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1.- SARRERA

Añanako Diapiroa Kantaurialdeko Fosa deiturikoan dauden gatz-tximinia ugarien artean 

garrantzitsuena da. Bere barnean bi hezegune nabarmentzen dira, Euskal Autonomi Erkidegoan 

ezaugarri bereziak dituztenak: Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua eta Gesaltza Añanako Gatz-Harana.

Arreo-Caicedo de Yusoko lakua Euskadiko laku-sistema kont inental naturalen artean handiena da. Aldi 

berean, igeltsu ezaugarridun gatz-tximinia baten gainean sortutako penintsulako bi lakuetako bata da, 

balio zient ifiko altuko ekosistema sortuz.

Arreo-Caicedo de Yusoko lakua arro hidrografiko txiki batean kokatzen da eta belarkara laborantza 

estentsiboz (zereal, koltza, etab.) eta Quercus generoko basoez (artadi, erkamezt i, amezt i) osatutako 

mosaikoaz inguraturik dago. Lakuaren inguruan jardundako nekazaritzak ekosisteman eragin handia 

izan zuen, alde batet ik, berezko landarediaren perimetroa aldatuz eta, bestet ik, nekazaritzako 

sedimentuak, ongarriak eta fitosanitarioak lakuetara iristen zirelako azaleko isurketaren bidez. Arabako 

Foru Aldundiak LIFE Tremedal proiektuan parte hartu zuen lakuaren inguruko nekazaritza-lursailak 

lortuz naturalizatzeko helburuarekin (www.t remedal.eu), lakuaren aipatutako arazoei aurre eginez. 

URA Ur Agentziak ere parte hartu zuen proiektu honetan espezie exot iko inbaditzaileen erauzketa, 

jarraipen hidrologikoa eta presio hidrologikoen kontrola bezalako ekintzak burutuz. 

Lakuak ezaugarri geomorfologiko eta fisiko-kimiko bereziak ditu, gertu iturburu bat  dago non substrato 

diapirikot ik ur gazia azaleratzen den, balio ekologiko handiko gatz-geruza eremu txiki bat  sortuz. 

Ezaugarri berezi hauei esker, Ebro Bailarako gatz-sistemetako landare-komunitate eta espezieak aurki 

daitezke Lakuaren inguruan, espezie hauen dist ribuzioaren iparraldeko muga sortuz. Lakua bera 

hegazt ien negu-pasarako edo uretako hegazt ien (anat idak, murgilak, txilinportak) elikatzeko gune 

garrantzitsua da eta, aldi berean, interes handiko espezie batzuen habia egiteko gunea da, hala nola 

zingira-mirotza, uroilanda handia eta lezkari espezie ezberdinena. Tamalez, Lakuan espezie exot iko 

batzuen presentzia oso handia da, bai karramarro amerikarrarengat ik baita arrainengat ik (karpa, perka 

eta black-bass).

Lehenago aipatutako faktoreek (azaleko isurketa bidez iritsitako elikagai, ongarri eta fitosanitarioek, 

inguruko landaredi naturalaren murrizketak eta espezie exot ikoen sarrerak) hezegunearen egoera 

ekologiko eskasa sortu dute, EAEko Barrualdeko Hezeguneen Egoera Ekologikoaren Jarraipena Egiteko 

Sareak zehazten duenaren arabera. Gainera, kasu batzuetan egoera ekologikoak okerrera egin azken 

urteetan.

Lakuan eta inguruetan batasunaren intereserako diren gutxienez 11 habitat  mota aurkitzen dira 

Habitat  Zuzentarauaren Eranskinean jasotzen direnak (1992ko maiatzaren 21eko 92/ 43/ CEE 

Kontseiluaren zuzentaraua, habitat  naturalen eta fauna eta flora basat iaren kontserbazioari buruzkoa, 

aurrerantzean Habitat  Zuzentaraua), haietat ik 4ek lehentasuneko izaera dutelarik. Eremuan gutxienez 

2 fauna espezie daude Habitat  Zuzentarauaren II. eta IV. Eranskinetan aipatzen direnak. Gainera, 

azpimarragarria da 12 hegazt i espezieren presentzia, Hegazt i Zuzentarauaren (2009/ 147/ CE) I. 

Eranskinean jasotzen direnak, hegazt i migratzaile erregular desberdinez gain. Bestalde, aipatu beharra 

dago Espezie M ehatxatuen EAEko Katalogoari dagokionez, gutxienez 2 landare espezie galtzeko 

arriskuan daudela, 2 kaltebera eta beste 3 bakanak direla. 

Aipatutako arrazoiengat ik, gune hau Natura 2000 Sarean sartzeko aukeratu zen (Gobernu 

Kontseiluaren 2003ko ekainaren 10eko Akordia). Beste zonalde batzuekin batera, proposamena 

Europar Komisiora bideratu zen, non onartu eta BGL (Batasunaren Garrantzizko Lekua) bezala izendatu 

zuten. Izendapena 2004/ 813/ CE (2004ko abenduaren 7an) eta 2006/ 613/ CE (2006ko uztailaren 19an) 

Erabakien bitartez egin zen, eskualde biogeografiko at lant ikoa eta mediterraneoaren (non Arreo-

Caicedo de Yuso Lakua sartzen den) izendapenetan hurrenez hurren. Ondorioz, EAEko azaleraren % 



20a gaur egun Natura 2000 Sarea da. Arabari dagokionez, 2009/ 147/ CEE eta 92/ 43/ CEE Zuzentarauen 

babespean dauden eremuen artean, 4 Hegazt ientzako Babes Bereziko Eremua (HBBE) eta 25 

Batasunaren Garrantzizko Lekua (BGL) aurkitzen dira, guzt ira 79.936 ha eta probintziaren % 26,3 

biltzen dituztenak. 

Habitat  92/ 43/ EEE Zuzentarauaren laugarren art ikuluak zehazten du zein Batasunaren Garrantzizko 

Leku (BGL) izendatu behar diren Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE). Horretarako, beharrezkoak diren 

kontserbazio neurriak ezartzen ditu habitaten eta I. eta II. Eranskinetako espezieen behar ekologikoei 

aurre egiteko. Agiri honen bitartez zuzentarauak zehaztutako betebeharrak betetzen dira. 

Agiri honetan Arreo-Caicedo de Yuso Lakua deritzon KBEaren baldintza naturalen azterketa egiten da, 

baita kudeaketan eragina izan dezaketen baldintza sozioekonomikoena ere. Balio naturalen azterketa 

abiapuntutzat  harturik, ingurumenaren kudeaketarako funtsezko elementuak hautatu dira helburuen 

eta kontserbazio neurrien oinarria izateko, kontserbazio beharren eta garapen sozioekonomikoaren 

orekaren bila. Araudiak ezarritako babes mugen barruan dauden jarduera ekonomikoak eta 

populazioaren kokapenak ere kontuan hartu dira. 

Agiri honetan ezarritako helburu, araudi eta jarduerekin, zehazturiko funtsezko elementuen 

kontserbazioa hobetu nahi da, baita zonaldean agertzen diren eta Natura 2000 Sarean izendatzeko 

arrazoi diren beste habitat  eta espezie basat i adierazgarriena ere. Aldi berean, kudeaketa-t resna 

honen, eta etorkizunean ordezkatuko dituztenak, azken helburua bete nahi da: gunearen osotasun 

ekologikoa mantentzea edo errestauratzea, kasuaren arabera, Natura 2000 Sare ekologikoan modu 

koherenteaz parte hartzeko. 

Azken helburu honen eta agiri honetan zehaztutako helburu espezifikoen erdiestea, jarraipen 

programaren bitartez baloratuko da, egiazta daitezkeen adierazle objekt iboei esker.

KBEa “ Añanako Diapiroa”  deritzon eremuaren barnean dago, 2004ko otsailaren 24ko Aginduaren 

arabera, Lurralde Antolamendu eta Ingurumen sailburuarena, Añanako Diapiroa izeneko aldeko Natura 

Baliabideen Antolamendurako Plana idazteko eta onesteko prozedura hasten duena. Keuper diapiroa 

deritzon egitura geologiko bereziaren azaleko t ranslazioari dagokio “ Añanako Diapiroa” ren mugaketa, 

non, bertan, Añanako Gatz-Harana sartzen den, garrantzi ekologiko, kultural, paisajist iko eta historiko 

handiko hezegunea. Gaur egun oraindik ere gatz-ust iaketa t radizionala egiten da larrainetan, non 

ezaugarri halofiliko oso bereziak dituzten ornogabeak eta landareak bizi diren.

2007an, Arabako Foru Aldundiak SIGM ATEC aholkularitzari “ Añanako Diapiroaren Natura Baliabideen 

Antolamendurako Planaren (NABP) proposamen bategina”  idazteko egin zion enkargua non 

diagnost ikoak eta proposamenak egiten diren Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren KBEaren inguruan. 

Horretarako, “ Añanako Diapiroko NABP hasierako agiria” , 2004ko azaroaren 3ko bertsioa, erabili zen 

oinarritzat . Agiri hauek aztertu eta aintzat  hartu dira oraingo kudeaketa plana sortzerakoan.

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuak eta Añanako Gatz-Haraneko hezeguneek dituzten berezitasunek, balio 

izan dute hauek Nazioartean Garrantzitsuak diren Hezegune bezala ulhertzeko Ramsar-eko 

Hitzarmenaren arabera (2002ko urriaren 17ko, Naturaren Kontserbaziorako Zuzendaritza Nagusiaren 

Ebazpena), eta Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana barruan dagoen 

Hezegune Babestuen Inbentarioan jasotzeko. Aldi berean, otsailaren 28ko 129/ 2014 Errege 

Dekretuaren bidez, Ebroko Konfederazio Hidrografikoko Gune Babestuen Erregist roan ere jasotzen 

dira Añana eremuko hezeguneak.

Añanako Diapiroko eremuak natura-gune babestua izateko beharrezko baldintzak betetzen ditu, eta 

aplikatu ahal zaizkien babes-kategorien artean, Biotopo Babestua izateko baldintza egokiak betetzen 

ditu Euskadiko Naturaren Kontserbaziorako Legearen arabera. Zehazki, aipatutako legearen 10. 

art ikuluaren xedapen ezberdinak betetzen ditu, izan ere dituen ekosistema, paisaia eta ezaugarri 

geomorfologikoak (Keuper diapiro gaziaren prozesuekin lotua eta azaleko paisaian eta biologian 



islatzen de t ranslazioa) EAEan bakarrak diren ezaugarriak direlako eta beren bioaniztasunaren eta 

geodibertsitatearen ordezkariak direlako. Aldi berean, EAEan oso mehatxaturik dauden eta oso 

bereziak diren landare-komunitateak kontserbatzen dira bertan; barnealdeko habitat  halofiloak eta 

zohizkaztegiak dituzte, hauetako orban batzuk kontserbazio-egoera onean aurkitzen direlarik eta 

EAEan mehatxaturik dauden landare-espezieak dituztelarik. Azkenik, Añanako Gatz-Harana bezalako 

balore kulturalak aurki daitezke eremuan, EAEan eta europar testuinguruan bakarrak diren ezaugarriak 

dituztenak.

Beste alde batet ik, aipatutako legearen 15. art ikuluak ezarritakoa betetzen du eremuak, izan ere, 

eremu honek ekosistemak, interes geologikoko guneak, formazio geomorfologikoak eta nabarmenki 

bereziak diren interes biologikoko elementuak babesten ditu. Elementu hauek, gainera, EAEko 

testuinguruan nabarmenki bereziak izateaz gain, edertasun ikusgarrikoak, eta interes zient ifiko 

paregabekoak dira. 

Esandakoaren arabera, babestutako natura-gune honek KBE eta Biotopo Babestua izateko baldintzak 

biltzen ditu. Beraz, Euskadiko Naturaren Kontserbaziorako Legearen Testu Bateginaren (1/ 2014 

Dekretuaren bidez onartua) 18. art ikuluak ezarritakoaren arabera, txosten hau, babestutako bi natura-

guneen t ipologiarako antolakuntza eta kudeaketarako agiri bakarra da. 

2 INFORM AZIO OROKORRA

2.1.  KOKAPENA ETA M UGAKETA

2.1.1. ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBE

Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) hasiera batean lakuaren 

BGLarentzat  zehaztutako azalera baino nabarmenki handiagoa da, non inguruko t itularitate publikoko 

lursailak gehitu diren. Handitze honen bitartez, Lakuaren Errekan gora hazten diren landaredi 

naturalaren arrastoak (lezkadiak, zohikaztegiak, albitz-belardiak) barneratu dira babes eremuan, 

horietako batzuk batasunaren lehentasunezko interesekoak direlarik. Horrez gain, babestutako 

eremuaren mugaketa eskalara eta katast rora egokitu da. Proposaturiko KBEaren azalera 148,31 ha da, 

bere garaian BGL bezala onartu zena (136,21 ha) baino nabarmen handiagoa.

ES2100007 Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua KBE

Tokiaren kodea (KBE) ES2110007

BGL proposamenaren data 2003/ 6/ 10

BGL baiespenaren data 2006/ 7/ 19

Erdigunearen koordenatuak (Lakua)
2º  59’ 27.55’’ W /   42º  46’ 

42.03’’ N

Azalera 148,31 ha



Udalerriak

Lantaron (% 91)

Erriberagoit ia (% 9)

Gutxieneko alt itudea (Lakuaren Erreka, laku azpit ik)  653 m.i.m.g.

Gehienezko alt itudea (hego-ekialdeko muinoak) 798 m.i.m.g.

1. Taula. Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua KBEaren ident ifikazioa eta kokapena.

1. Irudia. Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren mugaketa.

2.1.2. AÑANAKO DIAPIRO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Diapiro Biotopo Babestua 2004eko otsailaren 24eko Aginduak mugatutakoa da, hala ere, 

diapiroaren mugak zehaztu egin dira katast roaren eta lurraldearen elementu zein erabilerara 

egokitzeko. Aldi berean, diapiroko muga lehen aipatutako KBEaren mugetaraino zabaldu da hego-

ekialdet ik (BGLaren zat i bat  diapirot ik kanpo zegoelako mugaturik) eta 4 herri-guneak (Arreo, Viloria, 

Paul eta Gesaltza Añana), beren zonalde urbanizagarriekin batera, biotopot ik kanpo geratu dira, 

Babestutako Zonalde Periferikoa izatera pasatu direlarik. 

Añanako Diapiro Biotopo Babestua

Biotopo Babestuaren proposamenaren data 2004/ 2/ 24



Erdigunearen koordenatuak 
2º  58’ 29.07’’ W /   42º  47’ 

16.53’’ N

Azalera 1.628,81 ha

Udalerriak

Lantarón (% 10)

Erriberagoit ia (% 59)

Gesaltza Añana (% 31)

Gutxieneko alt itudea (M uera erreka, gatzagetat ik behera)  570 m.i.m.g.

Gehienezko alt itudea (Somo) 905 m.i.m.g.

2. Taula. Añanako Diapiro Biotopo Babestuaren ident ifikazioa eta kokapena.

2.1.3. BABESTUTAKO ZONALDE PERIFERIKOA

Babestutako Zonalde Periferiko bat  zehaztu da Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua KBEa eta Añanako 

Diapiro Biotopo Babestua biltzen dituen eremu babestuan. Guzt ira 19,65 ha osatzen dituzte, hurrengo 

irudiko planoan mugaturik daudenak, eta herri-guneekin eta bere inguru hurbilarekin bat  egiten dute 

oro har. Babestutako Zonalde Periferikoa kudeaketa plan honetan modu orokorrean ezarritako arauen, 

erregulazioen eta jardueren baldintzapean dago. 

2. Irudia. Añanako Diapiroko Biotopo Babestua, Babestutako Zonalde Periferikoa eta Arreo-

Caicedo de Yuso Lakua KBEaren mugapena.



2.2. JABETZA ERREGIM ENA

2.2.1. ARREO-CAICEDO DE YUSO LAKUA KBE

KBEaren azalera gehiena t itulartasun publikokoa da, herri-onurako mendiak zein Arabako Foru 

Aldundiak “ Tremedal”  LIFE proiektuaren barnean eskuratutako lur-zat iak. Jabetasun pribatuaren 

portzentajea %30,14koa da (45,12 ha). 

3. Irudia. Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren lursail edo partzela publiko eta pribatuak.

2.2.2. AÑANAKO DIAPIROKO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Diapiroko Biotopo Babestuan dagoen guzt izko azalera publikoa, Onura-Publikoko M endiei eta 

Lakuaren inguruko Foru Aldundiaren lursailei dagokiena, % 33,3koa da (475,23 ha). 

4. Irudia. Añanako Diapiroko Biotopo Babestuaren lursail publikoa eta pribatuak.



2.3. BESTELAKO BABES FIGURAK

Añanako Diapiroa Gasteiz eta Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalaren (2004eko abenduaren 28ko 

Testu Bateginaren Behin Bet iko Onespena, 277/ 2004 Dekretua) barruan kokatzen dute Lurraldearen 

Antolamenduaren Gidalerroek (EHHA 1997/ 6/ 4). Araba Erdialdeko Eremu Funtzionalaren Lurraldearen 

Zat iko Plana (LZP) Añanako Diapiroa aurkitzen den eremu funtzionalaren lurralde-antolamendurako 

t resna da. LZP honek ingurumen kalitate eta sentsibilitate handieneko guneak (Natura 200 Sareko 

guneak eta herriko OPM  multzoa) lurraldeko Gune Babestuak guneak bezala izendatzen ditu. 

Naturaltasun handiko gune hauetan, LZParen arabera, ezin dira jarduera eta hazkunde urbanist ikoak 

onartu eta kontserbaziorako eta ingurumenaren hobekuntzarako ekintzak zehazten ditu funtzio 

ekologikoa eta balio paisajist ikoa sustatzeko. Aldi berean, LZPak determinazio lotesle bezala hurrengoa 

ezartzen du: inguruan edozein ekintza baimentzeko Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren, Añanako 

Diapiroaren eta hezegunearen birkargarako lurrazpiko ur-sistemaren kontserbazioa bermatu behar 

dela. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana (Lurralde Plangintza Sektoriala, 

LPS) behin bet iko onartu zen uztailaren 27ko 160/ 2004 Dekretuaren bitartez eta, ondoren, urriaren 

30eko 231/ 2012 Dekretuaren bidez aldatu egin zen. Aldi berean, 2011ko maiatzaren 3ko Ingurumen, 

Lurralde Antolakuntza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren Aginduaren bidez, Euskal Autonomi 

Erkidegoko Hezeguneen Inbentarioa aldatu egin zen. 

L.P.S. honen lurralde-eremua Euskal Autonomia Erkidego osoa da eta bertako hezeguneak EAEko 

Hezeguneen Inbentarioan daude zerrendaturik, baita etorkizunean plangintzan sar daitezkeenak ere. 

L.P.S.ak Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua (B6A2 kodea) eta Añanako Gatz-Harana (CA1 kodea) II. taldean 

sailkatu eta nazioarteko garrantzidun hezegune bezala definitzen ditu. 

Ildo berean, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua eta Añanako Gatz-Harana nazioarteko garrantzidun 

hezeguneei buruzko Ramsarko hitzarmenean jasotzen dira 2002 urtet ik aurrera (2002ko urriaren 

17ko, Naturaren Kontserbaziorako Zuzendaritza Nagusiaren Ebazpena, 2002ko irailaren 27ko M inist ro 

Kontseiluaren Akordioa argitaratzen duena). Ramsar-eko hitzarmenaren erabakien arabera, 

lurraldearen erabilerari dagokion antolakuntzan hezeguneen kontserbazioari buruzko kontsiderazioak 

jaso behar dira, ahal den neurrian, hauen erabilera arrazionala eta ekosistemaren propietate 

naturalekin bateragarria den erabilera sustatzeko. Hitzarmenak hezeguneen erabilera jasangarria 

gizarte osoaren onurarako dela ulhertzen du.

Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG) Arreo-

Caicedo de Yusoko Lakua Interes Naturalist ikoa duen Eremua bezala izendatzen du LAG044 

kodearekin. Añanako Gatz-Haranari dagokionez, hau EAEko ondare-multzo garrantzitsuenetako bat  da 

eta estatuko M onumentu Historiko-Art ist iko bezala deklaratzen du uztailaren 17ko 265/ 1987 

Dekretuak. Ondorengo uztailaren 3ko 7/ 1990 Legeak, Euskal Kulturaren Ondareari buruzkoa, Añanako 

Gatz-Harana Euskal Kultura Ondareko Ondasun bezala izendatzen du. Azkenik, aurrez aipatutako babes 

figurak bateratzeko eta babes erregimen integrala ezartzeko, martxoaren 26ko 185/ 2013 Dekretuak 

Añanako Gatz-Harana kultura-paisaia kultura-ondasun, monumentu-multzo izendapenaz kalifikatzen 

du.

Beste alde batet ik, Añanako Diapiroko eremu orokorra oso bereizgarria da geologiaren ikuspuntut ik. 

“ Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia, 2020”  2014ko ekainaren 26an onartua 

izan zen Ingurumen eta Lurralde Polit ika Sailburuaren Aginduaren bitartez. Bertan, Añana inguruko 4 

gune jasotzen dira inbentarioan aipatutako 150 Geologia Interesdun Lekuen artean 

(ht tp:/ / www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/ plana_programa_proiektua/ euskal-autonomia-erkidegoko-

geodibertsitatearen-est rategia-2020/ r49-u95/ eu/ ): 



78. Caicedo-Yusoko aintzira

116. Añanako Diapiroa

142. Gesaltza Añanako gatz-larrainak

143. Pauleko igeltsu-meatzeak

Azkenik, lehenago aipatu den bezala, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua eta Añanako Gatzaga Ebroko 

Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren “ Babestutako Zonaldeen Erregist roan”  jasotzen 

dira, otsailaren 28ko 129/ 2014 Errege Dekretuaren bidez. Aipatutako Plan Hidrologikoaren 

berrikuspenean (Ebroko Plan Hidrologikoaren 2015-2021 proiektuaren proposamena) ere babestutako 

eremu hauek “ Babestutako Zonaldeen Erregist roan”  jasotzen dira. 

2.4. BESTE NATURA 2000 GUNEEKIKO HARREM ANA

M endikateen ikuspuntut ik, Arabako Lurralde Historiko osoa “ Kantauriar M endikatea - Pirinioak 

Konektorea”  edo “ Euskal Atalase”  deritzonaren barnean kokatzen da, Kantauriar M endikatea 

Pirinioekin lotzen duena. Aldi berean, konektore hau beste konektore ekologiko handiago baten parte 

da, Kantauriar M endikatea M endebaleko Alpeekin lotzen duena, Pirinioetat ik eta Frantziako 

Erdialdeko M endigunet ik pasatuz. Eskala txikituz, maila bioerregionalari dagokionez, Araban hiru 

eskualde natural aurkitzen dira lurralde osoa ekotono handi batean bihurtuz: at lant ikoa, t rantsiziozkoa 

era mediterraneoa. Iparraldet ik hegoaldera, elkarrekiko paralelo kokatzen dira, Aramaioko haran heze 

at lant ikoetat ik Arabako Errioxako isurialde lehorretara. Ekotono honen kokapen geografikoak, Ipar-

Hego norabidearen konekt ibitate ekologikoa kontserbatu beharra dagoela agerian uzten du, espezieen 

eta komunitateen mugimendua bermatu ahal izateko. EAE mailan, Korridore Ekologikoen Sarearen 

diseinua elkarlotu behar diren gune-eskualdeen hautaketan datza. Proposamena honek Arreo-Caicedo 

de Yusoko Lakua eta ingurua erdigune-zonalde bezala sailkatzen du; Diapiroaren ekialdea, hobe 

kontserbaturiko landaredi autoktonoarekin, lotura-gune eta lotura-korridorea gisa; eta, azkenik, 

kudeaketa planaren gainerako azalera, indargetze edo amort iguazio-gunea da. Probintzia mailan, 

Arabako konekt ibitate ekologikoari buruzko ikerketa eguneratuenak, lurralde osorako konekt ibitate 

ekologiko kategoria bakarra izendatzen du: korridoreak. Argitalpen honek, Añanako Diapiroko eremu 

osoa Babestutako Natura-Gune bezala onartzen du, Eusko Jaurlaritzak erdigune-zonalde bezala 

sailkatzen duelako korridoreen sarean. 

Zentzu berean jarraituz, Diapiroaren hegoalde eta mendebaldean nekazaritza nagusi da eta inguruotan 

konexio ezberdinak aurkitzen direla azpimarratu beharra dago. Arabako Ibarretako baso zat ien arteko 

loturak indartzeko, Lakuaren arro hidrografikoko erreken bideak aukeratu ziren -Lakua eta Caicedo 

erreken bideak barne-, baita Lantaroneko biztanleak biltzen dituen Ebroren arro-hidrologikoaren 

eremua –M oros erreka barne, besteak beste. Aipatutako bi eremuak, eskualde mailako lotura-

korridoreak dira: Arabako Ibarretan, Ebro Ibaia BGLan zehar (C26 Korridorea Carrascal de Fontecha /  

Arreo-Caicedo de Yuso Lakua eta C27 Korridorea Carrascal de Zubillaga – Carrascal de Fontecha); 

M oros errekan zehar (C28 Encinal M endia /  Carrascal de Zubillaga); eta azkenik, Lantaroneko udalaren 

ipar-ekialdeko mugat ik eta Erriberagoit iako hegolaldet ik zehar (C29 Korridorea Arreo-Caicedo de 

Yusoko Lakua /  Encinal M endia).

Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEak lotura funtzionala aurkezten du ibaiei dagozkien beste bi KBEekin: 

Omecillo ibaia mendebaldean eta Ebro ibaia (ES210008 BGLa) hegoaldean. Arreo-Caicedo de Yuso 

Lakua KBEaren erabiltzaile diren espezie asko, uretako hegazt iak bereziki, aipatutako bi guneetan aurki 

daitezke. Arkamo-Gibijo-Arrastaria eta Sobroneko KBEen gertutasuna ere aipatu beharra dago, non, 

ezaugarri ekologiko ezberdinekoak (mendi-eremuak dira) izan arren, gutxieneko harremana 

mantentzen den guneen artean, adibidez, hegazt i harrapari eta nekrofagoen bitartez. 



3 INFORM AZIO EKOLOGIKOA

3.1. FAKTORE FISIKOAK

Euskal M eteorologia Agentziaren zonifikazioaren arabera, Añanako Diapiroko eremua klima 

submediterraneoko zonaldean kokatzen da. Euskal Herriko erdigunea edo t rantsizio-gunea, Arabako 

lurralde zat i handia hartzen duena, klima ozeaniko eta mediterraneoaren arteko aldaketa gertatzen 

den zonaldea da. Hala ere, ezaugarri at lant ikoak nagusi dira, berez, hemengo udarak ez direlako 

lehorrak.

Arabar Plataforma eta M iranda-Trebiño-Urbasa Sinklinorioa EAEko lurraldearen hegoaldeko herena 

hartzen duen sektore est rukturala da eta kokapen sinklinorioa aurkezten du. Hegoaldet ik Kantabria 

mendizerrarekin egiten du muga, Ebro ibaiaren arrot ik bereiziz, eta, iparraldet ik, Ant iklinorio 

bizkaitarrarekin eta bere ekialdeko luzamendiarekin egiten du muga. Estrukturaren ardatzean, 

M iranda-Trebiño-Urbasa Sinklinorioko Unitatea osatzen duten Tertziarioko metaketak aurkitzen dira. 

Domeinu hau bereizten duen beste elementu est rukturalak Keuper diapiro ugariak dira, Añanako 

Diapiroa bezalakoa, non Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua kokatzen den. Añanako Diapiroa, Fosa 

Kantauriarreko gatz-tximinia nagusia, 14 km2ko egitura elipsoidala da eta mendebalde-ekialde 

norabidean luzatzen da. 

Añanako Diapiroan, Triasikoko Keuper fazies arroka ebaporit ikoak (duela 220 milioi urte, sektore osoan 

azaleratu den materialik zaharrena) 5 km-tako sakoneran zeuden eta gaineko material dentsoagoak 

zeharkatuz azaleratu ziren, Jurasiko, Kretaziko eta Tertziario garaiko arrokak zulatuz. Goratze 

halozinet iko prozesu hau, horrela deitua goranzko materialak duen gatz kant itate altuagat ik, gaur egun 

oraindik bizirik dirau. Dentsitate baxuagoko materialen goratzeak arroketan arraildura tektonikoa 

sortzen duen prozesu bort itz bat  sortzen du Diapiroaren hhertzeetan batez ere; karniola arrailduak 

prozesuaren adibide garbiak dira. Karniolekin batera, Triasikoko ebaporitek, bere goranzko bidean, 

bestelako arroka motak arrastaka eramaten dituzte. Arruntenak ofitak deritzaten konposaketa 

basalt ikoko arroka sub-bolkanikoak dira (piroxeno eta plagioklasez osatuak, konposaketa basalt ikoa, 

egitura ofit ikoa, normalean muin bakart i moduan azaleratzen dira). Ondorioz, diapiroraren barnean, 

ofitez gain, tonalitate gorri eta moreko buztinak, margak eta igeltsuak ere aurki daitezke, Trias-

Keuper garai geologikoan osatuak hauek. Hauekin batera, Karniolak deritzaten arroka karbonatatuen 

hondarrak ere azaltzen dira. M odu urriagoan Jurasikoko oholduriko kareharrik, margak hostotsuak eta 

Kretaziko eta Tertziarioko arroka detrit ikoak ere azaltzen dira. Buzt in talde honen barruan maiz aurki 

daitezke arroka ebapot ikozko masa handiak, igeltsuz eta gatzez osaturik daudenak. Azken bi hauen 

disoluzioa, garraioa eta prezipitazioaren ondorioz Gatz-Harana sortu zen Arreo-Caicedo de Yuso 

Lakuaren iparraldean, baita Lakuko iturburua ere, hezegunearen ipar-ekialdean dagoena eta azken 

finean torka karst iko bat  dena.

Lakua muinoz inguraturiko gune baxu batean kokatzen da. Ur-maila altuarekin ia borobil itxura du, 

dolina morfologiko mota baten onil itxurako kubetaren genesia sortarazten duen kriptokarst -aren 

ondorioz sortua dena- ondorioa den kubeta bakarrak osatua. Lakuaren ipar ertza malkartsua da eta 

depresio sakon batean hondoratzen da ur kant itate handiena jasoaz; inguruak erliebe lauagoa du. 

Alt itudeari dagokionez, lakuaren ur-lamina 655 m-tan (img) dago, nahiz eta klimaren eta ureztatzeko 

ezkutuko ur-ateratzeak direla-eta gorabeherak izan, duela urte gutxi arte gertatzen zena. 

Arreo-Caicedo de Yuso-ko Lakuaren arro-sistema oso xumea da eta Lakuaren errekak osatzen du soilik, 

bere 294 ha-tako azalera duen arro hidrografikoarekin. Arreo herrit ik gertu jaiotzen da 720 m-ko 

alt itudean eta 2 km-ko ibilbidea du lakuan isuri arte 655 m-ra. Handik aurrera, hego-mendebalderantz 

doa Fontecha herrit ik gertu Caicedo errekarekin bat  egin eta Ebro ibaira doan arte.  



Ikuspuntu morfologiko, est ruktural eta limnologiko baten arabera, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua 

aintzira berezia da Iberiar Penintsulako laku eskasen artean eta bere genesia eta ezaugarri 

limnologikoak bitxitasun handikoak dira. Ur-maila altuenean forma ia borobila du lakuak, 24 m-ko 

gehienezko sakonera eta 11 ha-ko gehienezko azalera dauka, non horietat ik 6 ha ohizko ur-lamina 

maximoa delarik. Ondorioz, Arreo Lakuak neurri paregabea du bere ingurune geografikoarekin 

alderatuta, eta Araban eta Euskal Herrian dagoen jatorri naturaleko laku-ekosistema kont inentalen 

artean handiena da.

Lakuaren sakonera erlat iboa oso altua izan arren, sakonera gutxiko zonaldeak dira nagusi, sakonera 

handiko guneak azalera eskasekoak direlarik. Beraz, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuan uretako bi 

subsistema daudela ondoriozta daiteke: aintzirakoa eta zingirakoa edo palust rea, estuki loturik biak. 

Zingirako subsistemak azaleraren 2/ 3 betetzen ditu eta ur-laminan sartzen da 3-4 m-ko sakoneraraino. 

Subsistema honen morfometria aldapa xamurrekoa da eta substratua murgildurik dauden ur-

makrofitoek eta helifitoek kolonizaturik dago. Jarraitutasun ekologikoa ur-lur interfasean dauka 

kanpoko mugaraino, non heliofitoen ugaritasunak mugatzen duen. Talde honek, laku-hertzeko 

subsistema izena har dezakeena, laku osoaren metabolismoa kontrolatzen du elikagaien 

erabilgarritasuna kontrolatzen duen bitartean.

Haranaren beheko aldean dagoen aldapa xamurrak eta inguruko nekazaritza-soroek sortutako mugek 

Lakuaren errekaren ibilbidea bihurritzen dute lakut ik beherako bidean. Topografia eskasak lagundurik, 

urez betetzen den gaizki drainaturiko hiruki formako zonalde bat  eratzen da lezkadiz kolonizaturik 

dagoena. Nahiz eta urte osoan zehar errekaren emaria etengabea izan, hau oso urria da (oro har 0,2 

dm3/ s ingurukoa). 2013 urteko udaberria bereziki euritsua izan zen eta errekaren batez besteko 

lakuranzko emaria 9,8 l/ s-koa izan zen (0,2 eta 313 l/ s bitartean, 0,31 Hm3/ urte-ko ekarpenarekin). 

Lakuko landaredi heliofit ikoa duen zonaldea gurutzatu ondoren, errekaren bidea berriz osatzen da, 

lakuaren irteera natural bakarrean bihurtuz. Uraren irteeran emariak askoz handiagoak dira; 2013an 

irteten zen batez besteko emaria 20,8 l/ s-koa izan zen (0 eta 120 l/ s bitartean, 0,61 Hm3/ urte-ko 

irteerarekin). Urte horretan bertan, sakonera neurtzeko puntuan, batez besteko sakonera 4,80 m-

takoa izan zen, maila baxuena 4,39 m-takoa eta altuena 5,42 m-takoa, urtean 1,03 m-tako 

aldaketarekin. 

Azaleko isurketat ik eta eurit ik datorren uraz gain, kubetaren ondoan dagoen iturburu gazi batet ik ere 

jasotzen du ura Lakuak. ur-emaria aldizkakoa da duen gazitasunak inguruko landaretza baldintzatzen 

du. 

Azaleko ekarpenez gain, lakura bestelakoak ere iristen dira, alde batet ik, aintzira ondoko iturburu 

gazit ik datozenak (ur-emaria aldizkakoa da eta bere gazitasunarekin inguruko landaredia baldintzatzen 

du), eta bestet ik, lurrazpiko ur-ekarpenarekin datozenak, nahiz eta oraindik behar bezala ikerturik ez 

egon azken ekarpen hau.

Beste alde batet ik, Gesaltza Gatz-Haranaren arroa konplexuagoa da ur-bide ugariek drainatze-sarea 

osatzen dutelako, asko aldizkakoak direlarik. Bide nagusia M uera edo Terrazos ibaiak ibiltzen duena da, 

Viloria eta Huertas erreken ura jasotzen duena. Aldi berean, M uera ibaia iturburu ezberdinetat ik 

datorren eta larrainetan erabiltzen ez den gesalaren drainatze-puntua da: Santa Engraziko iturburua 

(azaleratze nagusia, haranaren hegoaldean kokaturik), Fuentearribako iturburua (ekialdean kokatzen 

da eta goiko larrainetara gesala ekartzen du), La Honetana eta El Pico iturburuak (emari gutxiagokoak). 

M uera ibaiaren ibilbidea mendebalderantz doa Omecillo ibaira iritsi arte. 

Añanako Gesaltzak 111.000 m2-ko azalera du eta bertan 5.648 ekoizpen-plataforma edo larrainak 

aurki daitezke ur-gazit ik lurrunketa naturalaren bidez gatza lortzeko. Gesaltzak hiruki itxurako forma 

geometrikoa aurkezten du ibaiaren hiru besoek t riangeluaren erdikaria ibiltzen dutelako. Lurrazpiko 

ura iturburu gazietan azaleratzen da, hirukiaren mutur batean aurkitzen direnak, eta gesala ur-putzu 



eta uharketan metatzen da. Putzu hauetat ik gesala larrainak edo “ koadroak”  hornitzeko banatzen da, 

non lurrunketa bidez gatza lortzen den eta larrainen azpian gordetzen den bere salmenta arte. 

