila

Cadagua

Castaños-Galindo ibaia
Ibaizabal



BARAKALDO ALDEKO IBAIEN
INGURUMENA LEHENERATZEKO PLAN ESTRATEGIKOA

Castaños ibaia Megapark merkataritza gunean

Castaños eta Ballonti errekek bat egiten duten lekua. Panpa-lezka
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2.  Ibaiak  eraldatzen  hasi  zirenekoa,  noiz  hasi  zen  hondamena
bizkortzen?

Barakaldoko  ibaiek  aldaketa  handiak  izan  dituzte  XX.  mendean,  hiriaren  eta
industriaren  garapena  dela  eta.  80ko urteetan,  Castañosek  bere  meandroak  eta
urmaelak galdu zituen Barakaldon, eta bideratutako ibai bihurtu zen, bere ibilbide
zuzenekin eta zuzengune nabarmen batekin. Gizakiak gogor beretu duen ingurune
horretan,  azpiegitura  askok  —esaterako  A-8  autobiak—  inpaktu  handiak  eta
askotarikoak eragiten dituzte.

Ibaizabalen eta Cadaguaren ibilbidea ez da hainbeste  aldatu,  baina haien ertzek
azken urteetan aldaketa handiak izan dituzte,  industriaren eta hiriaren garapena
dela medio.

Castañosen  orubeetan,  merkataritza  gune  handi  bat  eraiki  dute  (Barakaldoko
Megapark),  ingurumena ebaluatzeko arauditik  kanpo,  epaiek  erakusten  dutenez,
zeinak, eraiki ondotik, eman baitzituen EAEko Justizia Auzitegi  Nagusiak.  Ibaiaren
muturreko eraldaketa horretaz gain, izan dira bestelako inpaktu batzuk ere, hala
nola  uren  kutsadura  (hiriaren  eta  industriaren  ur  zikinak  eta  orotariko  zaborra,
lindano isuriak eta jalkinak barne; kutsadura hori zuzendu egin da neurri handian
azken  urteetan),  kanpoko  espezie  inbaditzaileak  eta  inguruko  azpiegituren
kutsadura akustikoa.
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3. Ibaiaren bueltan ingurumen arloan izan diren jarduerak

Barakaldoko Udalak eta beste administrazio batzuek —esaterako, URA agentziak—
dagoeneko  egin  dituzte  hobekuntzak  Castaños  eta  Galindo  ibaietan;  besteren
artean, haien hondora nahiz bazterrera botatako zaborra garbitu dute.

Castañosen  ur  bazterrean,  eremu  batzuetan,  atzera  landareak  jarri  dituzte,  eta,
berebat, lorategiak.

Bestalde, Barakaldoko Udala "Sare Berdea" ekimenarekin dihardu: ibilaldiak egiteko
bide sare bat da, bai oinez eta bai bizikletaz egiteko, eta hiriko espazio berdeak eta
hiri  ingurukoak  lotzen  ditu;  horrez  gain,  ondoko  udalerriak  ere  lotzen  ditu,  eta
Bilboko  Metropoliko  gerriko  berdearen  parte  da.  Oinezkoentzako  bideak  nahiz
bidegorriak hartzen ditu Sare Berdeak, Castaños, Cadagua eta Ibaizabalen barrena,
"Ibaiertzetako  ibilbidea"  deritzon  horren  parte  direlarik.  Mugikortasunerako
azpiegitura  hori,  Barakaldoko hiriaren  testuinguruan,  erabat  bateragarria  da  ibai
sarea  behar  bezala  zaintzearekin,  pasabide  berdeen  sistema  gisa,  non  balio
ekologiko eta paisajistikoak gordetzen baitira; eta aldi berean biztanleria ibaiaren
ingurunera joateko eta hartaz gozatzeko bidea jartzen da.
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4.  Ekologistak  Martxan-en  proposamena:  ingurumen  eta  gizarte
arloan zein diren haren jarduera eta helburu nagusiak.

