
ERAKUSKETA

Nola eragiten dio denborak 
eta gizakion jardunak Arga 
eta Ultzama ibaien inguruko paisaiari?

ATARRABIAKO SAN ANDRES ERROTA, NAFARROA 

IRUÑERRIKO IBAI PARKEA

Erraz 
irakurtzeko



Ibai bat izaki bizidun bat bezalakoa da. 
Ibaiak paisaiei itxura ematen die eta 
inguruan bizi diren landareen eta 
animalien bizitza laguntzen du.
Era berean, gizakion bizitza ere 
errazten du.
Ibaia bizi-emailea da, eta errespetatzea 
eta mirestea merezi du.

Erakusketa honen izenburua 
«Anaia ibaia» da, eta ibaiek Iruñerako 
eta gertuko herrietarako duten 
garrantziaz dihardu. 

Gure ibaia anaiak Arga 
eta Ultzama dira.



1. PANELA 
Ibaia, paisaiaren forma-emailea

Gure «anaia nagusia» Arga ibaia da. Urkiagako lepoa izeneko mendi 
batean sortu eta Esteribartik behera etortzen da.
Gure «anaia txikia» Ultzama ibaia da. Belateko mendatean sortzen da.
Biak ala biak Ezkaba mendian zehar igarotzen dira.
Ultzama ibaiak Argarekin bat egiten du San Andres Errota 
honetatik metro batzuk beherago.
Gero, Arga ibaiak bakarrik jarraitzen du, Iruñerria esaten diogun ordoki 
handi-handi honetan.
Haren meandroak herri eta hirietan zehar 
garatzen dira, esate baterako, Atarrabian, 
Uharten eta Iruñean.
Azkenean, Arga ibaiak Aragoi 
ibaiarekin bat egiten du.

Milaka eta milaka urtean, ibaiek paisaia itxuratu dute. 
Uraren indarrak itxura ematen dio lurrari. 
Adibidez, Arga eta Ultzama ibaiek Ezkaba mendia 
moldatu zuten, batu baino lehen. Ondoren, 
Argak Iruñerriko ordokia tankeratu zuen.

  

Meandroak: 
ibaiak bere 
ibilbidean egiten 
dituen bihurguneak, 
batez ere, ingurune 
lauetan.



2. PANELA 
Ibaia bizirik dago eta klimak haren nortasuna zehazten du

Toki batean urte batean egiten duen eguraldia da klima.
Klima beroak, hotzak, euritsuak eta lehorrak daude.
Adibidez, Iruñeko klima Sevillakoa edo Bartzelonakoa baino hotzagoa 
eta euritsuagoa da urtean zehar.

Klima elementu askoren mende dago.
Esate baterako, toki bat zenbat eta iparralderago egon, orduan 
eta hotz handiagoa egingo du; eta, beraz, zenbat eta hegoalderago egon, 
orduan eta bero handiagoa egingo du.
Gainera, toki bat mendian badago haranean badago 
baino hotzagoa izango da.

Nolakoa da klima Arga eta Ultzama ibaien goiko aldean?
Neguak hotzak izaten dira eta euri asko egiten du.
Neguan eta udaberrian, bi ibaiek ur asko izaten dute.
Udak, berriz, freskoak izaten dira eta euri gutxiago egiten du.
Udan eta udazkenean, bi ibaiek ur gutxiago eramaten dute.
Urtean zehar aldatzen den izaki bizidun bat bezalakoa da ibaia.



3. PANELA 
Hitz egin dezagun eguraldiaz… benetan

Eguraldiaz hitz egiten dugunean, egun batean eguzkia atera dela 
edo lainotuta dagoela esaten dugu.
Egun, gainera, hurrengo egunetan zer eguraldi egin behar duen jakin dezakegu.
Baina, nola jakin dezakete zientzialariek?
Zientzialariek tresnak dituzte haizea, tenperatura eta euria neurtzeko.
Horrez gain, eguraldiari espaziotik behatzen dioten sateliteak daude.
Informazio hori guztia ahalmen handiko ordenagailuetan gordetzen dute.
Gero, informazio hori guztia aztertuta, 
zientzialariek hurrengo egunetako eguraldiaren berri izan dezakete.