Azpimarratu beharra dago Diapiro osoaren funtzionamendu hidrogeologikoa konplexua dela zeharo: 

horrelako egitura diapiriko batek material ezberdinen nahasketa aurkezten du portaera hidrogeologiko 

ezberdinekoak, elkar-errelazionaturik daudenak, eta fluxu hipergaziak beste ez horren gaziekin batera 

aurkitzen direla, abiadura, sakonera eta igarotze-denbora ezberdinekin. Iturburu gazien eta 

mineralizazio gutxiagoko uren fluxua ezberdina da, baina ez independentea; ezberdina dela esaten da, 

diapiro unitatearen barruko heterogeneotasun handiak sare ezberdinen koexistentzia ahalbidetzen 

duelako, errekarga eta deskargarako zonalde berak erabiltzen dituztenean eta guzt i. Kasu batzuetan 

besteetan baino sakonera handiagoak lortu daitezke, masa gaziak zeharkatu egin daitezke edo 

abiadura handiagoa edo motelagoa izan daiteke, eta, honek guzt iak, sortzen ditu aipatutako 

ezberdintasunak. Ur hipergaziek fluxu motela aurkezten dute (“ zeharo motelak”  eta guzt i), erlat iboki 

sakonak dira (170-190 m inguruan), masa gaziak zeharkatzen dituzte eta errekarga unitate diapirikoan 

bertan dute. 

Kontuan hartu beharra dago iparralderantz lurrazpiko t ransferentzia gerta daitekeela (Santa Egraziako, 

gatzaga elikatzen dutenak,  eta Pauleko iturburuetara, unitatearen errekarga-puntu nagusiak direnak) 

hegoaldeko isurialdet ik Arreo Lakurantz jaisten dena. Zonalde honetan ez da deskarga adierazgarririk 

nabarmentzen, nahiz eta maila txikian gerta daitekeen, eta honek, banatzaileko iturburuek paper 

bikoitza jokatzen dutela adieraz dezake, alde batet ik, errekarga-zonalde bezala eta, bestet ik, 

hegoaldeko isurialdet ik iparraldera (Gatzaga edota Paul) infilt ratutako baliabideen garraiobidearena.

Edozerk sistemari kalte eginez gero, bai iturburuetan baita gatzagako ekoizpen-zonaldean ere, 

eraginak luzera ager daitezke eta konturatzerako beranduegi izan arazoari aurre egiteko.Hau da, 

gatzagako jarduera ahalbidetzen duten iturburuen gaineko eraginek sortutako ondorioak antzemateko 

denbora luzea behar da eta hauek detektatzerako eraginen ondorioak itzulezinak izan daitezke. Hau 

gertatuz gero, ondorioak ezingo dira arindu edo konpondu, Arreo Lakua eta iturburuak zuzentzen 

dituen fluxuaren eskema ezingo litzatekeelako errekuperatu. 

Añanako Gatzagaren garrantzi naturala, ekologikoa eta kulturalaz gaiz, egunean dauden ust iapen-

baimenak hartu behar dira kontuan (batzuk historikoak eta besteak gaur egungoak), hauek guzt iak ere 

kalteturik atera daitezkeelako. Baimen berrienetan neurri bereziak ezarri ziren ust iapena 

kontserbazioarekin bat  egiteko, hots, jasangarria izatea. 



3.2. HABITAT NATURALAK ETA SEM INATURALAK

3.2.1. ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBEA

KBEaren azaleraren %73,79a (109,45 ha) habitat  naturalek eta seminaturalek betetzen dute, horietat ik 

%33,45a (49,60 ha) batasunerako intereseko 12 habitatez osatua dago, Habitat  Zuzentarauaren I. 

Eranskinean jasotzen direnak. Hauen artean, lau lehentasundunak dira: Estepa gazi mediterraneoak 

(Limonietalia) (UEkod. 1510* ); Gramineodun eta urteroko Thero-Brachypodietea-dun zona 

subestepikoak (UEkod. 6220* ); Igeltsu gaineko laku karst ikoak (UEkod. 3190* ); eta azkenik, Cladium 
mariscus-eko kare-zohikaztegiak (UEkod. 7210* ). Larre mesofiloak Brachypodium pinnatum-dunak 

(6210) habitataren kasuan, lehentasunezkotzat  hartzen da, zeren 2013an egindako landa-lanari esker 

orkidea populazio ugaria aurkitu zen larreetan, konkretuki, Ophrys sphegodes eta Orchis purpurea 

espeziekoak. 

Eskualde mailako interesa dela-eta, aipatutako habitatei gehitu behar zaie Arreo-Caicedo de Yusoko 

Lakuaren inguruko landaredi naturala (Phragmites-ezko lezkadia eta heliofito handien formazioak) eta 

Lakuaren erreka inguruko erribera-baso txikiak (5. Taula).  

Lehenagoko datuak dituen BGLaren Datuen Formulario Normalizatua ez dator bat  gaur egungo 

kartografiako datuekin, ezta ere Añanako Diapiroaren Natura Baliabideen Antolamendurako Planaren 

proposamena bateginarekin (2007ko maiatza). Arrazoi nagusia gaur egun eskuragarri dagoen ezagutza 

eta informazioa hobea da. Datuen Formulario Normalizatuaren arabera:

- Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren ur-landaredun ur-lamina 3150 habitat  bezala sailkatzen du, 

NBAParen proposamena bateginak bezala, baita 2012ko azken ikerketek ere. Bestalde, 

Batasunaren Intereseko Habitaten Kartografiak 3140 bezala sailkatzen du. Duela gutxi berriz 

aztertu zen eta habitatari 3190*  (igeltsu gaineko laku karst ikoak) kodea eman zioten: 

“ Tremedal”  LIFE proiektuak honela urlhertzen du (ikusi memoria honetako hurrengo 

azpiatala). Aldi berean, bestelako azterketa batzuetan ere sailkapen bera erabiltzen dute: 

batasunaren intereseko habitatak errebisatzeko Aurret iko Oinarri Ekologikoetan eta 2014an 

EAEn burututako 31. taldeko habitatei buruzko azterketan. Ondorioz, hemendik aurrera 

sailkapen hau onartuko eta erabiliko da agiri deskribatzaileetan. Orain arte 3190*  habitata ez 

zegoen Espainia osoan deskribaturik, nahiz eta seguru aski, Europar Batasuneko beste 

herrialde gutxi batzuekin batera, Lituania kasu, habitataren ordezkaririk hoberenetarikoa duen 

kont inente mailan. Eunis habitaten arabera C.12 kodea dagokio. Gainera, esan beharrekoa da 

Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren ur-lamina askea (heliofitoek eta zohikaztegiek betetzen ez 

dutena) kartografiatu dela 3190*  habitata bezala, lehentasundun habitat  berri honen 

berezitasunak habitataren ezaugarri fisikoekin lotura handiago du landare-koberturarekin 

baino. Ondorioz, 3190*  habitatari dagokion azken azalera orain arte 3140 eta 3150 habitatei 

buruz aipatutakoena baino handiagoa da. 

- NBAParen proposamena bateginean bezala, 6420 habitata jasotzen du formulario 

normalizatuak, Batasunaren Intereseko Habitaten Kartografiak jasotzen ez duen bitartean. 

Landa-lanetan ere ezin izan da ident ifikatu.

- NBAParen proposamena bateginak, BGLaren barnean 4030 habitataren (txilardi subat lant ikoa) 

azalera txiki bat  jasotzen du, Batasunaren Intereseko Habitaten Kartografiak jasotzen ez duen 

bitartean. Landa-lanetan ere ezin izan da ident ifikatu.



- 7210*  eta 7230 habitaten presentziaren inguruan kontrakoa esaten duten informazio 

ezberdinak aurkitzen dira. Azterketa espezifikoek hauen presentzia eza ondorioztatu zuten 

arren, talde berdinari dagozkion batasunaren intereseko habitaten azken errebisioetan 

aurkakoa ageri da. Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua BGLa funtsezkotzat  onartzen du 7210*  

habitataren kontserbaziorako baina lakuan exist itzen denik ez du esaten, batasunaren 

intereseko habitaten kartografian 7230a azaldu. Hala ere, Tremedal LIFE proiektuak, Arabako 

Foru Aldundiak ets URAk bultzaturik besteak beste, habitataren presentzia aintzat  hartzen du, 

bere ezaugarriak erraz bereiz daitezkeenak, eta beraz, hemengo kudeaketa planari 

dagokionez, 7210*  habitata presente dagoela onartuko da.

Aireko argazki baten bidez eta testura eta koloreen azterketan oinarrituz, 7210*  habitataren 

azalerak ez du bat  egiten bertako landaretzaren kokapenarekin. Nahiz eta habitataren 

hegoaldera sartzea ez den posible, habitataren mugaketari dagokionez aldaketa bat  egitea 

proposatzen da errealitateko landaretza-egiturara moldatzeko, eta ondorioz, azalera 5.260 m2-

tan handituz.

- Bestalde, batasunaren intereseko habitaten kartografian 1410 eta 1510*  habitatak ezberdindu 

gabe azaltzen diren azalera bat  jasotzen da. Lakuaren iturburu gaziaren inguruan sortzen den 

gatz-geruzaren azalera osoa, landareak estalirik edo ez, batasunaren intereseko habitata 

kontsideratzen da. Hala ere, ezin dira batasunaren intereseko habitat  bezala onartu modu 

iraunkorrean landarerik ez duen gatz-geruzadun guneak, Estatu espainiarrean dauden BGL 

endorreiko ezberdinen arabera: ES2430082 M onegros BGLa adibidez, Saladas de Sástago eta 

Bujaraloz eskualdeko kubeta endorreiko asko jasotzen dituena; Gaztela-M antxako hezegune 

endorreiko ugariek osatzen duten Gaztela-Hezea; edota Gaztela eta Leoneko hezegune 

endorreikoak. Gaztela et  Leoneko batasunaren intereseko habitaten interpretazio gidaren 

arabera, gune gazituetan edo halofiloetan agertzen diren Zuzentarauaren habitaten artean 
mugak ezartzea ez da lan erraza. Landare-elementu diagnost ikoen presentzia ez da bet i 
komunitate arruntetara mugatzen, baizik eta, maiz, beren mugak apurtu eta sistema gazian 
zehar edonon ager daitezke estaldura eta dentsitate baxuan. Batzuetan, Suaeda vera-k 
utzitako hutsuneetan edo Juncus marit imus-en multzo handien artean habitat  honen elementu 
arruntak aurkitzen ditugu, Gaztela eta Leonen aurkitzen diren gesaltzetako hiru habitat  
t ipikoak (1310, 1510, 1410 eta 1420) barreiatuz. Gogoratu beharra dago, gatz-sistema 
guzt ietan petatxu-dinamika izaten dela nagusi. Ezin ahaz daiteke sistema hauek beren 
presentzia baldintzatzen duten parametroetan aldakortasun bort itzak jasan behar dituztela. 
Euriaren kant itate eta urterokotasunaren eta tenperaturaren arabera, urteen artean aldaketak 
suerta daitezke, eta beraz, habitat  ezberdinen ekotonetako aldaketak arruntak izaten dira. 

Kudeaketa plan honen garapenaren barruan, garrantzizkoa da 1410 eta 1510*  habitaten benetako 

azaleraren azterketa sakon bat  burutzea Lakuaren iturburu gaziaren inguruan. Hala ere, plangintza 

honen lanketari dagokionez, eta estaldura txikia dela kontuan hartuz, aipatutako azalera mantentzea 

egokia dela ulertu da. 

3.2.2. AÑANAKO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Biotopo Babestuko eremuan, KBEko eremuko habitatak kenduta, antzeko basoak nagusi 

diren habitat -egiturak aurkitzen dira. Oro har, Eusko Jaurlaritzaren Batasunaren Intereseko Habitaten 

Kartografiaren arabera, Añanako Diapiroan 14 batasunaren intereseko habitat  daude, guzt ira 924,32 

ha-ko azalera eta Diapiroaren %56,74a batuz. Batasunaren intereseko 2 habitat  ez dira KBEaren 

kartografian jasotzen, baina bai gainontzeko Añanako Diapiroaren eremuan: 



8210 Habitata. Landaredia kasmofitikodun malda arrokatsu kaltzikolak. 0,7 ha-ko azalera oso txikia 

sortzen du Diapiroan eta Paul herriko hego-ekialdeko labar txikietara mugatzen da.

92A0 Habitata. Salix alba eta Populus alba-ko galeria-basoak. Gatz-Haranet ik gora, Omecillo 

errekaren erriberako basoari dagokion 2,05 ha-ko azalera txikia. 

Bereziki azpimarratu beharra dago, Añanako Gesaltza Gatz-Haranari loturiko landare halofiloen 

formazioek ez dutela eremua modu jarraian kolonizatzen, baizik eta larrainen eta kanalen arteko 

zirrikituetan aurkitzen dira, baita utzitako larrainetan eta konpodu gabeko gatzagako paretetan ere. 

Gesaltza Gatz-Haran osoko landare halofiloak 1510*  habitat  moduan daude kartografiaturik.



3.2.3. ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUAREN KBEKO ETA AÑANAKO DIAPIROKO BIOTOPO BABESTUKO BATASUNAREN INTERESEKO HABITATAK ETA 
ESKUALDEAREN INTERESEKO HABITATATEN TAULA. 

Hurrengo taulan, habitat  bakoitzarentzat  92/ 43/ CEE Habitat  Zuzentarauaren I. Eranskinean erabilitako izenak azaltzen dira, eta batasunaren interesekoak ez 

diren kasuetan, EUNIS-en izenak. 

HZ 

Kodea /  

EUNIS 

Kodea

HZ izendapena /  EUNIS 

izendapena

KBEko 

azalera 

(ha)

KBE 

guneko 

%

Azalera 

Biotopo 

Babestuan

Biotopo 

Babestu 

guneko 

%

Adierazgarritasuna
Kontserbazio 

egoera KBEan

Kontserbazio 

egoera 

Biotopo 

Babestuan

Kontserbazio 

egoera EAEn

1410 /  

E6.1

Zelai gazi mediterraneoak 

(Juncetalia marit imae) /  
Belardi gazi 

mediterraneoak

0,34 0,3443 0,02 A Desegokia Desegokia Desegokia

1510*  /  

E6.13

Barnealdeko gune 

gazietako komunitateak /   

Eremu gazietako urteko 

komunitate halo-

nit rofiloak

0,34

0,23

12,3489 0,75 A Desegokia Txarra Txarra

3190*  /  

C12

Igeltsu gaineko laku 

karst ikoak
5,89 3,97 5,8916 0,36 A Desegokia Desegokia Desegokia

4030 /  

F4.22

Txilardi lehor europarrak /  

Txilardi subat lant ikoa
0,16 0,10 11,0457 0,67 C Desegokia Desegokia Ona



HZ 

Kodea /  

EUNIS 

Kodea

HZ izendapena /  EUNIS 

izendapena

KBEko 

azalera 

(ha)

KBE 

guneko 

%

Azalera 

Biotopo 

Babestuan

Biotopo 

Babestu 

guneko 

%

Adierazgarritasuna
Kontserbazio 

egoera KBEan

Kontserbazio 

egoera 

Biotopo 

Babestuan

Kontserbazio 

egoera EAEn

4090 /  

F7.44 (z)

Txilardi oromediterraneo 

endemikoak, elorri-

t riskarekin /  Txilardi 

kaltzikola altant ikoa, 

Genista-rekin

1,07 0,72 58,5374 3,59 C Desegokia Desegokia Ona

6220*  /  

E1.31

Brachypodium retusum-

en larre xerofiloa
1,58 1,06 66,2007 4,06 C Desegokia Desegokia Desegokia

6210 /  

E1.26

Larre mesofiloak 

Brachypodium pinnatum-

dunak

11,90 8,02 261,77998 16,07 C Desegokia Desegokia Desegokia

7210*  /  

D5.24

Cladium mariscus-eko 

kare-zohikaztegiak /  
Cladium mariscus-sailak

1,02 0,68 1,0158 0,06 A Ona Ona Desegokia

7230 /  

C3.24 

(D5.21)

Zohikaztegi baxu 

alkalinoak /  Karize handi 

eta/ edo Iris pseudacorus-

en formazioak - Ur librerik 

gabeko, karize handi 

eta/ edo Iris pseudacorus-

en formazioak

2,18 1,46 2,1791 0,13 A Desegokia Desegokia Desegokia



HZ 

Kodea /  

EUNIS 

Kodea

HZ izendapena /  EUNIS 

izendapena

KBEko 

azalera 

(ha)

KBE 

guneko 

%

Azalera 

Biotopo 

Babestuan

Biotopo 

Babestu 

guneko 

%

Adierazgarritasuna
Kontserbazio 

egoera KBEan

Kontserbazio 

egoera 

Biotopo 

Babestuan

Kontserbazio 

egoera EAEn

8210 /   

H32

Landaredia 

kasmofit ikodun malda 

arrokatsu kaltzikolak /  

Harkaizt i basikoetako 

landaredia

0 0 0,7698 0,05 C Ona Desegokia

92A0 /  

G1.31-

F9.12(x)

Salix alba eta Populus 
alba-ko galeria-basoak /  

M akalen ibarbaso 

mediterraneoa 

(haltzarekin)

0,43 • 2,0748 0,13 C Txarra Desegokia Desegokia

9230 /  

G1.7B1

Harizt i galaikoportugesak, 

Quercus robur eta Quercus 
pyrenaica-rekin

11,89 8,01 282,7543 17,35 C Desegokia Desegokia Desegokia

9240 /   

G1.77 (x)

Harizt i iberiarrak Quercus 
faginea eta Quercus 
canariensis-ekin

7,15 4,82 172,3620 10,58 C Desegokia Txarra Txarra

9340 /  

G2.124 

(Y)

Quercus ilex eta Quercus 
rotundifolia-ko basoak

11,37 7,67 47,1081 2,89 C Desegokia Txarra Txarra

C3.21 Phragmites-ko lezkadiak 4,98 3,36 4,9856 0,31 B Ona Ona



•  F9.12 (x) EUNIS kodeari dagokion KBE barruan batasunaren intereseko habitat  moduan kontsideratzen ez dena. 

3. Taula. Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren habitat  natural eta seminatural garrantzitsuenak eta KBEan betetzen duten azalerak. EUNIS Kodea: Europar 

Ingurumen Agentziak garatutako sailkapena. HZ Kodea: Habitat  Zuzentarauak ezarritako intereseko habitaten kodea. (* ): Lehentasundun habitata. Iturria: 

2009ko Eusko Jaurlaritzaren EAEko habitat , landaretza eta zoruaren erabileraren kartografiat ik egokitua eta 2012ko Eusko Jaurlaritzaren EAEko Batasunaren 

Intereseko Habitatet ik egokitua. Oharra: Portzentajeen kalkulurako erreferentzia gisa hurrengo iturriak erabili dira: “ 2012 urteko batasunaren intereseko 

habitaten mapa”  1:10.000 eskalan eta Natura 2000 Sarearen M apa 2013an eta 1:25.000 eskala (Ingurumen eta Lurralde Polit ika Saila). Kontuan hartu diren 

beste iturriak: EAEko egoeraren datu orokorrak;  EAEko batasunaren intereseko habitaten kontserbazio egoera azthertzen duten datu espezifiko eta 

eguneratuak, Basoen, Larreen eta Sastrakadien arloan; EAEko Ur Kont inental Geldien Intereseko Habitatak; eta Habitat  Hidroturbosoak. 3190*  habitatari 

dagokionez, EAE mailako informazio espezifikoa falta denez, Estatu Espainiar mailako informazioa erabili da, datuak Arabako Foru Aldundiaren 2009ko 

agiriekin eta duela gutxi egindako landa-lanarekin alderatu dira egiaztatzeko. 

Logikoa denez, antzeko ezaugarri fisiografikoak dituen gune bat  eraikitzean, KBEan eta Diapiroan oro har egiten diren batasunaren intereseko habitaten 

kontserbazio egoeraren azterketak baliokideak direla esan daiteke; hala ere, Babestutako Biotopoaren barruko 1510*  habitataren kasuan, kontserbazio 

egoera txarrera murriztu da Gesaltza Gatz-Haranean bere egoera hori delako eta bertan habitataren azalera handiagoa kartografiatu delako. 

  



ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBE-AREN ETA HABITATEN GAINEKO AURREIKUSITAKO 

ONDORIOEI BURUZKO “TREM EDAL” LIFE PROIEKTUAREN PROPOSAM ENAK

“ Tremedal – Iberiar Penintsula Iparraldeko Hezeguneak: Zaharberritzea eta Habitat  eta Atxikitako 

Zohikaztegien Kudeaketa”  LIFE + Natura 2000 Proiektua (LIFE + 11 NAT/ ES/ 707) 

(www.t remedal.eu/ eu/ ) gaur egun abian da eta Arabako Foru Aldundiaren jarduera ezberdinak 

barneratzen ditu, hala nola, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren inguruko lur-eremu batzuk herri-

onurakoak izendatzea, “ Tremedal”  proiektuaren gauzatzea errazteko. Proiektuaren helburu nagusia, 

3190*  habitataren kontserbazio egoera hobetzea da Arreo Lakuaren BGLan. Aldi berean, habitat  honi 

eta 7210* , 7230, 1410 eta 1510 habitatei babes-perimetro bat  ezartzea du helburu, landaretza-egitura 

naturalen bidez egungo presioak maila ez adierazgarrietan mantentzeko. Tremedal Life proiektuaren 

ekintza batzuek eragin handia dute habitaten mehatxuen gainean, beren kontserbazio egoeran baita 

etorkizuneko azaleran ere. Ondoren laburtzen dira:

B.1. Ekintza. Arreo Lakuaren ingurumena itxura berritzeko lursailen erosketa. Ekintza hau jada 

buruturik dago eta lakuaren lursail publikoen inguruko lursail pribatuak erostean datza, guzt iak 

ES2110007 BGLan barneratu direlarik. Neurri eta mota ezberdinetako 17 lursail dira, 121.675 m2 batuz 

guzt ira; bertako gaur egungo erabilera nagusia nekazaritza da, nahiz eta gune txiki batzuetan 

batasunaren intereseko habitatak aurkitzen diren. Partzela hauek 8 jabe ezberdinenak dira. 

Ekintza hau funtsezkoa suertatu da habitaten berrezarpena gauzatzeko, ordura arte, lursail hauetan 

habitaten kontserbazio egoera onarekin bateraezina zen nekazaritza burutzen zelako. Eskura dagoen 

informazioaren arabera, 1956 urtet ik aurrera hezegunea %14 txikitu da laborantzen mesedetan. 

Ondorioz, hezegunearen funtzionalitatea berreskuratzeko ezinezkoa suertatu da lursailak eskuratzea. 

Ziur aski, aipatutako lurren okupazioa erregist roaren hasiera markatzen dute data baino lehenagokoa 

da, beraz, jasandako habitaten galera handiagoa izan liteke. Hezegunearen lurren erabileraz gain, 

inguruko laborantzek sistemari presio handia ezartzen zioten ongarri eta fitosanitarioen bidez. Gehitu 

beharra dago lurra babesten duen landare-estaldura ez dagoenean, soroetat ik lakurantz materia 

kant itate handiak iristen direla, eta nekazal ohitura hauek ere lakuari kalte handia egin diote. 

Hezeguneak jasan izan dituen presioen artean, azpimarragarriena laborantzak ureztatzeko egin izan de 

ur-ateratzea izan da. Ur-laminaren inguruko lursailen jabetza publikoak ur-ponpak eta ur-gidatzeak 

egitea zailduko du, baimendu gabeko erabilera honen kontrola eta zaintza erraztuz. Azkenik, toki 

konkretu batzuetan ondorio larriak izan dituzten kontrolik gabeko jarduera batzuk burutu dira. 

Iturburu gaziaren inguruan lur-mugimendu txikiak, drainatze-lan txikiak eta luberritze-lanak egin dira 

azalera gutxiko zonalde batean baina 1410 eta 1510*  habitatei zuzenki eraginez, 7230 habitat  hurbilari 

ere ia kalte eginez. 

C.3. Ekintza. Arreo-Caicedo Yusoko Lakua BGLaren ingurumen itxura berritzea

 Landaretza naturala berreskuratzea

a) Lakuko errekako galeria basoa berreskuratzea. Urtaro izaera nabarmena duen ibaiaren ibilbide 

honetan ibai landaretza etena dago; gotorleku txikiak (makal eta guzt i), zumeak eta zuhaixka 

erako est ratu bat , zingirako landaretzarekin harremanetan. Inguruko ale txikiak landatuko dira, 

gehienez bi izerdidunak edo adar aldaxketat ik atereak, espeziearen arabera. Bi aldeetan 

landatuko dira, B1 ekintzako erosketaren xede diren partzeletat ik doazen 800 m-etan zehar. 

Honako espezieak landatzea aurreikusi da: Prunus spinosa, Fraxinus excelsior, Salix at rocinerea, 

Salix eleagnos, Alnus glut inosa, Anemone nemorosa, Ulmus minor, Euonymus europaeus eta 

Corylus avellana.

b) Baso masa landatzea basoaren bazterrean (152 eta 144 partzelen inguruko gune 

altuetan). Lakuaren inguruan, masegar-lezkadiak apurka-apurka mendiko garriga azpi-hezeak 

(9340), erkametz submediterraneoak (9240) eta amezdun guneren bat  sortuko ditu, lursailaren 

esposizioaren arabera. Jarduera hau erdizka jarri da martxan baina amaitzean 1,9 ha-ko azalera 



edukiko du. 2 gune itxura berritzen dira: bata, iturburu gaziaren inguruan mendiko garriga 

azpi-hezedun basoa; eta bestea, garriga-erkametz t rantsizio basoa,  amezt i elementuekin (152 

partzela). Basoak masegar-lezkadia edo iturburu gaziari atxikitako landaredia ez ordezkatzeko, 

landaketa hauetan bereziki zainduko dira hezegunearekin kontaktuan dauden guneak eta 

birsorkuntza natural potentzialitate altuko zonaldeak

c) Lakut ik hurbilen dagoen tokian masegar-lezkadiaren birsorkuntza naturalaren bidezko 

aurrerapena sustatzea (gunerik baxuenean; 152, 154, 136 eta 144 partzelak). Azterketa 

topografikoaren emaitza kontuan hartuta, lursailaren hasierako morfologia lehengoratzeko eta 

habitat  interesgarriak itxura berritzeko modua zehaztuko da. Baliospeenen arabera, %14 

berreskura daiteke, hau da, 7210* , 7230, 1410 eta 1510*  habitaten 1,5 ha. 

d)  6210*  habitata itxuraberritzea. 144, 152, 154 eta 136 nekazaritza-lursailetan burutuko da, non 

ez diren berreskuratuko lehenago aipatutako habitatak. Guzt ira 6 ha berreskuratzeko asmoa 

dago.

 Higadurari aurre hartzea

Lakuak duen arazoetako bat  iparraldeko ezpondaren oreka falta da. Lur jausiak saihesteko, 

ezinbestekoa da inguruan landaretza mantentzea,  higadura deuseztatu edo gutxitzeko, eta 

higadura eragin dezaketen erabilerak mugatzea. B1 ekintzan sartzen da ezpondaren goiko 

aldean dauden jabetza part ikularreko bi partzelaren erosketa (148 y 149), gainerakoa jabetza 

publikokoa izanik. Erosketa horrekin lursailaren gaineko erabilerak mugatuko dira. Landaretzari 

dagokionez, landaketak egiteko aukera baztertu egin da, erkamezt i eta artadiekin ondo baino 

hobeto hornituta baitago. Erabilerari dagokionez, ezpondaren mugan itxiera batek GR1 

bidezidorra babesten du arriskurik gabe pasatzeko eta toki jakinetan bakarrik ikusten da ur-

lamina zuhaitzen artean. Prozesu geologiko naturalak aurrera egingo balu eta ezponda zat i bat  

eroriko balitz, GRaren ibilbidea moldatuko litzateke eta posible balitz lur-eremua egonkortzeko 

ahaleginak egingo lirateke. 

 Fauna aloktonoaren kontrola

a) Arrain hazkuntzako espezieak.

Urik sakonenak dituen lakuaren kubetan arrantza pasiboa brankia sareekin, begi irekiera 

desberdinak dituztela; eta kostaldean, sakontasun gutxira eta irteten ari den landaretzarekin 

arrantza elekt roikoa. Harrapaketen datuak hartuko dira eta tenka aleak uretara itzuliko dira. 

Lakuaren perimetroan zehar arrantza elekt rikoa ere erabiliko da. 

b) Karramarro gorria. 

2013 urtean zehar, lakuko karramarro gorria edo amerikarraren populazioaren est imazio bat  

egin zen, harrapaketa-modua zehazten lagundu duena: hartze-pasiboa sakonera gutxiko 

zonaldeetan eta karramarro-nasak erabiliz; eta zuzeneko harrapaketa, eskuz hartu salabardo 

eta saskien laguntzaz, migrazio garaiaz baliatuz, lakut ik Arreo errekara doazenean. 

 Jolas erabileraren arauketa

Lakua inguratzen duen landaretza oso ahula denez, lakura sartzeko egungo tokiak itxi edo 

zaildu egingo dira eta sarbide debekua ezartzen duten seinaleak jarriko dira. Sarbide bakar eta 

berri bat  sortuko da, kudeaketa eta jarraipenerako langile baimendunek baino ezingo dutelarik 

erabili, eta itxita egongo da.

N2000 espazioaren erabilera publikoa errazteko, baina aldi berean habitat ik ahulenak 

babesteko, Aintzirako Andra M aria ermitaren (406 partzela) ingurua egokituz beste gune bat  

erraztuko da,  erabilera publikoa bideratzeko asmoz. 



3.3. FLORA eta LANDAREDIA

Oinarri florist ikoa euro-siberiar eta mediterraneo korologiadun elementuek osatzen dute. Hauei gehitu 

behar zaizkie hezeguneei eta, bereziki, toki gazituei atxikitako espezieak, oso espezifikoak direnak. 

3.3.1. ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBEA

Dagokigun eremua pisu bioklimat iko supramediterraneoan aurkitzen da, erkamezt i 

submediterraneoaren t rantsizio zonaldean, mendi-karraskadi azpi-hezeezko zonalde handiez 

tartekaturik. Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua eta Añanako Diapiroko Biotopo babestua kokatzen 

direneko eskualde naturala, Aseginolaza et  al. (1988)-an proposatutako zat iketaren arabera, Arabako 

Harana da. Aipatutako ezaugarriak onartuz, eta Eusko Jaurlaritzaren landaredi potentzialaren 

kartografiaren arabera, zonaldeari dagokion landaredi potentziala Quercus pirenaica-ko amezt iak eta 

Quercus faginea-ko erkamezt i submediterraneaoak lirateke. Proportzio txikiagoan Quercus ilex subsp. 
rotundifolia-zko mendi-karraskadi lehorrak azalduko lirateke, lakut ik hurbil eratutako eta urari 

atxikitako egitura belarkarekin batera.

Azken ehun urteetan, basoek eta landaretza-paisaiak aldaketa gogorra jasan dute gaur arteko 

nekazaritza-jarduerak sortutako presio handiaren eraginez eta aldizkako suteen bidez areagotuz. 

Ondorioz, haranaren beheko lur emankorrak, lehenago erkamezt iz betea, larre eta soroak nagusiturik 

daude gaur egun. Inguruko muino eta malda batzuk larre eta sast rakadiz beteta daude, non abereen 

eta suaren eraginez zuhaizt iaren berreskurapena mugatu egin den. 

KBEaren barnean, zuhaizt i azalera gehiena egitura hostotsu eta mardulez osaturik dago. Ugarienak 

Quercus faginea-zko erkamezt iak dira, batez ere hegoalderantz dauden maldetan agertzen direnak, 

eta Spiraeo obovatae-Querco faginae sigmetum  komunitatea deritzotenak. Basoaren adaburu-geruza 

ez da oso itxia eta ohianpea asko garatzea ahalbidetzen duen argiarentzat  sarrera-bide ugariak uzten 

ditu, geruza gurutzaezin eta nahaspilatua eratzen delarik. Zuhaixken zerrenda luzea den arren, bet i 

aurkitzen da sastrakadi eta larreetakoak diren landare-talde ugariak, baso argitsuen barnean 

ordezkapen lanak egiten dituztenak. 

Erkamezt iaren oinarrizko komunitatearen ordezkapen-etapa ugari daude. Azpimarragarria da Lonicero 
et ruscae-Rosetum agrest is asoziazioak sortutako baso-geruza arantzaduna, arrosa-landare basat iak 

edo arkakaratsak ugariak direlarik. Landare-elkarte hau zat ikaturik ager daiteke bide eta lursail 

bazterretan eta, maiz, zuhaitz espezie ezberdinez inguratua (erkametzak, ast igarrak eta arteak). 

Abeltzaintzak eta suteek sortutako asalduak sastrakadien nagusitasuna eta egonkortasuna eragiten du. 

Hauen artean nagusi dira txilarrak, otaberak, azeri-mahats eta graminea espezie ezberdinak, 

Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis asoziazioaren parte direna. Landare-elkarte honek 

Spiraeo-Querco rotundifoliae sigmetum  karraskadi kantauriarraren degradazio etapetan ere parte 

hartzen du.

Eguteran karraskadiak dira nagusi, eta artadi rotundifolio eta hibridoen (Spiraeo obovatae-Querco 
rotundifoliae sigmetum) gaztela-kantauriar eta kamerana kaltzikola serieari dagokie. Zuhaitz txikiekin 

batera, zuhaizka handi eta ertain ugari aurkizen dira, hosto iraunkorrekoak, eta artadiaren ohianpea 

osatzen dute edo soilguneak betetzen dituzte. Jadanik aipatua izan da ordezkapen eta segida 

ekologikoaren etapetan Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis asoziazioa garatzen dela, 

eta degradazioak aurrera egiten badu, ihi-txikiarekin batera larre eta ipurudien egiturak sortzen dira 

azkenean. Are gehiago, higadura bort itza izan denean eta lurzorua hezur hutsa denean, kamefitoen eta 

hosto gogortuko gramineoen komunitateak agertzen dira Koelerio vallesianae-Thymetum mast igophori 
asoziazioan elkarturik eta aberastasun florist iko handia osatuz. Gogoratu beharra dago albitz basoak 

eta M esobromion-en larre erdilehor karetsuak, eta Brachypodium retusum-eko larre xerofiloak, 



orkideak ugariak direnean (Ophrys sphegodes y Orchis purpurea bereziki), gure kasuan bezala, Habitat  

Zuzentarauren arabera Lehentasundun habitatak direla. 

Quercus pirenaica-z osatutako amezt iek erdiko eta goiko malda hozpelak betetzen dituzte eta 

amezt ien (M elamphyro pratensis-Querco pyrenaicae sigmetum) eusko-kantauriar azidofilo serieari 

dagokie. Amezt i gehienak gazte itxurakoak dira, enbor argal eta altura apaleko zuhaitzez osatuak, 

baina ale ugarirekin azalera unitateko. Ordezkapen etapetan txilardia ageri da. Zonaldean unitate 

nagusia Arctostaphylo crassifoliae-Daboecietum cantabricae ulicetosum europaei da.

Baso zerrenda ixteko harri-gabeko lurzoruko erriberetako zumadiak, lizardiak eta altzadun makaldiak 

mediterraneoak aurkitzen dira. M odu honetan, Lakuaren errekak aintzirat ik gora duen ibilbidearen zat i 

batzuetan erriberako baso txikiak ageri dira, azalera eskasekoak nekazaritzaren presioa dela-eta. 

Inguruetako laborantza nagusiak belarkarak dira, eta hauen artean, zerealak eta koltza. Patata eta 

erremolatxa soroak ere aurki daitezke, eta hauei guzt iei atxikirik, landare erruderalen komunitate 

arruntenak. 

Lakuan, landaredi-gerriko ezberdinak eratzen dira ur-laminaren inguruan, sakonera-gradienteak 

baldintzaturik, bazterret ik ur askerantz. Ondorioz, gerriko kontzentriko ezberdinak sortzen dira 

landaredi-serie desberdinekin.

 Berezko ur-landareak: talde honetan ur-landareak aurkitzen dira, murgiltze maila baita 

sust raitze maila ere aldakorrekoak izan daitezkeenak. Hidrofitoez osaturiko komunitateetan 

bizi dira uretan, haietako batzuk guzt iz murgildurik, esate baterako M yriophyllum vert icilatum, 
M . spicatum, Ceratophyllum submersum, Potamogeton pect inactus, P. coloratus, P. gramineus, 
P. nodosus, P. pusillus, P. lucens, Ranunculus t richophyllus, R. peltatus subsp. baudot ii, 
Polygonum amphibium  eta Utricularia aust ralis (azken hau ia-ia Arreo Lakuko esklusiboa). 

Chara generoko karofito batzuk ere aurki daitezke (Chara hispida, C. aspera, C. vulgaris, C. 
globularis).

 Heliofito handi gerrikoa: Altura luzeko landareek osaturiko taldea da (sarri 2 m-ko altuera 

gaindituz), errizomadunak, etengabe ureztaturik dagoen lurzoruan hazteko moldaturik daude. 

Sakonera handirik gabeko zonaldeak betetzen dituzte eta ugaltze-organo eta begetat iboen 

erdialdea eta goiko aldea uretat ik kanpo dute. Populazio handiak osatzen dituzte, ia 

monoespezifikoak, errizomen bidez lurzorua lehiakorki eta modu baztertzailean kolonizatzen 

dutelako. Segidan, sakonera eskasarekin baina ur-laminarekin kontaktuan, lezkadia garatzen 

da, non ezberdindu daitezkeen, barnealdet ik, ihi (Scirpus lacust ris) lerro bat  eta, kanpoaldet ik, 

lezka (Phragmites aust ralis) eta lezka hostoestu (Typha angust ifolia especialmente, T. 
domingensis y T. lat ifolia.) lerroa. Arreo Lakuaren kasuan, gainera, Cladium mariscus-a nagusi 

den beste zonalde bat  agertzen da, lezkadiaren orlaren barnealdean kokatzen dena. 

 Ihitokiak eta beste zingira-elkarteak: Zingira zonaldean, kanpoan kokatzen den gerrikoa da eta 

etengabeko hezetasun edafikoak baldintzatzen du, baina ez da ura metatzera iristen urtean 

zehar denbora gehiena. Lezkadian kanpoaldean kokatzen den orlan, lakuaren iturburuan 

(ekialdean) bereziki, karize handien komunitate bat  agertzen da, eta Arreo Lakuko zerrendari 

hurrengo espezieak gehitzen dizkie: Carex acut iformis, Carex divisa,  C. distans, Dactylorhiza 
incarnata orkidea, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Althaea officinallis, 
Veronica anagallis-aquat ica… Komunitate hau Lakuko erreka estut ik gora hedatzen da.

 Ihitoki halofiloen zonaldea. Beste alde batet ik, iturburu gazi txikiaren presentziari esker 

berezitasuna aipagarriko landare-komunitateak ahalbidetzen du. Ihitoki halofiloen kasua da 



hau, non Juncus acutus, Juncus gerardi, Spergularia marina, Parapholis incurva y Plantago 
coronopus aurki daitezkeen.

3.3.2. AÑANAKO DIAPIROKO BIOTOPO BABESTUA

Diapiro osoan oinarrituz, gaur egun basoez osatutako azalera antolamendu-eremuaren azaleraren 

erdia baino pixka bat  txikiagoa da, eta hauen artean pinu gorriaren (Pinus sylvest ris) basoak dira 

nagusi. Pinudi gehienak berez hazitakoak dira eta kasu batzuetan kontserbazio egoera onargarria dute, 

masa irregularra eta nabarmenki helduak diren zonaldeekin. Partzela bakan batzuetan bakarrik espezie 

hau landatua izan da. Batzuetan, Viloria udalerriaren inguruan adibidez, pinu gorria erkametzarekin 

(Quercus faginea) edota bestelako Quercus generoko espezieekin batera agertzen da. Baso-azaleraren 

beste erdia baso hostotsuez edo mardulez dago osatua, KBEarentzat  azalduriko ezaugarriekin. Aldi 

berean, ekosistema hauen degradazio-etapa desberdinak aurki daitezke, albitz-belardiak, txilarrak eta 

bestelako belardiak barne.

Beste alde batet ik, mendeetan zehar burututako gatz-iturburuen eta gatzaren ekoizpenerako diren 

Gatzagako azpiegituren erabilerak, espezifikotasun eta bakantasun handikoak diren urteko landare 

halofitoen komunitateen garapena baimendu du. Flora halofilo espezializatua Gatz-Haranaren 

ezaugarririk bereizgarriena dela ez dago dudarik, non jarraia ez den talde florist iko halofitoa aurki 

daitekeen eta beraien banaketa gatzaren faktore ekologikoarekin loturik dagoen. Giro ezberdinak 

ezberdindu behar dira, lehenik eta behin, “ muerak”  edo gatz-iturburuak eta egitura art ifizialak, 

larrainak. Inguru hauetan oso landaretza espezializatua aurkitzen da, udaberrian gehienezko garapena 

aurkezten dutenak. Gatz-iturburuetat ik gertu, M uera, Santa Egrazia eta Pico iturburuen artean, espezie 

halofitoen dentsitaterik altuenak aurki daitezke. Nabarmengarriak dira Frankenia pulverulenta landare 

iragankorren koloniak, zeren eta landare honen Añanako Diapiroko populazioa Autonomia Erkidego 

osoan bakarra da. Hymenolobus procumbens espeziea ere nabarmendu beharra dago. Bi hauekin 

batera Spergularia marina, Plantago coronopus eta Hordeum marinum  landareak hazten dira.

M uera iturburuen inguruetan gutxienezko hezetasun edafikoa aurkezten duten zonalde lauak eratzen 

dira. Hala ere, udara iristean, lurzorua gogortu eta geruza zuri, lehor eta gogorrean bihurtzen dira. 

M uturreko baldintza hauen eraginpean Parapholis incurva, Plantago coronopus, Hordeum marinum 
eta Puccinellia fasciculata aurki daitezke. 

Ur gaziko erreken inguruetan Juncus acutus, Spergularia marina, Plantago coronopus, At riplex 
prost rata, Puccinellia fasciculata eta Hordeum marinum  landareek osatzen duten ihitoki halofitoa 

garatzen da. Gatz-Haranaren berreskuratzerako egindako lur-mugimenduek eta makineriaren 

igarotzeak landare hauei kalte egin die zonalde batzuetan, 2011-2012 ziklo hidrologikoaren 

ingurumen-jarraipenaren txostenean azaltzen den bezala.

Espezie hauetaz gain, hertsiki halofitoak ez direnak ere aurki daitezke larrainen inguruetan, hala nola 

inbaditzailea den lezka (Typha domingensis) eta Lepidium lat ifolium  (hierba meona deritzona) 

ezpezieak. Aster squamatus landarea ere aipatzen da, Amerika erdialdekoa eta hegoaldekoa dena, 

Europako hezegune gazituetan sartua izan dena eta inbaditzailea dena. Hala ere, Añanan oraindik ez 

da ugaria.

Ur gezako putzuetan Chara sp. eta Spyrogira sp. aurki daitezke; eta ibai gazian, Clorofila filamentosa 
eta M acroalga clorofila, disolbaturiko materia organikoa handitzen den heinean ugariagoak direnak. 

Alga halotoleratzaile genero hauen ordezkari bezala a Dunaliella salina azpimarratu beharra dago. 

Larrainetan Bryum argenteum, B. barnesii eta Funaria hygrometrica briofitoak aurkitzen dira. Gatzagan 

aurkitzen den landare hertsiki urtar (hidrofitoa) bakarra Tolypella glomerata karofitoa da, Santa 

Engrazia iturburut ik gertu dagoen utzitako putzu batean aurkitu dena. Gazitasun maila altuko uretako 



karofitoa da hau, eta gatz-larrain batzuen errestaurazio lanetan landarea aurkitzen zen putzua eraldatu 

zen espeziearen desaghertzea ekarriz. 

3.3.3. ESPEZIE M EHATXATUEN EAE-KO KATALOGOKO FLORA ESPEZIEAK

Zortzi flora espezie daude sartzen direnak Espezie M ehatxatuen EAEko Katalogoan (2011ko 

urtarrilaren 10eko Agindua, basa eta itsas fauna eta landaredian arriskuan dauden espezieen 

Euskadiko zerrenda aldatzen eta testu bakarra onartzen duena; eta, 2013ko ekainaren 18 Agindua, 

basa eta itsas fauna eta landaredian arriskuan dauden espezieen Euskadiko zerrenda aldatzen duena).

Hezegunearekin loturarik gabekoak:

 Cistus crispus L.: Est repa kiribilduaren EAEko banaketa Añanako Diapiroko ofita eta buzt in 

koloreanitzen muinoetara mugatzen da, karraskadi eta amezt ien zuriuneetako sastrakadien 

parte delarik. Populazio hauek Bakana kategoriapean sailkatu dira.

Hezegunearekin loturikoak:

 Juncus acutus L.: metro bateko altueraraino iristen diren makoilak edo multzoak sortzen dituen 

landarea da. Banaketa-area orokorra Europako At lant iko eta M editerraneoko kostaldean zehar 

luzatzen da, baita erregio mediterraneoko sakonune endorreikoetan ere. Euskadiko kostalde 

kantauriarrean eskasa da, isurialde mediterraneoan populazio bakarra Añanakoa den bitartean, 

bai Gesaltzan baita Arreo Lakuan ere. Iturburu gazien eta hauen erreken inguruan kokatzen 

diren lezkadi eta ihitoki halofitoetan aurkitzen dira, gatza jasaten duten beste landareekin 

batera. Populazio hauek Bakana kategoriapean sailkatu dira.

 Ophioglossum vulgatum L.: Banaketa zirkumborealeko iratze txikia da. EAEan gutxi gora-behera 

dozena bat  populazio ezagutzen dira, itsaso-maila eta 800 m-ko alt itudearen artean. 

Antolakuntzari dagokionez, Gesaltza Harana eta Arreo Lakuaren inguruko ihitokietan aurki 

daiteke. Populazio hauek Bakana bezala sailkatzen dira (2011).

 Frankenia pulverulenta L. subsp. pulverulenta: Urteko landarea, arro mediterraneoko kubeta 

endorreikoetan maiz azaltzen dena, ez da kostalde kantauriarrean hazten eta Euskadiko 

barnealdeko lurretan oso arraroa da. Antolakuntzari dagokion zonaldean, Gesaltza eta ondoko 

iturburu gazia inguratzen duten buzt in gazituetan populazio txikiak osatzen ditu. Katalogoan 

Kaltebera bezala dago sailkaturik.

 Puccinellia fasciculata T.: Gesaltzako lurzoru gazietan eta Arreo Lakuan hazten da. Katalogoan 

Kaltebera bezala sailkaturik dago.

 Puccinellia hispanica J.: Iberiar Penintsula eta M arokoko aintzira gazietan eta denboraldika 

ureztatutako lurzoru halonit rofiloetan aurkitzen da. M uerako iturburu gazian eta Arreo Lakuan 

aipatua izan da. Gainera, Arreo Lakuan deskribatutako Puccinellia festuciformis landarea P. 
hispanica izan liteke. Katalogoak Galtzeko Arriskuan sailkapena ezartzen dio.

 Berula erecta C.: Ur-masa iraunkorren hhertzeetan bizi da, heliofito handien eraketen artean 

(Phragmites aust ralis, Typha lat ifolia, Cladium mariscus, Lythrum salicaria), horietako batzuk 

7210*  lehentasundun batasunerako intereseko habitaten (Cladium mariscus-en eraketak) 

barruan sar daitezkeelarik. Hauekin kontaktuan, 1410 batasunaren intereseko habitata (ihitoki 

mediterraniarrak) aurki daiteke Juncus acutus, J. gerardi, Plantago coronopus eta Puccinellia 
fasciculata landareekin. gaur egun EAEan Arreo Lakuan eta Zadorra ibaian aurki daiteke. 



Katalogoan Galtzeko Arriskuan bezala sailkatzen da eta EAEko landare mehatxatuenetariko bat  

bezala onartzen da. 

Katalogoan jasoak izan ez arren, lakuko landarediaren artean hurrengo espezieak nabarmendu 

daitezke EAEan duten azalera murritzarengat ik (ur-lamina erdit ik lehorreranzko noranzkoan): Chara 

generoko alga ezberdinak, organoak murgildurik edo ez dituzten Ranunculus generoko belarkarak (R. 
t richophyllus, R. peltatus subsp. baudot ii), Potamogeton coloratus,  M yriophyllum vert icillatum , Iris 
pseudacorus lirioak, Lythrum salicaria egur-belarra, Sparganium erectus otso-belarra eta Scirpus 
lacust ris ihia. Zonalde honetako ezaugarririk nabarmenetakoa Cladium mariscus edo masiega deritzon 

presentzia da, tamaina handiko ziperazeoa, lezkadi txikia sortzen duena heliofitoen gerrikoaren 

inguruan. Iturburu gaziaren eta lakuaren bitarteko bidean lezkarekin eta espezie halofito ezberdinekin 

batera aurki daiteke, esate baterako Scirpus marit imus, Spergularia marina, Parapholis incurva edota 
Juncus gerardi. Bestelako espezie interesdunak hurrengoak dira: Hordeum secalinum, Chamaespart ium 
sagit tale, Veronica scutellata, Carex divisa, C. acut iformis, C. distans eta Dactylorhiza incarnata.
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4. Taula. Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEan kontserbatu beharreko aipatutako flora espezieak.



3.4.  FAUNA

3.4.1. ARREO-CAICEDO DE YUSO LAKUA KBE-A

Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEan fauna anitza aurki daiteke, bai nekazaritza-basoa mosaikoarekin 

loturik daudenak Belarkara laboreak, belardia, sast rakadiak eta Quercus generoko basoak) baita 

hezeguneetako ekosistemetakoak ere.

Animalia talde batzuei buruz eskuragarri dagoen informazioa osatugabea da, KBEko populazio batzuen 

egoera eta joera ez da ezaguna, batez ere kiroptero eta ornogabeei buruz. Ondorioz, talde hauen gaur 

egungo kontserbazio-egoera ezartzea ezinezkoa da. Hala ere, espezie batzuren presentzia aurreikusi 

daiteke mesedegarria zaien habitataren presentzia dela eta.

Jarraian, balio faunist iko garrantzitsuenak aurkezten dira taldeka eta kontserbazioaren ikuspuntuaren 

arabera: interes erregionalekoa izan daitekeena (Espezie M ehatxatuen EAEko Katalogoan jasotzen 

direlako) edota batasunaren interesekoa delako (92/ 43/ CEE Zuzentarauaren II. eta IV. Eranskinean edo 

2009/ 147/ CE Zuzentarauaren I. Eranskinean jasotzen direlako).

ORNOGABEAK

Arreo Lakuan 27 makroornogabe familien presentzia ezarri da; hauen artean talde nagusia Diptera izan 

da 6 familiekin; M ollusca-k jarraitzen diolarik 5 familiekin; jarraian Heteroptera, Koleoptera eta 

Odonata datos 3 familiekin; eta Trikoptera eta Efemeroptera 2rekin. Talde batzuk, Ostrakodoak kasu, 

bereziki jarraituak izan dira. Ur gezetako moluskuei dagokienez, Physella acuta, Gyraulus albus, 
Planorbis planorbis, Ancyclus fluviat ilis, Pisidium sp. eta Acroloxus lacust ris dira azpimarragarrienak.

Intsektuei dagokienez, Gyrinus paykulli koleoptero urtarraren presentzia nabarmendu behar da, iberiar 

penintsula osoan ezaguna den populazio bakarra aurkitzen delarik, hurrengo espezieekin batera: 

Chaoborus flavicans, Cloeon dipterum, Naucorus maculatus, Plea minut issima, Hygrobia hermanni, 
Hyphydrus aubei, Hygrotus inaqualis, Laccophilus hialinus, Hydrochara flavipes y Berosus affinis. 

Babestutako ornogabeei dagokienez, Habitat  Zuzentarauaren II. Eranskinean jasotzen diren bi taxoi 

aurkitzen dira: Coenagrium mercuriale odonatua eta Euphydryas aurinia basoko lepidopteroa.

Gogoratu beharra dago amerikar ibai-karramarroa (Procambarus cIarkii) dagoela, orain arte zonaldean 

oso ugaria ez den espezie inbaditzaileak. Hala ere, 2012an burututako laginketa batek populazioa 

pentsatutakoa baino askoz handiagoa zela adierazi zuen, 2002 eta 2006ko laginketekin alderatuta. 

Gertaera honek espezie exot iko inbaditzaile honen hedakuntza adieraz dezake. Ibai-karramarro 

autoktonoa (Austrapotamobius pallipes) antzina aipatua izan da baina desagertutzat  hartzen da.

ORNODUNAK

ARRAINAK

Historikoki lakuan hiru espezie aipatuak izan dira: Graells barboa (Barbus graellsi), karpa (Cyprinus 
carpio) eta perka amerikarra edo black-bass (M icropterus salmoides), azken bi hauek sartutakoak 

direlarik; desagertutzat  jotzen dira tenka (Tinca t inca) eta aingira (Anguilla anguilla). Duela gutxi 

egindako laginketek adierazten dutenaren arabera, lau espezie aurki daitezke: tenka (espezie 

autoktono bakarra), black-bass, urre-arraina (Carassius auratus) eta eguzki-arraina (Lepomis gibbosus). 

Arrain-komunitatearen dentsitatearen arabera, eguzki-perka da nagusi populazioaren %70arekin. 



Biomasaren arabera, beste bi espezie aloktonoek garrantzia irabazten dute: alde batet ik, karpa 

(biomasaren %32arekin), oso handia direlako (orokorrean ale helduak bakarrik harrapatzen direlako); 

eta beste aldet ik, black-bassa (biomasaren %32arekin), Aldi berean erlat iboki ugaria dena 

(ugaritasunaren %23arekin). Tenka hertzeetako inguruetan bakarrik harrapatu izan da, oso ale heldu 

gutxirekin, gaur egungo populazioaren egoera okerra adieraz dezakeena. 

UGAZTUNAK

Arreo Caicedo de Yuso Lakua KBEan aurki daitezkeen inguru ezberdinek (zuhaitz-basoak, zuhaixka-

basoak, labore belarkarak, inguru urtarrak), ugaztunen dibertsitatea nabarmena izaten ahalbidetzen 

dute, hala ere, ez da babes maila altuko espezierik ageri. Kiropteroei dagokienez, baso inguruetan 

hurrengo espezieak aurki daitezke: kuhl pipist reloa (Pipist rellus kuhlii), arratoi-belarri saguzarra 

(M yot is myot is), iparraldeko belarri-handi arrea (Plecotus auritus) eta gau-saguzar txikia (Nyctalus 
lasiopterus). Inguru irekietan eta laborantza zonaldeetan, baratze-saguzarra (Eptesicus serot inus) eta 

saguzar arrunta (Pipist rellus pipist rellus) aipatu dira. Espezie hauek Habitat  Zuzentarauaren II. 

Eranskinean jaso arren, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua BGLaren Datuen Formulario Normalizatuan ez 

dira aipatzen. Gainera, ez da ikerketarik ezta daturik ezagutzen, saguzar hauen presentzia KBEaren 

barruan onartu ahal izateko. 

ANFIBIOAK ETA NARRAZTIAK

Eremuan 8 anfibio espezie aurki daitezke: 2 uroledo, uhandre palmatua (Triturus helvet icus) eta 

uhandre marmolairea (Triturus marmoratus); eta 6 anuro, apo arrunta (Bufo bufo) eta apo lasterkaria 

(Bufo calamita), txantxiku arrunta (Alytes obstet ricans), apo pikarta (Pelodytes punctatus), zuhaitz-igel 

arrunta (Hyla arborea) eta ur-igel arrunta (Rana perezi). Apo lasterkariak Kaltebera kategoria du 

Espezie M ehatxatuen Euskal katalogoaren arabera.

NBAParen 2007ko zirriborroan apo pintatuaren (Discoglossus pictus) aipamena ere egiten da, baina 

gaur egun egindako landa-lanek ez dute espezie hau aurkitu eremu honetan. 2007an egindako lan 

sakon baten barruan, apo pintatuaren populazio bakarra aurkitu ahal izan zen Araba eta Nafarroan 

burututako landa-lanetan, gertu dagoen Lantaron udalerrian, Larrazubin zehazki (VN93).

2013ko maiatzaren azken astean eta ekainaren lehenengoan egindako landa-lanaren bitartez, Arreo 

herriaren hegoaldean [30T 501679 4736575] harrizko ohizko harraska eta aska bat  aurkitu zen, 

KBEaren mugat ik kanpo dagoen arren, oso gertu aurkitzen da. Bertan uhandre palmatua (Triturus 
helvet icus) aurkitu zen. 

Narrast ien artean azpimarratu behar dira Arreo-Caicedo de Yuso Lakuan dauden uretako bi suge-

espezieak: Natrix nat rix eta Natrix maura. Sugandilen artean, txaradi-sugandila  (Psammodromus 
algirus) eta gardatxoa (Lacerta lepida) aurki daitezke, eta ofidioen artean, eskailera sugea (Rhinechis 
scalaris) eta M ontpelliereko sugea (M alpolon monspessulanus). Espezie hauen artean, 

azpimarragarriak dira mediterraneo ezaugarriko eta EAEan banaketa eskasekoak diren 2 espezie: 

gardatxoa eta M ontpellierko sugea. 

Arreo-Caicedo de Yuso lakuan, itxurazko habitat  ezin hobea izan arren (lezka orla ona, etab.) ez da 

apoarmaturik edo lur-dortokarik aurkitu, ez autoktonoak ezta exot ikoak ere.



HEGAZTIAK

LAKUKO HEGAZTIAK

Hegazt iena, lakuaren faunari barietate handiena ematen dion taldea da, hezegunean bakarrik 29 

espezie aurkitu direlarik. Bertan kumatzen duten espezierik ohikoenak: kopetazuri arrunta (Fulica 
at ra), txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis), basahatea (Anas platyrhynchos), ur-oiloa (Gallinula 
chloropus) eta uroilanda handia (Rallus aquat icus); eta ugalketa handitzen ari diren lezkari karratxina 

(Acrocephalus arundinaceus), lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus), ihi-txoria (Cist icola juncidis) 

eta larre-buztanikara (M otacilla flava).

Hurrengo espezieak ere aipatuak izan dira irregularki eta aldizka ugaltzen, edo behintzat  ugaltze-

garaiko presentziarekin: murgil handia (Podiceps cristatus), kuliska txikia (Act it is hypoleucos), mart in 

arrantzalea (Alcedo at this), ipar-ahatea (Anas st repera), ahate mokozabala (Anas clypeata), murgilari 

arrunta (Aythya ferina), txirritxo txikia (Charadrius dubius), uroilanda pikarta (Porzana porzana), 

uroilanda txikia (Porzana pusilla) eta zingira-berdantza (Emberiza schoeniclus).

Eremuak migrazio-garaian eta negua pasatzeko garrantzia du hegazt i espezie batzuentzat , adibidez: 

murgilak, txilinportak; anat ido ezberdinak, adibidez basahatea (Anas platyrhynchos), ahate 

mokozabala (Anas clypeata), ahate gorrixka (Netta Rufina), murgilari arrunta (Aythya ferina), zhertzeta 

arrunta (Anas crecca), uda-zertzeta (Anas querquedula), ahate buztanluze (Anas acuta), ahate 

txistularia (Anas penelope), murgilari mot toduna (Aythya fuligula), kopetazuri arrunta (Fulica at ra); 
ubarroi handia (Phalacrocorax carbo); uroilandak (Porzana porzana, P. parva, P. pusilla); limikolaren 

bat , kuliska txikia (Act it is hypoleucos), txirritxo txikia eta handia (Charadrius dubius eta C. hiat icula), 

ist ingor arrunta (Gallinago gallinago), kuliska handia (Tringa ochropus) edo hegabera (Vanellus 
vanellus); eta paseriforme ezberdinak, hala nola txio horia (Phylloscopus t rochilus), benarriz arrunta 

(Acrocephalus schoenobaenus), benarriz nabarra (Locustella naevia), papar-urdin (Luscinia svecica), 
sasi-txinboa (Sylvia communis) edo pitxartar nabarra (Saxicola rubetra).

Lezkari karratxinaren Acrocephalus arundinaceus) populazioa azpimarratzekoa da, zentsuen arabera 3 

eta 11 bikote arteko populazioarekin, eta lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus), 0 eta 2 arteko 

bikoteekin. Paseriformeei dagokienez, 2013an errekatxindor (Cett ia cet t i) eta larre-buztanikara 

(M otacilla flava) bikote banaren presentzia baieztatu ahal izan zen. 2014an tximutx (Panurus 
biarmicus) indibiduo ezberdinak ikusi ahal izan ziren, baina beraien ugalketari buruzko daturik ez dago; 

kontuan hartu beharra dago espezie hau Araban zehar hedatzen ari dela, 2013an Prao de la Paul-en 

kumatu zutela baieztatu zelarik. 

2013ko maiatzaren azken astean eta ekainaren lehenengoa burutatako landa-lana burutu bitartean, 

murgilari handien (Podiceps cristatus) bikote bat  ikusi ahal izan zen, ugalketa baieztatu gabe. Basahate 

ar bat  ere ikusi ahal izan zen. Kopetazuririk (Fulica cristata) ez zen ikusi, baina bai erralidoen arrastoak 

(gorotzak eta oinatzak) lakuaren hertzean uroiloarenak (Gallinula chloropus) izan daitezkeenak. 

Lertxuntxo txiki (Egret ta garzet ta) ale bat  ere ikusi ahal izan zen. 

Azkenik, nabarmendu behar da 2006 urtet ik aurrera, lakuan 0 eta 2 bitarteko zingira-mirotz bikoteek 

(Circus aeruginosus) ugaltzeko saiakerak egin dituztela, zorte gehiago edo gutxiagoarekin

BASO ETA NEKAZARITZA INGURUKO HEGAZTIAK

Zonaldeko baso naturaletan (amezt i, erkamezt i eta karraskadietan) 30-60 hegazt i/ 10 ha-ko dentsitatea 

aurki daiteke udaran, 30 eta 50 espezie bitartean banatuz. Espezie nagusiak hurrengoak dira (guzt iko 

dentsitatearen %5a baino gehiagorekin: txepetxa (Troglodytes t roglodytes), tuntun arrunta (Prunella 
modularis), txantxangorria (Erithacus rubecula), zozoa (Turdus merula), amilotx mot toduna (Parus 



cristatus), amilotx urdina (Parus caeruleus = Cyanistes caeruleus), kaskabeltz handia (Parus major), 
gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla), txonta arrunta (Fringilla coelebs) eta hesi-berdantza 

(Emberiza cirlus). Gainera, kontserbaziorako interesekoak diren espezie ezberdinek kumatzen dute 

bertan: zapelatz liztor-jalea (Pernis apivorus), arrano suge-zalea (Circatus gallicus), gabiraia (Accipiter 
nisus), arrano txikia (Hieraetus pennatus), zuhaitz-belatza (Falco subbuteo), zata arrunta (Caprimulgus 
europaeus), argi-oilarra (Upupa epops), lepitzulia (Jynx torquilla) edota buztangorri argia (Phoenicurus 
phoenicurus).

M aiatzaren azken astean eta ekainaren lehenengoan burututako landa-lanaren bitartez hurrengo 

espezieen ugalketa baieztatu ahal izan da: zapelatz liztor-jalea (Pernis apivorus) Lakuaren iparraldeko 

basoan; arrano txikia (Hieraetus pennatus) Lakuko Amabirjinaren ermitaren ondoko basoan; zapelatz 

arrunta (Buteo buteo) Paul eta Biloria arteko basoan; eta azkenik, badirudi zuhaitz-belatza (Falco 
subbuteo) ere bertan ugal daitekeela. Arreo herri-gunet ik gertu urubi (Strix aluco) ar bat  entzun zen 

kantuan.

Espezie hauetaz gain, landa-lanaren bitartez bestelako espezieak ere aurkitu ziren basoetan zehar, 

adibidez, txio iberiar (Phylloscopus ibericus) ugari, eskinosoa (Garrulus glandarius), kukua (Cuculus 
canorus), txinbo kaskabeltza (Sylvia at ricapilla), urretxoria (Oriolus oriolus), txio lepazuria (Phylloscopus 
bonelli), pagausoa (Columba palumbus), okil handia (Dendrocopus major), okil berdea (Picus viridis), 

erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapillus) eta garrapoa (Sit ta europea). 

Txilarra eta ipurua dituzten larreetako zonalde irekietan basoetan baino hegazt i-dentsitate baxuagoa 

aurkitzen da (20 hegazt i/ 10 ha), 25-30 espezieekin. Bertan nagusi dira hegatxabal arrunta (Alauda 
arvensis), kut turlio arrunta (Galerida cristata), pirripioa (Lullula arborea), uda-txirta (Anthus t rivialis), 

tuntun arrunta (Prunella modularis), sasi-txori arrunta (Hippolais polyglot ta), pitxartxar burubeltza 

(Saxicola torquata), buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe), etze-txinboa (Sylvia undata), antzandobi 

arrunta (Lanius collurio), txoka arrunta (Carduelis cannabina) eta berdantza horia (Emberiza cit rinella). 

Nekazaritza-soroen eta larreen kasuan, dentsitateak 15-20 eta 20-25 hegazt i/ 10 ha-ko dentsitate 

bitarteko baloreak aurki daitezke, non hurrengo espezieak nagusi diren gari-berdantza (M iliaria 
calandra), hegatxabal arrunta (Alauda arvensis), txoka arrunta (Carduelis cannabina), berdantza horia 

(Emberiza cit rinella), larre-buztanikara (M otacilla flava) eta eper gorria (Alectoris rufa). Garraztarroa 

(Turdus viscivorus) eta birigarroa (Turdus philomelos) ere ikusi izan dira. Inguru hauetan kumatzen 

duten hainbat  espezie aurki daitezke Espezie M ehatxatuen Euskal Katalogoan jasotzen direnak, esate 

baterako, mirotz zuria (Circus cyaneus), zata arrunta (Caprimulgus europaeus) edota landa-txirta 

(Anthus campestris). 2013ko landa-lanaren bidez beste bi espezieen ugalketa baieztatu ahal izan zen, 

alde batet ik mozoloa (Athene noctua, bikote bat  txitoekin) Arreo herri-gunean eta, bestet ik, txoriandre 

(Callandrella cinerea) ale batzuk Arreo Lakuaren inguruko soroetan eta toki lohitsu lehorretan.

3.4.2. AÑANAKO DIAPIROKO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Diapiroko Biotopo Babestuan aurki daitezkeen nekazal, larre, sast rakadi eta basoei loturiko 

espezieak, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren kasurako aipatu diren espezie berdinak dira. KBE eta 

gainerako Biotopoaren eremuaren arteko ezberdintasun nagusia ur gaziaren presentzian datza, 

iturburu gazituek eta Añanako Gatzagaren gazi-sistemak interes handiko ornogabe halofiloen 

presentzia ahalbidetzen dute. 

Gatzaga ornogabeen gordailu garrantzitsua da, 84 taxon ezagutzen direlarik (horietat ik 61 espezie 

mailan). Hauen artean asko espezie espezializatuak dira, halofilo hertsiak edo esklusiboak. Petrola, 

Salobralejo edo Pinilla bezalako penintsulako ingurune halofilo kont inentaletan aurki daitekeen 

antzeko aberastasuna aurki daiteke Gatzagan. 

Artemia parthenogenet ica eta Cletocamptus sp. krustazeoak dira dira fauna azpimarragarriena, baita 

Hexarthra sp. errot iferoak eta gezalan bizi diren koleopteroak ere: Nebrioporus baet icus eta 



Ochthebius delgadoi, endemismo iberiar esklusiboak; Ochthebius notabilis eta Ochthebius tacapasensis 
subsp. baet icus, bertan banaketako ipar-muga aurkitzen duten endemismo iberoafrikarrak; Enochrus 
falcarius, disjuntzio mediterraneoa; seguru aski, Nebrioporus baet icus inguru gazi lot ikoetan; eta 

Ochthebius notabilis, putzu eta kubeta gazituetan. Espezie hauek Añanako ingurune gazituen 

naturalitate mailaren adierazle bikainak dira.

Artemia parthenogenet ica krustazeoa Iberiar Penintsulako bi Artemia espezie autoktonoetako bat  da 

eta ploidia (orokorrean diploideak eta tet raploideak) anitza aurkezten dute. Añanako Artemia 
parthenogenet ica-ren populazioak forma tet raploidea du eta penintsulako banaketan iparraldean 

gehien dagoien populazioa da. Gaineratu beharra dago barnealdeko gatzaga batzuk desagertu direla 

eta, honek, Gatz-Haranak genero honen biodibertsitatearen kontserbaziorako duen garrantzia 

azpimarratzen du.

Espezie ornogabe hauen banaketan eta ugaritasunean gazitasunak berebiziko garrantzia du. Habitat  

urtar batzuk ezberdindu behar dira: gesala eta ibai gazia alde batet ik, eta ur gezako ibaia eta putzuak 

bestet ik. 

Ingurune hipergazietan (>200 g/ l) Artemia parthenogenet ica eta Ochthebius notabilis bakarrik aurki 

daitezke, logikoki, halobiante bezala onar daitezkeen bakarrak direlako. Kontzentrazioa gutxitu einean, 

100-200 g/ l, Nebrioporus baet icus koleoptero dit iszidoa agertzen da, gazitasun baxuko inguruetakoa 

dena. 30 eta 100 g/ l artean Ochthebius delgadoi, Nebrioporus baet icus eta Berosus hispanicus 

koleopteroak, Sigara selecta heteropteroak, Sigara selecta dipteroak eta kulizidoen larbak ugariak dira. 

Enochrus politus, Ochthebius tacapasensis baet icus koleopteroak eta Notonecta viridis heteropteroak, 

aldiz, ez dira lehenengoak bezain ugariak. Berez, Añanako konplexuko 8 espezie bakarrik onar daitezke 

halofilo bezala. 

Suspentsioan mikroalga asko dituzten putzuetan ost rakodoak aurkitu dira: Cletocamptus sp., gazitasun 

baxuko putzuetan bizi dena eta kulizidoekin batera bakarrik; eta Hexarthra sp. errot iferoa, gazitasun 

est rat ifikazio handiko putzuen ur-azalean bizi direnak (40 g/ l baino gutxiago). 

Ibai Gazia edo Salado Ibaian espezie gutxi aurki daitezke, baina Echinogammarus longisetosus 
anfipodoak  eta kironomidoen larbak ugariak dira 

Ur gezako inguruneen fauna ornogabearen ordezkari bezala hurrengo espezieak aurkitzen dira; 

putzuetan Naucoris maculatus, Notonecta maculata eta Plea minut issima heteropteroak bizi dira, 

baita kladozeroak, efemeropteroen larbak, khaoboridoak eta hidrakaridoak ere; banaketa paleart iko 

zabaleko koleopteroak. M uera ibaian Potamopyrgus ant ipodarum  hidrobidoaren, espezie 

inbaditzailea, kant itate handia azpimarratu behar da. 

Azpimarragarriak dira ere La M uera errekako tapiz mikrobianoak eta biofilmak. Komunitate hau 

oraindik ez dago ongi deskribaturik, ez delako ongi ezagutzen. Hala ere, Sanchez-ek (2005) Ikasketa 

Aurreratuen Diploma lortzeko komunitate hauen lehen hurbilketa bat  egin zuen. Bertan interes 

handiko tapiz mota ezberdinak deskribatzen ziren, ibai-substratuaren kolorazio ezberdinen bidez erraz 

ikus daitezkeenak. Pico iturburut ik datorren errekak (ur gezena duena) M uera errekarantz salto egiten 

duen ur-jauzian tapiz interesgarriena aurkitzen da. Gatz-Haranaren berritze lanen jarraipenari buruzko 

txostenen arabera, bakteria-komunitate berezi hauen gainean eragin edo inpaktu ezberdinak eman 

dira.



5. Taula. ES2110021 KBEan kontserbatu beharreko fauna espezieak.
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Tapiz mikrobianoak Ezezag.

Euphydrias aurinia I II *
Ezezag

.

Ezezag.

Coenagrion 
mercuriale

I II
Ezezag

.

Ezezag.

Artemia
Arthemia 
parthenogenet ica

I
Egokia

Octhebius notabilis I Ezegokia

Nebrioporus baet icus I Ezegokia

10042 Txantxiku arrunta Alytes obstet ricans A IV *
Ezezag

.

Ezezag.

10043 Apo lasterkaria Bufo calamita A IV * R
Ezezag

.

Ezezag.
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10463 Gardatxoa Lacerta lepida R *
Ezezag

.

Ezezag.

10059
Uhandre 

marmolairea
Triturus marmoratus A IV *

Ezezag

.

Ezezag.

10110 Zata arrunta
Caprimulgus 
europaeus

B I * IE
Ezezag

.

Ezezag.

10206 M iru beltza M ilvus migrans B I *
Ezegok

ia

Ezegokia

10197 Pirripioa Lullula arborea B I * Egokia Egokia

10128 M irotz zuria Circus cyaneus B I * IE
Ezezag

.

Ezezag.

10063 Lezkari karratxina
Acrocephalus 
arundinaceus

B * R Egokia

10066 Lezkari arrunta
Acrocephalus 
scirpaceus

B * R
Ezegok

ia
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13992 Tximutxa Panurus biarmicus B *
Ezezag

.

10127 Zingira-mirotza Circus aeruginosus B I * R
Ezegok

ia

10299 Txilinporta txikia
Tachybaptus 
rufficollis

B * R
Ezegok

ia

10253 M urgil handia Podiceps cristatus B * IE
Ezegok

ia

10266 Uroilanda handia Rallus aquat icus B * R Egokia

10102 Txoriandre arrunta 
Calandrella 
brachydactyla

B I * IE
Ezezag

.

Ezezag.

10298 Etze-txinboa Sylvia undata B I * IE
Ezegok

ia

Ezegokia

10126 Arrano suge-zalea Circaetus gallicus B I * R Egokia Egokia
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10183 Antzandobi arrunta Lanius collurio B I *
Ezegok

ia

Egokia

10236 Zapelatz liztor-jalea Pernis apivorus B I * R Egokia Egokia



4 ARREO-CAICEDO DE YUSO KBEaren ETA AÑANAKO BIOTOPO BABESUAREN ELEM ENTU GAKOAK

Kontserbazio eta kudeaketa-ekintza akt iboak behar dituzten, eta zonaldea interes berezikoa edota 

erregionalekoa izendatzea merezitzea eragin izan duten elementu gakoak azaltzen dira atal honetan. 

Elementu gakoak hautatzeko hurrengo irizpideak erabili dira: 

1. Zonaldean presentzia esanguratsua duten habitat  eta espezieak, eta garrantzitsuak direnak Natura 

2000 Sarea multzoaren kontserbaziorako, bai maila erregionalean, estatukoan baita batasunekoan 

ere. Hauen kontserbazio-egoera desegokiak kudeaketa-neurri akt iboen beharra adierazten du. 

2. Eskuragarri dagoen informazio tekniko edo zient ifikoaren arabera, kudeaketa-neurri akt iboak garatu 

ezean egoera txarrean amaituko duten habitat  eta espezieak. 

3. Giza erabilerak erregulatzea edota mesedetzea, kontserbazio-egoera egokia lortzeko edo 

mantentzeko, behar duten habitat  eta espezieak.

4. Ekosistemen eta talde taxonomikoen osasunaren adierazleak diren habitat  eta espezieak, edota 

eraginkorrak direnak bioaniztasunaren gaineko presioak adierazteko. Beraz, hauen monitorizatze-

lana burutu behar da.

5. Beren gaineko kudeaketa beste habitat  eta espezie basat ientzat , edota tokiaren osotasun 

ekologikoarentzat , mesedegarria deneko espezie eta habitatak. 

Zuzentarauaren I. Eranskinean agertzen ez diren hegazt i-espezie batzuk, baina kontserbaziorako 

elementu bezala aipatu direnak, ez dira kontserbaziorako elementu gakoak bezala hautatu. Txilinporta 

txikia, uroilanda handia eta murgil handiaren kasua da, orokorrean bikote ugaltzaile gutxiko espezieak, 

baina eskualdean zabal banaturik daudenak eta Europa mailan kontserbaziorako interes eskasa dutenak. 

Hala ere, hiru espezie hauentzat  lakuaren egoera ekologikoa hobetzeko ekintzak mesedegarriak izango 

dira. 

Aldi berean, zonaldean aurkitzen diren intereseko anfibio eta narrast iak ere ez dira elementu gako 

bezala hautatu, alde batet ik ezagutza eza handia dagoelako eta, bestet ik, “ Tremedal”  LIFE proiektuaren 

bidez garatzen ari diren neurriak mesedegarriak zaielako. Berez kalitate onekoa izan arren, neurriek 

habitataren kalitatea hobetzen dute.  Arrain exot ikoen eta ibai-karramarro amerikarraren populazioen 

gaineko kontrolak eta gutxitze-lanak anfibioen populazioentzat  mesedegarriak dira. 



Elementu gakoa Justifikazioa

Ur gezako habitatak eta 

loturikoak 

3190*  - Laku eta aintzira 

karst ikoak igeltsuen gainean

7210*  - Cladium mariscus-eko 

kare-zohikaztegiak

7230 -  Zohikaztegi baxu 

alkalinoak

Phragmites-en lezkadiak (C3.21)

Ibai-hertzeko sahast ia lurzoru ez 

harritsuarekin (F9.12(X))

92A0 –Salix alba eta Populus 
alba-ko galeria basoak

14,4985 ha KBEan 

EAEan jatorri naturaleko aintzira-ekosistemaren adibide 

bakarra da. Gainera, ezaugarri hidrogeologiko eta morfologiko 

bereziak ditu, igeltsu-substratu baten gainean eratu zelako 

(EAEan kasu bakarra da eta Iberiar Penintsulan 

bakarrenetarikoa 3190*  lehentasundun intereseko habitata 

duela). 

Aintzira-landaretzaren gerrikoan, helofito eta lezkadi-

zonaldeak sortu dira, bi zohikaztegi-habitat  interesgarri 

dituztelarik, horietako bat  lehentasunduna. Aintzirako 

landaretzaren gerriko honetan uretako hegazt ien populazio 

interesgarriak biltzen dira, horietariko batzuk adierazgarriak 

euskal testuinguruan (ugaltzaileak diren Circus aeruginosus, 
Acrocephalus scirpaceus, A. arundinaceus, Tachybaptus 
rufficollis, Podiceps cristatus, Rallus aquat icus eta seguru aski 

Panurus biarmicus). Anat idak ere aurki daitezke neguan zehar 

batez ere, baita Coenagrion mercuriale odonato arraroa edo 

bakana ere. Aipatutako espezie batzuk Hegazt ien 

Zuzentarauaren I. Eranskinean jasotzen dira, edota Espezie 

M ehatxatuen EAEko Katalogoan. Katalogoak jasotzen dituen 

Ophioglossum vulgatum eta Berula erecta flora-espezieak 

aurki daitezke zonaldean, azken hau galtzeko arriskuan 

dagoena.

Hala ere, ur-masa honek arazo eta arrisku ezberdinei egin 

behar die aurre. Karpa, perka, black-bass eta ibai-karramarro 

amerikarraren presentziak ur-ekosistema osasungarriaren 

garapena zailtzen du, uhertasuna, biouhertasuna eta ornogabe 

eta tenka espezieen gaineko depredazioaren bidez. Aldi 

berean, isuri-arroan, Tremedal-LIFE proiektuko ekintzak burutu 

arte, belarkara-laborantzak aurkitzen ziren, nondik azaleko-

isuriaren bidez sedimentuak, fitosanitarioak eta ongarriak 

isurtzen ziren lakurantzat , eta aintzirako habitat  potentzialen 

zonaldeak betetzen zituzten. Gainera, Lakuko errekak lakua eta 

gorago dagoen zonalde ureztatu bat  lotzen ditu, baina 

hertzeko landaretza oso murritza da eta laborantzen artean 

estuturik dago. Ondorioz, EAEko Barnealdeko Hezeguneen 

Kalitate Ekologikoaren Jarraipenerako Sareak hezegune honi 

ezarri dion egoera ekologikoa Txarra da, eta interes berezikoa 

den zingira-mirotzak arazoak ditu ale ugaltzaileak eta 

ekoizpena mantentzeko.



Elementu gakoa Justifikazioa

Lakuko iturburu gazia eta 

lotutako habitat eta espezieak

Larre gazi mediterranearrak /                     
UEkod 1410

Barnealdeko zonalde gazituetako 

komunitateak /  UEkod 1510*

0,3443 ha KBEan

Lakuko iturburu gazi txikiaren bidez ur hipergaziak azaleratzen 

dira, Diapiro barnealdeko gatzak disolbatzen dituen lurrazpiko 

fluxut ik datozenak. Behin azalean, zabaldu eta gatzan 

saturaturik dagoen lurzorua sortzen da, gainean gatz-geruza 

txikiekin. Hauen gainean landaretza halofiloa garatzen da, 

batasunaren intereseko bi habitatei egotzi daitekeenak (1410 

eta 1510* ). Gainera, gatz-geruzek Katalogoan jasotzen diren 

flora-espezie halofilo oso bereziak ahalbidetzen dute 

(Puccinellia hispanica, P. fasciculata, Juncus acutus eta 

Frankenia pulverulenta). Beraz, KBEa gakoa da habitat  eta 

espezie hauen kontserbaziorako EAE barruan. Tredemal LIFE 

proiektuaren ekintzak garatzen hasi baino lehen, zonalde 

honetako landaretza halofiloa bi laborantza-soroen artera 

mugatzen zen. Soro hauetako batera iristeko interes 

handieneko floraren gainet ik pasa behar zen, aleak zanpatuz, 

lurzorua konpaktatuz eta obra-hondakinak bezalako elementu 

arrotzak metatuz. 

Añanako Gatz-Harana eta 

lotutako habitatak

Barnealdeko toki gazituetako 

komunitateak UEkod 1510*

12,0045 ha

Añanako Diapiroko ezaugarri geologiko berezien adierazpenik 

handiena iturburu hipergazietan aurkitzen da, Añanako Gatz-

Haranean gatzaren ekoizpena ahalbidetu zuena. Iturburuetan, 

putzuetan eta egitura arifizialetan interes handiko espezie 

ornogabeak aurkitzen dira, banaketa oso irregularrekoak eta 

disjuntoak dituztenak. Kasu batzuetan, Añanako Gatz-Harana 

beren banaketako populazorik iparraldekoena da penintsula 

mailan. Azpimarragarriak dira Arthemia parthenogenet ica-ren 

populazio garbiak, baita Ochthebius notabilis eta Nebrioporus 
baet icus-enak ere. Gatzagetako egitura ezberdinen arteko 

hutsuneetan, putzuen inguruetan, otalurretan, utzitako 

larrainetan eta Haranean zeharreko ur-ibilguen hertzeetan 

ezaugarri halofiloko (maila ezberdinetan) flora hazten da; 

bereziki Katalogoan jasotzen diren espezie arraro, bakanak eta 

mehatxatuak, esate baterako Frankenia pulverulenta subsp. 

pulverulenta, Juncus acutus, Puccinellia hispanica y Puccinellia 
fasciculata. Gatz-Haran osoa 1510*  habitata bezala 

kartografiatu da, EAEko azalerarik handiena delarik. Gatz-

ekoizpenaren konplexua zaharberritzeko lanen ondorioz, Gatz-

Haranean ematen ari den aldeketa prozesuak zihur eraginak 

dituela habitat  honen banaketan eta osaketan. 



Elementu gakoa Justifikazioa

Albitz basoak eta sastrakadiak

Brachypodium retusum-en larre 

xerofiloak UEkod 6220*

Brachypodium pinnatum-en larre 

mesofiloak UEkod 6210*

Txilardi lehor europarrak UEkod 

4030

Txilardi oromediterranear 

endemikoak UEkod 4090

KBEan 14,83 ha, Diapirioan 397,6811 ha.

Hezeguneetat ik eta laborantzetat ik kanpo, landaretza natural 

potentzialean Quercus generoko basoak nagusi izango lirateke. 

Hala ere, giza-jarduerek (abeltzaintza, erreketak, mozketak, 

ikazkintza) gaur egungo egoera sortu dute, hau da, amezt i, 

erkamezt i eta karraskadiz osatutako landaretza potentzialaren 

degradazioaren serieko landaretza belarkara eta zuhaixkara 

izatea. 

Zonalde hauek, ordea, oso garrantzitsuak dira 

kontserbaziorako laborantza belarkarrak osatzen dituztelako, 

larre eta sast rakadietako egitura baxuak bilduz. Hauetan 

Katalogoko flora espezie ezberdinak aurki daitezke, Cistus 
crispus adibidez, Hegazt ien Zuzentarauaren I. Eranskinean 

jasotako txori askorentzat  euskarriak direnak (Calandrella 
brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Lullula 
arborea, Sylvia undata, Lanius collurio). Aldi berean, hegazt i 

harrapakari ezberdinentzat  ehiza-lekua dira (Pernis apivorus, 
Circus aeruginosus, Circaetus gallicus), baita intereseko 

narrazt i et  anfibioentzat  ere. Sastrakadi zonalde hauetan, 

puntualki bada ere, Katalogoan jasotzen den Cistus crispus 

espezie bakana agertzen da. 

Abeltzaintzaren utziketak zonalde hauek arriskuan jartzen ditu. 

Alde batet ik, nekazaritza-honakinak metatzeko erabiltzen dira, 

baliorik gabeko zonal marginalak direlako ustean. Beste alde 

batet ik, abeltzaintza ezak zhaixkara bihurtzearen prozesua 

areagotzen du, habitat  baliotsuenak (6220*  eta 6210*  larreak) 

pixkanaka txilardietan eta baso gazteetan bihurtuz. Zentzu 

honetan, kontserbaziorako eta kudeaketarako neurriak ezarri 

behar dira. 

Quercus generoko basoak KBEan 30,41 ha, Diapiroan 502,2244 ha.

Quercus generoko baso potentzialak karraskadiak dira Arreo-

Caicedo de Yuso Lakua KBEan eta Añanako Diapiroan, amezt iak 

eta erkamezt iak orientazio topografikoaren eta azpiko luzoru 

motaren arabera. Antzina biziki kudeatu izan ziren (egur-

ekoizpena, ikazkintza, mozketa, abeltzaintza), eta beraz, gaur 

egun basoen egitura egoera potentzialet ik urrun dago, gazte 

ale ugarirekin eta anduiko ernaberritzeekin. Baso helduagoak 

lortzea garrantzitsua da, loturiko faunaren elementuen 

populazio handiagoak izateko gaitasuna handituz, adibidez, 

babestutako lepidopteroak eta arrano sugezalea eta 

liztorjalea.



ESPEZIEAK

Elementu gakoak Justifikazioa

Babestutako ornogabeak

Coenagrion mercuriale, Euphydryas 
aurinia

Habitat  Zuzentarauaren II. Eranskinean jasotako 

espezieak dira eta habitataren kalitatearen adierazle 

onak dira. 

Intereseko ornogabe halofiloak

Arthemia parthenogenet ica, Octhebius 
notabilis, Nebrioporus baet icus

Ingurune hipergazituei loturiko ornogabe espezieen 

populazio hauek, Gatz-Harenean bere banaketaren 

iparraldeko muga aurkitzen dute.

Lezkadietako hegaztiak

Circus aeruginosus, Acrocephalus 
scirpaceus, A. arundinaceus, Panurus 
biarmicus

Lezkadiak eta landaretza helofit ikoak sortutako 

gerrikoan, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren 

zohikaztegietan eta Lakuko errekat ik gora EAEko 

hegazt i-populazio adierzgarriak aurkitzen dira: 

lezkadietako paseriformeak, uroilanda handia eta 

zingira-mirotza. Azpimarragarriak dira 2014an 

egindako tximutxaren behaketak, EAEan oso eskasa 

den espeziea. Aintzira honen eta bere landaretzaren 

kontserbazio-egoerak eta pairatutako presioek 

espezie hauei eragiten die: landare-gerriko oso estua, 

arrain exot ikoen eta ibai-karramarro amerikarraren 

biouhertasuna, …  

Zonalde irekietako hegaztiak

Lullula arborea, Sylvia undata, Circus 
cyaneus, Calandrella brachydactyla, 
Caprimulgus europaeus, Lanius collurio

Erlat iboki estentsiboak diren nekazaritza-eremuak 

(zerealak eta bestelako belarkarak) landaretza 

belarkara eta zuhaixkara seminaturala duten 

zonaldeekin nahastu ezgero, habitat  ireki hauetakoak 

diren hegazt iak aurkitzea posible da. Hauetariko 

batzuk Hegazt ien Zuzentarauaren I. Eranskinean 

jasotzen dira eta beste batuk interes berezikoak dira 

EAEan. Ez dira ondo ezagutzen KBEare mugen 

barruko populazioak, baina Araban orokorrean duten 

egoera est rapola daiteke, non, lurralde osoan bezala, 

agroekosistemari lot iruko hegazt iek kontserbazio-

arazoak dituzten laborantzen intentsifikazioarengat ik 

eta landaretza naturalaren kontserbazio-egoera 

txarrarengat ik. Zonalde hauek sastrakadietan edo 

zuhaixkadietan bihurtzea espezie hauentzat  

arriskutsua da. 



Basoko harrapakariak

Pernis apivorus, Circaetus gallicus

Hegazt ien Zuzentarauaren I. Eranskinean jasotzen 

diren espezieak dira, EAE mailan bikote ugaltzaile 

gutxi dituztenak. Hauen kontserbaziorako 

beharrezkoa da kumatzeko aproposak diren basoak 

eta ehizarako (himenopteroak eta ofidioak) zonalde 

erdi-irekiak izatea. 

5 ELEM ENTU GAKOEN KONTSERBAZIO-EGOERA. PRESIOAK ETA M EHATXUAK

92/ 43/ EEE Zuzentarauaren arabera, «habitat  baten kontserbazio-egoera» habitat  natural baten eta 

loturiko espezieen gainean eragina duten faktore-multzoa da, epe luzean bere banaketa naturalean, 

bere egituran eta funtzioetan eragina duena, baita bere ohizko espezieen bizirautean ere. Habitat  baten 

«kontserbazio-egoera» «Egokia» dela esaten da bere banaketa-eremu naturala eta bertan dituen 

azalerak egonkorrak edo hazten direnean, eta bere epe luzerako mantentzerako beharrezkoak diren 

egitura eta funtzio espezifikoak dituenean. Horrela, aurreikusitako etorkizunean habitata hor izango da. 

Habitat  horretako ohizko espezieen kontserbazio-egoera ere ona izan beharko da. Analogikoki, «espezie 

baten kontserbazio-egoera» espezie baten gainean eragina duten faktore-multzoa da, epe luzean bere 

banaketa eta populazioen garrantzia baldintzatuz. Espezie baten «kontserbazio-egoera» «Egokia» dela 

esan daiteke beren populazioei buruzko datuek adierazten dutenean dagokion habitatean epe luzean 

presentzia izatea arriskuan ez dagoela. Horretarako, espezieak beharrezkoa duen banaketa naturala 

izango du eta aurreikusitako etorkizunean ez da gutxituko ezta arriskuan egongo ere. 

Batasunaren intereseko habitat  eta espezie guzt ientzat  kontserbazio-egoera egokia lortzea da helburu 

nagusia, egoera honetan, habitat  eta espezie guzt iek kalitatea hobetu eta azalera handitu dezaketelarik, 

baita etorkizuneko aurreikuspenetan ere. Eremu honetarako hautatu diren kontserbaziorako elementu 

gako guzt ietara zabaltzen da helburu nagusi hau. 

Kontserbazio-egoerari buruz aritzerakoan elementuak KBEan duen KEari buruz ari gara. KEa ezartzeko 

erabilitako metodologia Europar Batzordeak garatutakoa da eta, horrela, Habitat  Zuzentaraua betetzen 

da eta jarraipenari dagokion betebeharrak burutzen dira, 17. art ikuluan ezarrita dagoen bezala. Aldi 

berean, Ingurumen M inisterioak (M AGRAM A) Espainiako batasunaren intereseko habitat  moten 

kontserbaziorako sortutako Hasierako Oinarri Ekologikoak ere betetzen dira.

Beste alde batet ik, presioak eta mehatxuak ere adierazten dira, tokiaren kontserbazioan eta 

kudeaketan eragin posit iboa edo negat iboa duten giza-jarduera eta prozesu naturalak direnak. Hauek 

ezartzeko eremuari buruzko Datuen Formulario Normalizatuan jasotzen den presioen zerrendak eta 

kodeak erabili dira, bat  eginez 2011ko uztailaren 11an Batzordearen Exekuzio Erabakiarekin, Natura 

2000 gune baten informazio formularioari buruzkoa. 

Azkenik, baldintzatzaileak aipatzen dira. KBE eta Biotopo Babestuarentzat  ezarritako kontserbazio-

helburuak lortzea baldintzatzen duten bestelako faktore ekologikoak, sozialak, ekonomikoak edota 

kulturalak dira.

Kasu askotan presioak, mehatxuak eta kontserbazio-egoeraren arteko erlazioak berdinak dira habitat  

eta espezie ugarirentzat  eta, ondorioz, kontserbaziorako elementu gakoak habitat  eta espezie 

multzoetan elkartu dira habitatenganako menpekotasun garbia azaltzen dutenean. Horrela, hiru talde 

nagusi sortu dira: ur gezako habitatak eta loturiko espezieak, laku endorreikoak eta albitz basoak eta 

erromero sailak eta loturiko espezieak. 



5.1. UR GEZAKO HABITATAK ETA LOTURIKO ESPEZIEAK 

Habitat  eta espezie ezberdinak batzen dituen kontserbaziorako elementu gako hau, KBEaren 

mugaketaren barruan, Añanako Diapirioko Biotopo Babestuan bakarrik aurki daiteke, ibai-hertzeko 

landaretza duten azalera oso txiki batzuen kasuetan izan ezik. 

Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEan, ur gezako habitatak eta loturikoa lakuaren inguruan aurkitzen dira, 

baita lakut ik gora dagoen errekaren ur-metaketa txiki batean ere. Errekako baso txikiak kontuan 

harturik, ur gezako habitatek 14,4985 ha-ko azalera dute. 

Lehenago aipatu den bezala, habitat  hauek garrantzitsuak dira euskal testuinguruan eskasak direlako 

(zohikaztegien eta igeltsuen gaineko laku karst ikoen ordezkari bakarrak dira EAEan), baita espainiar 

testuinguruan ere (3190*  lehentasundun batasunaren intereseko habitataren ordezkari 

bakarrenetarikoa). Aldi berean, babes maila altuko hegazt i espezieek habitat  hauetan negua igarotzeak 

garrantzia gehitzen die. Kasu batzuetan, espezie hauen euskal populazioaren proportzio esangarriak 

biltzen dira (Circus aeruginosus, Acrocephalus arundinaceus, A. scirpaceus, Panurus biarmicus (agian), 
Rallus aquat icus, Tachybaptus rufficollis, Podiceps cristatus). Beste kasu batzuetan, Espezie 

M ehatxatuen EAEko Katalogoan jasotako flora espezieak aurkitzen dira, esate baterako Berula erecta 

(EAEan ordezkaritza bakarra) eta Ophioglossum vulgare. Interesa duten anfibioentzat  ere garrantzitsuak 

dira ur gezako habitatak. 

Ibai-karramarro amerikarra, karpa, eguzki-arraina eta perka amerikarra (black-bass) iritsi aurreko habitat  

urtarren kontserbazio-egoera eta ezaugarriak ez dira ezagutzen. Hala ere, espezie hauek habitat  urtar 

ezberdinetan dituzten ondorioak aski ezagunak dira. Gaur egun makrofitoen estaldura eskasa ere 

kontuan hartu behar da, izan ere, landareen sustraien suntsiketa eta biouhertasuna ibai-karramarro 

amerikarrari (Procambarus clarkii) egotzi izan zaio hezegune askotan. M akrofitoak eta ur gardenak 

nagusi diren oreka naturaleko egoerak uhertasunera aldatzen dira, hau da, fitoplanktonaren hazkuntza 

nagusi den balantze eutrofiko batera. Arabako probintzian bertan espezie honek sortutako ondorio 

txarrak aurki daitezke, Prao de la Paul urmaelean adibidez, Guardiako Aintzirak KBEean. Arreo Lakuko 

ibai-karramarro amerikarraren populazioa ezin izan da behar bezala est imatu, baina 2013an Tremedal 

LIFE proiektuaren barruan burututako ikerketen arabera, populazioa oso garrantzitsua da. 

Karpa (Cyprinus carpio) XVII. mendean sartu zen Espainiara apaingarri gisa. Dieta omniboroa du, elikagai 

ezberdinak jaten dituelarik: landare-hondakinak, krustazeoen eta arrainen ale gazteak, baina ornogabe 

bent ikoak nahiago ditu. Zuzenki ala ez zuzenki, urpeko landaretzari bi modutara eragiten dio karpak: 

zuzenean hidrofitoak jaten ditu, edo jaten duen bitartean landareen sustraiak ateratzen ditu. Ekintza 

honen bidez bizirauteko hidrofitoak beharrezkoak dituzten bertako espezieak kalteturik suertatzen dira, 

tenka autoktonoa eta ornogabe bent ikoak adibidez. Gainera, elikatzeko moduarengat ik sedimentuak 

esekitzen dira uraren uhertasuna handituz, prozesu primarioen gainean eraginez iritsitako argiaren 

murrizketaren bidez. Beraz, karparen presentziak uraren kalitatearen gainean kalteak sortzen ditu 

potentzialki, baita makrofitoen ugaritasunean eta osaketan eta ornogabeen aberastasunean eta 

osaketan ere. Gertaera hauek jadanik jasoak izan dira Espainiako eta Ebro Bailararen toki askotan 

(Lleidako probintzian berreskuratutako Estany d’Ivars adibidez). Aldaketa hauek guzt iek, ibai-karramarro 

amerikarraren presentziak handituta, hegazt i espezie asko elikatzeko edo makrofitoek behar duten 

zikloak aurrera ateratzeko ur-masen gaitasuna murrizten dute.

Inguruko arroan belarkara laborantza estentsiboak aurkitzen direnez, azaleko isurketaren bidez lakura 

iristen diren sedimentuen, fitosanitarioen eta ongarrien eraginak ere gehitu behar dira. Egoera hau 

askoz ere larriagoa zen Arabako Foru Aldundiak lakuaren inguruko nekazaritza-lurrak erosi baino 

lehenago (2014an Tremedal LIFE proiektuaren barruan). Kontuan hartu behar da gainera, nekazaritza-

lurrek laku inguruko gerrikoko landaretza potentzialaren azalera betetzen zutela. EAEko Barrualdeko 

Hezeguneen Egoera Ekologikoaren Jarraipena Egiteko Sarearen 2011/ 12 Ziklo hidrologikoaren txostenen 

arabera, analit ikek argi eta garbi adierazten dute uhertasunaren arazoa, gardentasuna erdizkoa edo 

okerragoa bezala ezartzen baitu. 





urtero egiten du lakuaren jarraipena eta habitat  honen adierazle diren taxon ezberdinen presentzia 

ezarri du. Lortutako emaitzak hurrengoak dira. Fitoplankton komunitatea: Ona. M akrofito komunitatea: 

Erdizkoa. M akroornogabe bentonikoak: Erdizkoa. Arrainak: Txarra. Gardentasuna: Erdizkoa edo 

okerragoa. Gazitasuna, azidifikazio-egoera eta elikagaia: Oso ona. Egoera ekologiko orokorra TXARRA 

bezala ezarri da. 2013an burututako landa-lanak ere urgaineko makrofitoen estaldura oso baxua 

nabarmendu zuen. 

Azpimarratu beharra dago, hala ere, Tremedal LIFE proiektuaren bidez burututako lakuaren inguruko 

bernaturalizazioak ur-masaren kalitatearengan eragin posit iboa izango du osagai fisiko-kimikoei 

dagokienez. 

Azkenean lakuan aurkitzen den habitata 3190*  bezala sailkatu den arren, honen balorazio ekologikoa 

lehenago deskribatutakoaren antzekoa da aipatutako arazoen presentzia dela-eta. 

3190*  HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.1.2. CLADIUM  M ARISCUS-EKO KARE-ZOHIKAZTEGIAK. 7210*  UEkod

Hezegune “ kanpoko”  faktoreek, nekazaritza-lurren landaretza potentzialaren okupazioa adibidez, ez dute 

eragin garrantzitsurik Cladium marscus-en zohikaztegien gainean, landaretza-gerrikoaren barnealdean 

kokatzen baita, lezkadiak eta helofitoek babesturik dagoelarik. Habitatak lezkadiarekin duen harremana ez 

da ezaguna, ezta espezie exot iko inbaditzaileek duten eragina ere (ibai-karramarro amerikarra eta arrain 

exot ikoak). Hala ere, ortofoto-mapa baten bidez ikus daitekeenaren arabera ez da azaleraren murrizketarik 

antzematen eta habitat  honek jasaten zuen inpakturik larriena (ur-ust iaketa) jada ez da burutzen. Gainera, 

Tremedal LIFE proiektuaren bidez burututako lakuaren inguruko bernaturalizazioak ur-masaren 

kalitatearengan eragin posit iboa izango du sedimentuen eta fitosanitarioen ekarpena murriztuko 

duelako. 

7210*  HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 
X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A01 Laborantzen okupazioak sortutako azaleraren galera (gehienbat  Tremedal LIFE-eko ekintzen 

bidez konponduriko mehatxua) 

 A10 Isuri-arroan burututako lur-mugimenduak 

 L05 Lakuaren iparraldeko ezpondaren higadura eta erorketa 

 A07, A08, H01.05 Ongarrien eta fitosanitarioen ekarpena 

 I01: Sartutako faunaren presentzia handia (karpa, black-bass, eguski-arraina eta ibai-karramarro 



espezieak barne)

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.1.3. ZOHIKAZTEGI BAXU ALKALINOAK. 7230 UEkod

Zohikaztegi baxu alkalinoak hezegunearen helofitoen gerrikoaren kanpoaldean kokatzen dira, inguru 

hurbilean dauden nekazaritza-lurrekin kontaktuan. Gainera, luberritzearen bidez habitat  honen zonalde 

potentzialaren zat i bat  laborantzek betetzen dute eta, seguru aski, fitosanitarioen, ongarrien eta 

sedimentuen ekarpenak eragin garrantzitsua izan du habitataren gainean. Lakuko errekan goran dagoen 

zohikaztegi zonalde txikiari dagokionez (KBEan barneratua izan dena), nekazaritza-lursailean artean 

aurkitzen da estuturik, nahiz eta txilardiz eta larrez osatutako ingurune batek babesten duen. Inguruko 

inpaktuak direla-eta ezin daiteke esan gaur egungo kontserbazio-egoera ona denik. Gogoratu beharra 

dago Tremedal LIFE proiektuaren bidez inguruko nekazaritza-lurrak desjabetu egin zirela inpaktu hauek 

neurri handi batean konpontzeko. Hala ere, ezezaguna da habitatak jarraituko duen dinamika 

nekazaritza-lursailak libreki eboluzionatzerakoan proiektuak aurreikusita duen bezala. Aldi berean, 

zohikaztegi baxu alkalinoak lezkadiarekin duen harremana ere ezezaguna da, baita belardi erruderalekin 

eta ondorengo larre mesofilo eta albitz basoekin ere, behin hauek modu askean eboluziona 

dezaketenean. Hala ere, behin inguruko inpaktuak eta faktoreak kontrolpean daudela, habitatak 

erantzun posit iboa izatea espero da. 

7230 HÁBITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

Orokorrean, Lakuaren barruan ez dira garatzen habitat  honentzak garrantzitsuak diren mehatxuak, 

baina hurrengo faktoreak aipa daitezke: 

 J2.06.01 Lakuaren ur-mailaren aldaketak 

 H01.05 Inguruko nekazaritza-lurretat ik fitosanitarioen eta ongarrien ekarpena

 K02.01 Lezkadiak sortutako konpetentzia eta estaldura edo garrantzi galera. Lezkadirantzako 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A01 Laborantzen okupazioak sortutako azaleraren galera (gehienbat  Tremedal LIFE-eko ekintzen 

bidez konponduriko mehatxua)

 A10 Isuri-arroan burututako lur-mugimenduak

 J2.06.01 Lakuaren ur-mailaren aldaketak 

 H01.05 Inguruko nekazaritza-lurretat ik fitosanitarioen eta ongarrien ekarpena

 K02.01 Lezkadiak sortutako konpetentzia eta estaldura edo garrantzi galera. Lezkadirantzako segida



5.1.4. SALIX ALBA ETA POPULUS ALBA-KO GALERIA-BASOAK. 92A0 UEkod

Gaur egun habitat  hau ez dago KBE barruan kartografiaturik eta ez da zonalde adierazgarririk aurkitzen. 

Lursailen ondoko lerro txiki eta estutuetan aurki daitezkeen Lakuko errekan zeharreko baso txikiak 92A0 

habitat  bezala onartzen dira, Eunis kartografian azaltzen diren bezala (non erriberako sahast iak lurzoru 

ez harritsuekin bezala izendatzen den (F9.12(X)). Hala ere, habitat  hau atal honetan aipatzen da 

garrantzitsua delako kontserbaziorako gakoak diren bi espezierentzat : Coenagrion mercuriale eta M ilvus 
migrans. Gainera, Tremedal LIFE proiektuko ekintzetako baten helburua habitata Lakuko errekaren 

luzeran zehar berreskuratzea da.

Beste alde batet ik, KBEet ik kanpo, habitat  hau kartografiaturik azaltzen da puntu ezberdinetan, adibidez 

la M uera ibaian Gatz-Haranet ik gora. Beraz, zonalde hauen berreskurapenerako eta hobekuntzarako 

ekintzak proposa daitezke bi babes eremuetan. 

Kasu guzt ietan erreka-hertzeko habitat  hauek oso kalteturik aurkitzen dira gaur egun, nekazaritza-lurrek 

eremu potentziala betetzen dutelako azalera murriztuz. Zuhaitzak eta zuhaixkak ere moztu izan dira eta, 

beraz, orotara kontserbazio-egoera Txarra dela esan daiteke. 

92A0 HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.1.5. LEZKADIKO HEGAZTIAK 

LEZKADIKO PASERIFORM EAK

Aintzira honetan aurki daitezkeen lezkadiko hegazt ien populazioak espezifikoki deskribatuak izan dira 

momentu eta zentsu ezberdinetan. Fernández de M ontoya-k laku honetan lezkari karratxinak 

(Acrocephalus arundinaceus) ugal zitezkeela aipatzen zuen eta de Juana-k 3 bikote zeudela baieztatzen 

zuen. 1996 urtean lezkari karratxinaren 7 lurralde zenbatu ziren eta 2007 urtean 11 (EAEan guzt ira 108 

lurralde zenbatu ziren guzt ira 29 guneetan); lezkari arruntaren (Acrocephalus scirpaceus) lurralderik ez 

zen aurkitu  (EAEan guzt ira 243 lurralde zenbatu ziren 21 guneetan). Beste alde batet ik, aipatu behar da 

EAEko zingira-berdantzaren (Emberiza schoeniclus) populazio ugaltzaileak bilatzeko lanetan ez zela 

emaitza posit iborik izan erkidego osoan, Arreo Lakuko bilaketak barne. Zingira-berdantzaren aipamen 

zaharrak, beraz, ugaltze-garai ondorengo migrazioko lehenengo ale goizt iarrenei dagozkie. 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A01 Laborantzen okupazioak sortutako azaleraren galera 

 A10 Isuri-arroan burututako lur-mugimenduak

 H01.05 Inguruko nekazaritza-lurretat ik fitosanitarioen eta ongarrien ekarpena

 J03.02 Zat iketa: muga-efektu handiko multzo txikiak 

 A10.01 M ugetako zuhaixkara eta sast rakadien suntsiketa eta mosaikoaren galera



Hezegune honetako hegazt ien komunitateak hobeto ezagutzeko, 2013ko ekainaren lehenengo astean 

(ezohizko udaberri gogorra izan zen ornitofaunaren ugalketarako) lezkadietako paseriformeen zentsuak 

burutu ziren arren kantuaren entzumenaren bidez, bikote ugaltzaileen est imazioa ematen duena. 

Lezkari karratxinaren (Acrocephalus arundinaceus) 3 ar kantari aurkitu ziren eta lezkari arruntaren (A. 
scirpaceus) 2 ar kantari. 2014an zehar, aldiz, tximutxaren (Panurus biarmicus) zenbait  ale ikusi ziren, 

interes handiko espeziea euskal testuinguruan oso eskasa delako. Hala ere, ezin izan da baieztatu bertan 

ugaltzen direnik, gertuko Prao de la Paul urmaelean egiten duen bezala (Guardiako Aintzirak KBEa). 