Proposamen  honekin,  asmoa  da  ibai  tarteak  hobetzea  ingurumenaren  eta
paisaiaren  aldetik  eta  hobeto  integratzea  Barakaldoko  udalerrian;  izan  ere,  oso
aldatuta  eta  hondatuta  daude,  inguruko  erabilera  urbanoa  eta  industriala  dela
medio.

Plan  estrategiko  hau  proposamen  ireki  bat  da,  gogoeta  bat,  eremu  honetako
ingurumena eta paisaia nola dagoen aztertzen duena,  ibai  eta errekak elementu
nagusi gisa harturik eta haien naturaltasun maila analizaturik. Jarduera jakin batzuk
proposatzen dira hobekuntza ekologikoaren bidetik, zertarako eta lurralde honek
bide horretan giza habitat egokiago bat izateko berez duen gaitasuna bultzatzeko.

Ingurumen hobekuntza hori lortzeko, zenbait jarduera programa proposatzen dira,
elkarri  lotuak  daudenak.  Hala,  ekintza  horiekin,  lotune  ekologikoa  indartuko
litzateke, eta horrek ingurune atsegin eta osasungarri bat sortzen lagunduko luke
bertako biztanleriarentzat.

Plan honekin, asmoa da Barakaldo aldetik igarotzen diren ibaietako ekosistemaren
egitura paisajistiko handiaren funtzio naturala hobetzea;  batez ere, Castañosena,
betiere jakinik oso eremu hiritartu bat dela.

Ildo horretan, plan hau zenbait programaz osatua dago: 

 Espezie inbaditzaileak Barakaldoko ibaietatik erauzteko programa.
 Barakaldoko ibaietako landaredia berrezartzeko programa.
 Urez estaltzeko arriskua duten eremuak babesteko programa.
 Paisaiaren  eta  ingurumenaren  kalitatea  hobetzeko  eta  bioaniztasuna

sustatzeko programa
 Ibai  inguruan mugikortasun iraunkorra eta aisaldi  osasungarria sustatzeko

programa.
 Ingurumen arloarekin sentsibilitzatzeko programa.
 Ingurumenaren segimendua eta mantenimendua egiteko programa.

ESPEZIE INBADITZAILEAK BARAKALDOKO IBAIETATIK ERAUZTEKO PROGRAMA

 Administrazioek espezie inbaditzaileen presentzia etengabe diagnostikatzea
Barakaldoko ibaietan.

 Jarduerak koordinatzea espezie inbaditzaileak kontrolatzeko.
 Barakaldok  eta  haren  inguruneak  bat  egitea  espezie  inbaditzaileak

kontrolatzeko jarduerekin, eta koordinatuta egotea abian diren estrategia
eta planekin.
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 Landaredia inbaditzailea kontrolatzea eta erauztea herritarren partaidetzaz
lagunduta.

 Dibulgaziorako  eta  sentsibilizaziorako  jarduerak  bultzatzea  bertako
biztanleriaren artean.

 Administrazioek, batez ere Uraren Agentziak, martxan jartzea Barakaldoko
ibaietan  detektatu  diren  espezieak  erauzteko  jarduerak  haien  hedapena
eragozteko; eta prebentziozko neurriak bultzatzea ez daitezen berriro sortu
eta hedatu.

 Landarediaren  kudeaketa  eredu  iraunkor  bat  martxan  jartzea,  espezie
inbaditzaileez  aipaturikoa  aintzat  hartuko  duena,  bertako  espeziek
bultzatzeko eta inbaditzaileak atzeratzeko.

BARAKALDOKO IBAIETAKO LANDAREDIA BERREZARTZEKO PROGRAMA

Landareak erriberako espezie autoktonoekin lehengoratzeko jarduerak proposatzen
dira Barakaldoko zenbait ibai zatitarako; batez ere, Castañosen eta Cadaguan, eta
Ibaizabalgo itsasadarrean.