Eguraldiaren gaineko oso datu garrantzitsua euri edo elur kantitatea da. 
Euriaren ura eta elurra urtzen denekoa ibaira iristen dira eta, 
ondorioz, emaria handitu egiten da.
Horregatik, ur-emaria neurtzeko estazioak 
kokatzen dira ibaien emaria neurtzeko, 
besteak beste, Arga eta Ultzama ibaiena.
 

Emaria: 
ibai batek une 
jakin batean 
daraman ur 
kantitatea.



4. PANELA 
Ibaiari pultsua hartzen

Arga eta Ultzama ibaien aldaketen berri izan behar dugu, arriskuko 
egoerarik baden jakiteko.
Euri kantitatea, ibaiaren emaria 
eta uraren mailaren garaiera jasotzen ditugu.
Datu horiek bi erakundek bildu eta aztertzen dituzte: 
Nafarroako Gobernuak eta Ebroko Ur Konfederazioak.
Gero, erakunde horiek abisua ematen diete herritarrei, 
arrisku egoerak aurreikusten badira, 
aadibidez, uholdeak eta uraldiak.

Begiratu panel honen ondoan dagoen pantailari. 
Arga eta Ultzama ibaien erritmoak ikus ditzakezu, 
besteak beste, haien emariaren informazioa 
eta uraren mailaren garaiera.
Neurketak egiteko lau gune daude Arga ibaian, 
eta bi, Ultzaman.
Ikusi orain datuak!

Uraldia: 
ibaiko uraren 
mailaren garaiera 
handitzea, 
uholdeak eragiten 
dituena.



5. PANELA 
Anaia ibaiaren ondoan

Gizakiak betidanik bizi izan gara ibaietatik hurbil, ura erabiltzeko, adibidez, 
edateko, garbitzeko eta lursailak ureztatzeko.
Duela urte batzuk arte, ibaietatik nolabaiteko distantziara bizi ginen 
eta uholdeen eragina hartzeko toki arriskutsuetan eraikitzea saihesten genuen.
Hiriak eta herriak, ordea, asko handitu dira.
Eta, ondorioz, ibaien ertzetaraino iritsi dira.
Guk mugak jarri dizkiogu ibaiari, hodiak 
edo ubideak jarrita edo ibilgua desbideratuta. 

Baina ibaiak bere tokia bilatzen du eta, 
indartsu dagoenean, hartu egiten du, gainera.
Ibaia indartsu egoten da ur asko daramanean, 
udazken eta neguko eurien ondorioz.
Orain dela ehunka urte ibaiaren indarra baliatzen 
ikasi genuen, adibidez, irina lortzeko errotetan 
edo elektrizitatea lortzeko ur-indarretxeetan.
Esate baterako, San Andres Errota 
hau irin-errota izan zen, gero ur-indarretxea 
eta orain erakusketetarako aretoa.

Ibilgua: 
ibaiak egiten duen 
bide naturala.



7. PANELA 
Anaia nagusiak edaten ematen digu

Udaberria eta uda amaitzen direnean, euri gutxiago izaten da 
eta ibaiak ur gutxiago eramaten du.
Urterik lehorrenetan lehorteak gerta daitezke.
Lehortean landareak idortu egiten dira, animaliak egarriak egoten dira, 
etxebizitzetan ur-etenaldiak egiten dituzte eta basoetan sute gehiago 
izaten dira.

Duela urte mordo bat, lehortea izan zen hiru urtez jarraian.
Iruñean eta inguruko herrietan ura eskas izan zen.
Urte batzuk geroago, Eugiko urtegia eraiki zuten.
Orain, gure «anaia nagusiak», Arga ibaiak, 
edaten ematen digu Iruñean eta inguruko 
40 herritan bizi garen herritarroi, milaka herritarroi.

Horrez gain, ibaiko eta ibai-ertzeko landareei 
eta animaliei bizirik jarraitzen laguntzen die.