Hurrengo taulan 3 espezie hauek euskal testuinguruan duten garrantzia adierazten da:

Ikuspuntu ekologikot ik lezkariaren egoera eta egiturari eta helofitoen gerrikoari eragiten dieten 

mehatxu-faktoreak ez dira behar bezala ezagutzen, nekazaritza-lurrek egindako landaretza 

potentzialaren lurren okupazioa izan ezean. Arazoa Tremedal LIFE proiektuaren ekintzen bidez 

konpondua izan da. 

LEZKARI KARRATXINA (Acrocephalus 

arundinaceus)

Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

LEZKARI ARRUNTA (Acrocephalus 

scirpaceus)

Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Acrocephalus arundinaceus Acrocephalus scirpaceus Paniurus biarmicus
Euskal populazioa 

(2007)

108 

bik.

Euskal populazioa (2007) 243 

bik.

Euskal populazioa 

(2007)

2 bik.

Joera ↓↓ Joera ↑↑ Joera ?

Arabako populaz. 

(2007)

108 

bik.

Arabako populaz. (2007) 46 bik. Arabako populaz. 2 bik.

Joera → Joera ↑ Joera ?

KBEko populazioaren 

% euskal 

populazioarekiko 

(2007) (2012)

%10

%3

KBEko populazioaren % 

euskal populazioarekiko 

(2007) (2012)

%0

%5

KBEko populazioaren 

% euskal 

populazioarekiko

?

Kontserbazio-estatusa 

Euskadin

Bakan

a

Kontserbazio-estatusa 

Euskadin

Bakan

a

Kontserbazio-

estatusa 

Euskadin



Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

TXIM UTXA (Panurus biarmicus) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

ZINGIRA-M IROTZA (CIRCUS AERUGINOSUS)

Zingira-mirotzak (Circus aeruginosus) Arreo Lakuan kumatzeko saiakerak egin dituela baieztatu izan da, 

arrakasta handiagoa edo txikiagoarekin. Bikote ugaltzaile bat  Arreo Lakuan agertu zen lehenengo aldia 

2006an izan zen, kume hegalaririk gabeko bikote baten presentzia baieztatu zen, Arabako gainontzeko 

probintzian 7 bikote zeudenean. Ondoren, Arreo Lakuan zeuden bikote kopurua 2ra igo zen, beste 

bikote batek Lakuko errekat ik gora dagoen beste lezkadia kolonizatu zuenean 2008an. Zonalde hau 

orain KBEaren barruan dago eremuaren handitzearen ondoren. 2012an, hala ere, bigarren bikote hau ez 

zen agertu eta lakuko bikoteak kume hegalari bat  atera zuen aurrera. Urte horretan probintzian (8-9 

hezeguneetan) guzt ira 14-17 bikote egon ziren, 25 kumerekin, horietat ik 19 hegalariak.  

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK 

 J03.02 Lezkadien eta hezegune ezberdinen suntsiketa. M ultzo txikietan zat itzeak populazioei eragiten 

die dispertsio edo zabalkunde distantzia txikiak egiten dituztelako eta oso filopatrikoak direlako

 H01 Uraren kalitatearen galera 

 Tximutxari dagokionez, lezkadi t rinkoen eta monoespezifikoen hazkundea sustatzeko hartutako 

neurriek (lezkadiaren errekuntza edo J02.04.01 ur gezaren ust iaketa) lezkadiko beste hegazt i espezie 

generalistagoei egiten diete mesede

 M 01.01 Aldakuntza klimat ikoa eta M 01.02 lehorteek urteen artean aldaketa handiak sortu dituzte 

tximutxaren populazioetan

 H01.05  Habitatari dagokionez opt imoak diren zonaldeetan gertatutako populazio beherakadek 

pest izidetan izan dezakete jatorria. 

 K02 Lezkari karratxinaren kasuan, lezkadiaren heldutasuna eta berriztatze eza. 



KBEan aurki daitekeen habitata egokia dirudi lezkadietan bikote kumatzaileak izateko baita ehiza-lekuak 

eta neguko etzalekuak izateko. Seguru aski, bikote kumatzaileen aldakortasuna ugal garaian dauden 

lakuaren erregimen hidrikoaren aldaketekin loturik dago (lezkadiaren kumatzeko gaitasunari eraginez 

ureztatze-maila maximoan eta minimoan). Erabilera publikoak eta inguruan nekazaritza-ibilgailuak 

aritzeak (bereziki errekan gorako lezkadian) sortutako eragozpenek ere zerikusia dute zingira-mirotzen 

bikote ugaltzaileen kopuruaren aldakortasunarekin. Espeziearen gainean eragin txarra izan dezakeen 

beste faktore bat  inguruko nekazaritza-lursailen intentsifikazioa da, ehiza-lekuari eragiten bait iote. Hala 

ere, Tremedal LIFE proiektuaren ekintzek espezieari onura egitea aurreikusten da, landaredi naturalaren 

gerrikoa zabalduko delako, gerta daitezkeen eragozpenak kumatze zonaldet ik urrunduz, eta errekan 

gorako kumatzeko toki alternat iboa den lezkadia KBEan barneratu delako. 

ZINGIRA-M IROTZA (Circus aeruginosus) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

5.1.6. COENAGRION M ERCURIALE

Torralba et  al.-en arabera, batasunaren intereseko odonato hau Lakuko errekaren luzeran zehar 

zabaltzen, bai lakut ik behera baita lakut ik gora ere, errekaren emari txikia eta hertzeko landaretza 

erabiliz. Kontserbazio-egoera ezezaguna dela ondorioztatzen dute, baina zonaldeak ezberdinduz 

Euskal populazioa (2012) 14-17 bik, 25 kumeko ekoizpena, 19 hegalariak

Joera Goranzkoa

Arabako populazioa (2012) 14-17 bik., 25 kumeko ekoizpena, 19 hegalariak

Joera Goranzkoa (2003an ezarritako lehen bikotea)

KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko %5 (bikote 1 2012an Arreo Lakuan)

Kontserbazio egoera Euskadin Arraroa

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK 

 A06.02.01, A6.01.01 Zuhaitz edo artoa bezalako egitura itxiko laborantzen gorakada, fruitarbol 

intentsiboak, landaketak edo kumatzeko hezegunearen inguruko basoak

 A10.01, A10.02, B01 Lugorrien eta latzinen desagerketa

 G05.11 Giza jatorrikokohilkortasuna (sarraskia jaterakoan pozointasunaren aurreko kaltebera), 

ibilgailuen harrapaketa, kable elekt rikoekin kolpaketak

 A01, J01.01 Nekazal zonaldeetako lezkadi txikien degradazioa errekuntzengat ik edo lurra 

lantzeagat ik. 

 A02 Landaretza-hondakinen lur-lanketan segaren ondoren

 G01 Erabilera publikoak sortutako eragozpenak



inguruko nekazaritza-jardueren presioaren arabera, errekaren hertzeko landaretza higrofiloa lerro oso 

estu batera mugatuz. 

Coenagrion mercuriale Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

5.1.7. M IRU BELTZA (M ILVUS M ILVUS)

M iru beltza (M ilvus milvus) Bizkaian eta Gipuzkoan arraro edo bakan xamarra da, baina Araban zehar 

zabal aurki daiteke, hegazt i harrapari arruntenetakoa delarik. EAE barruan, Arabako iparraldea da bikote 

gehien biltzen dituen zonaldea: Ulibarri eta Urrunagako urtegien inguruan konzentrazio garrantzitsuak 

elkartzen dira; Ayala eta Kuartangoko bailaretan dentsitate altuak aurkitzen dira; eta azkenik, Arabako 

Lautadako mendebaldeko sektorean ere kopuru garrantzitsuak biltzen dira. Araba hegoaldean Ebroren 

ibai-hertzean eta Zadorra eta Baia Ibaien beheko aldeetan aurki daitezke maiz. 

Euskal populazioa Ezezaguna. EAEan espezie honen presentzia nabarmena duten 2 

BGL daude

Joera Ezezaguna

Arabako populazioa 10 populazio

Joera Ezezaguna

KBEko populazioaren % euskal 

populazioarekiko

Ezezaguna

Kontserbazio-egoera Euskadin Ez mehatxatua

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK 

 A10.01 Ugaldu eta beren larbak bizi diren habitatak gero bakangoak izatea 

 A02.01 Nekazaritzaren areagotzea

 Ibai, aintzira edo erreka-hertzeko landaretzaren suntsiketa

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK

 M iru beltza: zonalde lauak edo ez oso menditsuak, haran zabalekin eta baso eta zonalde irekien 

alternantziarekin. Ur-masetat ik gertu aurkitu ohi da, bai hezeguneetan, ibai-hertzeko basoetan 

baita urtegien inguruetan ere.

Euskal populazioa (2005) 141-156 negut iar

417 bikote

Joera ↓
Euskadiko ugaltzaileen 

↓



M IRU BELTZA (M ilvus migrans) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

5.1.8. BALDINTZATZAILEAK

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuko ur gezako habitatek eta loturik dauden espezieek bost  erronka 

garrantzitsuei egin behar diete aurre kudeaketa eta kontserbazio-egoeraren hobekuntzari dagokionez.

 Alde batet ik, ur-masari dagozkien erronkak daude, karpa, eguzki-arraina, black-bassa eta ibai-

karramarro amerikarraren presentziarekin loturik daudenak bereziki. Hauek oso ugariak dira eta 

sortu duten biouhertasunak ekosistemaren balioaren galera ekarri du. Zoritxarrez, ez dira 

ezagutzen zeintzuk ziren hezegunearen ezaugarriak espezie hauen sarrera baino lehen, baina 

hala ere, pentsatzekoa da hasierako egoeran makrofito urtarrak ugariak zirela eta ekosistema 

askoz ere anitzagoa zela. Zehaztasunez eta zorroztasunez aztertu behar ekintza posible guzt ien 

onura-kostea harremana, emaitzen eraginkortasuna eta ondorio ekologikoak, espezie 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK  

 A07 , F03.02.03 Pozoinen legezkanpoko erabilera oraindik ere bi miru espezieen arazo 

larrienetariko bat  da

 A05.03, A03.03 Baliabide t rofikoen aldaketak ohizko albeltzantza uzteagat ik, abeltzantza 

estentsiboa uzteagat ik, mandotegi eta goroztegien itsieragat ik, etab, sarraski eskuragarritasuna 

murriztuz

 A02.01 Ekosistemat ik datozen sarraskiak insekt izidak eta fitsanitarioak kutsaturik daude, baita 

industriat ik eta herri-guneetat ik datorren kutsadura eta beruna ere.

 G05.09 Linea elekt rikoekin topo egiteak sortutako hilkortasuna, elekt rokuzioaren garrantzia 

handitzen den bitartean

 A10.01, B02.06 Kumatzeko egokiak diren zihaitzan falta

 Zabortegien itsiera






inbaditzaile hauen populazioen murrizketat ik hasita (Tremedal LIFE proiektuaren barruan ibai-

karramarro amerikarrarentzat  egin zen bezala) beren erradikazioaren saiaketaraino (arrainen 

kasura gutxienez). 

Zentzu honetan, gunea erabiltzen duten intereseko espezie batzuen kontrol eta jarraipen ona 

burutu izan da (zingira-mirotza adibidez). Jarraipen hau lezkari karratxinaren, lezkari arruntaren 

eta tximutxaren bikote ugaltzaileen eboluzioaren azterketara zabaldu behar da. Espezie hauen 

eboluzioak lezkadien eta landaretza helofit ikoaren egoera adierazten du, baita hezegune 

osoarena ere. 

 Beste alde batet ik, Lakuko errekat ik gora dagoen lezkadi txikia, errekaren ur-metatze puntual 

batean dagoena, oso azalera txikikoa da eta inguruko erabileren presioek gogor eragiten diote, 

bereziki ondoko nekazaritza-sailetat ik pertsonak iristeko erraztasuna handia delako. Lezkadia 

KBEan barneratu izanak bere kudeaketa eta kontserbazioa erraztuko du, 7230 habitata 

mesedetuz, baita intereseko espeziea de miru beltza ere.

 Lauko errekaren bidean zehar aurkitzen diren hertzeko basoek oso murrizturik duten beren 

azalera, bereziki lakua eta goragoko lezkadiaren artean. Hertzeko landaretzaren zonalde 

potentziala nekazaritza-lurrak harturik daude eta basoak errekaren bidera mugatzen dira ilara 

estuan. Gertaera honek bi hezegune puntuen arteko lotura edo konekt ibitatea mugatzen du, 

baita Coenagrion mercuriale odonatoaren habitat  potentziala ere. KBEaren mugetat ik kanpo 

ibai-hertzeko basoak ere oso eskasak dira inguruko nekazaritza-jarduerek baldintzatzen 

dituztelako, oso zat ikatuak daude eta, ondorioz, ibilbide hidrikoen konekt ibitatea kalteturik 

dago. 

 Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren portaera endorreikoa da urtearen zat i garrantzitsu batean, eta 

honen ondorioz, inguru arro hurbilet ik azaleko isuriaren bidez iritsitako ur-ekarpenak berebiziko 

garrantzia du. Zentzu honetan, orain arte inguruko nekazaritza-lurretat ik eraginak jasotzen 

zituen, belarkaren laborantza intentsifikatzen zenean bereziki. Lakuaren ondoan zeuden lursail 

guzt iak desjabetu dira Tremedal LIFE proiektuaren ekintzen barruan eta, beraz, arazo hauek 

gutxitu egin beharko lirateke. Hala ere, Lakuko errekaren bidez mota honetako kutsaduraren 

ekarpena gerta daiteke oraindik ere. Ekarpen hauek murrizteko lakuaren gertuko eta inguruko 

lursailen jabeekin zuzen eta gogor egin beharko da lan, bakoitzarekin banakako konponbideak 

adostu behar dira bakoitzaren eskuragarritasunaren eta aurre-joeren arabera.

 Oso garrantzitsua da Lakuaren ur-maila erregimen naturalaren araberakoa izatea, ureztatzeko 

edo bestelako erabilerentzako ura ateratzea ekidin behar da. Erregimen naturalaren araberako 

ur-maila egonkorragoak interes handiko habitat  eta komunitateen kontserbazio-egoera eta 

egonkortasuna baimentzen du, ureztatze erregimen egonkorrari loturiko zohikaztegi 

ezberdinena adibidez. Aldi berean, Lakuko iparraldeko ezpondaren erorketa ur-mailaren 

aldaketek areagotu egin zuten, eta erorketa hauek Lakuaren morfologiari eta goiko aldean 

dagoen batasunaren intereseko artadi-habitatari kaltea eragiten diote, 

 Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren erabilera publikoak mugatuak dira gaur egun, baina handitzeko 

potentzialitatea oso altua da, beste arrazoien artean, oso bisitatua den Añanako Gatzagat ik 

gertu dagoelako. Zentzu honetan, erabilera publikoaren kudeaketa kontuz egin behar den lana 

da: alde batet ik, espezie batzuen gainean eragin kaltegarriak izan ditzaketen eragozpenak sor 

daitezkeelako; eta beste alde batet ik, enoturismoa eta ondare-turismoaren aukera diren 

bestelako jarduera ekonomikoen eragin onuragarria eduki daitekeelako. Gainera, gizartearen 

ingurumen-kontzientziazioa handitu daiteke Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren garrantziaren 

inguruan, luzera ingurumenarekiko jokabideak hobetuz herritarren eta bisitarien artean.

5.2. LAKUKO ITURBURU GAZIA ETA LOTURIKO HABITAT ETA ESPEZIEAK 

Kontserbaziorako elementu gako hau Arreo Caicedo de Yuso KBEan bakarrik aurkitzen da, ez Añanako 

Diapiroko Biotopo Babestuaren eremuan. 



Lakuko iturburu gazia ur-masaren ipar-ekialdean kokatzen da. Bertan aurkitzen diren bi habitatak 

azaleran bereiztea oso zaila suertatzen da adabakiak osatuz nahasturik garatzen direlako gatz-geruzaren 

hutsuneen artean. Lurzorua buzt intsua da eta iturburut ik datorren uraren lurrunketaren bidez sortzen 

da aipatutako gatz-geruza. 1410 habitatari dagokionez, urte osoan zehar ezagutu daiteke espezie 

nagusiak eta adierazgarrienak landare bizikorrak direlako eta, beraz, neguan zehar zat i aereo batzuk ikus 

daitezke. Puccinellia fascitulata-ren larre gaziak nagusi den graminearen itxuragat ik ident ifika daitezke; 

tarteko tamaina duten multzoak sortzen dituzte; beraien kolore berde argiak kontrastea egiten du 

Juncus marit imus-en ihitoki halofiloen kolore berde ilunarekin. 1510*  habitatari dagokionez, a 

azpimotakoa da (urteko halofiloak). Dentsitate baxuko larreak osatzen dituzte eta bertan espezie 

belarkarak eta altura oso gutxiko landare mamitsuak aurkitzen dira, hosto oso txikiekin eta lore ez 

ikusgarriekin. Berezitasun nabarmeneko komunitate halofiloak dira Spergularia marina, Parapholis 
incurva, Plantago coronopus eta Frankenia pulverulenta-k osatzen huten habitata. KBEan 

kontserbaziorako duen interesa oinarrian botanikoa da, EAEan azalera oso eskasa duten habitata baita, 

bereziki barnealdeko ekosistemekin loturik daudenean. Gainera, Espezie M ehatxatuen EAEko 

Katalogoan jasotzen diren flora espezie bakanak eta mehatxatuak aurkitzen dira: Juncus acutus, 
Frankenia pulverulenta subsp. pulverulenta, Puccinellia hispanica, Puccinellia fasciculata eta Puccinellia 
festuciformis. 

Habitat  hauek oso azalera murritza duten EAEan arrazoi ezberdinengat ik. Alde batet ik, hazkuntza eta 

garapenerako behar dituzten baldintza ekologikoak oso bereziak dira. Beste alde batet ik, habitat  hauen 

lurzoru potentzial gehiena nekazaritzarako landu izan da, bereziki Ebroko Bailaran. 1410 eta 1510*  

habitatak EAE osoan ordezkaritza bakarra daukate 1,2 ha eta 12,4 ha dituztenak hurrenez hurren, eta 

Natura 2000 Sarean barneraturik daudenak. 

Habitat  hauek diuzten kontserbazio-arazo garrantzitsuenak Tremedal LIFE proiektuaren bidez 

konponduak izan dira hasieran behintzat . Lakuko iturburu gaziaren zonaldea bi nekazaritza-lursailen 

artean kokatzen da eta, beraz, bere azalera potentzialaren zat i garrantzitsu bat  nekazaritzarako landu 

izan da. Honengat ik, bere azalera ez egokia bezala onartzen da. Gainera, lursail batera iristeko 

nekazaritzako ibilgailuak habitataren gainet ik pasatzen ziren harriak eta obra hondakinak metatu 

zituztelarik lurzoru t rinkoagoa egiteko ibilgailuentzat . Honen ondorioz, zonalde honetan ez zen 

landaretza behar bezala garatzen eta lurzorua konpaktatzeak kalteturik zegoen. Lursail hauen 

desjabetzeak eta nekazaritzaren jardueraren uzteak inpaktu eta eragin hauen amaiera ekarri du. Egoera 

berriaren araberako landaretzaren eboluzioa jarraitu behar da orain. 

Bi habitat  hauen kontserbazio-egoera eta mehatxuak batera aztertzen dira azaleran oso zailak direlako 

bereizten eta adabakiak sortzen banatzen direlako lurzoruan zehar. 

5.2.1. 1410 - ZELAI GAZI M EDITERRANEOAK (JUNCETALIA M ARITIM I) ETA 1510*  - ESTEPA GAZI 
M EDITERRANEOAK (LIM ONIETALIA) HABITATAK

1410 -1510*  HÁBITATAK Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A4.02 Puntualki ardi eta behi abeltzantzarako erabilera

 E3.03 Obra eta mota ezberdinetako hondakinak botatzea, bereziki harri eta arrokak, habitataren 

azalera potentziala betetzen dutenak landaretzaren garapena ekidinez

 A07, A08 Fitosanitario, ongarri eta sedimentuen ekarpena laborantzen isurialdeetat ik

 G01.03.02 Inguruko lursailetara doazen nekazaritza-ibilgailuek sortutako zanpaketa, lurzorua 

konpaktatzen duten gurpil-arrasto nabariekin. Hauen ondorioz habitata ez da behar bezala 

garatzen





5.2.2. BALDINTZATZAILEAK

Bi habitat  hauen banaketa eta kontserbazio-egoera beraien presentzia baldintzatzen duten faktore 

fisiko-kimikoen menpe dago. M odu askean garatzen dira Lakuko iturburu gazit ik ateratzen den ura 

jasotzen duen malda buzt intsuan zehar. Tremedal LIFE proiektuaren bidez perturbazio-faktore asko 

ezabatu ziren (pertsona eta nekazaritza-ibilgailuen igarotzea, harri eta obra-hondakinen presentzia, 

konpaktazioa, hertzeetan lurraren lanketa, fitosanitario eta ongarrien ekarpena, baita aire esparruko 

baldintzak ere), eta honi esker, habitat  honen egitura, funtzioak eta banaketa-azalera modu askean 

garatuko dira, bet i ere iturburu gaziaren baldintza naturalen menpean. Hala ere, iturburu gaziaren 

ekialdean dagoen lursailean nekazaritza-jarduerak dirau oraindik ere eta hemendik inpaktu txikiak irits 

daitezke.

Zentzu honetan, potentzialaren garapenari eskua eman eta harriak eta obra-hondakinak kendu behar 

dira habitat  potentziala dagoen tokit ik. Adabaki guzt ietan garatzen den landaretzaren karakterizazio 

zehatza burutu behar da (bi habitaten banaketa zehatza barne) eta landaretzaren eboluzioaren 

jarraipena egin behar da bir-kolonizazioa eta hertzeetako harremanak aztertzeko.  

5.3. AÑANAKO GATZ-HARANA ETA LOTURIKO HABITAT ETA ESPEZIEAK 

Kontserbaziorako gakoa den elementu hau ez da Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren mugetan 

sartzen, baina bai Gatzaga herri-gunet ik gertu Biotopo Babestuaren mugen barruan. 12,0045 ha-tako 

azalera du.

Gaur egungo Añanako Gatz-Harana gatzaren ekoizpenerako gatzaga baino lehenagoko ekosistema 

naturalet ik oso hurrun dago. Hala ere, gatzagaren egitura art ifizialak habitat  ezberdinen presentzia 

ahalbidetzen du, bai urtarrak bai lehorrekoak izan, bet i hiper-gazitasunarekin loturik daudenak. bertan 

interes handiko flora eta ornogabe espezieak bizi dira, bakantasun handikoak eta banaketa berezikoak 

direnak. 

Iturburu hiper-gazietako urarengat ik eta ur-ateratzea, bideratzea eta ekoizpen larrainek osatutako 

egitura guzt iarengat ik, lurzoru gaziak sortzen dira, non, EAEan oso arraroak diren espezie 

halotoleranteak garatzen dira, esate baterako Juncus acutus, Frankenia pulverulenta subsp. pulverulenta 

eta Puccinellia generoko forma ezberdinak (azken hauek Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren iturburu 

gazian ere aurki daitezke). Landare hauek barnealdeko estepa gazietan ohizkoak dira (1510*  UEkod), eta 

dagokigun tokian gatzagaren egituren arteko erret ikulu interst izial konplexu batean agertzen dira. 

Ugariagoak dira utzitako larrainetan eta gesalaren ubideetat ik gertu. Habitat  honen banaketa zehazki 

kartografiatzea oso zaila suertatzen da eta, gainera, gatzagaren berreskuratzeko lanak burutzen ari dira 

habitataren banaketan etengabeko aldaketak sortuz. Ondorioz, Gatz-Haran osoa kartografiatu da 1510*  

habitata bezala, dagokiona baino askoz ere azalera handiagoa emanez, inolako landarerik ez duen 

azalera delako gehiena. Kontuan hartu beharra dago ezaugarri halofiloko landare hauen zat i bat , 

bereziki la M uera errekaren bidet ik gertu daudenak, ibiligailuen zanpaketek eta Gatz-Haranaren 

berreskurapenarekin loturiko lur-mugimenduek sortutako inpaktuak jasan dituela. Hala adierazten da 

2011-2012 ziklo hidrologikoari dagokion ingurumen-jarraipenaren txostenean. 

Ingurune honetan bizi diren ornogabe halofiloei dagokienez, zonaldean koleoptero eta hemiptero 

urtarren urrakortasuna aztertzen zuen ikerketa bat  burutu zen, eta bertan 2 espezie nabarmentzen ziren 

desagertzeko duten arriskuarengat ik: Nebrioporus baet icus, 18t ik 9ko urrakortasun balioarekin; eta 

Ochthebius notabilis, 18t ik 8ko balioarekin. Bien urrakortasun-maila erdikoa da, oso banaketa mugatua 

dutelako bat ik bat , bereziki N. baet icus-en kasuan, eta behar duten habitatak arraroak eta erraz 

suntsitzen direnetakoak direlako, bereziki O. notabilis-en kasuan. Aipatu beharra dago Añanako Gatz-



Haranaren Leheneratze Osoaren Plan Zuzentzailearekin lotura duten lur-mugimenduek eta ibilgailu 

astunen igarotzeak baliteke intereseko espezie batzuen populazioen gainean eragina izatea la M uera 

errekaren inguruan. Bitartean, Arthemia parthenogenet ica-ren populazioak, putzu eta Gatz-Haraneko 

gesal-biltegietan bizi direnak, interes handikoak dira aurkezten duten purutasunarengat ik (zorionez ez 

daude konpetentzia diren Arthemia franciscana bezalako espezie exot ikoak). badirudi egoera onean 

aurkitzen direla. 

5.3.1. 1510*  HABITATA – ESTEPA GAZI M EDITERRANEOAK (LIM ONIETALIA)

1510*  HABITATA (GATZ-HARANA) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.3.2. INTERESEKO ORNOGABE HALOFILOAK (Arthemia parthenogenet ica, Ochthebius notabilis eta 
Nebrioporus baet icus)

Arthemia parthenogenetica Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

 Ochthebius notabilis Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 E3.03 Obra eta mota ezberdinetako hondakinak botatzea, bereziki harri eta arrokak, habitataren 

azalera potentziala betetzen dutenak landaretzaren garapena ekidinez

 G01.03.02 Gatz-Haranaren berreskurapenean lanean diharduten makinen eta pertsonen igarotzeak 

sortutako zapalketa. Gesaltzaren eta larrainen berreskurapena, baina utzitako larrainena ere, non 

mota honetako florak zabalkunde maximoa aurkezten duen.  



Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

Nebrioporus baeticus Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

5.3.3. TAPIZ M IKROBIANOAK

Añanako Gatz-Haranean aurkitzen diren tapiz mikrobianoak gutxi ezagutzen dira eta berreskurapen 

obrek eragin handia egin diete, lanen jarraipeneko txosten ezberdinek adierazten duten bezala. Hala 

ere, tapiz hauei buruzko informazioa oso eskasa da. Hori dela-eta, datu berriak eduki ezean, 

kontserbazio-egoera ezezaguna dela onartzen da. 

Nebrioporus baeticus Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 
X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 G01.03. Gatz-Haranaren berreskurapenean lanean diharduten makinen eta pertsonen igarotzeak 

sortutako zapalketa

 Habitat  potentzialaren murrizketa la M uera erreka bezalako guneetan



orokorra

5.3.4. BALDINTZATZAILEAK

Añanako Gatz-Haranean, intereseko habitat  eta espezieen kontserbaziorako baldintzatzaile nagusiak 

gatzagaren eta paisaia kultural izugarriaren berreskupenerako lanak dira, baita erabilera publikorako 

egituren prestakuntza ere. Izan ere, lan hauek 1510*  habitata osatzen duten espezie halofitoek behar 

dituzten eremuak kontuan hartu behar dituzte. Aldi berean, lanetan kontuan hartu beharreko beste 

elementuak gesala metatzen deneko guneak dira, bertan interes handieneko ornogabe urtarrak bizi 

bait ira. Dirudienez, lanen jarraipen txostenen arabera, faktore hauek ez dira bet i kontuan hartu izan, 

hau da, ondarearen berreskupenerako lanen ingurumen-jarraipena sakondu behar da eta egokiak diren 

neurriak hartu behar dira (prebentziozkoak, zuzentzaileak eta konpentsatzaileak) fauna eta flora 

halofiloek beren kontserbazio-egoera hobetzeko, tapiz mikrobianoak barne. Horrela, Gatz-Haranaren 

gesaltza-ondarearen garrantziaren zat i bat  izatera pasako lirateke habitat  eta espezie hauek. 

5.4. ALBITZ BASOAK, SASTRAKADIAK ETA LOTURIKO ESPEZIEAK 

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren inguruan eta Añanako Diapiroan orokorrean aurkitzen diren landaretza 

seminaturaleko guneak belardiez (albitz basoak eta larre mesofiloak) eta sast rakadiez (txilardiak) 

osaturik daude, karraskadi, erkamezt i eta amezt ien degradazioaren segidat ik datozenak. Abeltzaintzaren 

ohizko jarduerak habitat  hauen mesedegarria zen, baina gaur egun, beherantz doan jarduera da eta 

eremuan ez du ia presentziarik. KBEan azalera murritza betetzen dute (14,7116 ha), baina Diapiro osoan 

nabarmengarriagoak dira (397,56 ha). Albitz basoak lehentasundun batasunaren intereseko habitatak 

dira (6220* ) eta toki ezberdinetan txilardien adabaki batzuekin nahasten dira (malda gogorretan, 

hegoalderantz begira dauden ofiten azaleratzeetan, lursail eta bide bazterretan, etab.). KBE guzt ian, 

Biotopo Babestuan eta inguruetan betetzen duen azalera erlat iboki txikia da: EAEan 6210 habitatak 

9.481,5 ha-ko azalera du eta 6220*  habitatak 6.445 ha-koa.

Espezie M ehatxatuen EAEko Katalogoan jasotzen den flora espezie bat  edukitzeagat ik dira 

garrantzitsuak habitat  hauek: Cistus crispus. Aldi berean, Hegazt ien Zuzentarauaren I. Eranskinean 

jasotzen diren zenbait  hegazt i-espezieren kontserbaziorako oso beharrezkoak dira ohizko mahast iekin 

batera. Antzina zonalde hauek artalde eta ahuntz-taldeentzat  larreak ziren, baina gaur egun jarduera 

hau ia desagerturik dago. Ondorioz, egungo kontserbazio-egoera sast rakadian eta basoan bihurtzeko 

prozesu aurreratuan aurkitzen dira belardiak, egokiak ez diren egiturak aurkezten dituztelarik.

5.4.1. 6210*  HABITATA – LARRE M ESOFILOAK BRACHYPODIUM  PINNATUM -DUNAK

Gramineoak nagusi diren larreak dira eta osaketa florist iko anitza dute. Orkideetan aberatsak direnean 

(Aceras, Anacampt is, Ophrys, Orchis, etc. bezalako generoak) Habitat  Zuzentarauan lehentasuna duen 

habitat  bezala onartzen da. Hau da KBEaren kasua, 2013ko maiatzean eta ekainean egindako landa-

lanarekin baieztatu zen moduan. Aurkitutako orkidea dentsitatea oso altua izan zen Diapiroko larre 

askotan, bereziki Orchis purpurea eta Ophrys sphegodes espezieak. Sarritan albitza da habitatean nagusi 

(B. pinnatum), baina batzuetan Bromus erectus eta Festuca gr. rubra izan daitezke gain-jartzaileak. 

Abeltzaintza uzterakoan 4090 habitaterantz jotzen du eboluzioak. 

Datuen Formulario Normalizatuaren arabera, habitataren presentzia KBEan txikia da eta, kartografiaren 

arabera, lakuko iturburu gaziaren ondoan eta iparraldean belarkaren azalera bat  aurkitzen da. Lakuaren 

hegoaldean eta hego-mendebaldean ere lur-sail txiki batzuk aurki daitezke habitat  honekin. Edozein 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 G01.03. Gatz-Haranaren berreskurapenean lanean diharduten makinen eta pertsonen igarotzeak 

sortutako zapalketa

 Habitat  potentzialaren murrizketa la M uera erreka bezalako guneetan



kasutan, EAEan zehar zabal eta ugari banatzen den habitata da, bai isurialde at lant ikoan baita 

mediterraneoan ere, eta habitataren azaleraren %18,9a Natura 2000 Sarean babesturik dago.

Habitatari dagokionez, prozesu eta dinamika berek eragiten diote eta sast rakadian bihurtzen ari da 

azkar. 6210*  habitata agertzen deneko lurzoruaren egoera habea izaten da (hezetasun handiagoarekin) 

eta honek modu naturalean sastrakadian eta basoan bihurtzearen prozesua azkartzen du. Hala ere, 

kontuan hartu beharra dago Tremedal LIFE proiektuaren barruan martxan dagoen ekintzetako baten 

helburua habitat  honen 6 ha baino gehiago (KBE barruan) berreskuratzea dela. Honi esker habitataren 

azalera nabarmenki handituko litzateke. Hala ere, bere funtzionaltasuna eta egitura bermatu ahal 

izateko eboluzioaren osaketa florist ikoa jarraitu behar da eta beharrezkoak diren mantentze-ekintzak 

garatu behar dira. 

6210*  HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.4.2. 6220*  HABITATA – BRACHYPODIUM  RETUSUM -EN LARRE XEROFILOA

Habitat  honetan komunitate ezberdinak elkartzen dira: kamefitoak (zurezkoak eta belarkarak) eta 

urteko iragankorrak (lurzoru basikoetan). Ikuspuntu europarraren arabera komunitate hauek 

subestepikoak dira (oro har klima lehora eta beroa, zenbaitetan erdi-lehorra). Albitz basoetan (a azpi-

mota) Brachypodium retusum  gramineo bizikorra da nagusia, maiz ezkaiak eta elorri-t riskak lagundurik 

azaltzen delarik. 

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren inguruan erlat iboki garrantzitsua da habitata, landu gabeko malda 

batzuetan eta larre mesofiloekin eta txilardiekin nahasturik ageri da batzuetan. Zaila izaten da habitat  

honen azalera zabalak eta t rinkoak mugatzea, izan ere sarritan sast rakadiekin eta zuhaixkadiekin 

harremanetan garatzen da larre mesofiloen, txilardien eta basoen hertzeko zuhaixken elementu batzuk 

barneratzen dituelarik. Artzaintzaren desagertzeak habitat  hauek sastrakadietan bihurtzea errazten du. 

Artzaintza estentsiboa amaitu zenet ik bereziki, zonalde hauek baliorik ez dutenaren ustea zabala da eta 

landare, obra eta nekazaritza-hondakinak metatzeko erabiltzen dira sarritan. Gainera, bestelako 

azpiegiturak eraikitzeko erabiltzen dira larre xerofiloak, esate baterako, erregist ro putzuak, 

piezometroak, etxolak eta bestelakoak. 

Gaur egun ez dago daturik larre hauen kontserbazio-egoera kuant ifikatu ahal izateko, eta beraz, zaila 

suertatzen da egitura eta funtzionalitatearen balorazio kualitat iboa egitea. Beraz, adituen est imazioak 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK 

 A01 Habitataren zat iketa oso handia bere banaketa azaleran aurkitzen den nekazaritza-

jarduerengat ik 

 J03.01 Opt imoaren azpit ik dauden zonaldeetara baztertuak (malda gogor eta lurzoru eskaseko eta 

harritsuko muinoetan)

 A04.03 kasu askotan, abeltzantza desaghertzerakoan naturalki zuzerzko landareek berkolonizatzen 

dute zonaldea

 A04.01 Kasu puntual batzuetan, gehiegizko artzaintzak higadura eta lurzoruan degradazioaren 







erabili dira habitat  hauen gaur egungo kontserbazio-egoera ezartzeko, orokorrean ezegokiak bezala 

kontsideratu direnak.

Tremedal LIFE proiektuaren arabera, habitat  honek ez du lehentasunik eta, ondorioz, ez ditu ekintza 

espezifikoak proposatzen habitat  honentzat . Hala ere, baliteke 6210*  habitaten berreskupenerako lanen 

ondorioz 6220*  habitata ezartzea lurzoru lehorragoetan edo mugetan. 

6220*  HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.4.3. 4030 HABITATA – TXILARDI LEHOR EUROPARRAK

Klima euritsua duten zonaldeetan hazten diren sast rakadiak dira (azpi-hezet ik hiper-hezera doan 

ombroklima) eta, beraz, KBEan eta Diapiroan betetzen duen azalera beren banaketa-areako hegoaldeko 

mugan aurkitzen da. Añanako eremuari dagokionez, lurzoru azidoetako amezt ien degradazioa gertatu 

den zonaldeetan aurki daiteke. Zuhaixkara eta azpi-zuhaixkarak biltzen dituen landaretza aurkitzen da 

habitat  honetan, Erica eta Calluna generoak barne, eta zonalde honetan  Cistus crispus espeziearen 

presentzia ere aurki daiteke, Espezie M ehatxatuen EAEko Katalogoan bakana bezala jasotzen dena. 

KBEan ekialdeko mugan dagoen zonalde txiki batean bakarrik aurkitzen da, eremua handitu den 

zonaldet ik gertu. Hala ere, Diapiroan zehar orbain txikiak sortzen ditu egitura belarkarekin (6210*  eta 

6220*  habitatak) eta zuhaixkarekin (4090 habitata) barreiaturik lurzoruaren azidotasuna baxuagoa 

denean. Beraz, betetzen duen azalera zehazki ezartzea lan zaila da. EAEan habitat  honek betetzen duen 

azalera 20.000 ha-koa da.

Beren mantentzea eta kontserbazio-egoera abeltzaintza estentsiboaren eta bere kudeaketaren menpe 

dago. Arrazoi honengat ik habitatak aurkezten duen egitura oso anitza da eta sast rakadiaren estaldura 

abeltzaintza-jardueraren intentsitatearen araberakoa da. Edozein kasutan ere, antzeman daiteke 

txilardiak handitzen ari direla larreen (6210*  eta 6220* ) kontura, sast rakadietan bihurtzeko joera 

orokorrarekin bat  eginez. Epe luzerako joeren arabera, ezaugarri azidofilo eta azpi-hezeen txilardien 

aberastasunaren galera bat  egongo da habitataren hertzeetako zonaldeetan, 4090 UEkod motako beste 

txilardi mediterraneoen alde.

Aipatu den bezala, sast rakadi hauen kontserbazio-egoerari buruzko datu kuant itat iborik ez da ezagutzen 

eta, berez, hauen egiturari eta funtzionalitateari buruzko balorazioa egitea ez da posible. Hala ere, 

eremuko abeltzaintzaren indarraren jaitsierak basoen segida ekologikoaren t rantsizio-komunitateetan 

bihurtu ditu txilardiak. 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A01 Habitataren zat iketa oso handia bere banaketa azaleran aurkitzen den nekazaritza-

jarduerengat ik 

 J03.01 Opt imoaren azpit ik dauden zonaldeetara baztertuak (malda gogor eta lurzoru eskaseko eta 

harritsuko muinoetan)

 A04.03 kasu askotan, abeltzantza desaghertzerakoan naturalki zuzerzko landareek berkolonizatzen 

dute zonaldea

 A04.01 Kasu puntual batzuetan, gehiegizko artzaintzak higadura eta lurzoruan degradazioaren 







4030 HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera  X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.4.4. 4090 HABITATA – TXILARDI OROM EDITERRANEAR ENDEM IKOAK, ELORRI-TRISKAREKIN 

Arctostaphylo-Genistetum occidentalis elkartea bereizgarria da txilardi hauetan eta karraskadien 

ordezkapeneko etapa izaten da maiz, baina hala ere, zonalde arrokatsuak ere betetzen ditu modu 

iraunkorrean. Orokorrean kuxin itxurako egitura dute eta tamaina erdiko sast rakadiekin eta larreekin 

batera mosaikoak eratzen dituzte. Loraldi-garaian elorri-t riska bereiztea erraza da dituen lore horien 

bidez. Loraldi-garait ik kanpo, lurzoru margatsuko muinoetan ipuruak ugariak dira, erraz ident ifika 

daitezkeenak duten silueta luzearekin. 

KBEan oso azalera txikia betetzen du txilardi mota honek, Lakuaren ipar-ekialdean dagoen karraskadia 

duen isurialde hozpelean. EAEan zabal banaturik dago habitat  hau 23.393,7 ha dituelarik. 

M antentzea eta kontserbazio-egoera abeltzaintza estentsiboaren menpe dago neurri handi batean. Oso 

egitura anitza aurkezten du eta sast rakadiaren estaldura-maila abeltzaintza-jardueraren intentsitatearen 

araberakoa da. Edozein kasutan ere, abeltzaintzaren jaitsiera dela-eta, antzeman daiteke txilardi hauen 

azalera handitzen ari dela larreen (6210*  eta 6220* ) kontura, sast rakadian bihurtzeko dagoen joera 

orokorrarekin bat  eginez. 

Aipatu den bezala, sast rakadi hauen kontserbazio-egoerari buruzko datu kuant itat iborik ez da ezagutzen 

eta, berez, hauen egiturari eta funtzionalitateari buruzko balorazioa egitea ez da posible. Hala ere, 

eremuko abeltzaintzaren indarraren jaitsierak basoen segida ekologikoaren t rantsizio-komunitateetan 

bihurtu ditu txilardiak.

4090 HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A01 Nekazaritza-lurren habitataren eremu potentzialaren okupazioa

 A04.01 Gehiegizko abeltzantza zonalde batzuetan 

 A4.03 Albeltzantzaren galera beste zonalde batzuetan

 B01 Basoberriketak

 J01.01 Baso-suteak



5.4.5. ZONALDE IREKIETAKO HEGAZTIAK

Hegazt ien Zuzentarauaren I. Eranskinean jasotzen diren zonalde irekietako hegazt i-espezieen presentzia 

ahalbidetzen dute larreek, sast rakadiek, zuhaxkadiek eta Babestutako Natura-Gunean dauden 

belarkaren laborantzek. Espezie bakoitzaren ugaritasuna eta kontserbazio-egoera beharrezkoak dituzten 

landare-estaldura, landaretza-altuera eta aurkitzen diren mikro-guneen araberakoa izango da. Zentzu 

honetan, Tremedal LIFE proiektuaren larreak berreskuratzeko ekintzek onura egingo diete. 

TXORIANDRE ARRUNTA (Calandrella brachydactyla)

Txoriandre arrunta ez da ageri eremuko Datuen Formulario Normalizatuan, baina 2013an burututako 

landa-lanean, bide batean lur-bainua hartzen ari zen bikote bat  aurkitu zen ugaltze-garaian eta Lakut ik 

gertu. Beraz, gune honetan presentzia duela eta ugaltzen dela ondoriozta daiteke. Nahiz eta presentzia 

izan, habitata bere opt imoaren mugan dago justu.  

TXORIANDRE ARRUNTA (Calandrella 

brachydactyla)

Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK

 Lugorri eta latzinak, landaretza sakabanatua eta habitat  gaziak

 Lugorri zaharrak, ezkaidiak eta latzinak hautatu posit iboki, eta gero, lugorri gazteak

 Ia erlieberik gabeko lursail handiekiko menpekotasuna

 Kumatzen (ugaltze-garai erlat iboki motza du) duen zonaldeen aldaketekiko (lur-lanketak adibidez) 

sent ikortasun handia du

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 B01 Basoberriketak

 A04.01 Gehiegizko abeltzantza zonalde batzuetan

 A4.03 Albeltzantzaren galera beste zonalde batzuetan

 J01.01 Baso-suteak

 B01 Reforestación



Euskal populazioa Ezezaguna

Joera Gainontzeko Ebro Bailaran bezala, negat iboa dela uste da 

Arabako populazioa Ia euskal populazio osoa Arabako hegoaldean (Arabako 

Errioxa) aurkitzen da. Est imatutako dentsitatea 0,4 ale/ 10 

ha-koa da.

Joera Ezezaguna, gainontzeko Ebro Bailaran bezala, negat iboa 

dela uste da 

KBEko populazioaren % euskal 

populazioarekiko

Ezezaguna

Kontserbazio-estatusa Euskadin Interes bereziduna

KBEaren garrantzia espeziearentzat Ez dago guneko populazioaren datu zehatzik, nahiz eta 

edozein presentziak garrantzi nabarmena izan espezieak 

duen joera negat iboarengat ik  



Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

ETZE-TXINBOA (Sylvia undata)

ETZE-TXINBOA (Sylvia undata) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A09 labore ureztatuetan eraldatzea

 A02.01 Lugorri zaharren eta latzinen azaleraren galera 

 A02.03 Ugaltze-garaian lugorriak eta uztondoak lantzea behin eta berriz 

 A04.03 Abeltzantzaren murrizpena eta kudeaketa desegokia 

 K02.01 Latzinak sast rakadietan bihurtzea (estaldura eta altueraren igoera)

 A07, A08 Fitosanitarioak, ongarriak eta purinen isurketak 

 B01 Basoberritzeak edo basoetan bihurtzea 

 A06.02.01 Zurezkoen landaketen igoera 

 K03.04, K03.06 Harrapakari ant ropikoen igoera

UGALTZE-GARAIAN HAUTATUTAKO HABITATAK 

 Landaretza naturala duten zonaldeak (lugorriak, txilardiak, ipurudiak,…) oso garrantzitsuak dira 

espeziearentzat .

 2,00 hegazt i/ 10 ha-ko dentsitateak est imatu dira muino eurosiberiarreko otalur eta otadietan, eta 

0,55-ekoa Errioxako laborantza mediterranearretan. Gunean aurki daitekeen dentsitatea bi 

baloreen erdibidean aurkitzen da.

 Harrapakinen ugaritasuna; txinbo hauek intsektuak nahiago dituzte: beldarrak, tximeletak, 

koleopteroak, armiarmak eta larbak

Euskal populazioa Ezezaguna. 4.200 bikoteren est imazioa

Joera Egonkorra

Arabako populazioa Ezezaguna

Joera Egonkorra

KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko Gaur egungo egoera ezezaguna

Kontserbazio-estatusa Euskadin Interes bereziduna

KBEaren garrantzia espeziearentzat Garrantzia bajua dela esan daiteke, izan ere 

gunean duen habitat  egokiaren azalera erlat iboki 

txikia da



Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

ZATA ARRUNTA (Caprimulgus europaeus)

ZATA ARRUNTA (Caprimulgus europaeus) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A02.02, A06.01.01 M onolaboreen zabalkundea

 A02.01 Lugorri zaharren eta latzinen azaleraren galera 

 A02.03 Ugaltze-garaian lugorriak eta uztondoak lantzea behin eta berriz

 A10.01 Labore-hertzeen eta heskeien suntsiketa eta mosaikoaren galera 

 A04.03 Latzinak sast rakadietan bihurtzea (estaldura eta altueraren igoera), naturalki basoberritu 

delako edo gizakiaren eraginez 

 A07, A08 Fitosanitarioak, ongarriak eta purinen isurketa 

 K03.04 Hazten hari diren harrapakari ant ropikoen depredazioa 

 B01.01 Espeziearentzat  mesedegarriak diren sast rakadietan baso-landaketak egitea, habitat  

opt imoaren galera ekarriz 

UGALTZE-GARAIAN HAUTATUTAKO HABITATAK

 Ez dute habirik egiten, landaretzari gabeko hutsuneak erabiltzen dituzte: garbitutako txilardiak, 

larreak, baso-landaketen ertzak, lat ina, lugorriak eta etzeak, persona gutxi dabiltzan mahast iak, 

landaretzarik gabeko aintzira-ertzak. Kantuan aritzeko zuhaitz bakart iak erabiltzen dituzte. 

 Urtean bi errunaldi dituzte, bina arrautzarekin. Airean harrapatzen dituzten intsektuetaz elikaten 

da bereziki, nahiz eta batzuetan airean geldi geratu eta lurrean dauden harrapakinak ehizatzen 

dituen. 

Euskal populazioa Daturik gabe; 1994an Bizkaian egindako 

zentsu partzial batean 102 bikote 

Joera ?

Arabako populazioa Daturik gabe

Joera ?

KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko Daturikgabe

Kontserbazio-estatusa Euskadin Interes bereziduna

KBEaren garrantzia espeziearentzat Ezezaguna



Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

M IROTZ ZURIA (Circus cyaneus)

M IROTZ ZURIA (Circus cyaneus) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A02.01 Nekazaritza-teknikek sortutako habitataren eraldaketa 

 A07 Pest iziden gehiegizko erabilera 

 G05.09, G05.11 Itxiera zineget ikoen kontrako kolpeak eta harrapaketak 

 B01 Basoberriketak

 A04.03 Txilardiak eta iratze-soroak sastrakadietan bihurtzea

NEGU-GARAIAN HAUTATUTAKO HABITATAK

 Neguan espezie eskasa da, probintziaren hegoaldean eta erdialdean ikusi daitekeen arren, 450 eta 

660 m-ko altueran (itsas mailarekiko).

 Arabako Errioxa da neguan zehar gehien ikus daitekeen eskualdea. Hala ere, zonalde honetan 

gainontzeko probintzian baino arraroagoa ugaltzaile bezala. Gertaera honek espezieak neguan 

pisu mesomediterranearra nahiago duela baieztatzen du. Behaketak eskasak direnez populazio 

negut iarra oso txikia dela ondoriozta daiteke. 

 Neguan zeharreko elikagai nagusia ugaztun txikiak dira, bereziki lursaguak eta saguak. Hauen 

zinkloek mirotzaren populazioaren gainean eragin handia dute.

Euskal populazioa 216 lurralde (2006)

Joera 2006 arte igoera, ondoren ezezaguna 

Arabako populazioa 198 lurralde (2006), Trebiño barne 

Joera 2006 arte igoera, ondoren ezezaguna

KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko Ez dago Añanako zonaldeko neguko populazioari buruzko 

daturik.

Kontserbazio-estatusa Euskadin Interes bereziduna

KBEaren garrantzia espeziearentzat Txikia, zonaldea txikia denez lurralde gutxientzako tokia 

bakarrik egongo da.



Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

ANTZANDOBI ARRUNTA (Lanius collurio)

Euskal Autonomia Erkidegoan aurki dezakeen habitata murritza da. Bailara irekietako zonalde baxuak 

erabiltzen ditu normalean, 245 m-ko alt itudean batez beste, 900 m-tara behatu izan den arren. 

Dentsitate altuenak segarako larre zabalak dituzten landazabaletan aurkitzen dira, non zonalde 

at lant iarrean dentsitate altuenak aurkitu diren 2,7 hegazt i/ 10 ha batez beste, 4 hegazt i/ 10 ha-raino iritsi 

delarik. Zonalde subkantauriarreko dentsitatea 1,2 hegazt i/ 10 ha-koa da. M uinoetan askoz ere 

eskasagoa da oraindik non aonalde at lant iarrean subkantauriarrean baino ugariagoak diren berriz ere: 

0,6 hegazt i/ 10 ha eta 0,2 hegazt i/ 10 ha hurrenez hurren. Ez du basoetan kumatzen. 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A02.01, A10.01, A10.02 Nekazaritzaren areagotzea naturalitatea eta paisaiaren egituraren 

aniztasuna galduz 

 A06.01.02 Laborantzen aldaketak (ekilorea eta zurezkoen landaketen igoera). Fitosanitarioen 

erabilera

 F02.02.03 Espolioa, legezkanpoko ehiza eta pozoinen erabilera 

 K03.04 Kumeak harrapakari ant rofiloek depredatzea 

 Landaretza naturala duten kumatzeko tokien galera. Luberriketak eta basoberritzeak

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK

 Larreak eta zuhaixka arantzatsuak dituzten zonalde irekiak behar dituzte kumatzeko eta janari-

gordailuak egiteko

 Toki hezeak, irekiak eta zauhaixkadunak, 1.500 m-ko alt itudearaino. Larreak, laborantzak eta 

heskaiak dituzten mosaikoak nahiago dituzte; zuhaixka arantzatsuak dituzten baso inguruko 

gerrikoak, oro har harizt i eta padagien inguruetan, eta zuhaixkak dituzten mendiko larreak.

 Ez ditu gogoko egitura t rinkoa eta itxia duten basoak

 Ugaltze-garaian habi gehienak zuhaixka bajuetan kokatzen dira, sasiak dituzten sastrakadietan, 

oteetan, zuhaitz txikietan eta elorrietan ere bai. Ez dira oso ezkutuan egoten eta maiz 0,25 eta 4 

m-ko altuera bitartean agerian kokatzen dira habiak. 

  Ugaltze-lurraldea ez da oso handia eta habiaren inguruan 100 m-tara zabaltzen da. 

Euskal populazioa 45.000 bikote?

Joera →
Arabako populazioa Ezezaguna

Joera →
KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko Ezezaguna

Kontserbazio-estatusa Euskadin Ez mehatxatua

KBEaren garrantzia espeziearentzat Ezezaguna, garrantzi gutxikoa azalera eskasa 



ANTZANDOBI ARRUNTA (Lanius collurio) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

PIRRIPIOA (Lullula arborea)

Alaudido europarrekin alderatuta, estaldura handiagoko zonaldeak nahiago ditu, bai Autonomia 

Erkidegoan baita bere banaketa arean ere. Sastrakadiak dituzten larreetan finkatzen dira eta, 

orokorrean zuhaizt i pixka bat  egotea atsegin dute. Zentzu honetan, maiz basoen hutsuneetan edo 

hertzetan aurki daitezke. Erkamezt iaren ordezkapenaren segidako lehen etapetan aurkitzen da sarritan, 

Arabako erdialdean oso zabalduak daudenak eta KBE barruan erlat iboki ugariak direnak. 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A02.01 Nekazaritzaren areagotzea eta lursailean kontzentrazioa 

 A04.03 Larreen galera landaretza segidaren prozesuarengat ik edota larreetan eta zonalde irekietan 

egindako baso-landaketengat ik B01

 A04.03 Artzaintza estentsiboaren galera

 A07 Bioziden erabilera

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK

 Zuhaitzak eta zihaixkak sakabanaturik dituzten zonalde irekiak behar dituzte. Basoko ekotonoak 

bereziki ust iatzen ditu, baina sastrakadiak ere bilatzen ditu, baita lursail-ertzak ere. Basoetako 

hutsuneetan ere aurki daiteke, pinuadiak izan ala espezie kaduzifolioena izan.  Landaretza-

estaldura ona eta larre-orbanak dituzten muinoen maldak atsegin ditu. Dentsitaterik altuenak 

zuhaitzak dituzten zereal laborantzetan, ipurudietan eta dehesetan aurkitzen dira.

 Ugaltze-garaian zehar intsektu kant itate handiak jaten dituzte, udazkenean eta neaguan aldiz, 

landare basat ien haziak dira elikagai nagusiak. 

Euskal populazioa 500-5.000 bikote?

Joera ↓
Arabako populazioa Euskal populazio gehiena

Joera ↓
KBEko populazioaren % euskal 

populazioarekiko

Ezezaguna

Bakana



PIRRIPIOA (Lullula arborea) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

5.4.6. BALDINTZATZAILEAK

Babestutako Natura-Gunean dauden baso-lur gehienetan Quercus generoa da nagusi. Hezeguneko 

landaretzarekin loturik ez dagoen landaretza irekia laborantzarako zailak diren zonalde txikietan 

aurkitzen da: tontor arrokatsuak, malda gogorrak, margen azaleratzeak. Zonalde hauek duela gutxi arte 

artzaintza estentsiborako erabiltzen ziren, baina gaur egun ez dute inolako erabilerarik. 

Landaretza naturala duten zonalde hauek, antzina, laborantzaren osagarriak ziren beste jardueretarako 

erabiltzen ziren, ardi eta ahuntz-abeltzaintzarako hain zuzen ere. Gaur egun artzaintzarik ez da iada eta, 

ondorioz, zonalde hauek sastrakadietan bihurtzen ari dira, belardien eta txilardien azalera murriztuz. 

Horrela, txostenaren testuinguruaren barruan, garrantzi ekologiko handia duten habitatak interes 

ekologiko gutxiagoa duten beste batzuek ordezkatzen dituzte.

Edozein kasutan ere, sast rakadien eta larreen mosaiko mota hau giza-jardueren mende dago eta 

prozesu ebolut iboak erlat iboki azkar gertatzen dira, t rantsizioko eta oreka dinamiko eta ezegonkorra 

duten habitatak sortuz. Kudeaketa xedapen argiak ezarri behar dira eta kudeaketa bideratuko duten 

kontserbazio-helburu egokiak definitu behar dira. Zentzu honetan, gertatzen ari diren dinamiketara 

moldatu behar da kudeaketa, bet i ere KBEan habitat  ezberdinek duten azalera garbia edo netoa 

denboran zehar mantenduz. Jarraitutako banaketa-patroiak paisaia-mailan habitat  anitzeko espezie 

askoren presentzia bermatu behar du, espezie kant itate handi hau mosaikoaren menpekoa baita habitat  

konkretu batena baino. M odu honetan, t rantsizioko bitarteko egoerak ez dira mugatu behar, 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A02.01 Nekazaritzaren areagotzea eta fitosanitarioen gehiegizko erabilira A07

 A10.01 lehorreko laboreetako zuhaitzen suntsiketa

 A04.03 Larreen galera landaretza segidaren prozesuarengat ik edota larreetan eta zonalde 

irekietan egindako baso-landaketengat ik B01

 A04.04 Abeltzantza estentsiboaren galera



aldakortasuna eta bioaniztasuna ematen bait iote gune osoari. Beraz, mosaikoaren kudeaketa 

dinamikoak zonalde batzuk modu askean eboluzionatzen utzi behar ditu eta berreskurapen ekintzak 

burutu ordainetan beste zonaldeetan. Bet i ere, mosaikoa eratzen eta mantentzen duten jardueren 

baldintza sozialak eta ekonomikoak eta sozialak hartu behar dira kontuan. Zentzu honetan, txilardiak 

bezalako habitat  batzuen azaleraren galera onargarria bihurtzen da belardiak mesedetzeko baldin bada. 

Neurri hauek mekanikoak edo abeltzaintzakoak izan daitezke, baina bet i ere kontuan hartuz landaretza 

naturaleko gune hauetan Hegazt ien Zuzentarauaren I. Eranskinean jasotzen diren zenbait  espeziek 

kumatzen dutela. Aldi berean, intereseko anfibio eta narrast ien babes-leku dira toki hauek eta, beraz, 

sua ezin izango da erabili kudeaketa-t resna bezala urteko inongo momentutan, aipatutako faunarentzat  

kaltegarria baita. Landaretza-segidako etapen artean dagoen harremana dela-eta, landaredi-mota 

jakinentzat  (albitz basoak kasu) azalerari dagozkien helburuak proposa daitezke txilardi eta zuhaixkadien 

kontura, kudeaketa-neurri akt iboak proposatzen badira. 

Landaretza naturaleko zonalde hauek baztertutako tokiak bezala ikusi izan dira bet i eta nekazaritza-

materialak eta hondakinak metatzeko erabili izan dira (soroetat ik kendutako harriak metatzeko, 

fitosanitarioen poteak, obra-hondakinak, …). Gainera, inguruko lur-lanketek eragina dute landaretza 

naturaleko orbanen hertzeetan. Herbizida eta fitosanitarioen erabileran edo bideen mantentzerako 

lanetan ere ez da aparteko konturik izaten ondorioak ekiditeko orduan. Ondorioz, zonalde hauen egoera 

ekologikoa eta osaketa florist ikoari eragiten dioten inpaktu puntualak ugariak izaten dira. Arazo hauek 

konpontzeko, alde batet ik, jabeekin eta herritarrekin lan egin behar da alderdi ezberdinen gaineko 

kontzientziazioa handitzeko: landaretza naturalak duen balioa, mosaiko agroforestalaren paisaian duen 

garrantzia (kolorazioak eta testurak loraldi mediterraneo ezberdinen artean, laborantzak eta basoak) eta 

zonalde hauen funtzioa plagen kontra erabilgarria den faunaren babes-leku bezala. Beste alde batet ik, 

kontserbazio fisikoa, inpaktuen minimizazioa eta egoera ekologiko egokia lortzea bermatu duten arauak 

eta xedapenak ezarri behar dira.

Tremedal LIFE proiektuaren ekintzetako batzuk orain arte belarkaren laborantzak ziren lursailen 

naturalizazioa dute helburu. Horretarako 6210*  habitataren antzekoak diren belardiak erein eta 

ugaltzen ari dira. Ereintza hauen emaitzak zehazki aurreikustea zaila da, izan ere landaretzaren 

segidaren arabera, lehenago ezaugarri nit rofiloko belardi erruderalak izan behar dira (ondorengo 

urteetan nekazaritza-lurrak izandako partzeletako ongarri-karga oso altua izango delako). Ondoren, 

belardi erruderala mikro-topografiaren eta inguruko baldintzen arabera aldatzen joango da. Edozein 

modutan, zonalde hauen altura, dentsitate eta estaldura-maila egokiak mantendu ahal izango dira, 

intereseko fauna espezie ezberdinen onurarako diren habitat  ezberdinak bilatuz. 

Zonalde hauen osaketa florist ikoaren deskribapen zehatza burutzea beharrezkoa da, urteko loraldia 

duten espezie arraroenak aurkitzeko bereziki, orkideak adibidez. 6210*  lehentasundun batasunaren 

intereseko habitataren hedapena eta kategorizazioa zehazki ezarri behar da. 

Ildo berean, interesekoak diren hegazt iak zuhaixkadien habitat  (inguruko belarkaren laborantzekin 

alderatuta) hauen menpekoak dira eta gaur egungo populazioak ez dira behar bezala ezagutzen. 

Presentzia/ absentziaren datuak daude, ugaritasun erlat iboaren datuak eta guzt i, baina Babestutako 

Natura-Gune osoan dauden landaretza naturalaren orban guzt iak definitzea eta karakterizatzea posible 

da, baita Babestutako Zonalde Periferikoan ere. Horrela, hegazt ien populazioen datu fidagarriak lortuko 

dira, edota t rantsektuak egin populazioen est ima egiteko eta populazioen eboluzioaren jarraipena 

egiteko. Esan beharra dago, logikoki, Babestutako Natura-Gune barruan eta zonalde periferikoan 

burutuko diren belarka-laborantzen naturalizaziorako ekintzek hegazt i hauen populazioentzat  

mesedegarriak izango direla.  

5.5. QUERCUS GENEROKO BASOAK ETA LOTURIKO ESPEZIEAK 

Babestutako Natura-Gunearen (KBEa eta Biotopo Babestua) azaleraren zat i nabarmengarri bat  Quercus 

generoko basoek osatzen dute (oinarrian Quercus faginea, Q. pyrenaica eta Quercus ilex). Baso hauek 

mistoak dira eta komunitate ezberdinak ezberdindu daitezke maldetan zehar orbanak edo adabakiak 

sortuz orientazioaren eta substratuaren arabera, baldintza mikroklimat iko eta edafiko ezberdinez 

baliatuz. KBEan 30,4087 ha-tako azalera betetzen dute eta Diapiroan oro har 502,2244 ha-tako azalera 



esangarria. Azken mendean zehar baso hauen ust iapena egurra, zura eta ikatzaren ekoizpenean 

oinarritzen zen, intentsitate altuko abeltzaintza jarduten ez zenean. M odu honetan, gaur egun aurkitzen 

diren basoen egitura eta funtzioak ez dira jatorrian zeuden basoen berdinak. Hala ere, interes 

paisajist iko eta ekologiko handiko inguruak dira ekotonoen azalera handitzen dutelako. KBE bezain txikia 

den inguru batean habitat  belarkarekin, zuhaixkadiekin, nekazaritza-lurrekin eta loturiko hezeguneekin 

sortzen duten mosaikoa oso interesgarria da. Tremedal LIFE proiektuaren ekintzen artean, 9240 eta 

9340 habitatak berreskuratzeko 1,9 ha-ko nekazaritza-lurretan baso-berritzeak egitea aurreikusita dago.

5.5.1. 9230 HABITATA: HARIZTI GALAIKOPORTUGESAK QUERCUS ROBUR ETA QUERCUS PYRENAICA-
REKIN

Hego-ekialdera begira dauden malda ezpel batzuen erdiko partean eta goiko aldean agertzen dira 

Quercus pirenaica-ko amezt iak. Amezt i hauek serie kantabro-baskoniko azidofilokoak dira (M elamphyro 
pratensis-Querco pyrenaicae sigmetum). Amezt i gehienek baso gaztearen itxura dute, enbor gehienak 

argalak eta altuera erdikoak dira eta zuhaitz aleen dentsitatea altua da. Basoetan ametzak dira nagusi, 

baina bestelako espezieen aleak ere ageri dira sakabanaturik: Ilex aequifolium Populus t remula, Sorbus 
aucuparia, etc. Zuhaitz hauetaz gain, ondo argiztaturiko ohianpean Arenaria montana, Erica vagans, 
Euphorbia dulcis, Holcus mollis, Hypericum pulchrum, Lathyrus linifolius, M elampyrum pratense, 
Potent illa erecta, P. montana, Pteridium aquilinum, Pulmonaria longifolia, Teucrium scorodonia eta 

bestelako espezieak ageri dira, landaretzaren izaera azidofiloa adieraziz. Flora multzo osoa azidofilo 

motakoa da eta izaera mediterraneoko landare batzuekin aberasten da, Genista polygaphylla kasu. 

Datuen Formulario Normalizatuaren arabera eta batasunaren intereseko habitaten kartografiaren 

arabera, KBE barruan habitatak duen presentzia oso txikia da, 11 ha baino pixka bat  gehiagokoa, eta 

egituraren konplexutasuna baxua da. Lakuaren hego-ekialdean, Peñuscos deritzon zonaldean, amezt ien 

orban bat  dago, iparraldera begira dagoen maldan. Babestutako Natura-Gunearen testuinguru 

orokorrean, habitataren azalera KBEan baino askoz ere handiagoa da (282,75 ha). EAEan habitat  honek 

duen ordezkaritza 13.000 ha ingurukoa da. 

9230 HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.5.2. 9240 HABITATA: HARIZTI IBERIARRAK QUERCUS FAGINEA  ETA Q. CANARIENSIS-EKIN

Bertan aurkitzen den komunitatea Spiraeo obovatae-Querco faginae sigmetum  (erkamezt ia) da. 

Zuhaitzen est ratua, irregularra eta erdiko tamainakoa da orokorrean, baxu itxurakoa. Erkamezt ian aurki 

daitezkeen bestelako zuhaitz espezieak Acer campestre, A. monspessulanum, Corylus avellana, Quercus 
rotundifolia edo Sorbus aria dira. Beraz, basoak sortzen duen errezela ez da dentsitate handikoa eta 

argia pasatzen uzten duten hutsune asko ditu. Honek ohianpea indarrez haztea ahalbidetzen du eta 

est ratu korapilatsua eta igaroezina sortzen da. Zuhaixken aniztasuna handia da: Amelanchier ovalis, 
Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Crataegus monogynea, Juniperus communis, Ligust rum vulgare, 

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 Abeltzantzak sortutako presioa B06 eta ust iapena B02.02. Basoak gezurrezko gaztetasun egoera 

batean mantenzen ditu, izan ere diametro txikiak diran agusi eta erregenerazio nagusia 

estoloietat ik dator batez ere

 J03.02 Zat iketa: hertzeko efektu handia duten orban txikiak 

 J01.01 Baso-suteak

 B02.01.02 Inguruetan egindako baso landaketetat ik datozen espezieek sortutako inbasioa 



Lonicera et rustca, Phillyrea lat ifolia, Prunus spinosa, Rosa arvensis, R. canina, Rubus ulmifolius, Ruscus 
aculeatus, Spiraea hypericifolia subsp. ovobata, Viburnum lantana eta bestelakoak. Lianen geruza ere 

aberatsa da: Clemat is vitalba, Hedera helix, Lonicera periclymenum, Rubia peregrina eta Tamus 
communis. Basoaren gerizpera moldatutako belarkaren geruzan Brachypodium sylvat icum, Epipact is 
helleborine, Euphorbia amigdaloides, Helleborus foet idus, Hepat ica nobilis, Iris gramínea, M elit t is 
melissophyllum Primula veris subsp. columnae, Pteridium aquilinum, Viola alba eta bestelako espezieak 

aurkitzen dira. Hala ere, sast rakadi eta larretakoak diren bestelako espezieak ere aurki daitezke 

(Arctostaphylos uva-ursi subsp. Brachypodium pinnatum subsp. rupest re, Bromus erectus, Carex flacca, 
Erica vagans, Genista occidentalis, G. scorpius, Helictot richon cantabricum, Sesleria argentea subsp. 

hispanica, Thymelaea ruizii, etab.) izan ere, baso hauek pairatzen duten etengabeko eragozpenek eta 

pasatzen de argitasunak baimentzen die espezie hauei baso barruan presentzia izatea. 

KBE barruan, Lakuaren mendebaldean, erkamezt iak orban garrantzitsua osatzen du, 7 ha ingurukoa, 

Valcavadaren maldetan hego-ekialderantz begira. Babestutako Natura-Gunean oro har, habitataren 

azalera 172,36 ha-takoa da, bereziki unadetan eta hegoaldera begira dauden zonaldeetan. EAEan 

habitat  honek duen azalera ia 26.000 ha-takoa da. 

9230 HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.5.3. 9340 HABITATA: QUERCUS ILEX  ETA QUERCUS ROTUNDIFOLIA-KO BASOAK

Eremuan aurki daitezkeen karraskadietan bestelako espezie gutxi aurkitzen dira, baliteke erkametzen 

bate do beste. Zuhaitz txikiak laguntzen tamaina ezberdineko zuhaixkara aurkitzen dira, perennifolioak, 

artadi mota honen ohianpea osatzen dutenak edo hutsuneak betetzen dituztenak: Buxus sempervirens, 
Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Lonicera implexa, Rhamnus alaternus, R. saxat ilis, Osyris alba, 
Phyllirea lat ifolia, etb. Aldi berean, Amelanchier ovalis, Crataegus monogyna, Lonicera et rusca, Lonicera 
xylosteum, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Spiraea hypericifolia subsp. ovobata, Viburnum lantana 

bezalako hosto galkorreko zuhaixkak ere aurki daitezke. Baso honetan herrestarien edo lianen artean 

Rubia peregrina bakarrik ageri da. Itzala iraunkorra denez, belarkaren geruza ere ez da os aberatsa: 

Brachypodium retusum, Carex humilis, Piptatherum paradoxum, Teucrium chamadrys subsp. 

pinnat ifidum , Viola alba. Basoko hutsuneetan sastrakadi ordezkatzailea garatzen da Arctostaphylos uva-

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 Abeltzantzak sortutako presioa B06 eta ust iapena B02.02. Basoak t rinkoak eta gazteak mantentzen 

ditu, batzuetan rakit ikoa eta guzt i, zuhaitz-itxura eskasarekin. Zuhaixkara est ratu ona garatzen du 

eta hildako zuhaitzak urriak dira

 J03.02 Zat iketa: hertzeko efektu handia duten orban txikiak 

 J01.01 Baso-suteak

 B02.01.02 02 Inguruetan egindako baso landaketetat ik datozen espezieek sortutako inbasioa 

 M 01.02 Aldaketa klimat ikoa (euriaren murrizketa)



ursi subsp. crassifolia, Dorycnium pentaphyllum, Genista occidentalis, G. scorpius, Erica vagans  eta 

Thymelaea ruizii espezieekin.

Datuen Formulario Normalizatuaren eta batasunaren intereseko habitaten kartografiaren arabera, 

KBEan duen presentzia erlat iboki txikia da, Peñuscos-en maldetan dauden 10 ha, Lakuaren hego-

ekialdean. Berehala honen iparraldean, karraskadi multzo batzuk aurkitzen dira, baina kartografiak ez du 

batasunaren intereseko habitat  bezala jaso. Hala ere, karraskadi orban hauen ezaugarriak direla-eta, atal 

honetan jaso dira. Babestutako Natura-Gunean oro har, karraskadiaren garrantzia eskasa da, 47,11 ha 

baino gutxiagoko azalerarekin, bereziki hegoaldeko unadetan kokatzen direnak. EAEan 26.665 ha-ko 

azalera du habitat  honek, %30,7a Natura 2000 Sarean babesturik dagoelarik. 

Baso hauek pairatu duten ust iaketa dela-eta, motzondot ik berriz ere haziz zura eta ikatza lortzeko, gaur 

egun baso hauen itxura sinplifikaturiko egiturarena da, mendi baxuarena, zuhaitz itxura gutxiko aleekin. 

Enborren gehiengoen oinarriak ez du 30 cm baino gehiagoko diametrorik eta antzinako motzondoetat ik 

datoz. Aldi berean, ust iaketa mota hauek artearen ugalketa begetat iboa sustatu dute eta, ondorioz, gaur 

egun basoek indar gutxi adierazten dute eta berriztatze naturalik ez dago ia. 

mesederako izan dira. Edozein kasutan ere, kontserbazio-egoeraren balorazioa egiteko behar adina 

informaziorik ez dagoen arren, artadi eta karraskadi hauek erakusten duten egitura eta funtzionalitatea 

oso ezberdinak dira kontserbazio-egoera egokiarekin izango luketenarekin alderatuta. 

9340 HABITATA Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa-azalera X

Egitura eta funtzio espezifikoak (ohizko 

espezieak barne)
X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Ebaluazio orokorra X

5.5.4. BASOKO HARRAPAKARIAK

Babestutako Natura-Gunearen eremuaren barruan dauden basoetan Hegazt ien Zuzentarauaren I. 

Eranskinean jasotako bi espezie ugaltzen dira: arrano suge-zalea eta zapelatz liztor-jalea.

ARRANO SUGEZALEA (Circaetus gallicus)

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 Abeltzantzak sortutako presioa B06 eta ust iapena B02.02. Basoak t rinkoak eta gazteak 

mantentzen ditu, hildako zuhaitzak urriak dira, aleen itxura zuhaixkarena da 

 J03.02 Zat iketa: hertzeko efektu handia duten orban txikiak, garapena eta berriztatze naturala 

zaila

 J01.01 Baso-suteak

 B02.01.02 02 Inguruetan egindako baso landaketetat ik datozen espezieek sortutako inbasioa 

 A 01 Lurzoruaren erabileraren aldaketengat ik suntsiketa

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK

 Baso mediterranearreko ohizko hegazt ia da (artadiak, pinudiak, artelatzadiak, amezt iak, 

ipurudiak eta sast rakadiak), baina bestelako paisaietan ere aurki daiteke: malda harritsuak, 

basodun mendiak, hezeguneetako lautadetan, etb, bertako zonalde irekietan ehizatzen baitu. 

Ingurunearen heterogeneotasunak espeziearen presentziari mesede egiten dio. Arabako 

probintziako mosaiko inguruneak onak direla dirudi, ofidio populazio egokia baldin badu. 









ARRANO SUGEZALEA (Circaetus gallicus) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

Euskal populazioa 120 lurralde est imaturik, SEO/ Birdlife 2009-2010ean

Joera ?

Arabako populazioa Daturik gabe

Joera ↑
KBEko populazioaren % euskal 

populazioarekiko

Gutxienez bikote bat  2013an = %1 

Kontserbazio-estatusa Euskadin Bakana

KBEaren garrantzia espeziearentzat Esangarria, EAEan oso bikote gutxi daudelako

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 A02.01 Areagotzeko nekazaritza-teknikek sortutako aldaketak, harrapakinei eragiten badie

 B01 basoberritzeak eta inguru irekien itxiera K02.01, baita abeltzantza estentsiboaren murrizketa 

ere A04.03

 G05.09 Linea elekt rikoekin elekt rokuzioa 

 C03.03 Parke eolikoen contra talka egitea

 J01.01 Baso-sute handiak, kumatzeko habitat  egokia galtzen duelako eta ofidioen eta sugandilen 

murrizketagat ik



ZAPELATZ LIZTORJALEA (Pernis apivorus)

ZAPELATZ LIZTORJALEA (Pernis apivorus) Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

5.5.5. BASOKO ORNOGABEAK - (EUPHYDRYAS AURINIA)

Euskal populazioa 20-50 lurralde (2009)

Joera ?

Arabako populazioa 40 bikote?

Joera ?

KBEko populazioaren % euskal 

populazioarekiko

Gutxienez bikote 1 2013an

Kontserbazio-estatusa Euskadin Bakana

KBEaren garrantzia espeziearentzat Esangarria, EAEan oso bikote gutxi daudelako 

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK

 Basoetako espezie t ipikoa, basoak eta zonalde irekiak nahasten direneko zonaldeak hautatzen 

dituena; egitura t rinkoak eta hostotsuak nahiago ditu, pagadiak eta harizt iak.

 Harrapakinen ugaritasuna, bereziki erleak eta liztorrak

 Zuhaitzetan eraikitzen du habia adarrak erabiliz. Urtean errunaldi bakarra egiten du, bat  eta hiru 

arraultza errutuz.

 Harrapakin anitzez elikatzen da, baina bereziki erleak eta liztorrak jaten ditu: ezt ia, larbak eta 

helduak. Etengabe bilatzen ditu basot ik kanpo sarritan, larreetan eta segarako belardietan 

adibidez. Art ropodoak, ugaztun txikiak, anfibioak eta narrazt iak ere aurkitzen dira dietaren 

barruan. 



BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK

 Behar dituen baldntzak orokorrean: toki hezeak, landaretzaz estaldurik, landaketarik gabea, 

beroak, uretat ik gertu, sasiama ugarirekin, zonalde lauetan edo menditsuetan (non sega-

larreetan eta belardietan aghertzen den), kalizen eta iratze zelaietan edota basoekin muga 

egiten duten belardietan.

 Ugariak dira harizt ietan, amezt ietan, lizardietan, ndo egituratutako artadietan, landare-hesietan 

eta ohianpeetan, bet i ere sasiama badago, eta zonalde zingiratsuetan. Sasiamen kontura 

elikatzen da batez ere. 



Egunez aritzen den tximeleta espezie hau ez bakana edo arraroa EAE maila, Arabako lurraldean 

erlat iboki ugaria delako. 

Espainian dagoen subespezierik arruntena beckeri da. Esan daiteke bere banaketa-eremua egonkorra 

dela, edota penintsulako banaketa zabaltzen ari dela. Bere populazio dinamika urteen arabera oso 

aldakorra da, oso populazio handiak sortzen dituen bezala, beste urte batzuetan oso ale gutxi aurkitzen 

dira. 

Euphydryas aurinia Egokia Ezegokia Txarra Ezezaguna

Banaketa azalera X

Populazioa X

Espeziearen habitata X

Etorkizuneko aurreikuspenak X

Kontserbazio-egoeraren ebaluazio 

orokorra
X

5.5.6. BALDINTZATZAILEAK

Arreo-Caicedo de Yuso KBEan aurki daitezkeen batasunaren intereseko baso-habitat  gehienak 

t itularitate publikoko lursailetan aurkitzen dira eta, honek, nabarmenki erraztu dezake kudeaketa neurri 

akt iboak martxan jartzea. Aldi berean, gainontzeko Biotopo Babestuan aurki daitekeen habitat  hauen 

azalerak OPM  (Onura Publikoko M endia) barruan aurkitzen dira. Titularitate publikoko basoetan, 

bereziki Diapiroaren ekialdean, pinu gorria edo ler gorriaren (Pinus sylvest ris) azalera garrantzitsuak 

aurkitzen dira. 

Babestutako Natura-Guneko (KBEa eta Biotopo Babestua) basoen ezaugarri ekologikoen informazio 

zehatzik ez dago eta, ondorioz, beren kontserbazio-egoerari buruzko informazioa ere eskasa da. Hala 

ere, OPM en Antolamendurako Plan Teknikoek basoei buruzko informazio pixka bat  jasotzen dute, baita 

fauna eta florari buruzko zenbait  alderdi ere. Horrela, basoei buruzko alderdi asko ezezagunak dira: 

Euskal populazioa Ezezaguna; EAEko 21 BGLetan presentzia 

nabarmengarria da 

Joera Ezezaguna

Arabako populazioa Arabar lurraldean erlat iboki ugaria

Joera Ezezaguna

KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko Ezezaguna

Kontserbazio-estatusa Euskadin Ez mehatxatua

KBEaren garrantzia espeziearentzat

M EHATXU-FAKTORE GAKOAK

 E01 Urbanizazioa dela-eta habitataren suntsiketa edo desagerketa

 A02.03, A04.03 Lurzoruaren ohizko erabileren aldaketa (kasu honetan zelaiena)

 A10.01, A10.02 Nekazaritza intentsiboa baso-hertzeen eta landare-hesien suntsiketarekin 

 B01.02 Espezia aloktonoekin birlandaketak

 B06 Gehiegizko abeltzantzak sortutako ohianpearen degradazioa



habitat  hauen egitura,  ohianpearen osaketa, zuhaitz eta zuhaixkara geruza edo est ratuen 

heterogeneotasuna, intereseko espezie sekundarioen ugaritasuna, hildako egurraren bolumena 

hektarea bakoitzeko, zuhaitz helduen, zaharren eta okituen dentsitatea, basoko hutsuneen dentsitatea, 

etab. Hala ere, gutxi kudeatutako unadekin alderatuz gero, KBEan eta Biotopo babestuan aurkitzen diren 

basoen hildako egurraren (tamaina handi eta txikikoak, zut ik zein eroriak) kant itatea baxuagoa dela argi 

eta garbi ikusten da. Antzekoa gertatzen da zuhaitz helduen eta zaharren dentsitatearekin. 

Beraz, Babestutako Natura-Gunean aurkitzen diren gaur egungo basoen kontserbazio-egoeraren 

ebaluazio zehatza egitea ez da posible. Indize fidagarriak, alderagarriak eta sent ikorrak behar dira epe 

motzeko aldaketak antzemateko eta kudeaketa bideratzeko. Beraz, maila ezberdinen ebaluazioa egin 

ahal izateko balio kuant itat iboak ezarri behar dira. Zentzu honetan, hildako egurraren neurketak 

aldaketak izan ditzake epe motzean eta, ondorioz, epe erdi eta luzerako aldaketak aztertu eta 

ebaluatzeko bestelako adierazleak erabili behar dira, esate baterako: basoetako hegazt ien populazioen 

joerak, koleoptero saproxilikoen ugaritasuna eta aniztasuna edota est ratu ezberdinetan aurkitzen diren 

espezieen  aniztasuna. Edozein kasutan ere, adierazle hauen emaitzak alderagarriak izan behar dira 

beraien artean eta beste inguruneetan ere erabilgarriak izan behar dira maila ezberdinetan informazio 

fidagarria lortu ahal izateko.  

Esan beharra dago, KBE eta Biotopo Babestu barruan aurkitzen diren Quercus generoko basoak nahiko 

gazteak direla gaur egun, artzaintza, egurgintza eta ikazkintza jarduerak utzi zirenet ik motzondoetat ik 

ernaberritzen ari delako basoa. Kasu hauetan kontserbazio-ekintzen helburua baso gazte hauek egitura 

helduagoetan bihurtzea izango da: ernaberritze gutxiagorekin, ondo egiturako aleekin, landaretza-

segida sustatuz eta egokia den zuhaixka-estaldurarekin. Horretarako, mendi publikoen baso-

kudeaketako ekintzak erabili daitezke. 

Zentzu honetan, interesgarria da bertan ugaltzen diren intereseko hegazt i harraparien kumatze-

zonaldeak zehaztea, beharrezkoak diren zuhurtasun-neurriak ezartzeko (adibidez, kasua balitza, bideak 

eta irisgarritasuna kudeatzea) eta basoaren kudeaketarekin loturiko ekintzak antolatu ahal izateko. 

Euphydryas aurinia tximeletaren kasuan, Tremedal LIFE proiektuaren baso-berritzeen ekintzetan 

sasiama autoktonoa erabiltzea interesgarria litzateke espezie honen mesederako. 

5.5. INPAKTUEN ETA PRESIOEN TAULA OROKORRA 

Hurrengo taulan, ikuspuntu orokorra erabiliz, eremuan egiten diren jarduera ezberdinak, sortzen 

dituzten inpaktuak eta eragiten dieten kontserbaziorako elementu gakoak laburbiltzen dira (habitat  bat  

baino gehiago dagoenean, inpaktu handiena jasotzen duen habitata beltzez nabarmentzen da). 

Jarduerak Inpaktuak Habitatak Espezieak

A01. Landaretza naturala duten 

azaleren lur-lanketa edo luberriketa

1410, 1510* , 

3190* , 6220* , 

7210* , 7230, 

92A0 

(potentziala)

Circus aeruginosus, Acrocephalus 
scirpaceus, A. arundinaceus, Panurus 
biarmicus, Coenagrion mercuriale, 
Juncus acutus, Ophioglossum 
vulgatum, Frankenia pulverulenta, 
Berula erecta, Puccinellia fasciculata, 
P. hispanica (P. festuciformis cf), M ilvus 
migrans, Circus cyaneus, Caprimulgus 
europaeus, Lanius collurio, Calandrella 
brachydactyla, Lullula arborea, Sylvia 
undata

Lakuko 

errekaren 

arroan zehar 

belarkaren 

nekazaritzaren 

areagotzea

A07, A08, H01.05. Fitosanitario eta 

ongarrien ekarpena. Ondorioz H01. 

Uraren kalitatearen galera eta K01.02 

1410, 1510* , 

3190* , 6220* , 

7210* , 7230, 

Circus aeruginosus, Acrocephalus 
scirpaceus, A. arundinaceus, Panurus 
biarmicus, Coenagrion mercuriale, 



Lohiz betetzea. 92A0 

(potentziala)

Juncus acutus, Ophioglossum 
vulgatum, Frankenia pulverulenta, 
Berula erecta, Puccinellia fasciculata, 
P. hispanica (P. festuciformis cf)

A10.01, A10.02, B01. Lugorri eta 

latzinen galera 

6220* , 6210* , 

4090

Caprimulgus europaeus, Lanius 
collurio, Calandrella brachydactyla, 
Lullula arborea, Sylvia undata, Circus 
aeruginosus, Cistus crispus

A10.01 Labore-hertzeen eta heskaien 

luberritzeak, mosaikoaren galera

7230, 92A0 

(potentziala)

Euphydryas aurinia, Coenagrion 
mercuriale, Lanius collurio

G01 Erabilera publikoak sortutako 

eragozpenak

7210* , 7230 Circus aeruginosus, Acrocephalus 
scirpaceus, A. arundinaceus, Panurus 
biarmicus

Gatz-Haraneko kultura-ondarearen 

berreskurapena

1510* Ochthebius notabilis, Arthemia 
parthenogenet ica, Neoporus baet icus, 
Frankenia pulverulenta subsp. 

pulverulenta, Juncus acutus, Puccinellia 
fasciculata, Puccinellia hispanica

Erabilera 

publikoa

B02.02, J02.10, Landaretza 

naturalaren zanpaketa

1410, 1510* Juncus acutus,  Frankenia pulverulenta, 
Puccinellia fasciculata, P. hispanica (P. 
festuciformis cf),

Abeltzaintza-

jardueraren 

desagertzea

A04.03 Lugorriak sast rakadietan 

bihurtzea 

6220* , 6210* , 

4090

Sylvia undata, Caprimulgus europaeus, 
Calandrella brachydactyla, Circus 
cyaneus, Circus aeruginosus, Cistus 
crispus, Circaetus gallicus, Pernis 
apivorus, Triturus helvet icus

Espezie 

exot ikoen 

sarrera

I01. Sartutako faunaren presentzia 

altua 

3190* , 7210* Circus aeruginosus, Acrocephalus 
scirpaceus, A. arundinaceus, Panurus 
biarmicus, Triturus helvet icus

Quercus 

generoko 

basoen 

mendeetako 

ust iapena

B02.03. Ohianpearen suntsiketa 

B02.04. Hildako zuhaitzen edo 

kaltetuen eliminazioa

B02.06. Basoen garbiketa

J03.01. Habitataren ezaugarri 

espezifikoen murrizketa edo galera

J03.02. Gizakiak sortutako habitaten 

arteko konekt ibitatearen murrizketa

9340, 9230, 

9240

Circaetus gallicus, Pernis apivorus, 
Euphyrdryas aurinia



6 KONTSERBAZIO-HELBURUAK 

Eskura dagoen informazioaren bitartez kontserbaziorako elementu gako bakoitzaren kontserbazio-

egoera ezarri ondoren, epe luzerako diren Helburu Orokor ezberdinak proposatzen dira, 

kontserbaziorako edo kudeaketarako gakoak diren elementuen kontserbazio-egoera egokia lortzea 

ahalbidetuko dutenak. Helburu Orokor guzt iak ezingo dira lortu plangintza hau indarrean dagoen 

garaian zehar, zeren eta sarritan, sistema naturalek erantzuteko eta eboluzionatzeko denbora handia 

behar dute, eta bestetan, sistemen hasierako egoera kaltetuegia dago. Kasu hauetan, kudeaketa t resna 

hau indarrean dagoen bitartean desiratzen den egoerarantz bideratutako aurrerapauso partzialak 

bakarrik eman ahal izango dira. 

Beste modu batean esanez, Helburu Orokorrak kudeaketaren azkeneko helburuak dira eta, lehenago 

aipatu bezala, batzuetan ezin izango dira lortu 6 urte dirauen plangintzaren indarrean egoteko garaian 

zehar. Helburu Orokorrak lortzeko Helburu Operat iboak ezartzen dira eta, hauek jarraituz eta eskura 

dauden baliabideak kontuan harturik, Helburu Orokorretarantz aurreratzen da kontserbazio-egoera 

egokiak ahal diren bezain azkar lortzeko. 

Edozein kasutan ere, elementu gakoekin lan egiterakoan, eremuan nabarmenak diren elementuen 

kontserbaziorako kudeaketa-neurriak har daitezke eta, honi esker, erraz ebalua daitezkeen helburuen 

kudeaketa errazten da. Hala ere, bet i kontuan hartu behar izango da kudeaketa txosten honetan 

ezarritako neurriak eremuaren osotasun ekologikoa babesteko direla, Euskadiko babestutako guneen 

sareari koherentzia emateko direla eta, azkenik, ekosistemen onura eta ingurumen-zerbitzuak izateko 

direla.

Kontserbaziorako elementu gako batzuk komunean dituzte KBEak eta Añanako Diapiroko Biotopo 

Babestuak eta, hauen kasuan, ezarritako Helburu Orokorrak eta Operat iboak komunak dira. Hobeto 

ulertu ahal izateko hurrengo koloreekin ezberdintasunak nabarmendu dira.. 

           KBEan bakarrik

           KBEan eta Biotopo Babestuan 

           KBEa ez den Biotopo Babestuaren gainerako azaleran

Elementu gakoa: Ur gezako habitatak eta loturiko espezieak

1. Helburu Orokorra Arreo-Caicedo de Yuso Lakuko ur gezako habitaten potentzial 

ekologikoa berreskuratu, zohikaztegien, lezkadien eta aintzira-

hertzeko landaretzaren gerrikoa barne; hezegunearen egoera 

ekologiko egokia lortuz eta intereseko hegazt iak izateko habitataren 

gaitasuna handituz. 

1.1. Helburu Operatiboa Ibai-karramarro amerikarrak eta arrain-espezie exot ikoek sortutako 

erain kaltegarrien murrizketa nabarmena. 

1.2. Helburu Operatiboa Inguruko laborantzek sortutako mehatxu-faktoreak ekidin eta 

murriztu.

1.3. Helburu Operatiboa Lakuaren, errekaren eta gorantz dauden hezegune txikien landaredi-

naturalaren gerrikoa handitu, bai azaleran baita babes-mailan ere.

1.4. Helburu Operatiboa KBEko erabilera publikoak eta azpiegiturek habitat  eta espezieen 

gainean sortutako etorkizunean gerta daitezkeen inpaktuak ekidin.

1.5. Helburu Operatiboa Lakuko ur-maila bermatu eta ur-dinamikaren gaineko edozein inpaktu 

ekidin.



1.6. Helburu Operatiboa Lakuan aurkitzen diren intereseko espezieen populazioen 

kontserbazio-egoeraren ezagutza sakondu. 

Elementu gakoa: Lakuko iturburu gazia eta loturiko habitat eta espezieak

2. Helburu Orokorra Lakuko iturburuan aurkitzen diren habitat  halofiloen kontserbazio-

egoera egokia lortu.

2.1. Helburu Operatiboa Landaretza halofiloaren gerrikoaren azalera eta babesa handitu. 

2.2. Helburu Operatiboa Habitat  halofiloen inguruko nekazaritza-jarduerek sortutako mehatxu-

faktoreak ekidin eta murriztu.

2.3. Helburu Operatiboa Habitat  halofiloen osaketa florist ikoa, dinamika eta mikrobanaketa 

zehazki ezagutu. 

Elementu gakoa: Gatz-Harana eta loturiko habitat eta espezieak

3. Helburu Orokorra Gatz-Haranaren kultura eta arkitektura-ondarearen berreskurapena 

eta erabilera publikoa habitat  eta espezie halofiloen 

kontserbazioarekin bateragarriak izan behar dira.

3.1. Helburu Operatiboa Flora halofiloaren garapenerako gune egokiak gorde. 

3.2. Helburu Operatiboa Habitat  halofiloen osaketa florist ikoa, dinamika eta mikro-banaketa 

zehazki ezagutu.

3.3. Helburu Operatiboa Ornogabe halofiloen dinamikak zehazki ezagutu; beraien 

garapenerako eta finkapenerako mikro-gune egokienak babestu eta 

kontserbatu.

Elementu gakoa: Larreak, sasrakadiak eta loturiko espezieak

4. Helburu Orokorra Belardien eta sast rakadien habitaten kontserbazio-egoera hobetu, 

baita hauen menpekoak diren fauna espezieena ere.

4.1. Helburu Operatiboa KBE barruko 6220*  Brachypodium retusum-en albitz basoen eta 6210*  

larre mesofiloen habitaten azalerak handitu.

4.2. Helburu Operatiboa Larre eta sast rakadien gaineko mehatxu-faktoreak ekidin eta 

desagerrarazi.

4.3. Helburu Operatiboa Habitat  hauen osaketa florist ikoa eta hauen menpekoak diren 

hegazt ien populazioak zehazki ezagutu.

Elementu gakoa: Quercus generoko basoak eta loturiko espezieak

5. Helburu Orokorra Quercus generoko basoen kontserbazio-egoera hobetu, batasunaren 

interesekoak direnak, eta intereseko basoko hegazt iak izateko 

gaitasuna handitu. 

5.1. Helburu Operatiboa Baso helduen naturalitatea eta egitura-konplexutasuna lortu.

5.2. Helburu Operatiboa KBEko eta Biotopo Babestuko basoen eta intereseko fauna eta 

floraren populazioen kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza hobetu.

5.3. Helburu Operatiboa Basoko harrapariek kumatzen duten zonaldeak ezagutu eta babestu. 



7 KONTSERBAZIORAKO ARAUAK

ES2110007 Arreo-Caicedo de Yuso Lakua Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) eta Añanako Diapiroko 

Biotopo Babestua izendatzeko gakoak izan diren interes erregionaleko edo batasunaren intereseko 

habitat  eta espezie basat iei buruzko arauak ezartzen dira atal honetan, lehenago zehaztutako 

helburuetat ik abiatuta ezarri direnak eta arauzko izaera dutenak. 

Horrela, atal honetan jasotzen diren erregulazioen helburua Babestutako Natura-Gunean indarrean jarri 

behar diren arau espezifikoak garatzea da. Arau hauek babestutako zonaldeen araudi orokorrak (Natura 

2000 Sarea eta EAEko habitat  eta espezie basat ien Legea) baino zehatzagoak dira. Oro har, administ razio 

publikoei eta zonaldeko erabiltzaileei zuzenduriko arauak dira.  

Txosten honetan “ erregulazio”  bezala hurrengoa ulertzen da: Kontserbazio-helburuak lortzeko 

beharrezkoak diren beharrizan, debeku, baldintzapen eta irizpide multzoa da. 

Zehazki, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren eremuan martxoaren 17ko 34/ 2015 Dekretua dago 

indarrean, ingurune hidrikoari lotuta dauden Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta hegazt ien 

Babes Bereziko Eremuetarako (BBE) arau orokorrak onartzen dituena.

7.1. BABESTUTAKO NATUR-GUNERAKO ERREGULAZIO OROKORRAK

7.1.1. ARREO-CAICEDO DE YUSO KBE-RAKO ERREGULAZIO OROKORRAK

1. M artxoaren 17ko 34/ 2015 Dekretua bete beharko da, ingurune hidrikoari lotuta dauden 

Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) eta Hegazt ien Babes Bereziko Eremuetarako (HBBE) 

arau orokorrak onartzen dituena.

2. Landaretza naturala eta edota txilardiak dauden zonaldeetan luberritzeak debekatzen dira. 

3. Abeletxeak, biltegiak eta nekazaritza-instalazioak eraikitzea debekatzen da.

4. Ureztatze-sistemak jartzea debekatzen da.

5. KBEko bide-sare guzt ian kirol-lasterketak debekaturik daude.

6. Kanpaldi librea, bibakak moduan gaua pasatzea, furgonetak, auto-karabanak eta bestelako 

moduan KBEan gaua pasatzea debekatzen da, Lakuko Amabirjinaren Ermitaren aparkalekuan 

barne.

7. Inguruko lasaitasuna apurtzea debekatzen da ihes-hodi askeen, megafonoen, klaxonen eta 

bestelako kutsadura akust ikoa sortzen dutenen bidez.

8. Energia eta fluidoak garraiatzeko eta telekomunikaziorako eta antzeko seinaleak kokatzeko 

aireko azpiegitura berriak eraikitzea debekatzen da.

9. Landare-espezie exot ikoak landatzea debekaturik dago eta, orokorrean, organo kudeatzaileak 

kontserbazio-neurri bezala baimendutako landaketak izan ezik.

10. KBEan landaretza naturala duten zonaldeetan itxiera zineget ikoak eta finkak mugatzeko 

metalezko hesiak erabiltzea debekatzen da. Hesiak fauna basat iarentzat  iragazkorrak izan 

beharko dira.

11. Kudeaketa-t resna hau indarrean sartzerako orduan erabilera ezberdina duten lurretan baso-

espezie aloktonoen landaketa berriak debekatzen dira.

7.1.2. BABESTUTAKO NAUR-GUNERAKO (KBE ETA BIOTOPO BABESTUA) ERREGULAZIO OROKORRAK

12. Puccinellia fasciculata, Puccinellia hispanica, Frankenia pulverulenta eta Juncus acutus espezieen 

erauzketa osoa edo partziala debekatzen da, arrazoi zient ifikoengat ik bada ere. Salbuespen dira 

babestutako natura-gunearen organo kudeatzaileak bereziki baimendutakoak ebazpen espezifiko 

baten bidez.

13. Babestutako Natur-Guneetako zelaietako habitatetan kanpoko ernalketak (kareztatzeak, 

abonatuak eta medeatzeak) egitea eta habitat  hauetakoak ez diren espezieekin berrernaltzeak 

egitea debekatzen da.



14. Zelai-txilardegi mosaikoa dagoen zonaldeetan herbizidak eta fitosanitarioak erabiltzea 

debekatzen da.

15. Babestutako Natur-Gune osoan erauzketa-jarduerak debekaturik daude, Añanako Gesaltzako 

jarduerak izan ezik eta Babestutako Natur-Gunearen organo kudeatzaileak baimendutako art isau 

izaerako erauzketak izan ezik. 

16. Barrut i zineget iko industrialak ezartzea eta berehala ehizatzeko aleak askatzea debekatzen da.

17. Nekazaritza-ondare etnologikoaren eta lursailen egituren elementuen suntsiketa edo moldaketa 

debekatzen da, esate baterako harrizko hormak, soro-mailak edota zuhaitzak eta heskaiak 

dituzten laborantza-ertzak.

18. Organo kudeatzailearen baimenik gabe lur-mugimenduak, lur-berdinketak eta aldaketa 

fisiografikoak sortzen dituen edozein ekintza egitea debekatzen da, nekazaritza-partzelen 

berriztatzeekin lorturikoak barne.

7.1.3. BABESTUTAKO ZONALDE PERIFERIKORAKO ERREGULAZIO OROKORRAK

Habitat  Zuzentarauaren 6. art ikuluaren 2, 3 eta 4. ataletako prebentzio-erregimenaz gain, hurrengo 

erregulazioak egongo dira indarrean: 

19. Babestutako Natur-Gunearean eta bere Babestutako Zonalde Periferikoan lurrazpiko uraren 

ust iapen berriak debekatzen dira, ohizkoak ez diren eta behar bezala just ifikaturik dauden 

arrazoiengat ik ez bada, non Babestutako Natur-Gunearen organo kudeatzailearen eta ur-

esparruko dagokion administ razioaren aurret iko baimena behar izango den.

7.2. ELEM ENTU GAKOEN ARABERA EZARRI BEHARREKO ERREGIM ENA

Ondoren ezartzen diren arauak lehenago ezarritako arau orokorren osagarriak dira eta dagokien 

elementu gakoen gainean bakarrik ezarri edo aplikatuko dira.

1. Helburu 

Orokorra

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuko ur gezako habitaten potentzial ekologikoa 

berreskuratu, zohikaztegien, lezkadien eta aintzira-hertzeko landaretzaren 

gerrikoa barne; hezegunearen egoera ekologiko egokia lortuz eta intereseko 

hegaztiak izateko habitataren gaitasuna handituz.

1.1. Helburu 

Operatiboa 

Ibai-karramarro amerikarrak eta arrain-espezie exotikoek sortutako eragin 

kaltegarrien murrizketa nabarmena.

Erregulazioak 20.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuan ontziak debekaturik daude; salbuespen dira 

KBEaren kudeaketarekin loturikoak. Bet i ere beharrezko desinfekzio neurri 

guzt iak hartuko dira zebra-muskuiluen eta antzeko espezieen sarrera ekiditeko.

21.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuan arrantza egitea debekatzen da; salbuespen dira 

organo kudeatzaileak espezie exot ikoak kentzeko burututako ekintzak.

22.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuan edozein espezie exot iko sartzea debekatzen da.

23.Lakuaren kontserbazio-egoeraren jarraipenerako neurketak egiteko aparailuen 

instalazioa baimentzen da.

24.Espezie exot ikoak erauzteko aldian behingo t ranpa selekt iboak baino 

intentsuagoa den edozein teknika erabili baino lehen, behar bezala ebaluatuko 

dira KBEan izan ditzakeen ondorioak, Ondare Naturala eta Bioaniztasunaren 

42/ 2007 Legeak ezartzen duen bezala, baita indarrean dagoen ingurumenari 

buruzko arauak ere. Ekintzak ezingo dira burutu lezkadietako hegazt ien eta 



zingira-mirotzaren kumatze-garaiaren barruan (otsailaren 15et ik abuztuaren 

15era).

25.Ingurune abiot ikoari buruzko ezagutza handitu eta jarraipenen ahaleginak 

areagotu behar dira: hidrologia, egoera ekologikoa oro har (uren kalitatea barne, 

etab.), lurrazpiko urekin duten harremana, etab.

1.2. Helburu 

Operatiboa

Inguruko laborantzek sortutako mehatxu-faktoreak ekidin eta murriztu.

Erregulazioak  

1.3. Helburu 

Operatiboa

Lakuaren, errekaren eta gorantz dauden hezegune txikien landaredi-naturalaren 

gerrikoa handitu, bai azaleran baita babes-mailan ere.

Erregulazioak 26.KBEan barneratu den hezegune sektore txikia RAM SAR-en mugaketan barneratu.

27.Tremedal LIFE proiektuak berreskuratutako partzeletat ik ibilbideak, zaldainak, 

bideak eta erabilera publikoko bestelako azpiegiturak eraikitzea debekaturik 

dago. Salbuespena da Lakuaren mendebaldean dagoen behatokira iristeko bidea. 

28.Lakua bera, hertzeak, aintzira elikatzen duen azaleko isuria edota azaleko edo 

lurrazpiko uren dinamika naturala eralda dezaketen harri-lubetak, oholesiak, 

ontziratzeko tokiak, erreken bideratzeak, kanalizazioak, urtegiak, dikeak, 

drainatzeak edo aintzira eraldatuko duten edozein egitura art ifizial eraikitzea 

debekatzen da. 

29.M odu orokorrean, KBEko erreken ibilbideen 5 m-tako zabalerako sortasun-

bidean ekintzak burutzea debekatzen da. Indarrean dagoen araudiaren arabera, 

ur-esparruari dagokion administ razioaren baimena beharko da KBEko erreken 

gainerako polizia-zonaldeetan ekintzak burutzeko.

30.Landare-espezie exot ikoak eta KBEko habitatekoak ez diren hertzeko landareak 

edo urtarrak landatzea debekatzen da.

31.Hezeguneko landaretza naturalaren gerrikoaren gainean edozein material mota 

metatzea debekatzen da.

32.Ekosistema urtarrari loturiko landaretza naturala dagoen tokietan abeltzaintza 

sartzea debekatzen da. Salbuespenak dira landaretza urtarraren kudeaketarekin 

loturiko organo kudeatzailearen ekintzak. 

33.Hezegunearen inguruetan landaretzaren kudeaketarako herbizidak erabiltzea 

debekatzen da.

34.Lakura edozein hondakin solido zein likido isurtzea debekatzen da, nekazaritza-

ureztatzeen drainatzeak eta gaur egungo azaleko isurketaren eraldaketak barne 

(kudeaketa arrazoiengat ik erabakitakoak salbuespenak dira).

35.Lakuko landaretza perimetralaren kudeaketako edozein ekintza, lezkadia eta 

helofitoak barne, ezin izango da burutu zingira-mirotzaren eta lezkadiko 

hegazt ien kumatze-garaian (otsailaren 15et ik abuztuaren 15era). 



36.Tremedal LIFE proiektuaren barruan berreskuratzeko diren lursailen landaretza-

segidaren kudeaketa prozesuan ingurune urtarreko komunitateei lehentasuna 

eman behar zaie.

37.Hertzeko landaretzaren berreskurapenerako ekintzetan hezeguneetako eta 

Lakuko errekako gerrikoei eman behar zaie lehentasuna.

38.Laku eta erreka-hertzeko ekosistemak indartzeko landaketak egiten badira, bet i 

bertako lertxundietako, sahast ietako, tamarindoetako eta basoetako gerrikoko 

errosazeoen espezieak erabiliko dira, eta posible den guzt ietan eskualdeko 

material genet ikoarekin egingo da lan.

39.Hertzeko basoan eta laku barruan eroritako edo hildako zuhaitzak mantenduko 

dira, uretako ugaztunen eta hegazt ientzat  babes-leku eta etzalekuak izateko.

1.4. Helburu 

Operatiboa

KBEko erabilera publikoak eta azpiegiturek habitat eta espezieen gainean 

sortutako etorkizunean gerta daitezkeen inpaktuak ekidin.

Erregulazioak 40.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren, errekan gorako hezegunearen eta iturburu 

gaziaren ur-laminaren gainean erabilera publikoko edozein azpiegitura eraikitzea 

debekatzen da (behatokiak, dorreak, zaldainak, ontziratze-tokiak).

1.5. Helburu 

Operatiboa

Lakuko ur-maila bermatu eta ur-dinamikaren gaineko edozein inpaktu ekidin.

Erregulazioak 41.Lakuaren azalet ik, erreketat ik eta bertara isurtzen duten jariatzeetat ik ura 

hartzea debekatzen da.

42.Obrak, ekintzak eta lur-mugimenduak burutzerakoan azaleko jariatzea lakuaren 

arro hidrografikot ik kanpora deribatzea debekatzen da.

1.6. Helburu 

Operatiboa

Lakuan aurkitzen diren intereseko espezieen populazioen kontserbazio-egoeraren 

ezagutza sakondu.

Erregulazioak 43.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren ur-laminako ekosistemaren zient ifikoa edo 

kudeaketakoa ez den edozein erabilera debekatzen da. 

44.Jarraipenaren periodikotasuna 92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 17. art ikuluak 

ezarritakoaren araberakoa izango da. Zentzu honetan, analit ika fisiko-kimiko eta 

biologikoen periodikotasuna handitzea, gutxienez kanpaina batekin urtaroko, 

komenigarria litzateke hezegunearen egoera ekologikoa zehazteko. 

2. Helburu 

Orokorra

Lakuko iturburuan aurkitzen diren habitat halofiloen kontserbazio-egoera egokia 

lortu.

2.1. Helburu 

Operatiboa

Landaretza halofiloaren gerrikoaren azalera eta babesa handitu.

Erregulazioak 45.Lakuko iturburu inguruko landaretza halofiloa dagoen zonaldera sartzea, oinez 

eta guzt i, debekatzen da. 



46.Lakuko iturburu inguruko landaretza halofiloa dagoen zonaldean motorra duten 

ibilgailuekin sartzea debekatzen da. 

47.Lakuko iturburuaren inguruan bide edo pista berriak irekitzea debekatzen da. 

48.Lakuko iturburuaren eta loturiko landaretza halofiloaren inguruan gatza, 

sedimentuak edota material geologikoak erauztea debekatzen da, baita ur, gesal 

eta lur-mugimenduak egitea ere. 

49.Nekazaritzari irabazitako lurretan ekosistema halofiloak indartzeko landaketak 

egiten badira, bet i larre eta ihitoki halofiloetako eta sast rakadi halonit rofiloetako 

espezie autoktonoak erabiliko dira,  posible den guzt ietan eskualdeko material 

genet ikoa erabiliz. 

2.2. Helburu 

Operatiboa

Habitat halofiloen inguruko nekazaritza-jarduerek sortutako mehatxu-faktoreak 

ekidin eta murriztu.

Erregulazioak

2.3. Helburu 

Operatiboa

Habitat halofiloen osaketa floristikoa, dinamika eta mikro-banaketa zehazki 

ezagutu.

Erregulazioak 50.Jarraipenen periodikotasuna 92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 17. art ikuluak 

ezarritakora moldatuko da. 

3. Helburu 

Orokorra

Gatz-Haranaren kultura eta arkitektura-ondarearen berreskurapena eta erabilera 

publikoa habitat eta espezie halofiloen kontserbazioarekin bateragarriak izan 

behar dira.

3.1. Helburu 

Operatiboa

Flora halofiloaren garapenerako gune egokiak gorde.

Erregulazioak 51.Gatz-Haranean erabilera publikorako ezarritako ibilbideetat ik kanpo landaretza 

duten zonaldeetara publiko orokorra iristea debekatzen da. Salbuespen dira 

gatzagaren ekoizpenerako eta mantentzerako baimendutako pertsonak.

52.Gatz-Haranean dauden landare-zonalde interst izialetan luberritzeak eta 

sast rakadiak kentzea debekatzen da, organo kudeatzaileak baimendutakoak izan 

ezik. 

53.La M uera errekaren hertzeetan artaldeak elikatzea debekatzen da, erreka Gatz-

Haranet ik zehar pasatzen denean eta Diapiroaren muga arte.

54.Gatz-Haranean edozein motatako herbizidak erabiltzea debekatzen da.

55.La M uera errekaren bidearen eta hertzeen mantentzerako makinaria erabiltzea 

debekatzen da, Gesaltzat ik Biotopoaren mugaraino. 

56.Gatz-Haranean publikoa duten ekintzak burutzerakoan, ez dira burutuko habitat  

halofiloak dituzten zonaldeetan eta urbanizaturik dauden edo landaretza gabeko 



zonaldeetan egingo dira.

57.Añanako Gatz-Haraneko gesaltza-konplexua zaharberritzeko lanak egiterako 

orduan landaretza halofiloaren gaur egungo hedapenari eta aniztasunari ezin 

izango zaio kalterik sortu. Haranaren azaleraren %15a 1510*  habitataren 

finkapen eta garapenerako zonalde egokiak bezala gordetzeko aurreikuspenak 

egingo dira, gaur egun ordezkaritza hoberena biltzen dituzten zonaldeei 

lehentasuna emanez. 

58.Gesaltza-azpiegiturarik ez dauden tokietan gesala iristen ez denez ekosistema 

halofitoak mugaturik daude, eta hauek indartzeko landaketak egiten badira, larre 

eta ihitoki halofiloetako espezie autoktonoak erabiliko dira, posible denean, 

eskualdeko material genet ikoa erabiliz. Organo kudeatzailearen baimen espresa 

beharko da. 

3.2. Helburu 

Operatiboa

Habitat halofiloen osaketa floristikoa, dinamika eta mikro-banaketa zehazki 

ezagutu.

Erregulazioak 59.Larrain berriak eta gesaltza-paisaiako elementuak berreskuratzen hasi baino 

lehenago, azterketa botaniko zehatza egingo da, eta landare halofilo ezberdinen 

aleak jasotzen dituen plano bat  egingo da.

60.Gatz-Haranaren interpretaziorako azpiegiturak ondare naturalaren (flora 

halofiloa barne) alderdiak protagonismo handiagoarekin barneratu behar ditu.

61.EAEko Hezeguneen Jairraipen Sarearen azterketek Gatz-Haraneko landaretza 

halofiloaren egoera jarraitzeko ebaluazio espezifikoa barneratu beharko dute, 

eta ez gaur egun begiratzen diren makrofito urtarrak bakarrik. Jarraipenaren 

periodikotasuna 92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 17. art ikuluak ezartzen duenaren 

araberakoa izango da. 

3.3. Helburu 

Operatiboa

Ornogabe halofiloen dinamikak zehazki ezagutu eta beraien garapenerako eta 

finkapenerako mikro-gune egokienak babestu eta kontserbatu.

Erregulazioak 62.Gatz-Haraneko edozein motatako ornogabe erauztea edo harrapatzea 

debekatzen da, salbuespen dira arrazoi zient ifikoengat ik Babestutako Natura-

Gunearen organo kudeatzaileak baimendutakoak.

63.Gatz-Haranean fauna ornogabearen edozein espezie exot iko sartzea debekatzen 

da.

64.Gaur egun edo iraganean tapiz mikrobianoak eta bio-filmak dituzten zonaldeetan 

la M uera errekaren bide edo ertzak eraldatzea debekatzen da. 

65.Gesaltza-konplexuaren berreskurapen lan berriek sor ditzaketen intereseko 

ornogabe populazioen eta tapiz mikrobianoen gaineko inpaktuen ebaluazioa 

derrigorrezkoa da, eta eraginak ekiditeko, zuzentzeko eta konpentsatzeko 

neurriak hartuko dira. 

66.EAEko Hezeguneen Jarraipen Sarearen azterketek Gatz-Haraneko ornogabe 

urtarren egoeraren ebaluazio espezifikoa barneratu beharko dute, ingurune 

hiper-gaziak diren hezegune berezi hauen adierazleak bait ira. Jarraipenaren 

periodikotasuna 92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 17. art ikuluak ezartzen duenaren 



araberakoa izango da.

4. Helburu 

Orokorra

Belardien eta sastrakadien habitaten kontserbazio-egoera hobetu, baita hauen 

menpekoak diren fauna espezieena ere.

4.1. Helburu 

Operatiboa

KBE barruko 6220*  Brachypodium retusum-en albitz basoen eta 6210*  larre 

mesofiloen habitaten azalerak handitu.

Erregulazioak 67.KBE barruan eta Biotopo Babestuaren barruan 6220* , 6210* , 4030 eta 4090 

habitatak dituzten mugatutako zonaldeetan zuhaitz edo zuhaixken landaketa 

debekatzen da. 

68.Behar bezala just ifikaturiko arrazoi sendoak daudenean eta aukerarik ez dagoen 

kasuan, edota kontserbazioa helburutzat  duen planifikatutako kudeaketa 

dinamiko baten testuinguruan, elementu gakoak kontsideratzen diren larreen 

eta txilardien suntsiketa dakarren ekintzak baimendu daitezke, bet i ere, 

sortutako kaltea konpentsatu behar izango da, berreskurapenaren bidez edo 

berriki sortuz. Berreskurapen-ekintza hauek kaltea sortu baino lehenago egin 

beharko dira eta kaltetutako zonaldet ik ahal den hurbilen. M odu honetan, 

elementu naturalak KBEan eta Biotopo Babestuan duen kant itate netoa edo 

garbia mantendu behar da.

69.KBEko eta Biotopo babestuko ofiten azaleratze higatuak ikusten diren bad-land-

en baso-berritzea debekatzen da edozein kasutan. 

70.KBEko kontserbazio-ekintzak 6220*  eta 6210*  habitaten azalera handitzera 

bideraturik egon behar dira, larreak txilardien orban txikien artean garatzen 

diren tokietan, edota sast rakadietan bihurtzeko joera nabaria aurkezten duten 

larreetan, 4030 eta 4090 habitaten kontura bada ere. Edozein kasutan ere, 

ekintza hauek bet i kontu hartu beharko dute intereseko hegazt ien kumatze-

garaia eta flora espezieak (orkideak adibidez), otsailaren 1et ik abuztuaren 15a 

arte.

71.KBEan eta Biotopo Babestuan larreak berreskuratzeko eta hobetzeko burututako 

sastrakak kentzea, intereseko habitaten berreskurapenerako eta hobekuntzarako 

lanekin bat  etorriko dira. Eraginen azterketa eta dagokion baimena beharko da 

bet i. Sastrakak bakarrik kenduko dira eta ondoren berreskuratutako larreen 

mantentzea abeltzaintza bidez egitea posible izango den zonaldeetan egingo da. 

Sastrakak kentzeko jarduerak antolaturik egingo dira, hurrengo arauak jarraituz: 

- Azkenekoz zonaldean sastrakadiak kendu zirenet ik gutxienez 5 urte pasa 

beharko dira.

- %30eko malda baino gehiagoko aldapetan ez dira sast rakak kenduko eskuz ez 

bada.

- Ekintza hau ez da burutuko 10 hektareako azalera jarraian baino gehiago, eta 

sast raken azaleraren murrizketa ez da %60a baino gehiagokoa izango.

- Sastrakadiak ez dira guzt iz desagerraraziko, sast rakadia duten zonalde txikiak 

utziko dira eta hauen eta sast raken arte mugak irregularrak izango dira.



- Ekintzak sortutako egurrak eta ezpalak tokit ik kenduko dira.

- M ehatxatutako flora (Cistus crispus) dagoen tokietan sastrakak kentzea 

debekatzen da.

72.Tremedal LIFE proiektuaren testuinguruan berreskuratutako habitat  berriaren 2 

ha-k <%70eko belarkara-estaldura eta <20 cm-ko altuera izan beharko du.

4.2. Helburu 

Operatiboa

Larre eta sastrakadien eta loturiko espezieen gaineko mehatxu-faktoreak ekidin 

eta desagerrarazi.

Erregulazioak 73.KBEan eta Biotopo Babestuan, larreen eta txilardien azaleraren eta kontserbazio-

egoeraren jaitsiera sor ditzaketen eraldaketak debekatzen da. Salbuespen 

moduan, organo kudeatzaileak mota honetako ekintzak baimendu ditzake behar 

bezala just ifikatutako interes publikoko arrazoiengat ik bada.  

74.KBEan eta Biotopo Babestuan larreak eta txilardiak dauden tokietan edozein 

motatako azpiegiturak eraikitzea debekatzen da, erabilera publikoaren zerikusia 

dutenak barne. 

75.KBEan eta Biotopo Babestuan sastrakadien kontrolerako eta larreen azalera 

handitzeko sua kontrol-metodo bezala erabiltzea debekatzen da, baita 

nekazaritza-hondakinak desagerrarazteko ere.

76.Kontserbaziorako gakoak diren elementuen gainean eragina egon daitekeenean, 

ez dira segak, sast raka-kentzeak edo abeltzaintza bezalako jarduera-motak 

baimenduko KBEan eta Biotopo Babestuan otsailaren 1aren eta abuztuaren 

15aren artean. 

77.Txilardien eta larreen landaretza naturala dagoen zonaldeetan bideak eta pistak 

irekitzea debekatzen da KBEan eta Biotopo Babestuan.

78.KBEan eta Biotopo Babestuan habitat  hauetan dagoen mehatxatutako flora-

populazioen inguruan gutxienez 10 m-ko babes-perimetroa sortuko da, baita 

etorkizunean finka eta ident ifika daitezkeenak ere. Zonalde hauetan espresuki 

debekatzen da kirol eta turismo jarduerak antolatzea.

79.KBEan eta Biotopo Babestuan errepideen eta bideen kontserbaziorako eta 

hobekuntzarako lanak burutzerakoan, larre eta sast rakadien ondoan badira, 

sast rakadi hertzekoak diren espezieak erabiliz ekotonoak sortuko dira, esate 

baterako: gurbeak (Sorbus domest ica), gereziondoak (Prunus avium), elorri-zuria 

(Crataegus monogyna), arrosondo basat iak (Rosa sp) eta hego-ipuruak (Juniperus 
oxycedrus).

80.KBEaren eremuko, 6210* , 4030 eta 4090 habitaten berreskupenerako 

zonaldeetan, lurzoru egokia dagoenean, Cistus crispus-en landaketa sustatuko 

da. 

4.3. Helburu 

Operatiboa

Habitat hauen osaketa floristikoa eta hauen menpekoak diren hegaztien 

populazioak zehazki ezagutu.

Erregulazioak 81.Larreen eta txilardien “ kalitate-indizea”  sortu eta Jarraipenaren Plangintzan 



barneratu. Indize honek hurrengo alderdiak hartu behar ditu kontuan:

- Flora karakterist ikoaren (katalogo florist ikoan oinarritua) aniztasuna, 

ugaritasuna, egoera eta joera.

- Estaldura % eta landaretzaren altuera

- Zonalde irekietako hegazt ien egoera eta joera

- Zonalde irekietako lepidopteroen ugaritasuna eta aniztasuna

- Zonalde irekietako narrazt ien ugaritasuna eta aniztasuna

82.Habitat  hauen jarraipen espezifikorako kanpainetan gakoak eta adierazleak diren 

flora eta fauna espezieak barneratuko dira.

5. Helburu 

Orokorra

Quercus generoko basoen kontserbazio-egoera hobetu, batasunaren interesekoak 

direnak, eta intereseko basoko hegaztiak izateko gaitasuna handitu.

5.1. Helburu 

Operatiboa

Baso helduen naturalitatea eta egitura-konplexutasuna lortu.

Erregulazioak 83.KBEko eta Biotopo Babestuko baso natural eta seminaturalen edozein modutako 

eraldaketa debekatzen da. Ezin daiteke basoen azalera eta kontserbazio-egoera 

murriztu eta, beraz, nekazaritzarako luberritzeak debekatzen dira batasunaren 

intereseko habitaten mugen barruan. Salbuespen moduan, organo kudeatzaileak 

mota honetako ekintzak baimendu ditzake behar bezala just ifikatutako interes 

publikoko arrazoiengat ik bada.  

84.Bertako ondare-genet ikoa babestu eta kontserbatzeko helburuarekin, 

berreskurapen proiektuetan babestutako eremu naturalean edo inguruetan 

dauden bertako landareen haziak erabiliko dira.

85.KBEko eta Biotopo Babestuko basoetan fitosanitarioak edota plagizidak 

erabiltzea debekatzen da, espresuki baimenduta eta just ifikaturik egon ezean. 

Horretarako, lehenago KBEan ident ifikaturiko elementu gakoen gainean eraginik 

izango ez dutela dioen organo kudeatzailearen txostena behar da. Inongo 

kasutan ezingo dira erabili espezifikoak ez diren fitosanitario eta plagizidak.

86.KBEko eta Biotopo Babestuko bide, pisten ezponda eta laborantza-hertzeko 

heskai eta zuhaixkara ekotonoak suntsitzea debekatzen da, basoko intsektu 

askorentzat  intereseko elikagai-baliabideak direlako. Lehen mailako interes 

publikoak direla-eta elementu natural hauek suntsitu behar badira, antzeko 

kant itatea eta kalitatea duten zonaldeak berreskuratuko dira kaltetu baino 

lehenago, horrela, suntsitutako baliabidearen antzeko funtzioa bermatu ahal 

izango da.

87.KBEko eta Biotopo Babestuko Basoen Antolamendurako Plangintza eta 

Proiektuak 34/ 2015 Dekretuko R.4 Erregulazioak ezarritakora moldatu beharko 

dira.



88.KBEko eta Biotopo Babestuko Basoen Antolamendurako Plangintza eta 

Proiektuek helburuak, adierazle neurgarriak eta neurri espezifikoak barneratuko 

dituzte, basoetako bioaniztasuna babesteko, basoen osotasun ekologikoa eta 

naturalitatea hobetzeko eta ingurumen-zerbitzuak izateko. Alderdi hauek 

definitzerakoan ingurumen-kontratuetan, edo jabe pribatuekin burututako 

edozein hitzarmen motatan, barneratu ahal izateko egingo da.

89.KBEan eta Biotopo Babestuan, larreekin edo txilardiekin kontaktuan dauden eta 

baso natural edo seminaturaletan bihurtu nahi diren zonaldeetan zonaldeetan, 

baso-hertzeko ekotonokoak diren espezieen landaketa sustatu behar da: gurbeak 

(Sorbus domest ica), gereziondoak (Prunus avium), elorri-zuria (Crataegus 
monogyna), arrosondo basat iak (Rosa sp) eta hego-ipuruak (Juniperus oxycedrus) 

besteak beste.

90. Intereseko zuhaitzak kontserbatu behar dira (seneszenteak, motzondoak, oso 

helduak direnak, tamaina handikoak, adartsuak, bigarren mailako espezieak, 

pizidoen edo kiropteroen habiak dituztenak), part ikularren lursailetan barne eta, 

behar den kasuetan, kontserbaziorako akordioak burutuz. Aipatutako zuhaitzen 

bat  lurrera bota behar bada arrazoi just ifikatuengat ik, ahal den azkarren eta 

hurbilen, galera konpentsatu behar izango da funtzio ekologiko berdina izango 

duten zuhaitzak hautatuz. Honela, KBE eta Biotopo Babestuko akt ibo naturalaren 

kant itate neto mantenduko da. 

91.KBEko eta Biotopo Babestuko artadien eta harizt ien kudeaketa bi alderdi 

nagusietan oinarrituko da: baso-suteen arriskua ekiditea eta basoaren egitura-

aniztasuna eta heldutasuna handitzea.

92.KBEan eta Biotopo Babestuan, basoaren eta bere gerrikoaren aniztasun 

espezifikoa handitu behar da, bereziki fruituak ematen dituzten elorri zuria, 

masustondoak, arrosa-landare basat iak, elorri beltza, gereziondo eta udareondo 

basat iak, baita sasiamak ere, Euphydryas aurinia-ren populazioak mesedetzeko. 

93.Babestutako Natura-Gunean oro har, ez dira heskaien kimatzea edo mozketa 

handiak egingo, heskai altu eta zabalak lortu nahi dira; 4 m-ko zabalera 

opt imotzat  onartzen da. M artxoa eta abuztua bitartean ez da heskaien maneiurik 

egingo, biak barne. Fruitu emate garaian kimatzeak egin behar badira, fruituak 

dituzten ahal diren adar gehienak mantendu beharko dira. 

5.2. Helburu 

Operatiboa

KBEko eta Biotopo Babestuko basoen eta intereseko fauna eta floraren 

populazioen kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza hobetu.

Erregulazioak 94.Babestutako Natura-Gunean oro har, Baso-inbentarioek eta OPM en Baso 

Antolamendurako Plan Teknikoek basoen naturalitatearen kalkulurako indizea 

barneratuko dute, baita baso-ekosistemen egitura, biologia eta funtzio-osagaien 

bestelako informazio garrantzitsua ere. 

95.Basoen “ kalitate-indizea”  sortu eta Jarraipenaren Plangintzan barneratuko da. 

Indize honek hurrengo alderdiak hartu behar ditu kontuan:

- Flora karakterist ikoaren (katalogo florist ikoan oinarritua) aniztasuna, 

ugaritasuna, egoera eta joera.



- Basoko hegazt ien egoera eta joera

- Basoko koleoptero saproxilikoen ugaritasuna eta aniztasuna

- Basoko kiropteroen ugaritasuna eta aniztasuna

96.Ezarritako jarraipenen periodikotasuna 92/ 43/ EEE Zuzentarauaren 17. art ikuluak 

ezarritakora moldatuko da gutxienez.

5.3. Helburu 

Operatiboa

Basoko harrapakariek kumatzen duten zonaldeak ezagutu eta babestu.

Erregulazioak 97. Babestutako Natura-Gunean oro har, aurkitutako basoko harraparien 

habiak dauden tokit ik 100 m-ko perimetroan ezin izango da inolako baso-

jarduerarik burutu, kumatze-garaia hasten denet ik kumeek zonaldea uzten 

duten arte. 

98. KBEan eta Biotopo Babestuan, modu orokorrean, ezin izango dira baso-

jarduerak burutu kontserbaziorako gakoak diren basoko fauna elementuen 

gainean eragina izango badute otsailaren 1et ik irailaren15a bitartean, 

basurdearen uxaldia eta orkatzaren ehiza barne. 

Hurrengo taulan, Babestutako Natura-Gunerako finkatu diren kontserbaziorako elementu gakoentzat  

mesedegarriak diren kontserbazio arauak eta neurriak biltzen dira.



Habitaten taula

HZ Kodea /  

EUNIS Kodea
HZ izendapena /  EUNIS izendapena

Adierazgarri-

tasuna

KBEan 

kontserbazio - 

egoera

Biotopo Babestuan 

kontserbazio - 

egoera

Aldekoak zaien kontserbazio 

arauak 

1410 /  E6.1
Zelai gazi mediterraneoak (Juncetalia 
marit imae) /  Belardi gazi mediterraneoak

A Ezegokia Ezegokia

1510*  /  E6.13

Barnealdeko gune gazietako komunitateak 

/  Eremu gazietako urteko komunitate 

halofiloak

A Ezegokia Txarra

3190*  /  C12 Igeltsu gaineko laku karst ikoak A Ezegokia Ezegokia

4030 /  F4.22
Txilardi lehor europarrak /  Txilardi 

subat lant ikoak
C Ezegokia Ezegokia

4090 /  F7.44 (z)
Txilardi oromediterraneo endemikoak, 

elorri-t riskarekin
C Ezegokia Ezegokia

6220*  /  E1.31 Brachypodium retusum-en larre xerofiloa C Ezegokia Ezegokia

6210 /  E1.26
Brachypodium pinnatum-en larre 

mesofiloak
C Ezegokia Ezegokia



HZ Kodea /  

EUNIS Kodea
HZ izendapena /  EUNIS izendapena

Adierazgarri-

tasuna

KBEan 

kontserbazio - 

egoera

Biotopo Babestuan 

kontserbazio - 

egoera

Aldekoak zaien kontserbazio 

arauak 

7210*  /  D5.24 Cladium mariscus-eko kare-zohikaztegiak A Ona Ona

7230 /  C3.24 

(D5.21)
Zohikaztegi baxu alkalinoak A Ezegokia Ezegokia

8210 /  
Landaredia kamofit ikodun malda arrokatsu 

kaltzikolak
C Ona

92A0 /  G1.31

Salix alba eta  Populus alba-ko galería 

basoak /  M akalen ibar-baso mediterraneoa 

(haltzarekin)

C Ezegokia

9230 /  G1.7B1
Harizt i galaiko-portugesak, Quercus robur 
eta Quercus pirenaica-rekin

C Ezegokia Ezegokia

9240 /   G1.77 (x)
Harizt i iberiarrak Quercus faginea eta 

Quercus canariensis-ekin
C Ezegokia Txarra

9340 /  G2.124 (Y)
Quercus ilex eta Quercus rotundifolia-zko 

basoak
C Ezegokia Txarra

C3.21 Phragmites-en lezkadia B Ona Ona



Espezieen taula

Habitat  edo 

Hegazt ien 

Zuzentarau

en kodea

Izen arrunta Izen zient ifikoa
M o

ta

Hab. 

Z. 

Erans

-kina

Heg. 

Z. 

Erans

-kina

LESPRE 

eta 

CEEA

Euska

l 

Katal

o-goa

KBEan 

kontserb.-

egoera

Gainerako 

Biotopoan 

kontserb.-

egoera

Aldekoak zaien kontserbazio 

arauak

10770 Txiribia Berula erecta P EN Ezezaguna

11517 Estepa kiribildua Cistus crispus P R Ezegokia Ezegokia

16640
Frankenia 
pulverulenta subsp. 

pulverulenta
P VU Ona Ona

14345 Juncus acutus P R Ona Ona

Ophioglossum 
vulgatum

P R Ezegokia
Ezegokia

12979 Puccinellia 
fasciculata

P VU Ona Ona

16661 Puccinellia hispanica P EN Ezegokia Ezegokia

16172 Puccinellia 
festuciformis

DD Ezezaguna

TAPIZ 

M IKROBIANOAK

Ezezaguna



Habitat  edo 

Hegazt ien 

Zuzentarau

en kodea

Izen arrunta Izen zient ifikoa
M o

ta

Hab. 

Z. 

Erans

-kina

Heg. 

Z. 

Erans

-kina

LESPRE 

eta 

CEEA

Euska

l 

Katal

o-goa

KBEan 

kontserb.-

egoera

Gainerako 

Biotopoan 

kontserb.-

egoera

Aldekoak zaien kontserbazio 

arauak

Euphydrias aurinia I II * Ezezaguna Ezezaguna

Coenagrion 
mercuriale

I II Ezezaguna
Ezezaguna

Artemia
Arthemia 
parthenogenet ica

I Ona

Octhebius notabilis I Ezegokia

Nebrioporus baet icus I Ezegokia

10042 Txantxiku arrunta Alytes obstet ricans A IV * Ezezaguna Ezezaguna

10043 Apo lasterkaria Bufo calamita A IV * R Ezezaguna Ezezaguna

10463 Gardatxoa Lacerta lepida R * Ezezaguna Ezezaguna

10059
Uhandre 

marmolairea
Triturus marmoratus A IV * Ezezaguna Ezezaguna

10110 Zata arrunta
Caprimulgus 
europaeus

B I * IE Ezezaguna Ezezaguna

10206 M iru beltza M ilvus migrans B I * Ezegokia Ezegokia



Habitat  edo 

Hegazt ien 

Zuzentarau

en kodea

Izen arrunta Izen zient ifikoa
M o

ta

Hab. 

Z. 

Erans

-kina

Heg. 

Z. 

Erans

-kina

LESPRE 

eta 

CEEA

Euska

l 

Katal

o-goa

KBEan 

kontserb.-

egoera

Gainerako 

Biotopoan 

kontserb.-

egoera

Aldekoak zaien kontserbazio 

arauak

10197 Pirripioa Lullula arborea B I * Ona Ona

10128 M irotz zuria Circus cyaneus B I * IE Ezezaguna Ezezaguna

10063 Lezkari karratxina
Acrocephalus 
arundinaceus

B * R Ona

10066 Lezkari arrunta
Acrocephalus 
scirpaceus

B * R Ezegokia

13992 Tximutxa Panurus biarmicus B * Ezezaguna

10127 Zingira-mirotza Circus aeruginosus B I * R Ezegokia

10299 Txilinporta txikia
Tachybaptus 
rufficollis

B * R Ezegokia

10253 M urgil handia Podiceps cristatus B * IE Ezegokia

10266 Uroilanda handia Rallus aquat icus B * R Ona

10102 Txoriandre arrunta
Calandrella 
brachydactyla

B I * IE Ezezaguna
Ezezaguna

10298 Etze-txinboa Sylvia undata B I * IE Ezegokia Ezegokia



Habitat  edo 

Hegazt ien 

Zuzentarau

en kodea

Izen arrunta Izen zient ifikoa
M o

ta

Hab. 

Z. 

Erans

-kina

Heg. 

Z. 

Erans

-kina

LESPRE 

eta 

CEEA

Euska

l 

Katal

o-goa

KBEan 

kontserb.-

egoera

Gainerako 

Biotopoan 

kontserb.-

egoera

Aldekoak zaien kontserbazio 

arauak

10126 Arrano sugezalea Circaetus gallicus B I * R Ona Ona

10183 Antzandobi arrunta Lanius collurio B I * Ezegokia Ona

10236 Zapelatz liztorjalea Pernis apivorus B I * R Ona Ona
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LURRALDE ANTOLAMENDU ETA 
INGURUMEN SAILBURUAK

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA 
SAILA

8 JARRAIPEN-PROGRAM A

Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

UR GEZAKO 

HABITATAK 

ETA 

LOTURIKO 

ESPEZIEAK 

Sartutako ibai-karramarro 

amerikarrak eta arrain 

exot ikoek sortutako ondorio 

kaltegarrien murrizketa 

nabarmena.

EAEko Hezeguneen eta 

Lakuen Jarraipenerako 

Sareak ezarritako 

adierazle biologikoak 

(fitoplanktona, flora 

urtarra, 

makrornogabeak, 

arrainak) eta fisiko-

kimikoak (gardentasuna, 

tenperatura, gazitasuna, 

azidifikazio-egoera eta 

elikagaiak).

2011-2012 zikloa:

Fitoplanktona: 

ezegokia

Flora urtarra: ona

Ornogabeak: 

ezegokia

Arrainak: erdikoa

Gardenatsuna, 

tenperatura, 

gazitasuna, 

azidifikazio-egoera: 

maximoa

Elikagaiak: ona

Kalitate 

ezegokia duten 

parametroak 

erdikoak izatera 

iristea.

Plan hau 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa
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Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

Nasen bidez 

harrapatutako ibai-

karramarro 

amerikarraren 

ugaritasuna.

2252 ibai-

karramarro 

harrapatu ziren 16 

nasekin 72 ordutan.

Harrapaketak 

%10 jaistea.

Plan hau 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa

Ingurumen-eraginak 

murrizteko akordio 

boluntarioa duten 

laborantzen %a KBEan. 

Ez dago. Igoera 

nabarmengarria.

Plan hau 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

UrterokoaHezeguneen inguruko 

laborantzek sortutako 

mehatxu-faktoreak ekidin eta 

murrizten dira.

Lakuaren uretan 

herbiziden eta 

fitosanitarioen 

kontzentrazioa.

Ez dago. Est imazio 

kuant itat iboa.

Jaitsiera 

nabarmena

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa

Hezeguneen inguruko 

gerrikoa handitzen da bai 

azalera baita babesari 

dagokionez. 

KBEko hezeguneen 

landaretza naturalaren 

gerrikoaren azalera 

(lezkadiak, zohikaztegiak, 

ihitokiak, hertzeko 

zuhaitzak)

9,03 ha 2,5 ha-ko igoera Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.
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Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

Odonatoen zentsuak, 

Coenagrion mercuriale-n 

gainean arreta berezia 

jarriaz. 

Gaur egungo datu 

ezezagunak

Espezieen 

aniztasunaren 

eta Coenagrion 
mercuriale-n 

populazioaren 

gorakada.

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa

Arreo-Caicedo de Yuso 

Lakuaren inguruan erabilera 

publikoak eta azpiegiturek 

sortutako espezie eta 

habitaten gaineko inpaktuen 

murrizpena.

Eragozpenen eta zingira-

mirotz bikoteen 

ekoizpenaren jarraipena. 

M ehatxuetat ik 

babesteko neurriak 

ezartzen dira. 

2012

1 zingira-mirotz 

bikote bat  2+1 kume 

hegalariekin

M irotzaren 

bikote ugaltzaile 

kopurua 3ra igo.

Ekoizpenaren 

hobekuntza. 

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa 

(ikerketa 

espezifikoak 

urtean 

behaketa-

jardunaldi 

ezberdinekin).

Lakuan ur-kant itatea 

bermatu eta bere 

dinamikaren gaineko edozein 

inpaktu ekidin

a) Sarrera-emaria

b) Irteera-emaria

c) Ur-maila

2013ko batez 

bestekoak:

a) 9,8 l/ s (0,31 

Hm3/ urte). 

b) 20,8 l/ s (0,61 

Hm3/  urte). 

c) sakonera 4,8 m. 

Ur-mailaren 

egonkortasuna.

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa 

(URAk 

egindako emari 

etengabea)
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Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

Lezkari arrunta, lezkari 

karratxina, tximutxa, 

txilinporta txikia, murgil 

handia eta uroilanda 

bikote ugaltzaileen 

zentsuak.

2013

Lezkari 

karratxinaren 3 ar 

Lezkari arruntaren 2 

ar 

Est imazio 

kuant itat iboa.

Lezkari 

arruntaren, 

karratxinaren, 

eta tximutxaren 

igoera.

Lakuan aurkitzen diren 

intereseko espezieen 

kontserbazio-egoerari 

buruzko ezagutzan sakontzen 

da.

Ibai-hertzeko hegazt ien 

bikote ugaltzaileen 

zentsuak (dilindaria, 

lepitzulia eta okilak 

orokorrean)

Ez dago. Est imazio 

kuant itat iboa.

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa

Lakuko iturburuko landaretza 

halofiloaren gerrikoa 

handitzen da. 

Ezaugarri halofiloko 

landaretzaren azaleraren 

handitzea, 1410 eta 

1510*  habitatak barne.

0,217 ha 0,310 ha Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Lakuko 

iturburua eta 

loturiko 

habitat 

halofiloak

Lakuko iturburuaren 

inguruko laborantzek 

sortutako mehatxu-faktoreak 

ekiditen eta murrizten dira. 

Ingurumen-eraginak 

murrizteko akordio 

boluntarioa duten 

laborantzen %a KBEan.

Ez dago. Igora 

nabarmena.

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa
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Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

Espezie-osaketaren 

ikerketa eta bi habitaten 

azaleren arteko 

harremana. 

Ez dago. Gaur egungoa Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Habitat  halofiloen osaketa 

florist ikoa eta dinamikak 

zehazki ezagutzen dira. 

M ehatxatutako espezie 

halofiloen ale kopurua.

Ez dago. Gorakada Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa

Albitz 

basoak, 

erromero-

sailak eta 

loturiko 

espezieak 

6220*  habitateko 

Brachypodium retusum-en 

albitz basoen eta 6210*  larre 

mesofiloen azalera handitzen 

da.

6220*  eta 6210*  bezala 

ident ifika daitezkeen 

belardien azalera (ha). 

13,4746 ha 6,5 ha-tako 

handitzea.

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Urterokoa
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a) Flora 

karakterist ikoaren 

aniztasuna, 

ugaritasuna, egoera 

eta joera. 

b) Landaretzaren 

estaldura % eta 

altuera. 

c) Zonalde irekietako 

hegazt ien egoera 

eta joera. 

d) Zonalde irekietako 

lepidopteroen 

ugaritasuna eta 

aniztasuna 

e) Zonalde irekietako 

narrast ien 

ugaritasuna eta 

aniztasuna. 

kuant itat ibo eta 

kualitat iboak

duen kalitate-

indizea (Ona, 

ezegokia eta 

txarra 

graduazioarekin)

amaitzean.
a) Urtekoa

b) Urtekoa

c) Urtekoa, 

martxoan, 

apirilean, 

maiatzean eta 

ekainean 

hileroko 

zentsuen 

bidez.

d) Urtekoa, 

astero 

t rantsektuak 

eginez martxo-

abuztua 

bitartean.

e) Urtekoa, 

maiatzean eta 

ekainean 

t rantsektuko bi 

zentsu eginez.
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Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

Habitat  hauen osaketa 

florist ikoa eta loturiko 

hegazt i-populazioak zehazki 

ezagutzen dira.

Idem aurreko atala. Idem aurreko atala. Idem aurreko 

atala.

Idem aurreko 

atala.

Idem aurreko 

atala.
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Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

Quercus 

generoko 

basoak eta 

loturiko 

espezieak 

Baso helduen naturalitate 

eta egituraren 

konplexutasun-maila lortzen 

da, eta basoko habitat  eta 

espezieei buruzko ezagutzan 

sakontzen da. 

Basoen naturalitate-

indizea eta Jarraipen 

Planean barneratu. 

Indize konposatu honek 

hurrengo alderdia izan 

jaso beharko ditu:

- Katalogo florist ikoan 

oinarrituz, floraren 

ugaritasuna, 

aniztasuna, egoera eta 

joera.

- Basoko hegazt ien 

egoera eta joera.

- Koleoptero 

saproxilikoen 

ugaritasuna eta 

aniztasuna.

- Basoko kiropteroen 

ugaritasuna eta 

aniztasuna. 

Gaur egun 

ezezaguna

Aniztasunaren 

hobekuntza.

Hertsiki 

basokoak diren 

hegazt ien 

egoeraren eta 

joeraren 

hobekuntza. 

Koleoptero 

saproxilikoen 

aniztasunaren 

hobekuntza.

Basoko 

kiropteroen 

aniztasunaren 

eta populazioen 

hobekuntza.

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Parametro 

bakoitzarentzat  

ikerketa 

espezifikoa 

burutuko 

bakoitzarentzat  

egokia de 

momentuan. 
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Elementu 

gakoa
Helburu operatiboa/

espezifikoa/ emaitza

Adierazlea Hasierako balorea 

edo izaera

Erreferentziako 

helburu-balorea 

(orientatzailea)

Epe-muga 

(orientatzailea)

Kontserbazio-

egoeraren 

jarraipenaren 

maiztasuna

Basoko harraparien kumatze-

zonaldeak ezagutzen eta 

babesten dira.

Basoko hegazt ien bikote 

kopurua, habi kopurua 

eta ekoizpena 

ezagutzeko jarraipen-

protokoloa.

Circaetus gallicus-en 

bikote baten 

est imazioa eta 

Pernis apivorus-en 

bikote batena. 

Est imazio 

kuant itat iboak.

Populazioen eta 

ekoizpenaren 

gorakada.

Plana 

indarrean 

dagoen 

denbora 

amaitzean.

Hileroko 

jarraipena 

(martxo-

uztaila)