UREZ ESTALTZEKO ARRISKUA DUTEN EREMUAK BABESTEKO PROGRAMA

Barakaldoko udalerrian urez estaltzeko arriskua duten bi  eremuren deskribapena
egiten da planean eta asmoa da haiei erabilera urbanoa ematea:

 Iguliz-Gorostiza  urbanizazioan  ibai-ertzean  diren  eraikinak  (Errekatxo-
Castaños ibaia).

 Karobi Sektorea (Cadagua).

Horrelako espazioak okupatzen jarraitzea eragotzi behar da, eta leku horietan, urez
estaltzeko duen izaerarekin  bateragarria  den espazio  ireki  erdi  naturalak  garatu.
Esan gabe doa, klima aldaketaren harira iragartzen denez, euskal ibaietan gero eta
uholde  arrisku  handiagoa  izango  dela;  hala  dator  EAEko  Klima  Aldaketaren
Estrategian.  Eta  gogorarazi  beharrekoa  da  dagoeneko  badirela  obrak  eginak
ingurumenaren  eta  itsasbazterren  arauditik  kanpo;  besteak  beste,  Megapark
merkataritza zentroa, zati bat urez estaltzen den eremuan egina eta legera doitu ez
zela erakusten duten epaiak.

PAISAIAREN ETA INGURUMENAREN KALITATEA HOBETZEKO ETA BIOANIZTASUNA
SUSTATZEKO PROGRAMA

 Ibai-ertzen inguruan egon daitezkeen elementu arrotzak kentzea (batez ere
MegaPark  merkataritza  zentroaren  ingurunean  -iragarkietarako  panelak,
argindarraren  transformaziorako eraikinak,  hesi  zatiak,  seinaleztapenak...).
Castaños eta N-634 errepidea gurutzatzen diren ingurunean, korrontearen
trebesean diren dike txikiak.
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 Ibaiaren inguruko zaborra garbitzea.
 Castañosek Gorostizan duen hormigoi zatia naturalizatzea.
 Kalitate akustikoa hobetzea (zurezko pantaila akustikoa).
 Txoriek habiak egin ditzaten, zutabe batzuk jartzea beren kutxekin.
 Beste  jarduera  batzuk  (ibaien  bazterretan  ur  zikinak  isurtzeko  dauden

estolda  ahoak  paisaian  integratzea,  esaterako,  haiek  material  naturalekin
estalita edo inguratuta —harriak—).

IBAI  INGURUAN  MUGIKORTASUN  IRAUNKORRA  ETA  AISIALDI  OSASUNGARRIA
SUSTATZEKO PROGRAMA

 Oinezkoen eta txirrindularien ibilbideen sarea osatzea ibaiaren ingurunean.
 Mugikortasuna eragozten duten oztopoak eta trabak kentzea.
 Hiru bat pasabideren proposamena oinezkoentzat-ziklistentzat.

INGURUMENAZ SENTSIBILIZATZEKO PROGRAMA

 Hedapen eta sentsibilizazio jarduerak.
 Sentsibilizatzeko elementuak ezartzea oinezkoen eta ziklisten ibilbideetan,

ibaien inguruan (informazio panelak).

INGURUMENAREN ETA MANTENIMENDUAREN JARRAIPEN PROGRAMA

Batez  ere,  espezie  inbaditzaileen  jarraipenerako  mantenimendu  plana,  berriz
finkatu eta ugaritu ez daitezen.
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JARDUERAK GUTXI GORABEHERA ZER KOSTAKO LIRATEKEEN

PROGRAMA/JARDUERA

GUTXI

GORABEHERAKO

ZENBATEKOA

(euroak)

Espezie inbaditzaileak Barakaldoko ibaietatik erauzteko programa
 Espezie inbaditzaileak Barakaldoko ibaietatik erauzteko jarduerak 250.000

Subtotala 250.000

Barakaldoko ibaietako landaredia berrezartzeko programa
 1. landaketa mota: Arbolak eta zuhaixkak landatzea erriberako ezpondan. 12.000

 2. landaketa mota: Arbolak eta zuhaixkak landatzea ibai bazterretan. 25.000

 3. landaketa mota:  Arbolak eta zuhaixkak landatzea erriberetan, arboladi

eran
2.500

Subtotala 39.500

Urez estaltzeko arriskua duten eremuak babesteko programa
 Aurrekontuan sar ez daitezkeen jarduerak -

Subtotala -

Paisaiaren eta ingurumenaren kalitatea hobetzeko eta bioaniztasuna sustatzeko programa
 Erriberen inguruan diren elementu arrotzak kentzea 5.000

 Ibaiaren inguruko zaborra garbitzea 2.000

 Castañosek Gorostizan duen hormigoi zatia naturalizatzea 2.000

 Kalitate akustikoa hobetzea 1.500.000

 Txoriek habiak egin ditzaten, zutabe batzuk jartzea beren kutxekin 11.500

 Beste jarduera batzuk 10.000
Subtotala 1.530.500

Ibai inguruan mugikortasun iraunkorra eta aisaldi osasungarria sustatzeko programa
 Oinezkoen eta txirrindularien ibilbideen sarea osatzea ibaiaren ingurunean 150.000

 Mugikortasuna eragozten duten oztopoak eta trabak kentzea 20.000

 Hiru bat pasabideren proposamena oinezkoentzat-ziklistentzat 500.000
Subtotala 670.000

Ingurumen arloarekin sentsibilitzatzeko programa
 Hedapen eta sentsibilizazio jarduerak 15.000

 Sentsibilizatzeko elementuak ezartzea oinezkoen eta ziklisten ibilbideetan,

ibaien inguruan (informazio panelak)
12.500

Subtotala 27.500

GUZTIRA 2.517.500
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Argazki simulazioak proposatutako jardueretako batzuen irudi 

objektiboekin:
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1. simulazioa. Castaños Gordalizan. Zati honetan proposatutako naturalizazioa nola 

geldituko litzatekeen.

Castaños nola dagoen gaur egun Gordalizan. Hormigoiz bideratutako zatia.

Zati honen simulazioa, hormigoia zulatuta eta ibaibidean irregulartasunak irudikatuta, eta 

erriberetako landaredia espontaneoaren garapena.
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2. simulazioa. Castaños ibaia Megapark merkataritza gunean. Esku hartuta nola geldituko 

litzatekeen.

Castaños ibaia gaur egun nola dagoen Megapark merkataritza gunean.

Simulazioa erriberetako arboladiaren landaketekin. Habia kutxa.
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3. simulazioa. Castaños ibaia azken zatian.

Castaños nola dagoen gaur egun azken zatian.

Simulazioa erriberetako landaketekin. Habia kutxa.
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4. simulazioa. Castaños ibaia azken zatian.

Castaños nola dagoen gaur egun azken zatian.

Simulazioa erriberetako landaketekin. Habia kutxak.
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5. simulazioa. Ibaizabalgo itsasadarra.

Ibaizabalgo itsasadarra nola dagoen gaur egun.

Simulazioa erriberetako landaketekin. Habia kutxa.
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5. Eskumena duten agintariekin hitz egiteko eta lan egiteko aukera,
ibaia berriz naturalizatzeko eskaria dago gizartean?

Ekologistak  Martxan  taldeak  plan  hau  aurkezten  die  Barakaldoko,  Bilboko,
Trapagarango  eta  Sestaoko  udalei,  Bizkaiko  Foru  Aldundiari  eta  Ura  agentziari,
administrazio  horiek  dituztelako  ibaien  eta  inguruko  orubeen  eskumen  zuzenak
Barakaldoren ingurunean.

Ura  Euskal  Agentziak  jarrera  ona  erakutsi  du bere  eskumenen barruan jarduera
horiek gauzatzeko, edo egoki deritzon antzeko beste batzuk gauzatzeko.
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