Urtegia: 
gizakiok 
eraikitako 
aintzira, ura 
pilatzeko.

Ibai-ertza: 
ibai baten ertza 
eta gertu dagoen 
tokia.



8. PANELA 
Anaia ibaiaren indarra

Batzuetan, ibaiek ezin dute eraman euri ur eta urtutako elurraren ur guztia. 
Anaia ibaiak gainezka egiten du eta uholdeak gertatzen dira.
Ibaiak urez betetzen ditu errepideak, lantegiak, saltokiak, 
garajeak eta etxebizitzak.

Denok aipatzen dugu anaia ibaia eta uholdeek eragindako kalteez kexatzen 
gara, baina zeinen gutxi aipatzen dugun edaten ematen digunean eta barat-
zeak eta lursailak ureztatzen dituenean! 
Uholdeetatik izugarri ikasi dugu.

Orain mapak egiten ditugu, uholdeak izateko arrisku handiena duten tokiak 
zein diren jakiteko eta haien erabilera antolatzeko. 
Adibidez, ezin ditugu etxebizitzak edo ospitale bat 
eraiki sarri uholdeak izaten dituzten tokietan, 
baina ibai-parke bat egin dezakegu. 

ibai-parkea: 
Ibai baten eta 
haren inguruen 
eremu babestu 
bat, landare eta 
animalientzat.



9. PANELA 
Anaia ibaia eta haren ibai-ertzak zaindu behar ditugu 

Lurra berotzen ari da eta orain dela urte batzuk baino bero handiagoa 
egiten du.
Aldaketa hori arrazoi naturalen eta gizakion jardueraren ondoriozkoa da.
Adibidez, autoek sortzen dituzten gasek, lantegiek edo berogailuek Lurraren 
tenperatura berotzen dute.

Lurra berotzea aldaketak eragiten ari da kliman eta naturan. 
Gerta liteke etorkizunean garai lehor oso luzeak eta euri zakar eta ugarien 
garaiak izatea.
Ondorioz, gure anaia ibaia ere aldatuko da.

Hori dela-eta, orain are gehiago errespetatu behar dugu ibaia:
•  Haren tokia errespetatu behar da.
•  Uraren kalitatea eta garbitasuna errespetatu behar da.
•  Arduraz eta xahutu gabe kontsumitu behar da ura.

Anaia ibaiari diogun errespetuaren adibideetako bat Arga ibaiaren 
ibai-parkea da.



Zer hartu behar duzu gogoan erakusketa honetan?

Gure anaiak diren ibai batzuk ditugu: Arga eta Ultzama ibaiak.
Ibaiak garrantzitsuak dira landareen, animalien eta gizakion bizitzarako.
Ura ematen digute, edateko, garbitzeko eta lursailak ureztatzeko.
Elektrizitatea sortzeko ere erabiltzen dugu ibaietako uraren indarra.

Ibaiak izaki bizidunak bezalakoak dira eta aldatu egiten dira denborarekin.
Batzuetan ur gehiegi eraman behar dute, eta errepideak 
eta hiriak urez betetzen dituzte. 
Beste batzuetan, ordea, oso ur gutxi eramaten dute 
eta ondorioak jasan behar ditugu: 
landareak idortu egiten dira, etxebizitzetan ur-etenaldiak izaten dira 
eta sute gehiago gertatzen dira.

Arazo batzuk ekiditen ikasi dugu: ibaitik urrun eraikitzen dugu, uholdeen 
ondoriozko hondamendiak saihesteko, eta urtegi bat eraiki dugu, ura pilatzeko 
eta ura eskuragarri izateko euri gutxi egiten duenean.

Gure anaia ibaiak zaindu behar ditugu.
Haien tokia errespetatu behar dugu eta ura garbi eduki.
Gainera, ura aurreztu behar dugu eta arduraz erabili.

Informazio gehiago izateko 
Bideratu zure sakelako telefonoa kode honetara, 
eta erakusketa honi eta anaia ibaien garrantziari 
buruzko informazio gehiago irakurtzeko aukera izango duzu.



Erraz irakurtzeko egokitzea: Testuak balioduntzea:


