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1.- SARRERA
Añanako Diapiroa Kant aurialdeko Fosa deit urikoan dauden gat z-t ximinia ugarien art ean
garrant zit suena da. Bere barnean bi hezegune nabarment zen dira, Euskal Aut onomi Erkidegoan
ezaugarri bereziak dit uzt enak: Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua et a Gesalt za Añanako Gat z-Harana.
Arreo-Caicedo de Yusoko lakua Euskadiko laku-sist ema kont inent al nat uralen art ean handiena da. Aldi
berean, igelt su ezaugarridun gat z-t ximinia bat en gainean sort ut ako penint sulako bi lakuet ako bat a da,
balio zient ifiko alt uko ekosist ema sort uz.
Arreo-Caicedo de Yusoko lakua arro hidrografiko t xiki bat ean kokat zen da et a belarkara laborant za
est ent siboz (zereal, kolt za, et ab.) et a Quercus generoko basoez (art adi, erkamezt i, amezt i) osat ut ako
mosaikoaz ingurat urik dago. Lakuaren inguruan jardundako nekazarit zak ekosist eman eragin handia
izan zuen, alde bat et ik, berezko landarediaren perimet roa aldat uz et a, best et ik, nekazarit zako
sediment uak, ongarriak et a fit osanit arioak lakuet ara irist en zirelako azaleko isurket aren bidez. Arabako
Foru Aldundiak LIFE Tremedal proiekt uan part e hart u zuen lakuaren inguruko nekazarit za-lursailak
lort uz nat uralizat zeko helburuarekin (w w w .t remedal.eu), lakuaren aipat ut ako arazoei aurre eginez.
URA Ur Agent ziak ere part e hart u zuen proiekt u honet an espezie exot iko inbadit zaileen erauzket a,
jarraipen hidrologikoa et a presio hidrologikoen kont rola bezalako ekint zak burut uz.
Lakuak ezaugarri geomorfologiko et a fisiko-kimiko bereziak dit u, gert u it urburu bat dago non subst rat o
diapirikot ik ur gazia azalerat zen den, balio ekologiko handiko gat z-geruza eremu t xiki bat sort uz.
Ezaugarri berezi hauei esker, Ebro Bailarako gat z-sist emet ako landare-komunit at e et a espezieak aurki
dait ezke Lakuaren inguruan, espezie hauen dist ribuzioaren iparraldeko muga sort uz. Lakua bera
hegazt ien negu-pasarako edo uret ako hegazt ien (anat idak, murgilak, t xilinport ak) elikat zeko gune
garrant zit sua da et a, aldi berean, int eres handiko espezie bat zuen habia egit eko gunea da, hala nola
zingira-mirot za, uroilanda handia et a lezkari espezie ezberdinena. Tamalez, Lakuan espezie exot iko
bat zuen present zia oso handia da, bai karramarro amerikarrarengat ik bait a arrainengat ik (karpa, perka
et a black-bass).
Lehenago aipat ut ako fakt oreek (azaleko isurket a bidez irit sit ako elikagai, ongarri et a fit osanit arioek,
inguruko landaredi nat uralaren murrizket ak et a espezie exot ikoen sarrerak) hezegunearen egoera
ekologiko eskasa sort u dut e, EAEko Barrualdeko Hezeguneen Egoera Ekologikoaren Jarraipena Egit eko
Sareak zehazt en duenaren arabera. Gainera, kasu bat zuet an egoera ekologikoak okerrera egin azken
urt eet an.
Lakuan et a inguruet an bat asunaren int ereserako diren gut xienez 11 habit at mot a aurkit zen dira
Habit at Zuzent arauaren Eranskinean jasot zen direnak (1992ko maiat zaren 21eko 92/ 43/ CEE
Kont seiluaren zuzent araua, habit at nat uralen et a fauna et a flora basat iaren kont serbazioari buruzkoa,
aurrerant zean Habit at Zuzent araua), haiet at ik 4ek lehent asuneko izaera dut elarik. Eremuan gut xienez
2 fauna espezie daude Habit at Zuzent arauaren II. et a IV. Eranskinet an aipat zen direnak. Gainera,
azpimarragarria da 12 hegazt i espezieren present zia, Hegazt i Zuzent arauaren (2009/ 147/ CE) I.
Eranskinean jasot zen direnak, hegazt i migrat zaile erregular desberdinez gain. Best alde, aipat u beharra
dago Espezie M ehat xat uen EAEko Kat alogoari dagokionez, gut xienez 2 landare espezie galt zeko
arriskuan daudela, 2 kalt ebera et a best e 3 bakanak direla.
Aipat ut ako arrazoiengat ik, gune hau Nat ura 2000 Sarean sart zeko aukerat u zen (Gobernu
Kont seiluaren 2003ko ekainaren 10eko Akordia). Best e zonalde bat zuekin bat era, proposamena
Europar Komisiora biderat u zen, non onart u et a BGL (Bat asunaren Garrant zizko Lekua) bezala izendat u
zut en. Izendapena 2004/ 813/ CE (2004ko abenduaren 7an) et a 2006/ 613/ CE (2006ko uzt ailaren 19an)
Erabakien bit art ez egin zen, eskualde biogeografiko at lant ikoa et a medit erraneoaren (non ArreoCaicedo de Yuso Lakua sart zen den) izendapenet an hurrenez hurren. Ondorioz, EAEko azaleraren %

20a gaur egun Nat ura 2000 Sarea da. Arabari dagokionez, 2009/ 147/ CEE et a 92/ 43/ CEE Zuzent arauen
babespean dauden eremuen art ean, 4 Hegazt ient zako Babes Bereziko Eremua (HBBE) et a 25
Bat asunaren Garrant zizko Lekua (BGL) aurkit zen dira, guzt ira 79.936 ha et a probint ziaren % 26,3
bilt zen dit uzt enak.
Habit at 92/ 43/ EEE Zuzent arauaren laugarren art ikuluak zehazt en du zein Bat asunaren Garrant zizko
Leku (BGL) izendat u behar diren Kont serbazio Bereziko Eremu (KBE). Horret arako, beharrezkoak diren
kont serbazio neurriak ezart zen dit u habit at en et a I. et a II. Eranskinet ako espezieen behar ekologikoei
aurre egit eko. Agiri honen bit art ez zuzent arauak zehazt ut ako bet ebeharrak bet et zen dira.
Agiri honet an Arreo-Caicedo de Yuso Lakua derit zon KBEaren baldint za nat uralen azt erket a egit en da,
bait a kudeaket an eragina izan dezaket en baldint za sozioekonomikoena ere. Balio nat uralen azt erket a
abiapunt ut zat hart urik, ingurumenaren kudeaket arako funt sezko element uak haut at u dira helburuen
et a kont serbazio neurrien oinarria izat eko, kont serbazio beharren et a garapen sozioekonomikoaren
orekaren bila. Araudiak ezarrit ako babes mugen barruan dauden jarduera ekonomikoak et a
populazioaren kokapenak ere kont uan hart u dira.
Agiri honet an ezarrit ako helburu, araudi et a jarduerekin, zehazt uriko funt sezko element uen
kont serbazioa hobet u nahi da, bait a zonaldean agert zen diren et a Nat ura 2000 Sarean izendat zeko
arrazoi diren best e habit at et a espezie basat i adierazgarriena ere. Aldi berean, kudeaket a-t resna
honen, et a et orkizunean ordezkat uko dit uzt enak, azken helburua bet e nahi da: gunearen osot asun
ekologikoa mant ent zea edo errest aurat zea, kasuaren arabera, Nat ura 2000 Sare ekologikoan modu
koherent eaz part e hart zeko.
Azken helburu honen et a agiri honet an zehazt ut ako helburu espezifikoen erdiest ea, jarraipen
programaren bit art ez balorat uko da, egiazt a dait ezkeen adierazle objekt iboei esker.
KBEa “ Añanako Diapiroa” derit zon eremuaren barnean dago, 2004ko ot sailaren 24ko Aginduaren
arabera, Lurralde Ant olamendu et a Ingurumen sailburuarena, Añanako Diapiroa izeneko aldeko Nat ura
Baliabideen Ant olamendurako Plana idazt eko et a onest eko prozedura hast en duena. Keuper diapiroa
derit zon egit ura geologiko bereziaren azaleko t ranslazioari dagokio “ Añanako Diapiroa” ren mugaket a,
non, bert an, Añanako Gat z-Harana sart zen den, garrant zi ekologiko, kult ural, paisajist iko et a hist oriko
handiko hezegunea. Gaur egun oraindik ere gat z-ust iaket a t radizionala egit en da larrainet an, non
ezaugarri halofiliko oso bereziak dit uzt en ornogabeak et a landareak bizi diren.
2007an, Arabako Foru Aldundiak SIGM ATEC aholkularit zari “ Añanako Diapiroaren Nat ura Baliabideen
Ant olamendurako Planaren (NABP) proposamen bat egina” idazt eko egin zion enkargua non
diagnost ikoak et a proposamenak egit en diren Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren KBEaren inguruan.
Horret arako, “ Añanako Diapiroko NABP hasierako agiria” , 2004ko azaroaren 3ko bert sioa, erabili zen
oinarrit zat . Agiri hauek azt ert u et a aint zat hart u dira oraingo kudeaket a plana sort zerakoan.
Arreo-Caicedo de Yuso Lakuak et a Añanako Gat z-Haraneko hezeguneek dit uzt en berezit asunek, balio
izan dut e hauek Nazioart ean Garrant zit suak diren Hezegune bezala ulhert zeko Ramsar-eko
Hit zarmenaren arabera (2002ko urriaren 17ko, Nat uraren Kont serbaziorako Zuzendarit za Nagusiaren
Ebazpena), et a Euskal Aut onomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana barruan dagoen
Hezegune Babest uen Inbent arioan jasot zeko. Aldi berean, ot sailaren 28ko 129/ 2014 Errege
Dekret uaren bidez, Ebroko Konfederazio Hidrografikoko Gune Babest uen Erregist roan ere jasot zen
dira Añana eremuko hezeguneak.
Añanako Diapiroko eremuak nat ura-gune babest ua izat eko beharrezko baldint zak bet et zen dit u, et a
aplikat u ahal zaizkien babes-kat egorien art ean, Biot opo Babest ua izat eko baldint za egokiak bet et zen
dit u Euskadiko Nat uraren Kont serbaziorako Legearen arabera. Zehazki, aipat ut ako legearen 10.
art ikuluaren xedapen ezberdinak bet et zen dit u, izan ere dit uen ekosist ema, paisaia et a ezaugarri
geomorfologikoak (Keuper diapiro gaziaren prozesuekin lot ua et a azaleko paisaian et a biologian

islat zen de t ranslazioa) EAEan bakarrak diren ezaugarriak direlako et a beren bioanizt asunaren et a
geodibert sit at earen ordezkariak direlako. Aldi berean, EAEan oso mehat xat urik dauden et a oso
bereziak diren landare-komunit at eak kont serbat zen dira bert an; barnealdeko habit at halofiloak et a
zohizkazt egiak dit uzt e, hauet ako orban bat zuk kont serbazio-egoera onean aurkit zen direlarik et a
EAEan mehat xat urik dauden landare-espezieak dit uzt elarik. Azkenik, Añanako Gat z-Harana bezalako
balore kult uralak aurki dait ezke eremuan, EAEan et a europar t est uinguruan bakarrak diren ezaugarriak
dit uzt enak.
Best e alde bat et ik, aipat ut ako legearen 15. art ikuluak ezarrit akoa bet et zen du eremuak, izan ere,
eremu honek ekosist emak, int eres geologikoko guneak, formazio geomorfologikoak et a nabarmenki
bereziak diren int eres biologikoko element uak babest en dit u. Element u hauek, gainera, EAEko
t est uinguruan nabarmenki bereziak izat eaz gain, edert asun ikusgarrikoak, et a int eres zient ifiko
paregabekoak dira.
Esandakoaren arabera, babest ut ako nat ura-gune honek KBE et a Biot opo Babest ua izat eko baldint zak
bilt zen dit u. Beraz, Euskadiko Nat uraren Kont serbaziorako Legearen Test u Bat eginaren (1/ 2014
Dekret uaren bidez onart ua) 18. art ikuluak ezarrit akoaren arabera, t xost en hau, babest ut ako bi nat uraguneen t ipologiarako ant olakunt za et a kudeaket arako agiri bakarra da.
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INFORM AZIO OROKORRA

2.1. KOKAPENA ETA M UGAKETA

2.1.1. ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBE

Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren Kont serbazio Bereziko Eremua (KBE) hasiera bat ean lakuaren
BGLarent zat zehazt ut ako azalera baino nabarmenki handiagoa da, non inguruko t it ularit at e publikoko
lursailak gehit u diren. Handit ze honen bit art ez, Lakuaren Errekan gora hazt en diren landaredi
nat uralaren arrast oak (lezkadiak, zohikazt egiak, albit z-belardiak) barnerat u dira babes eremuan,
horiet ako bat zuk bat asunaren lehent asunezko int eresekoak direlarik. Horrez gain, babest ut ako
eremuaren mugaket a eskalara et a kat ast rora egokit u da. Proposat uriko KBEaren azalera 148,31 ha da,
bere garaian BGL bezala onart u zena (136,21 ha) baino nabarmen handiagoa.

ES2100007 Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua KBE
Tokiaren kodea (KBE)

ES2110007

BGL proposamenaren dat a

2003/ 6/ 10

BGL baiespenaren dat a

2006/ 7/ 19

Erdigunearen koordenat uak (Lakua)

2º 59’ 27.55’’ W / 42º 46’
42.03’’ N

Azalera

148,31 ha

Lant aron (% 91)
Udalerriak
Erriberagoit ia (% 9)
Gut xieneko alt it udea (Lakuaren Erreka, laku azpit ik)

653 m.i.m.g.

Gehienezko alt it udea (hego-ekialdeko muinoak)

798 m.i.m.g.

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

1. Irudia. Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren mugaket a.

2.1.2. AÑANAKO DIAPIRO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Diapiro Biot opo Babest ua 2004eko ot sailaren 24eko Aginduak mugat ut akoa da, hala ere,
diapiroaren mugak zehazt u egin dira kat ast roaren et a lurraldearen element u zein erabilerara
egokit zeko. Aldi berean, diapiroko muga lehen aipat ut ako KBEaren muget araino zabaldu da hegoekialdet ik (BGLaren zat i bat diapirot ik kanpo zegoelako mugat urik) et a 4 herri-guneak (Arreo, Viloria,
Paul et a Gesalt za Añana), beren zonalde urbanizagarriekin bat era, biot opot ik kanpo gerat u dira,
Babest ut ako Zonalde Periferikoa izat era pasat u direlarik.
Añanako Diapiro Biot opo Babest ua
Biot opo Babest uaren proposamenaren dat a

2004/ 2/ 24

Erdigunearen koordenat uak

2º 58’ 29.07’’ W / 42º 47’
16.53’’ N

Azalera

1.628,81 ha
Lant arón (% 10)

Udalerriak

Erriberagoit ia (% 59)
Gesalt za Añana (% 31)

Gut xieneko alt it udea (M uera erreka, gat zaget at ik behera)

570 m.i.m.g.

Gehienezko alt it udea (Somo)

905 m.i.m.g.

2. Taula. Añanako Diapiro Biot opo Babest uaren ident ifikazioa et a kokapena.

2.1.3. BABESTUTAKO ZONALDE PERIFERIKOA

Babest ut ako Zonalde Periferiko bat zehazt u da Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua KBEa et a Añanako
Diapiro Biot opo Babest ua bilt zen dit uen eremu babest uan. Guzt ira 19,65 ha osat zen dit uzt e, hurrengo
irudiko planoan mugat urik daudenak, et a herri-guneekin et a bere inguru hurbilarekin bat egit en dut e
oro har. Babest ut ako Zonalde Periferikoa kudeaket a plan honet an modu orokorrean ezarrit ako arauen,
erregulazioen et a jardueren baldint zapean dago.

2. Irudia. Añanako Diapiroko Biot opo Babest ua, Babest ut ako Zonalde Periferikoa et a ArreoCaicedo de Yuso Lakua KBEaren mugapena.

2.2. JABETZA ERREGIM ENA

2.2.1. ARREO-CAICEDO DE YUSO LAKUA KBE

KBEaren azalera gehiena t it ulart asun publikokoa da, herri-onurako mendiak zein Arabako Foru
Aldundiak “ Tremedal” LIFE proiekt uaren barnean eskurat ut ako lur-zat iak. Jabet asun pribat uaren
port zent ajea %30,14koa da (45,12 ha).

3. Irudia. Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren lursail edo part zela publiko et a pribat uak.

2.2.2. AÑANAKO DIAPIROKO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Diapiroko Biot opo Babest uan dagoen guzt izko azalera publikoa, Onura-Publikoko M endiei et a
Lakuaren inguruko Foru Aldundiaren lursailei dagokiena, % 33,3koa da (475,23 ha).

4. Irudia. Añanako Diapiroko Biot opo Babest uaren lursail publikoa et a pribat uak.

2.3. BESTELAKO BABES FIGURAK

Añanako Diapiroa Gast eiz et a Araba Erdialdeko Eremu Funt zionalaren (2004eko abenduaren 28ko
Test u Bat eginaren Behin Bet iko Onespena, 277/ 2004 Dekret ua) barruan kokat zen dut e Lurraldearen
Ant olamenduaren Gidalerroek (EHHA 1997/ 6/ 4). Araba Erdialdeko Eremu Funt zionalaren Lurraldearen
Zat iko Plana (LZP) Añanako Diapiroa aurkit zen den eremu funt zionalaren lurralde-ant olamendurako
t resna da. LZP honek ingurumen kalit at e et a sent sibilit at e handieneko guneak (Nat ura 200 Sareko
guneak et a herriko OPM mult zoa) lurraldeko Gune Babest uak guneak bezala izendat zen dit u.
Nat uralt asun handiko gune hauet an, LZParen arabera, ezin dira jarduera et a hazkunde urbanist ikoak
onart u et a kont serbaziorako et a ingurumenaren hobekunt zarako ekint zak zehazt en dit u funt zio
ekologikoa et a balio paisajist ikoa sust at zeko. Aldi berean, LZPak det erminazio lot esle bezala hurrengoa
ezart zen du: inguruan edozein ekint za baiment zeko Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren, Añanako
Diapiroaren et a hezegunearen birkargarako lurrazpiko ur-sist emaren kont serbazioa bermat u behar
dela.
Euskal Aut onomia Erkidegoko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana (Lurralde Plangint za Sekt oriala,
LPS) behin bet iko onart u zen uzt ailaren 27ko 160/ 2004 Dekret uaren bit art ez et a, ondoren, urriaren
30eko 231/ 2012 Dekret uaren bidez aldat u egin zen. Aldi berean, 2011ko maiat zaren 3ko Ingurumen,
Lurralde Ant olakunt za, Nekazarit za et a Arrant za Sailburuaren Aginduaren bidez, Euskal Aut onomi
Erkidegoko Hezeguneen Inbent arioa aldat u egin zen.
L.P.S. honen lurralde-eremua Euskal Aut onomia Erkidego osoa da et a bert ako hezeguneak EAEko
Hezeguneen Inbent arioan daude zerrendat urik, bait a et orkizunean plangint zan sar dait ezkeenak ere.
L.P.S.ak Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua (B6A2 kodea) et a Añanako Gat z-Harana (CA1 kodea) II. t aldean
sailkat u et a nazioarteko garrantzidun hezegune bezala definit zen dit u.
Ildo berean, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua et a Añanako Gat z-Harana nazioart eko garrant zidun
hezeguneei buruzko Ramsarko hitzarmenean jasot zen dira 2002 urt et ik aurrera (2002ko urriaren
17ko, Nat uraren Kont serbaziorako Zuzendarit za Nagusiaren Ebazpena, 2002ko irailaren 27ko M inist ro
Kont seiluaren Akordioa argit arat zen duena). Ramsar-eko hit zarmenaren erabakien arabera,
lurraldearen erabilerari dagokion ant olakunt zan hezeguneen kont serbazioari buruzko kont siderazioak
jaso behar dira, ahal den neurrian, hauen erabilera arrazionala et a ekosist emaren propiet at e
nat uralekin bat eragarria den erabilera sust at zeko. Hit zarmenak hezeguneen erabilera jasangarria
gizart e osoaren onurarako dela ulhert zen du.
Best alde, Euskal Aut onomia Erkidegoko (EAE) Lurralde Ant olamenduaren Gidalerroek (LAG) ArreoCaicedo de Yusoko Lakua Int eres Nat uralist ikoa duen Eremua bezala izendat zen du LAG044
kodearekin. Añanako Gat z-Haranari dagokionez, hau EAEko ondare-mult zo garrant zit suenet ako bat da
et a est at uko M onument u Hist oriko-Art ist iko bezala deklarat zen du uzt ailaren 17ko 265/ 1987
Dekret uak. Ondorengo uzt ailaren 3ko 7/ 1990 Legeak, Euskal Kult uraren Ondareari buruzkoa, Añanako
Gat z-Harana Euskal Kult ura Ondareko Ondasun bezala izendat zen du. Azkenik, aurrez aipat ut ako babes
figurak bat erat zeko et a babes erregimen int egrala ezart zeko, mart xoaren 26ko 185/ 2013 Dekret uak
Añanako Gat z-Harana kult ura-paisaia kult ura-ondasun, monument u-mult zo izendapenaz kalifikat zen
du.
Best e alde bat et ik, Añanako Diapiroko eremu orokorra oso bereizgarria da geologiaren ikuspunt ut ik.
“ Euskal Aut onomia Erkidegoko Geodibert sit at earen Est rat egia, 2020” 2014ko ekainaren 26an onart ua
izan zen Ingurumen et a Lurralde Polit ika Sailburuaren Aginduaren bit art ez. Bert an, Añana inguruko 4
gune jasot zen dira inbent arioan aipat ut ako 150 Geologia Int eresdun Lekuen art ean
(ht t p:/ / w w w .ingurumena.ejgv.euskadi.eus/ plana_programa_proiekt ua/ euskal-aut onomia-erkidegokogeodibert sit at earen-est rat egia-2020/ r49-u95/ eu/ ):

78. Caicedo-Yusoko aint zira
116. Añanako Diapiroa
142. Gesalt za Añanako gat z-larrainak
143. Pauleko igelt su-meat zeak
Azkenik, lehenago aipat u den bezala, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua et a Añanako Gat zaga Ebroko
Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren “ Babest ut ako Zonaldeen Erregist roan” jasot zen
dira, ot sailaren 28ko 129/ 2014 Errege Dekret uaren bidez. Aipat ut ako Plan Hidrologikoaren
berrikuspenean (Ebroko Plan Hidrologikoaren 2015-2021 proiekt uaren proposamena) ere babest ut ako
eremu hauek “ Babest ut ako Zonaldeen Erregist roan” jasot zen dira.
2.4. BESTE NATURA 2000 GUNEEKIKO HARREM ANA
M endikateen ikuspunt ut ik, Arabako Lurralde Hist oriko osoa “ Kant auriar M endikat ea - Pirinioak
Konekt orea” edo “ Euskal At alase” derit zonaren barnean kokat zen da, Kant auriar M endikat ea
Pirinioekin lot zen duena. Aldi berean, konekt ore hau best e konekt ore ekologiko handiago bat en part e
da, Kant auriar M endikat ea M endebaleko Alpeekin lot zen duena, Pirinioet at ik et a Frant ziako
Erdialdeko M endigunet ik pasat uz. Eskala t xikit uz, maila bioerregionalari dagokionez, Araban hiru
eskualde nat ural aurkit zen dira lurralde osoa ekot ono handi bat ean bihurt uz: at lant ikoa, t rant siziozkoa
era medit erraneoa. Iparraldet ik hegoaldera, elkarrekiko paralelo kokat zen dira, Aramaioko haran heze
at lant ikoet at ik Arabako Errioxako isurialde lehorret ara. Ekot ono honen kokapen geografikoak, IparHego norabidearen konekt ibit at e ekologikoa kont serbat u beharra dagoela agerian uzt en du, espezieen
et a komunit at een mugimendua bermat u ahal izat eko. EAE mailan, Korridore Ekologikoen Sarearen
diseinua elkarlot u behar diren gune-eskualdeen haut aket an dat za. Proposamena honek Arreo-Caicedo
de Yusoko Lakua et a ingurua erdigune-zonalde bezala sailkat zen du; Diapiroaren ekialdea, hobe
kont serbat uriko landaredi aut okt onoarekin, lot ura-gune et a lot ura-korridorea gisa; et a, azkenik,
kudeaket a planaren gainerako azalera, indarget ze edo amort iguazio-gunea da. Probintzia mailan,
Arabako konekt ibit at e ekologikoari buruzko ikerket a egunerat uenak, lurralde osorako konekt ibit at e
ekologiko kat egoria bakarra izendat zen du: korridoreak. Argit alpen honek, Añanako Diapiroko eremu
osoa Babest ut ako Nat ura-Gune bezala onart zen du, Eusko Jaurlarit zak erdigune-zonalde bezala
sailkat zen duelako korridoreen sarean.

Zent zu berean jarrait uz, Diapiroaren hegoalde et a mendebaldean nekazarit za nagusi da et a inguruot an
konexio ezberdinak aurkit zen direla azpimarrat u beharra dago. Arabako Ibarret ako baso zat ien art eko
lot urak indart zeko, Lakuaren arro hidrografikoko erreken bideak aukerat u ziren -Lakua et a Caicedo
erreken bideak barne-, bait a Lant aroneko bizt anleak bilt zen dit uen Ebroren arro-hidrologikoaren
eremua –M oros erreka barne, best eak best e. Aipat ut ako bi eremuak, eskualde mailako lot urakorridoreak dira: Arabako Ibarret an, Ebro Ibaia BGLan zehar (C26 Korridorea Carrascal de Font echa /
Arreo-Caicedo de Yuso Lakua et a C27 Korridorea Carrascal de Zubillaga – Carrascal de Font echa);
M oros errekan zehar (C28 Encinal M endia / Carrascal de Zubillaga); et a azkenik, Lant aroneko udalaren
ipar-ekialdeko mugat ik et a Erriberagoit iako hegolaldet ik zehar (C29 Korridorea Arreo-Caicedo de
Yusoko Lakua / Encinal M endia).
Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEak lot ura funt zionala aurkezt en du ibaiei dagozkien best e bi KBEekin:
Omecillo ibaia mendebaldean et a Ebro ibaia (ES210008 BGLa) hegoaldean. Arreo-Caicedo de Yuso
Lakua KBEaren erabilt zaile diren espezie asko, uret ako hegazt iak bereziki, aipat ut ako bi guneet an aurki
dait ezke. Arkamo-Gibijo-Arrast aria et a Sobroneko KBEen gert ut asuna ere aipat u beharra dago, non,
ezaugarri ekologiko ezberdinekoak (mendi-eremuak dira) izan arren, gut xieneko harremana
mant ent zen den guneen art ean, adibidez, hegazt i harrapari et a nekrofagoen bit art ez.

3

INFORM AZIO EKOLOGIKOA

3.1. FAKTORE FISIKOAK

Euskal M eteorologia Agentziaren zonifikazioaren arabera, Añanako Diapiroko eremua klima
submediterraneoko zonaldean kokat zen da. Euskal Herriko erdigunea edo t rant sizio-gunea, Arabako
lurralde zat i handia hart zen duena, klima ozeaniko et a medit erraneoaren art eko aldaket a gert at zen
den zonaldea da. Hala ere, ezaugarri at lant ikoak nagusi dira, berez, hemengo udarak ez direlako
lehorrak.
Arabar Plataforma et a M iranda-Trebiño-Urbasa Sinklinorioa EAEko lurraldearen hegoaldeko herena
hart zen duen sekt ore est rukt urala da et a kokapen sinklinorioa aurkezt en du. Hegoaldet ik Kant abria
mendizerrarekin egit en du muga, Ebro ibaiaren arrot ik bereiziz, et a, iparraldet ik, Ant iklinorio
bizkait arrarekin et a bere ekialdeko luzamendiarekin egit en du muga. Est rukt uraren ardat zean,
M iranda-Trebiño-Urbasa Sinklinorioko Unit at ea osat zen dut en Tert ziarioko met aket ak aurkit zen dira.
Domeinu hau bereizt en duen best e element u est rukt uralak Keuper diapiro ugariak dira, Añanako
Diapiroa bezalakoa, non Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua kokat zen den. Añanako Diapiroa, Fosa
Kant auriarreko gat z-t ximinia nagusia, 14 km 2ko egit ura elipsoidala da et a mendebalde-ekialde
norabidean luzat zen da.

Añanako Diapiroan, Triasikoko Keuper fazies arroka ebaporit ikoak (duela 220 milioi urt e, sekt ore osoan
azalerat u den mat erialik zaharrena) 5 km-t ako sakoneran zeuden et a gaineko mat erial dent soagoak
zeharkat uz azalerat u ziren, Jurasiko, Kret aziko et a Tert ziario garaiko arrokak zulat uz. Gorat ze
halozinet iko prozesu hau, horrela deit ua goranzko mat erialak duen gat z kant it at e alt uagat ik, gaur egun
oraindik bizirik dirau. Dent sit at e baxuagoko mat erialen gorat zeak arroket an arraildura t ekt onikoa
sort zen duen prozesu bort it z bat sort zen du Diapiroaren hhert zeet an bat ez ere; karniola arrailduak
prozesuaren adibide garbiak dira. Karniolekin bat era, Triasikoko ebaporit ek, bere goranzko bidean,
best elako arroka mot ak arrast aka eramat en dit uzt e. Arrunt enak ofita k derit zat en konposaket a
basalt ikoko arroka sub-bolkanikoak dira (piroxeno et a plagioklasez osat uak, konposaket a basalt ikoa,
egit ura ofit ikoa, normalean muin bakart i moduan azalerat zen dira). Ondorioz, diapiroraren barnean,
ofit ez gain, tonalitate gorri eta moreko buztinak, margak eta igeltsuak ere aurki dait ezke, TriasKeuper garai geologikoan osat uak hauek. Hauekin bat era, Karniolak derit zat en arroka karbonat at uen
hondarrak ere azalt zen dira. M odu urriagoan Jurasikoko oholduriko kareharrik, margak host ot suak et a
Kret aziko et a Tert ziarioko arroka det rit ikoak ere azalt zen dira. Buzt in t alde honen barruan maiz aurki
dait ezke arroka ebapot ikozko masa handiak, igelt suz et a gatzez osat urik daudenak. Azken bi hauen
disoluzioa, garraioa et a prezipit azioaren ondorioz Gat z-Harana sort u zen Arreo-Caicedo de Yuso
Lakuaren iparraldean, bait a Lakuko it urburua ere, hezegunearen ipar-ekialdean dagoena et a azken
finean t orka karst iko bat dena.
Lakua muinoz ingurat uriko gune baxu bat ean kokat zen da. Ur-maila alt uarekin ia borobil it xura du,
dolina morfologiko mot a bat en onil it xurako kubet aren genesia sort arazt en duen kript okarst -aren
ondorioz sort ua dena- ondorioa den kubet a bakarrak osat ua. Lakuaren ipar ert za malkart sua da et a
depresio sakon bat ean hondorat zen da ur kant it at e handiena jasoaz; inguruak erliebe lauagoa du.
Alt it udeari dagokionez, lakuaren ur-lamina 655 m-t an (img) dago, nahiz et a klimaren et a urezt at zeko
ezkut uko ur-at erat zeak direla-et a gorabeherak izan, duela urt e gut xi art e gert at zen zena.
Arreo-Caicedo de Yuso-ko Lakuaren arro-sist ema oso xumea da et a Lakuaren errekak osat zen du soilik,
bere 294 ha-t ako azalera duen arro hidrografikoarekin. Arreo herrit ik gert u jaiot zen da 720 m-ko
alt it udean et a 2 km-ko ibilbidea du lakuan isuri art e 655 m-ra. Handik aurrera, hego-mendebalderant z
doa Font echa herrit ik gert u Caicedo errekarekin bat egin et a Ebro ibaira doan art e.

Ikuspunt u morfologiko, est rukt ural et a limnologiko bat en arabera, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua
aint zira berezia da Iberiar Penint sulako laku eskasen art ean et a bere genesia et a ezaugarri
limnologikoak bit xit asun handikoak dira. Ur-maila alt uenean forma ia borobila du lakuak, 24 m-ko
gehienezko sakonera et a 11 ha-ko gehienezko azalera dauka, non horiet at ik 6 ha ohizko ur-lamina
maximoa delarik. Ondorioz, Arreo Lakuak neurri paregabea du bere ingurune geografikoarekin
alderat ut a, et a Araban et a Euskal Herrian dagoen jat orri nat uraleko laku-ekosist ema kont inent alen
art ean handiena da.
Lakuaren sakonera erlat iboa oso alt ua izan arren, sakonera gut xiko zonaldeak dira nagusi, sakonera
handiko guneak azalera eskasekoak direlarik. Beraz, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuan uret ako bi
subsist ema daudela ondoriozt a dait eke: aint zirakoa et a zingirakoa edo palust rea, est uki lot urik biak.
Zingirako subsist emak azaleraren 2/ 3 bet et zen dit u et a ur-laminan sart zen da 3-4 m-ko sakoneraraino.
Subsist ema honen morfomet ria aldapa xamurrekoa da et a subst rat ua murgildurik dauden urmakrofit oek et a helifit oek kolonizat urik dago. Jarrait ut asun ekologikoa ur-lur int erfasean dauka
kanpoko mugaraino, non heliofit oen ugarit asunak mugat zen duen. Talde honek, laku-hert zeko
subsist ema izena har dezakeena, laku osoaren met abolismoa kont rolat zen du elikagaien
erabilgarrit asuna kont rolat zen duen bit art ean.
Haranaren beheko aldean dagoen aldapa xamurrak et a inguruko nekazarit za-soroek sort ut ako mugek
Lakuaren errekaren ibilbidea bihurrit zen dut e lakut ik beherako bidean. Topografia eskasak lagundurik,
urez bet et zen den gaizki drainat uriko hiruki formako zonalde bat erat zen da lezkadiz kolonizat urik
dagoena. Nahiz et a urt e osoan zehar errekaren emaria et engabea izan, hau oso urria da (oro har 0,2
dm 3/ s ingurukoa). 2013 urt eko udaberria bereziki eurit sua izan zen et a errekaren bat ez best eko
lakuranzko emaria 9,8 l/ s-koa izan zen (0,2 et a 313 l/ s bit art ean, 0,31 Hm 3/ urt e-ko ekarpenarekin).
Lakuko landaredi heliofit ikoa duen zonaldea gurut zat u ondoren, errekaren bidea berriz osat zen da,
lakuaren irt eera nat ural bakarrean bihurt uz. Uraren irt eeran emariak askoz handiagoak dira; 2013an
irt et en zen bat ez best eko emaria 20,8 l/ s-koa izan zen (0 et a 120 l/ s bit art ean, 0,61 Hm 3/ urt e-ko
irt eerarekin). Urt e horret an bert an, sakonera neurt zeko punt uan, bat ez best eko sakonera 4,80 mt akoa izan zen, maila baxuena 4,39 m-t akoa et a alt uena 5,42 m-t akoa, urt ean 1,03 m-t ako
aldaket arekin.
Azaleko isurket at ik et a eurit ik dat orren uraz gain, kubet aren ondoan dagoen it urburu gazi bat et ik ere
jasot zen du ura Lakuak. ur-emaria aldizkakoa da duen gazit asunak inguruko landaret za baldint zat zen
du.
Azaleko ekarpenez gain, lakura best elakoak ere irist en dira, alde bat et ik, aint zira ondoko it urburu
gazit ik dat ozenak (ur-emaria aldizkakoa da et a bere gazit asunarekin inguruko landaredia baldint zat zen
du), et a best et ik, lurrazpiko ur-ekarpenarekin dat ozenak, nahiz et a oraindik behar bezala ikert urik ez
egon azken ekarpen hau.
Best e alde bat et ik, Gesalt za Gat z-Haranaren arroa konplexuagoa da ur-bide ugariek drainat ze-sarea
osat zen dut elako, asko aldizkakoak direlarik. Bide nagusia M uera edo Terrazos ibaiak ibilt zen duena da,
Viloria et a Huert as erreken ura jasot zen duena. Aldi berean, M uera ibaia it urburu ezberdinet at ik
dat orren et a larrainet an erabilt zen ez den gesalaren drainat ze-punt ua da: Sant a Engraziko it urburua
(azalerat ze nagusia, haranaren hegoaldean kokat urik), Fuent earribako it urburua (ekialdean kokat zen
da et a goiko larrainet ara gesala ekart zen du), La Honet ana et a El Pico it urburuak (emari gut xiagokoak).
M uera ibaiaren ibilbidea mendebalderant z doa Omecillo ibaira irit si art e.
Añanako Gesaltzak 111.000 m 2-ko azalera du et a bert an 5.648 ekoizpen-plat aforma edo larrainak
aurki dait ezke ur-gazit ik lurrunket a nat uralaren bidez gat za lort zeko. Gesalt zak hiruki it xurako forma
geomet rikoa aurkezt en du ibaiaren hiru besoek t riangeluaren erdikaria ibilt zen dut elako. Lurrazpiko
ura it urburu gaziet an azalerat zen da, hirukiaren mut ur bat ean aurkit zen direnak, et a gesala ur-put zu

et a uharket an met at zen da. Put zu hauet at ik gesala larrainak edo “ koadroak” hornit zeko banat zen da,
non lurrunket a bidez gat za lort zen den et a larrainen azpian gordet zen den bere salment a art e.
Azpimarrat u beharra dago Diapiro osoaren funt zionamendu hidrogeologikoa konplexua dela zeharo:
horrelako egit ura diapiriko bat ek mat erial ezberdinen nahasket a aurkezt en du port aera hidrogeologiko
ezberdinekoak, elkar-errelazionat urik daudenak, et a fluxu hipergaziak best e ez horren gaziekin bat era
aurkit zen direla, abiadura, sakonera et a igarot ze-denbora ezberdinekin. It urburu gazien et a
mineralizazio gut xiagoko uren fluxua ezberdina da, baina ez independent ea; ezberdina dela esat en da,
diapiro unit at earen barruko het erogeneot asun handiak sare ezberdinen koexist ent zia ahalbidet zen
duelako, errekarga et a deskargarako zonalde berak erabilt zen dit uzt enean et a guzt i. Kasu bat zuet an
best eet an baino sakonera handiagoak lort u dait ezke, masa gaziak zeharkat u egin dait ezke edo
abiadura handiagoa edo mot elagoa izan dait eke, et a, honek guzt iak, sort zen dit u aipat ut ako
ezberdint asunak. Ur hipergaziek fluxu mot ela aurkezt en dut e (“ zeharo mot elak” et a guzt i), erlat iboki
sakonak dira (170-190 m inguruan), masa gaziak zeharkat zen dit uzt e et a errekarga unit at e diapirikoan
bert an dut e.
Kont uan hart u beharra dago iparralderant z lurrazpiko t ransferent zia gert a dait ekeela (Sant a Egraziako,
gat zaga elikat zen dut enak, et a Pauleko it urburuet ara, unit at earen errekarga-punt u nagusiak direnak)
hegoaldeko isurialdet ik Arreo Lakurant z jaist en dena. Zonalde honet an ez da deskarga adierazgarririk
nabarment zen, nahiz et a maila t xikian gert a dait ekeen, et a honek, banat zaileko it urburuek paper
bikoit za jokat zen dut ela adieraz dezake, alde bat et ik, errekarga-zonalde bezala et a, best et ik,
hegoaldeko isurialdet ik iparraldera (Gat zaga edot a Paul) infilt rat ut ako baliabideen garraiobidearena.
Edozerk sist emari kalt e eginez gero, bai it urburuet an bait a gat zagako ekoizpen-zonaldean ere,
eraginak luzera ager dait ezke et a kont urat zerako beranduegi izan arazoari aurre egit eko.Hau da,
gat zagako jarduera ahalbidet zen dut en it urburuen gaineko eraginek sort ut ako ondorioak ant zemat eko
denbora luzea behar da et a hauek det ekt at zerako eraginen ondorioak it zulezinak izan dait ezke. Hau
gert at uz gero, ondorioak ezingo dira arindu edo konpondu, Arreo Lakua et a it urburuak zuzent zen
dit uen fluxuaren eskema ezingo lit zat ekeelako errekuperat u.
Añanako Gat zagaren garrant zi nat urala, ekologikoa et a kult uralaz gaiz, egunean dauden ust iapenbaimenak hart u behar dira kont uan (bat zuk hist orikoak et a best eak gaur egungoak), hauek guzt iak ere
kalt et urik at era dait ezkeelako. Baimen berrienet an neurri bereziak ezarri ziren ust iapena
kont serbazioarekin bat egit eko, hot s, jasangarria izat ea.

3.2. HABITAT NATURALAK ETA SEM INATURALAK
3.2.1. ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBEA

KBEaren azaleraren %73,79a (109,45 ha) habit at nat uralek et a seminat uralek bet et zen dut e, horiet at ik
%33,45a (49,60 ha) bat asunerako int ereseko 12 habit at ez osat ua dago, Habit at Zuzent arauaren I.
Eranskinean jasot zen direnak. Hauen art ean, lau lehent asundunak dira: Est epa gazi medit erraneoak
(Limoniet alia ) (UEkod. 1510* ); Gramineodun et a urt eroko Thero-Brachypodiet ea -dun zona
subest epikoak (UEkod. 6220* ); Igelt su gaineko laku karst ikoak (UEkod. 3190* ); et a azkenik, Cladium
mariscus-eko kare-zohikazt egiak (UEkod. 7210* ). Larre mesofiloak Brachypodium pinnat um -dunak
(6210) habit at aren kasuan, lehent asunezkot zat hart zen da, zeren 2013an egindako landa-lanari esker
orkidea populazio ugaria aurkit u zen larreet an, konkret uki, Ophrys sphegodes et a Orchis purpurea
espeziekoak.
Eskualde mailako int eresa dela-et a, aipat ut ako habit at ei gehit u behar zaie Arreo-Caicedo de Yusoko
Lakuaren inguruko landaredi nat urala (Phragmit es-ezko lezkadia et a heliofit o handien formazioak) et a
Lakuaren erreka inguruko erribera-baso t xikiak (5. Taula).

Lehenagoko dat uak dit uen BGLaren Dat uen Formulario Normalizat ua ez dat or bat gaur egungo
kart ografiako dat uekin, ezt a ere Añanako Diapiroaren Nat ura Baliabideen Ant olamendurako Planaren
proposamena bat eginarekin (2007ko maiat za). Arrazoi nagusia gaur egun eskuragarri dagoen ezagut za
et a informazioa hobea da. Dat uen Formulario Normalizat uaren arabera:

-

Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren ur-landaredun ur-lamina 3150 habit at bezala sailkat zen du,
NBAParen proposamena bat eginak bezala, bait a 2012ko azken ikerket ek ere. Best alde,
Bat asunaren Int ereseko Habit at en Kart ografiak 3140 bezala sailkat zen du. Duela gut xi berriz
azt ert u zen et a habit at ari 3190* (igelt su gaineko laku karst ikoak) kodea eman ziot en:
“ Tremedal” LIFE proiekt uak honela urlhert zen du (ikusi memoria honet ako hurrengo
azpiat ala). Aldi berean, best elako azt erket a bat zuet an ere sailkapen bera erabilt zen dut e:
bat asunaren int ereseko habit at ak errebisat zeko Aurret iko Oinarri Ekologikoet an et a 2014an
EAEn burut ut ako 31. t aldeko habit at ei buruzko azt erket an. Ondorioz, hemendik aurrera
sailkapen hau onart uko et a erabiliko da agiri deskribat zaileet an. Orain art e 3190* habit at a ez
zegoen Espainia osoan deskribat urik, nahiz et a seguru aski, Europar Bat asuneko best e
herrialde gut xi bat zuekin bat era, Lit uania kasu, habit at aren ordezkaririk hoberenet arikoa duen
kont inent e mailan. Eunis habit at en arabera C.12 kodea dagokio. Gainera, esan beharrekoa da
Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren ur-lamina askea (heliofit oek et a zohikazt egiek bet et zen ez
dut ena) kart ografiat u dela 3190* habit at a bezala, lehent asundun habit at berri honen
berezit asunak habit at aren ezaugarri fisikoekin lot ura handiago du landare-kobert urarekin
baino. Ondorioz, 3190* habit at ari dagokion azken azalera orain art e 3140 et a 3150 habit at ei
buruz aipat ut akoena baino handiagoa da.

-

NBAParen proposamena bat eginean bezala, 6420 habit at a jasot zen du formulario
normalizat uak, Bat asunaren Int ereseko Habit at en Kart ografiak jasot zen ez duen bit art ean.
Landa-lanet an ere ezin izan da ident ifikat u.

-

NBAParen proposamena bat eginak, BGLaren barnean 4030 habit at aren (t xilardi subat lant ikoa)
azalera t xiki bat jasot zen du, Bat asunaren Int ereseko Habit at en Kart ografiak jasot zen ez duen
bit art ean. Landa-lanet an ere ezin izan da ident ifikat u.

-

7210* et a 7230 habit at en present ziaren inguruan kont rakoa esat en dut en informazio
ezberdinak aurkit zen dira. Azt erket a espezifikoek hauen present zia eza ondoriozt at u zut en
arren, t alde berdinari dagozkion bat asunaren int ereseko habit at en azken errebisioet an
aurkakoa ageri da. Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua BGLa funt sezkot zat onart zen du 7210*
habit at aren kont serbaziorako baina lakuan exist it zen denik ez du esat en, bat asunaren
int ereseko habit at en kart ografian 7230a azaldu. Hala ere, Tremedal LIFE proiekt uak, Arabako
Foru Aldundiak et s URAk bult zat urik best eak best e, habit at aren present zia aint zat hart zen du,
bere ezaugarriak erraz bereiz dait ezkeenak, et a beraz, hemengo kudeaket a planari
dagokionez, 7210* habit at a present e dagoela onart uko da.

Aireko argazki bat en bidez et a t est ura et a koloreen azt erket an oinarrit uz, 7210* habit at aren
azalerak ez du bat egit en bert ako landaret zaren kokapenarekin. Nahiz et a habit at aren
hegoaldera sart zea ez den posible, habit at aren mugaket ari dagokionez aldaket a bat egit ea
proposat zen da errealit at eko landaret za-egit urara moldat zeko, et a ondorioz, azalera 5.260 m 2t an handit uz.

-

Best alde, bat asunaren int ereseko habit at en kart ografian 1410 et a 1510* habit at ak ezberdindu
gabe azalt zen diren azalera bat jasot zen da. Lakuaren it urburu gaziaren inguruan sort zen den
gat z-geruzaren azalera osoa, landareak est alirik edo ez, bat asunaren int ereseko habit at a
kont siderat zen da. Hala ere, ezin dira bat asunaren int ereseko habit at bezala onart u modu
iraunkorrean landarerik ez duen gat z-geruzadun guneak, Est at u espainiarrean dauden BGL
endorreiko ezberdinen arabera: ES2430082 M onegros BGLa adibidez, Saladas de Sást ago et a
Bujaraloz eskualdeko kubet a endorreiko asko jasot zen dit uena; Gazt ela-M ant xako hezegune
endorreiko ugariek osat zen dut en Gazt ela-Hezea; edot a Gazt ela et a Leoneko hezegune
endorreikoak. Gazt ela et Leoneko bat asunaren int ereseko habit at en int erpret azio gidaren
arabera, gune gazit uet an edo halofiloet an agert zen diren Zuzent arauaren habit at en art ean
mugak ezart zea ez da lan erraza. Landare-element u diagnost ikoen present zia ez da bet i
komunit at e arrunt et ara mugat zen, baizik et a, maiz, beren mugak apurt u et a sist ema gazian
zehar edonon ager dait ezke est aldura et a dent sit at e baxuan. Bat zuet an, Suaeda vera-k
ut zit ako hut suneet an edo Juncus marit imus-en mult zo handien art ean habit at honen element u
arrunt ak aurkit zen dit ugu, Gazt ela et a Leonen aurkit zen diren gesalt zet ako hiru habit at
t ipikoak (1310, 1510, 1410 et a 1420) barreiat uz. Gogorat u beharra dago, gat z-sist ema
guzt iet an pet at xu-dinamika izat en dela nagusi. Ezin ahaz dait eke sist ema hauek beren
present zia baldint zat zen dut en paramet roet an aldakort asun bort it zak jasan behar dit uzt ela.
Euriaren kant it at e et a urt erokot asunaren et a t enperat uraren arabera, urt een art ean aldaket ak
suert a dait ezke, et a beraz, habit at ezberdinen ekot onet ako aldaket ak arrunt ak izat en dira.

Kudeaket a plan honen garapenaren barruan, garrant zizkoa da 1410 et a 1510* habit at en benet ako
azaleraren azt erket a sakon bat burut zea Lakuaren it urburu gaziaren inguruan. Hala ere, plangint za
honen lanket ari dagokionez, et a est aldura t xikia dela kont uan hart uz, aipat ut ako azalera mant ent zea
egokia dela ulert u da.
3.2.2. AÑANAKO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Biot opo Babest uko eremuan, KBEko eremuko habit at ak kendut a, ant zeko basoak nagusi
diren habit at -egit urak aurkit zen dira. Oro har, Eusko Jaurlarit zaren Bat asunaren Int ereseko Habit at en
Kart ografiaren arabera, Añanako Diapiroan 14 bat asunaren int ereseko habit at daude, guzt ira 924,32
ha-ko azalera et a Diapiroaren %56,74a bat uz. Bat asunaren int ereseko 2 habit at ez dira KBEaren
kart ografian jasot zen, baina bai gainont zeko Añanako Diapiroaren eremuan:

8210 Habitata. Landaredia kasmofitikodun malda arrokatsu kaltzikolak. 0,7 ha-ko azalera oso t xikia
sort zen du Diapiroan et a Paul herriko hego-ekialdeko labar t xikiet ara mugat zen da.

92A0 Habitata. Salix alba eta Populus alba -ko galeria-basoak. Gat z-Haranet ik gora, Omecillo
errekaren erriberako basoari dagokion 2,05 ha-ko azalera t xikia.

Bereziki azpimarrat u beharra dago, Añanako Gesalt za Gat z-Haranari lot uriko landare halofiloen
formazioek ez dut ela eremua modu jarraian kolonizat zen, baizik et a larrainen et a kanalen art eko
zirrikit uet an aurkit zen dira, bait a ut zit ako larrainet an et a konpodu gabeko gat zagako paret et an ere.
Gesalt za Gat z-Haran osoko landare halofiloak 1510* habit at moduan daude kart ografiat urik.

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

Hurrengo t aulan, habit at bakoit zarent zat 92/ 43/ CEE Habit at Zuzent arauaren I. Eranskinean erabilit ako izenak azalt zen dira, et a bat asunaren int eresekoak ez
diren kasuet an, EUNIS-en izenak.
HZ
KBEko KBE
Azalera
Kodea / HZ izendapena / EUNIS
azalera guneko Biot opo
EUNIS
izendapena
(ha)
%
Babest uan
Kodea

1410
E6.1

Zelai gazi medit erraneoak
/ (Juncet alia marit imae) /
0,34
Belardi
gazi
medit erraneoak

Barnealdeko
gune
gaziet ako komunit at eak /
1510* /
Eremu gaziet ako urt eko 0,34
E6.13
komunit at e
halonit rofiloak
3190* / Igelt su
gaineko
C12
karst ikoak
4030
F4.22

laku

Biot opo
Babest u
guneko
%

Adierazgarrit asuna

Kont serbazio
egoera KBEan

Kont serbazio
egoera
Biot opo
Babest uan

Kont serbazio
egoera EAEn

0,3443

0,02

A

Desegokia

Desegokia

Desegokia

12,3489

0,75

A

Desegokia

Txarra

Txarra

0,23

5,89

3,97

5,8916

0,36

A

Desegokia

Desegokia

Desegokia

/ Txilardi lehor europarrak /
0,16
Txilardi subat lant ikoa

0,10

11,0457

0,67

C

Desegokia

Desegokia

Ona

HZ
KBEko KBE
Azalera
Kodea / HZ izendapena / EUNIS
azalera guneko Biot opo
EUNIS
izendapena
(ha)
%
Babest uan
Kodea

Biot opo
Babest u
guneko
%

Adierazgarrit asuna

Txilardi oromedit erraneo
endemikoak,
elorri4090 /
t riskarekin
/
Txilardi 1,07
F7.44 (z)
kalt zikola
alt ant ikoa,
Genist a -rekin

0,72

58,5374

3,59

6220* / Brachypodium ret usum 1,58
E1.31
en larre xerofiloa

1,06

66,2007

Larre
mesofiloak
Brachypodium pinnat um - 11,90
dunak

8,02

Cladium
mariscus-eko
/ 1,02
kare-zohikaztegiak
Cladium mariscus-sailak

Zohikaztegi
baxu
alkalinoak / Karize handi
7230 / et a/ edo Iris pseudacorusC3.24
en formazioak - Ur librerik 2,18
(D5.21) gabeko,
karize
handi
et a/ edo Iris pseudacorusen formazioak

6210
E1.26

/

7210*
D5.24

/

Kont serbazio
egoera KBEan

Kont serbazio
egoera
Biot opo
Babest uan

Kont serbazio
egoera EAEn

C

Desegokia

Desegokia

Ona

4,06

C

Desegokia

Desegokia

Desegokia

261,77998

16,07

C

Desegokia

Desegokia

Desegokia

0,68

1,0158

0,06

A

Ona

Ona

Desegokia

1,46

2,1791

0,13

A

Desegokia

Desegokia

Desegokia

HZ
KBEko KBE
Azalera
Kodea / HZ izendapena / EUNIS
azalera guneko Biot opo
EUNIS
izendapena
(ha)
%
Babest uan
Kodea

8210
H32

Landaredia
kasmofitikodun
malda
/
arrokatsu kaltzikolak / 0
Harkaizti
basikoetako
landaredia

0

Salix alba eta Populus
92A0 / alba -ko galeria-basoak /
G1.31M akalen
ibarbaso 0,43 •
F9.12(x) mediterraneoa
(haltzarekin)

Biot opo
Babest u
guneko
%

Adierazgarrit asuna

0,7698

0,05

C

2,0748

0,13

C

Kont serbazio
egoera
Biot opo
Babest uan

Kont serbazio
egoera EAEn

Ona

Desegokia

Txarra

Desegokia

Desegokia

Kont serbazio
egoera KBEan

Harizti galaikoportugesak,
9230 /
Quercus robur eta Quercus 11,89
G1.7B1
pyrenaica -rekin

8,01

282,7543

17,35

C

Desegokia

Desegokia

Desegokia

Harizti iberiarrak Quercus
9240 /
faginea
eta
Quercus 7,15
G1.77 (x)
canariensis-ekin

4,82

172,3620

10,58

C

Desegokia

Txarra

Txarra

9340 /
Quercus ilex eta Quercus
G2.124
11,37
rot undifolia -ko basoak
(Y)

7,67

47,1081

2,89

C

Desegokia

Txarra

Txarra

Phragmit es-ko lezkadiak

3,36

4,9856

0,31

B

Ona

Ona

C3.21

4,98

• F9.12 (x) EUNIS kodeari dagokion KBE barruan batasunaren intereseko habitat moduan kontsideratzen ez dena.
3. Taula. Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren habit at nat ural et a seminat ural garrant zit suenak et a KBEan bet et zen dut en azalerak. EUNIS Kodea: Europar
Ingurumen Agent ziak garat ut ako sailkapena. HZ Kodea: Habit at Zuzent arauak ezarrit ako int ereseko habit at en kodea. (* ): Lehent asundun habit at a. It urria:
2009ko Eusko Jaurlarit zaren EAEko habit at , landaret za et a zoruaren erabileraren kart ografiat ik egokit ua et a 2012ko Eusko Jaurlarit zaren EAEko Bat asunaren
Int ereseko Habit at et ik egokit ua. Oharra: Port zent ajeen kalkulurako erreferent zia gisa hurrengo it urriak erabili dira: “ 2012 urt eko bat asunaren int ereseko
habit at en mapa” 1:10.000 eskalan et a Nat ura 2000 Sarearen M apa 2013an et a 1:25.000 eskala (Ingurumen et a Lurralde Polit ika Saila). Kont uan hart u diren
best e it urriak: EAEko egoeraren dat u orokorrak; EAEko bat asunaren int ereseko habit at en kont serbazio egoera azt hert zen dut en dat u espezifiko et a
egunerat uak, Basoen, Larreen et a Sast rakadien arloan; EAEko Ur Kont inent al Geldien Int ereseko Habit at ak; et a Habit at Hidrot urbosoak. 3190* habit at ari
dagokionez, EAE mailako informazio espezifikoa falt a denez, Est at u Espainiar mailako informazioa erabili da, dat uak Arabako Foru Aldundiaren 2009ko
agiriekin et a duela gut xi egindako landa-lanarekin alderat u dira egiazt at zeko.

Logikoa denez, ant zeko ezaugarri fisiografikoak dit uen gune bat eraikit zean, KBEan et a Diapiroan oro har egit en diren bat asunaren int ereseko habit at en
kont serbazio egoeraren azt erket ak baliokideak direla esan dait eke; hala ere, Babest ut ako Biot opoaren barruko 1510* habit at aren kasuan, kont serbazio
egoera t xarrera murrizt u da Gesalt za Gat z-Haranean bere egoera hori delako et a bert an habit at aren azalera handiagoa kart ografiat u delako.

ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBE-AREN ETA HABITATEN GAINEKO AURREIKUSITAKO
ONDORIOEI BURUZKO “TREM EDAL” LIFE PROIEKTUAREN PROPOSAM ENAK

“ Tremedal – Iberiar Penint sula Iparraldeko Hezeguneak: Zaharberrit zea et a Habit at et a At xikit ako
Zohikazt egien Kudeaket a”
LIFE + Nat ura 2000 Proiekt ua (LIFE + 11 NAT/ ES/ 707)
(w w w .t remedal.eu/ eu/ ) gaur egun abian da et a Arabako Foru Aldundiaren jarduera ezberdinak
barnerat zen dit u, hala nola, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren inguruko lur-eremu bat zuk herrionurakoak izendat zea, “ Tremedal” proiekt uaren gauzat zea errazt eko. Proiekt uaren helburu nagusia,
3190* habit at aren kont serbazio egoera hobet zea da Arreo Lakuaren BGLan. Aldi berean, habit at honi
et a 7210* , 7230, 1410 et a 1510 habit at ei babes-perimet ro bat ezart zea du helburu, landaret za-egit ura
nat uralen bidez egungo presioak maila ez adierazgarriet an mant ent zeko. Tremedal Life proiekt uaren
ekint za bat zuek eragin handia dut e habit at en mehat xuen gainean, beren kont serbazio egoeran bait a
et orkizuneko azaleran ere. Ondoren laburt zen dira:
B.1. Ekintza. Arreo Lakuaren ingurumena itxura berritzeko lursailen erosketa. Ekint za hau jada
burut urik dago et a lakuaren lursail publikoen inguruko lursail pribat uak erost ean dat za, guzt iak
ES2110007 BGLan barnerat u direlarik. Neurri et a mot a ezberdinet ako 17 lursail dira, 121.675 m 2 bat uz
guzt ira; bert ako gaur egungo erabilera nagusia nekazarit za da, nahiz et a gune t xiki bat zuet an
bat asunaren int ereseko habit at ak aurkit zen diren. Part zela hauek 8 jabe ezberdinenak dira.

Ekint za hau funt sezkoa suert at u da habit at en berrezarpena gauzat zeko, ordura art e, lursail hauet an
habit at en kont serbazio egoera onarekin bat eraezina zen nekazarit za burut zen zelako. Eskura dagoen
informazioaren arabera, 1956 urt et ik aurrera hezegunea %14 t xikit u da laborant zen mesedet an.
Ondorioz, hezegunearen funt zionalit at ea berreskurat zeko ezinezkoa suert at u da lursailak eskurat zea.
Ziur aski, aipat ut ako lurren okupazioa erregist roaren hasiera markat zen dut e dat a baino lehenagokoa
da, beraz, jasandako habit at en galera handiagoa izan lit eke. Hezegunearen lurren erabileraz gain,
inguruko laborant zek sist emari presio handia ezart zen ziot en ongarri et a fit osanit arioen bidez. Gehit u
beharra dago lurra babest en duen landare-est aldura ez dagoenean, soroet at ik lakurant z mat eria
kant it at e handiak irist en direla, et a nekazal ohit ura hauek ere lakuari kalt e handia egin diot e.
Hezeguneak jasan izan dit uen presioen art ean, azpimarragarriena laborant zak urezt at zeko egin izan de
ur-at erat zea izan da. Ur-laminaren inguruko lursailen jabet za publikoak ur-ponpak et a ur-gidat zeak
egit ea zailduko du, baimendu gabeko erabilera honen kont rola et a zaint za errazt uz. Azkenik, t oki
konkret u bat zuet an ondorio larriak izan dit uzt en kont rolik gabeko jarduera bat zuk burut u dira.
It urburu gaziaren inguruan lur-mugimendu t xikiak, drainat ze-lan t xikiak et a luberrit ze-lanak egin dira
azalera gut xiko zonalde bat ean baina 1410 et a 1510* habit at ei zuzenki eraginez, 7230 habit at hurbilari
ere ia kalt e eginez.
C.3. Ekintza. Arreo-Caicedo Yusoko Lakua BGLaren ingurumen itxura berritzea



Landaretza naturala berreskuratzea
a) Lakuko errekako galeria basoa berreskurat zea. Urt aro izaera nabarmena duen ibaiaren ibilbide
honet an ibai landaret za et ena dago; got orleku t xikiak (makal et a guzt i), zumeak et a zuhaixka
erako est rat u bat , zingirako landaret zarekin harremanet an. Inguruko ale t xikiak landat uko dira,
gehienez bi izerdidunak edo adar aldaxket at ik at ereak, espeziearen arabera. Bi aldeet an
landat uko dira, B1 ekint zako erosket aren xede diren part zelet at ik doazen 800 m-et an zehar.
Honako espezieak landat zea aurreikusi da: Prunus spinosa , Fraxinus excelsior , Salix at rocinerea ,
Salix eleagnos, Alnus glut inosa , Anemone nemorosa , Ulmus minor , Euonymus europaeus et a
Corylus avellana .
b) Baso masa landat zea basoaren bazt errean (152 et a 144 part zelen inguruko gune
alt uet an). Lakuaren inguruan, masegar-lezkadiak apurka-apurka mendiko garriga azpi-hezeak
(9340), erkamet z submedit erraneoak (9240) et a amezdun guneren bat sort uko dit u, lursailaren
esposizioaren arabera. Jarduera hau erdizka jarri da mart xan baina amait zean 1,9 ha-ko azalera

edukiko du. 2 gune it xura berrit zen dira: bat a, it urburu gaziaren inguruan mendiko garriga
azpi-hezedun basoa; et a best ea, garriga-erkamet z t rant sizio basoa, amezt i element uekin (152
part zela). Basoak masegar-lezkadia edo it urburu gaziari at xikit ako landaredia ez ordezkat zeko,
landaket a hauet an bereziki zainduko dira hezegunearekin kont akt uan dauden guneak et a
birsorkunt za nat ural pot ent zialit at e alt uko zonaldeak
c) Lakut ik hurbilen dagoen t okian masegar-lezkadiaren birsorkunt za nat uralaren bidezko
aurrerapena sust at zea (gunerik baxuenean; 152, 154, 136 et a 144 part zelak). Azt erket a
t opografikoaren emait za kont uan hart ut a, lursailaren hasierako morfologia lehengorat zeko et a
habit at int eresgarriak it xura berrit zeko modua zehazt uko da. Baliospeenen arabera, %14
berreskura dait eke, hau da, 7210* , 7230, 1410 et a 1510* habit at en 1,5 ha.
d) 6210* habit at a it xuraberrit zea. 144, 152, 154 et a 136 nekazarit za-lursailet an burut uko da, non
ez diren berreskurat uko lehenago aipat ut ako habit at ak. Guzt ira 6 ha berreskurat zeko asmoa
dago.
 Higadurari aurre hartzea
Lakuak duen arazoet ako bat iparraldeko ezpondaren oreka falt a da. Lur jausiak saihest eko,
ezinbest ekoa da inguruan landaret za mant ent zea, higadura deusezt at u edo gut xit zeko, et a
higadura eragin dezaket en erabilerak mugat zea. B1 ekint zan sart zen da ezpondaren goiko
aldean dauden jabet za part ikularreko bi part zelaren erosket a (148 y 149), gainerakoa jabet za
publikokoa izanik. Erosket a horrekin lursailaren gaineko erabilerak mugat uko dira. Landaret zari
dagokionez, landaket ak egit eko aukera bazt ert u egin da, erkamezt i et a art adiekin ondo baino
hobet o hornit ut a bait ago. Erabilerari dagokionez, ezpondaren mugan it xiera bat ek GR1
bidezidorra babest en du arriskurik gabe pasat zeko et a t oki jakinet an bakarrik ikust en da urlamina zuhait zen art ean. Prozesu geologiko nat uralak aurrera egingo balu et a ezponda zat i bat
eroriko balit z, GRaren ibilbidea moldat uko lit zat eke et a posible balit z lur-eremua egonkort zeko
ahaleginak egingo lirat eke.





Fauna aloktonoaren kontrola
a) Arrain hazkunt zako espezieak.
Urik sakonenak dit uen lakuaren kubet an arrant za pasiboa brankia sareekin, begi irekiera
desberdinak dit uzt ela; et a kost aldean, sakont asun gut xira et a irt et en ari den landaret zarekin
arrant za elekt roikoa. Harrapaket en dat uak hart uko dira et a t enka aleak uret ara it zuliko dira.
Lakuaren perimet roan zehar arrant za elekt rikoa ere erabiliko da.

b) Karramarro gorria.
2013 urt ean zehar, lakuko karramarro gorria edo amerikarraren populazioaren est imazio bat
egin zen, harrapaket a-modua zehazt en lagundu duena: hart ze-pasiboa sakonera gut xiko
zonaldeet an et a karramarro-nasak erabiliz; et a zuzeneko harrapaket a, eskuz hart u salabardo
et a saskien lagunt zaz, migrazio garaiaz baliat uz, lakut ik Arreo errekara doazenean.
Jolas erabileraren arauketa
Lakua ingurat zen duen landaret za oso ahula denez, lakura sart zeko egungo t okiak it xi edo
zaildu egingo dira et a sarbide debekua ezart zen dut en seinaleak jarriko dira. Sarbide bakar et a
berri bat sort uko da, kudeaket a et a jarraipenerako langile baimendunek baino ezingo dut elarik
erabili, et a it xit a egongo da.

N2000 espazioaren erabilera publikoa errazt eko, baina aldi berean habit at ik ahulenak
babest eko, Aint zirako Andra M aria ermit aren (406 part zela) ingurua egokit uz best e gune bat
errazt uko da, erabilera publikoa biderat zeko asmoz.

3.3. FLORA eta LANDAREDIA

Oinarri florist ikoa euro-siberiar et a medit erraneo korologiadun element uek osat zen dut e. Hauei gehit u
behar zaizkie hezeguneei et a, bereziki, t oki gazit uei at xikit ako espezieak, oso espezifikoak direnak.
3.3.1. ARREO-CAICEDO DE YUSOKO LAKUA KBEA

Dagokigun
eremua
pisu
bioklimat iko
supramedit erraneoan
aurkit zen
da,
erkamezt i
submedit erraneoaren t rant sizio zonaldean, mendi-karraskadi azpi-hezeezko zonalde handiez
t art ekat urik. Arreo-Caicedo de Yusoko Lakua et a Añanako Diapiroko Biot opo babest ua kokat zen
direneko eskualde nat urala, Aseginolaza et al. (1988)-an proposat ut ako zat iket aren arabera, Arabako
Harana da. Aipat ut ako ezaugarriak onart uz, et a Eusko Jaurlarit zaren landaredi pot ent zialaren
kart ografiaren arabera, zonaldeari dagokion landaredi pot ent ziala Quercus pirenaica -ko amezt iak et a
Quercus faginea -ko erkamezt i submedit erraneaoak lirat eke. Proport zio t xikiagoan Quercus ilex subsp.
rot undifolia -zko mendi-karraskadi lehorrak azalduko lirat eke, lakut ik hurbil erat ut ako et a urari
at xikit ako egit ura belarkarekin bat era.
Azken ehun urt eet an, basoek et a landaret za-paisaiak aldaket a gogorra jasan dut e gaur art eko
nekazarit za-jarduerak sort ut ako presio handiaren eraginez et a aldizkako sut een bidez areagot uz.
Ondorioz, haranaren beheko lur emankorrak, lehenago erkamezt iz bet ea, larre et a soroak nagusit urik
daude gaur egun. Inguruko muino et a malda bat zuk larre et a sast rakadiz bet et a daude, non abereen
et a suaren eraginez zuhaizt iaren berreskurapena mugat u egin den.
KBEaren barnean, zuhaizt i azalera gehiena egit ura host ot su et a mardulez osat urik dago. Ugarienak
Quercus faginea -zko erkamezt iak dira, bat ez ere hegoalderant z dauden maldet an agert zen direnak,
et a Spiraeo obovat ae-Querco faginae sigmet um komunit at ea derit zot enak. Basoaren adaburu-geruza
ez da oso it xia et a ohianpea asko garat zea ahalbidet zen duen argiarent zat sarrera-bide ugariak uzt en
dit u, geruza gurut zaezin et a nahaspilat ua erat zen delarik. Zuhaixken zerrenda luzea den arren, bet i
aurkit zen da sast rakadi et a larreet akoak diren landare-t alde ugariak, baso argit suen barnean
ordezkapen lanak egit en dit uzt enak.
Erkamezt iaren oinarrizko komunit at earen ordezkapen-et apa ugari daude. Azpimarragarria da Lonicero
et ruscae-Roset um agrest is asoziazioak sort ut ako baso-geruza arant zaduna, arrosa-landare basat iak
edo arkakarat sak ugariak direlarik. Landare-elkart e hau zat ikat urik ager dait eke bide et a lursail
bazt erret an et a, maiz, zuhait z espezie ezberdinez ingurat ua (erkamet zak, ast igarrak et a art eak).
Abelt zaint zak et a sut eek sort ut ako asalduak sast rakadien nagusit asuna et a egonkort asuna eragit en du.
Hauen art ean nagusi dira t xilarrak, ot aberak, azeri-mahat s et a graminea espezie ezberdinak,
Arct ost aphylo crassifoliae-Genist et um occident alis asoziazioaren part e direna. Landare-elkart e honek
Spiraeo-Querco rot undifoliae sigmet um karraskadi kant auriarraren degradazio et apet an ere part e
hart zen du.
Egut eran karraskadiak dira nagusi, et a art adi rot undifolio et a hibridoen (Spiraeo obovat ae-Querco
rot undifoliae sigmet um ) gazt ela-kant auriar et a kamerana kalt zikola serieari dagokie. Zuhait z t xikiekin
bat era, zuhaizka handi et a ert ain ugari aurkizen dira, host o iraunkorrekoak, et a art adiaren ohianpea
osat zen dut e edo soilguneak bet et zen dit uzt e. Jadanik aipat ua izan da ordezkapen et a segida
ekologikoaren et apet an Arct ost aphylo crassifoliae-Genist et um occident alis asoziazioa garat zen dela,
et a degradazioak aurrera egit en badu, ihi-t xikiarekin bat era larre et a ipurudien egit urak sort zen dira
azkenean. Are gehiago, higadura bort it za izan denean et a lurzorua hezur hut sa denean, kamefit oen et a
host o gogort uko gramineoen komunit at eak agert zen dira Koelerio vallesianae-Thymet um mast igophori
asoziazioan elkart urik et a aberast asun florist iko handia osat uz. Gogorat u beharra dago albit z basoak
et a M esobromion -en larre erdilehor karet suak, et a Brachypodium ret usum -eko larre xerofiloak,

orkideak ugariak direnean (Ophrys sphegodes y Orchis purpurea bereziki), gure kasuan bezala, Habit at
Zuzent arauren arabera Lehent asundun habit at ak direla.
Quercus pirenaica -z osat ut ako amezt iek erdiko et a goiko malda hozpelak bet et zen dit uzt e et a
amezt ien (M elamphyro prat ensis-Querco pyrenaicae sigmet um ) eusko-kant auriar azidofilo serieari
dagokie. Amezt i gehienak gazt e it xurakoak dira, enbor argal et a alt ura apaleko zuhait zez osat uak,
baina ale ugarirekin azalera unit at eko. Ordezkapen et apet an t xilardia ageri da. Zonaldean unit at e
nagusia Arct ost aphylo crassifoliae-Daboeciet um cant abricae ulicet osum europaei da.

Baso zerrenda ixt eko harri-gabeko lurzoruko erriberet ako zumadiak, lizardiak et a alt zadun makaldiak
medit erraneoak aurkit zen dira. M odu honet an, Lakuaren errekak aint zirat ik gora duen ibilbidearen zat i
bat zuet an erriberako baso t xikiak ageri dira, azalera eskasekoak nekazarit zaren presioa dela-et a.
Inguruet ako laborant za nagusiak belarkarak dira, et a hauen art ean, zerealak et a kolt za. Pat at a et a
erremolat xa soroak ere aurki dait ezke, et a hauei guzt iei at xikirik, landare erruderalen komunit at e
arrunt enak.
Lakuan, landaredi-gerriko ezberdinak erat zen dira ur-laminaren inguruan, sakonera-gradient eak
baldint zat urik, bazt erret ik ur askerant z. Ondorioz, gerriko kont zent riko ezberdinak sort zen dira
landaredi-serie desberdinekin.









Berezko ur-landareak: t alde honet an ur-landareak aurkit zen dira, murgilt ze maila bait a
sust rait ze maila ere aldakorrekoak izan dait ezkeenak. Hidrofit oez osat uriko komunit at eet an
bizi dira uret an, haiet ako bat zuk guzt iz murgildurik, esat e bat erako M yriophyllum vert icilat um,
M . spicat um, Cerat ophyllum submersum, Pot amoget on pect inact us, P. colorat us, P. gramineus,
P. nodosus, P. pusillus, P. lucens, Ranunculus t richophyllus, R. pelt at us subsp . baudot ii,
Polygonum amphibium et a Ut ricularia aust ralis (azken hau ia-ia Arreo Lakuko esklusiboa).
Chara generoko karofit o bat zuk ere aurki dait ezke (Chara hispida , C. aspera , C. vulgaris, C.
globularis).

Heliofito handi gerrikoa: Alt ura luzeko landareek osat uriko t aldea da (sarri 2 m-ko alt uera
gaindit uz), errizomadunak, et engabe urezt at urik dagoen lurzoruan hazt eko moldat urik daude.
Sakonera handirik gabeko zonaldeak bet et zen dit uzt e et a ugalt ze-organo et a beget at iboen
erdialdea et a goiko aldea uret at ik kanpo dut e. Populazio handiak osat zen dit uzt e, ia
monoespezifikoak, errizomen bidez lurzorua lehiakorki et a modu bazt ert zailean kolonizat zen
dut elako. Segidan, sakonera eskasarekin baina ur-laminarekin kont akt uan, lezkadia garat zen
da, non ezberdindu dait ezkeen, barnealdet ik, ihi (Scirpus lacust ris) lerro bat et a, kanpoaldet ik,
lezka (Phragmit es aust ralis) et a lezka host oest u (Typha angust ifolia especialment e, T.
domingensis y T. lat ifolia.) lerroa. Arreo Lakuaren kasuan, gainera, Cladium mariscus-a nagusi
den best e zonalde bat agert zen da, lezkadiaren orlaren barnealdean kokat zen dena.
Ihitokiak eta beste zingira-elkarteak: Zingira zonaldean, kanpoan kokat zen den gerrikoa da et a
et engabeko hezet asun edafikoak baldint zat zen du, baina ez da ura met at zera irist en urt ean
zehar denbora gehiena. Lezkadian kanpoaldean kokat zen den orlan, lakuaren it urburuan
(ekialdean) bereziki, karize handien komunit at e bat agert zen da, et a Arreo Lakuko zerrendari
hurrengo espezieak gehit zen dizkie: Carex acut iformis, Carex divisa, C. dist ans, Dact ylorhiza
incarnat a orkidea, Iris pseudacorus, Lysimachia vulgaris, Lyt hrum salicaria, Alt haea officinallis,
Veronica anagallis-aquat ica … Komunit at e hau Lakuko erreka est ut ik gora hedat zen da.
Ihitoki halofiloen zonaldea. Best e alde bat et ik, it urburu gazi t xikiaren present ziari esker
berezit asuna aipagarriko landare-komunit at eak ahalbidet zen du. Ihit oki halofiloen kasua da

hau, non Juncus acut us, Juncus gerardi, Spergularia marina, Parapholis incurva y Plant ago
coronopus aurki dait ezkeen.
3.3.2. AÑANAKO DIAPIROKO BIOTOPO BABESTUA

Diapiro osoan oinarrit uz, gaur egun basoez osat ut ako azalera ant olamendu-eremuaren azaleraren
erdia baino pixka bat t xikiagoa da, et a hauen art ean pinu gorriaren (Pinus sylvest ris) basoak dira
nagusi. Pinudi gehienak berez hazit akoak dira et a kasu bat zuet an kont serbazio egoera onargarria dut e,
masa irregularra et a nabarmenki helduak diren zonaldeekin. Part zela bakan bat zuet an bakarrik espezie
hau landat ua izan da. Bat zuet an, Viloria udalerriaren inguruan adibidez, pinu gorria erkamet zarekin
(Quercus faginea ) edot a best elako Quercus generoko espezieekin bat era agert zen da. Baso-azaleraren
best e erdia baso host ot suez edo mardulez dago osat ua, KBEarent zat azalduriko ezaugarriekin. Aldi
berean, ekosist ema hauen degradazio-et apa desberdinak aurki dait ezke, albit z-belardiak, t xilarrak et a
best elako belardiak barne.
Best e alde bat et ik, mendeet an zehar burut ut ako gat z-it urburuen et a gatza ren ekoizpenerako diren
Gatzagako azpiegit uren erabilerak, espezifikot asun et a bakant asun handikoak diren urt eko landare
halofit oen komunit at een garapena baimendu du. Flora halofilo espezializat ua Gat z-Haranaren
ezaugarririk bereizgarriena dela ez dago dudarik, non jarraia ez den t alde florist iko halofit oa aurki
dait ekeen et a beraien banaket a gat zaren fakt ore ekologikoarekin lot urik dagoen. Giro ezberdinak
ezberdindu behar dira, lehenik et a behin, “ muerak” edo gat z-it urburuak et a egit ura art ifizialak,
larrainak. Inguru hauet an oso landaret za espezializat ua aurkit zen da, udaberrian gehienezko garapena
aurkezt en dut enak. Gat z-it urburuet at ik gert u, M uera, Sant a Egrazia et a Pico it urburuen art ean, espezie
halofit oen dent sit at erik alt uenak aurki dait ezke. Nabarmengarriak dira Frankenia pulverulent a landare
iragankorren koloniak, zeren et a landare honen Añanako Diapiroko populazioa Aut onomia Erkidego
osoan bakarra da. Hymenolobus procumbens espeziea ere nabarmendu beharra dago. Bi hauekin
bat era Spergularia marina, Plant ago coronopus et a Hordeum marinum landareak hazt en dira.
M uera it urburuen inguruet an gut xienezko hezet asun edafikoa aurkezt en dut en zonalde lauak erat zen
dira. Hala ere, udara irist ean, lurzorua gogort u et a geruza zuri, lehor et a gogorrean bihurt zen dira.
M ut urreko baldint za hauen eraginpean Parapholis incurva, Plant ago coronopus, Hordeum marinum
et a Puccinellia fasciculat a aurki dait ezke.
Ur gaziko erreken inguruet an Juncus acut us, Spergularia marina, Plant ago coronopus, At riplex
prost rat a, Puccinellia fasciculat a et a Hordeum marinum landareek osat zen dut en ihit oki halofit oa
garat zen da. Gat z-Haranaren berreskurat zerako egindako lur-mugimenduek et a makineriaren
igarot zeak landare hauei kalt e egin die zonalde bat zuet an, 2011-2012 ziklo hidrologikoaren
ingurumen-jarraipenaren t xost enean azalt zen den bezala.
Espezie hauet az gain, hert siki halofit oak ez direnak ere aurki dait ezke larrainen inguruet an, hala nola
inbadit zailea den lezka (Typha domingensis) et a Lepidium lat ifolium (hierba meona derit zona)
ezpezieak. Ast er squamat us landarea ere aipat zen da, Amerika erdialdekoa et a hegoaldekoa dena,
Europako hezegune gazit uet an sart ua izan dena et a inbadit zailea dena. Hala ere, Añanan oraindik ez
da ugaria.
Ur gezako put zuet an Chara sp. et a Spyrogira sp. aurki dait ezke; et a ibai gazian, Clorofila filament osa
et a M acroalga clorofila , disolbat uriko mat eria organikoa handit zen den heinean ugariagoak direnak.
Alga halot olerat zaile genero hauen ordezkari bezala a Dunaliella salina azpimarrat u beharra dago.
Larrainet an Bryum argent eum, B. barnesii et a Funaria hygromet rica briofit oak aurkit zen dira. Gat zagan
aurkit zen den landare hert siki urt ar (hidrofit oa) bakarra Tolypella glomerat a karofit oa da, Sant a
Engrazia it urburut ik gert u dagoen ut zit ako put zu bat ean aurkit u dena. Gazit asun maila alt uko uret ako

karofit oa da hau, et a gat z-larrain bat zuen errest aurazio lanet an landarea aurkit zen zen put zua eraldat u
zen espeziearen desaghert zea ekarriz.
3.3.3. ESPEZIE M EHATXATUEN EAE-KO KATALOGOKO FLORA ESPEZIEAK

Zort zi flora espezie daude sart zen direnak Espezie M ehat xat uen EAEko Kat alogoan (2011ko
urt arrilaren 10eko Agindua, basa et a it sas fauna et a landaredian arriskuan dauden espezieen
Euskadiko zerrenda aldat zen et a t est u bakarra onart zen duena; et a, 2013ko ekainaren 18 Agindua,
basa et a it sas fauna et a landaredian arriskuan dauden espezieen Euskadiko zerrenda aldat zen duena).
Hezegunearekin loturarik gabekoak:

 Cistus crispus L.: Est repa kiribilduaren EAEko banaket a Añanako Diapiroko ofit a et a buzt in
koloreanit zen muinoet ara mugat zen da, karraskadi et a amezt ien zuriuneet ako sast rakadien
part e delarik. Populazio hauek Bakana kat egoriapean sailkat u dira.
Hezegunearekin loturikoak:

 Juncus acutus L.: met ro bat eko alt ueraraino irist en diren makoilak edo mult zoak sort zen dit uen
landarea da. Banaket a-area orokorra Europako At lant iko et a M edit erraneoko kost aldean zehar
luzat zen da, bait a erregio medit erraneoko sakonune endorreikoet an ere. Euskadiko kost alde
kant auriarrean eskasa da, isurialde medit erraneoan populazio bakarra Añanakoa den bit art ean,
bai Gesalt zan bait a Arreo Lakuan ere. It urburu gazien et a hauen erreken inguruan kokat zen
diren lezkadi et a ihit oki halofit oet an aurkit zen dira, gat za jasat en dut en best e landareekin
bat era. Populazio hauek Bakana kat egoriapean sailkat u dira.

 Ophioglossum vulgatum L.: Banaket a zirkumborealeko irat ze t xikia da. EAEan gut xi gora-behera
dozena bat populazio ezagut zen dira, it saso-maila et a 800 m-ko alt it udearen art ean.
Ant olakunt zari dagokionez, Gesalt za Harana et a Arreo Lakuaren inguruko ihit okiet an aurki
dait eke. Populazio hauek Bakana bezala sailkat zen dira (2011).

 Frankenia pulverulenta L. subsp. pulverulenta : Urt eko landarea, arro medit erraneoko kubet a
endorreikoet an maiz azalt zen dena, ez da kost alde kant auriarrean hazt en et a Euskadiko
barnealdeko lurret an oso arraroa da. Ant olakunt zari dagokion zonaldean, Gesalt za et a ondoko
it urburu gazia ingurat zen dut en buzt in gazit uet an populazio t xikiak osat zen dit u. Kat alogoan
Kalt ebera bezala dago sailkat urik.

 Puccinellia fasciculata T.: Gesalt zako lurzoru gaziet an et a Arreo Lakuan hazt en da. Kat alogoan
Kalt ebera bezala sailkat urik dago.





Puccinellia hispanica J.: Iberiar Penint sula et a M arokoko aint zira gaziet an et a denboraldika
urezt at ut ako lurzoru halonit rofiloet an aurkit zen da. M uerako it urburu gazian et a Arreo Lakuan
aipat ua izan da. Gainera, Arreo Lakuan deskribat ut ako Puccinellia fest uciformis landarea P.
hispanica izan lit eke. Kat alogoak Galt zeko Arriskuan sailkapena ezart zen dio.
Berula erecta C.: Ur-masa iraunkorren hhert zeet an bizi da, heliofit o handien eraket en art ean
(Phragmit es aust ralis, Typha lat ifolia , Cladium mariscus, Lyt hrum salicaria ), horiet ako bat zuk
7210* lehent asundun bat asunerako int ereseko habit at en (Cladium mariscus-en eraket ak)
barruan sar dait ezkeelarik. Hauekin kont akt uan, 1410 bat asunaren int ereseko habit at a (ihit oki
medit erraniarrak) aurki dait eke Juncus acut us, J. gerardi , Plant ago coronopus et a Puccinellia
fasciculat a landareekin. gaur egun EAEan Arreo Lakuan et a Zadorra ibaian aurki dait eke.

Kat alogoan Galt zeko Arriskuan bezala sailkat zen da et a EAEko landare mehat xat uenet ariko bat
bezala onart zen da.
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Kat alogoan jasoak izan ez arren, lakuko landarediaren art ean hurrengo espezieak nabarmendu
dait ezke EAEan dut en azalera murrit zarengat ik (ur-lamina erdit ik lehorreranzko noranzkoan): Chara
generoko alga ezberdinak, organoak murgildurik edo ez dit uzt en Ranunculus generoko belarkarak (R.
t richophyllus, R. pelt at us subsp. baudot ii ), Pot amoget on colorat us, M yriophyllum vert icillat um , Iris
pseudacorus lirioak, Lyt hrum salicaria egur-belarra, Sparganium erect us ot so-belarra et a Scirpus
lacust ris ihia. Zonalde honet ako ezaugarririk nabarmenet akoa Cladium mariscus edo masiega derit zon
present zia da, t amaina handiko ziperazeoa, lezkadi t xikia sort zen duena heliofit oen gerrikoaren
inguruan. It urburu gaziaren et a lakuaren bit art eko bidean lezkarekin et a espezie halofit o ezberdinekin
bat era aurki dait eke, esat e bat erako Scirpus marit imus, Spergularia marina, Parapholis incurva edot a
Juncus gerardi . Best elako espezie int eresdunak hurrengoak dira: Hordeum secalinum, Chamaespart ium
sagit t ale, Veronica scut ellat a, Carex divisa, C. acut iformis, C. dist ans et a Dact ylorhiza incarnat a .
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4. Taula. Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEan kont serbat u beharreko aipat ut ako flora espezieak.

3.4. FAUNA

3.4.1. ARREO-CAICEDO DE YUSO LAKUA KBE-A

Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEan fauna anit za aurki dait eke, bai nekazarit za-basoa mosaikoarekin
lot urik daudenak Belarkara laboreak, belardia, sast rakadiak et a Quercus generoko basoak) bait a
hezeguneet ako ekosist emet akoak ere.
Animalia t alde bat zuei buruz eskuragarri dagoen informazioa osat ugabea da, KBEko populazio bat zuen
egoera et a joera ez da ezaguna, bat ez ere kiropt ero et a ornogabeei buruz. Ondorioz, t alde hauen gaur
egungo kont serbazio-egoera ezart zea ezinezkoa da. Hala ere, espezie bat zuren present zia aurreikusi
dait eke mesedegarria zaien habit at aren present zia dela et a.
Jarraian, balio faunist iko garrant zit suenak aurkezt en dira t aldeka et a kont serbazioaren ikuspunt uaren
arabera: int eres erregionalekoa izan dait ekeena (Espezie M ehat xat uen EAEko Kat alogoan jasot zen
direlako) edot a bat asunaren int eresekoa delako (92/ 43/ CEE Zuzent arauaren II. et a IV. Eranskinean edo
2009/ 147/ CE Zuzent arauaren I. Eranskinean jasot zen direlako).
ORNOGABEAK

Arreo Lakuan 27 makroornogabe familien present zia ezarri da; hauen art ean t alde nagusia Dipt era izan
da 6 familiekin; M ollusca-k jarrait zen diolarik 5 familiekin; jarraian Het eropt era, Koleopt era et a
Odonat a dat os 3 familiekin; et a Trikopt era et a Efemeropt era 2rekin. Talde bat zuk, Ost rakodoak kasu,
bereziki jarrait uak izan dira. Ur gezet ako moluskuei dagokienez, Physella acut a, Gyraulus albus,
Planorbis planorbis, Ancyclus fluviat ilis, Pisidium sp. et a Acroloxus lacust ris dira azpimarragarrienak.

Int sekt uei dagokienez, Gyrinus paykulli koleopt ero urt arraren present zia nabarmendu behar da, iberiar
penint sula osoan ezaguna den populazio bakarra aurkit zen delarik, hurrengo espezieekin bat era:
Chaoborus flavicans, Cloeon dipt erum, Naucorus maculat us, Plea minut issima, Hygrobia hermanni,
Hyphydrus aubei, Hygrot us inaqualis, Laccophilus hialinus, Hydrochara flavipes y Berosus affinis.

Babest ut ako ornogabeei dagokienez, Habit at Zuzent arauaren II. Eranskinean jasot zen diren bi t axoi
aurkit zen dira: Coenagrium mercuriale odonat ua et a Euphydryas aurinia basoko lepidopt eroa.

Gogorat u beharra dago amerikar ibai-karramarroa (Procambarus cIarkii ) dagoela, orain art e zonaldean
oso ugaria ez den espezie inbadit zaileak. Hala ere, 2012an burut ut ako laginket a bat ek populazioa
pent sat ut akoa baino askoz handiagoa zela adierazi zuen, 2002 et a 2006ko laginket ekin alderat ut a.
Gert aera honek espezie exot iko inbadit zaile honen hedakunt za adieraz dezake. Ibai-karramarro
aut okt onoa (Aust rapot amobius pallipes) ant zina aipat ua izan da baina desagert ut zat hart zen da.
ORNODUNAK

ARRAINAK

Hist orikoki lakuan hiru espezie aipat uak izan dira: Graells barboa (Barbus graellsi ), karpa (Cyprinus
carpio ) et a perka amerikarra edo black-bass (M icropt erus salmoides), azken bi hauek sart ut akoak
direlarik; desagert ut zat jot zen dira t enka (Tinca t inca ) et a aingira (Anguilla anguilla ). Duela gut xi
egindako laginket ek adierazt en dut enaren arabera, lau espezie aurki dait ezke: t enka (espezie
aut okt ono bakarra), black-bass, urre-arraina (Carassius aurat us) et a eguzki-arraina (Lepomis gibbosus).
Arrain-komunitatearen dent sit at earen arabera, eguzki-perka da nagusi populazioaren %70arekin.

Biomasaren arabera, best e bi espezie alokt onoek garrant zia irabazt en dut e: alde bat et ik, karpa
(biomasaren %32arekin), oso handia direlako (orokorrean ale helduak bakarrik harrapat zen direlako);
et a best e aldet ik, black-bassa (biomasaren %32arekin), Aldi berean erlat iboki ugaria dena
(ugarit asunaren %23arekin). Tenka hert zeet ako inguruet an bakarrik harrapat u izan da, oso ale heldu
gut xirekin, gaur egungo populazioaren egoera okerra adieraz dezakeena.
U GAZTUNAK

Arreo Caicedo de Yuso Lakua KBEan aurki dait ezkeen inguru ezberdinek (zuhait z-basoak, zuhaixkabasoak, labore belarkarak, inguru urt arrak), ugazt unen dibert sit at ea nabarmena izat en ahalbidet zen
dut e, hala ere, ez da babes maila alt uko espezierik ageri. Kiroptero ei dagokienez, baso inguruet an
hurrengo espezieak aurki dait ezke: kuhl pipist reloa (Pipist rellus kuhlii ), arrat oi-belarri saguzarra
(M yot is myot is), iparraldeko belarri-handi arrea (Plecot us aurit us) et a gau-saguzar t xikia (Nyct alus
lasiopt erus). Inguru irekiet an et a laborant za zonaldeet an, barat ze-saguzarra (Ept esicus serot inus) et a
saguzar arrunt a (Pipist rellus pipist rellus) aipat u dira. Espezie hauek Habit at Zuzent arauaren II.
Eranskinean jaso arren, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua BGLaren Dat uen Formulario Normalizat uan ez
dira aipat zen. Gainera, ez da ikerket arik ezt a dat urik ezagut zen, saguzar hauen present zia KBEaren
barruan onart u ahal izat eko.
ANFIBIOAK ETA N ARRAZTIAK

Eremuan 8 anfibio espezie aurki dait ezke: 2 uroledo, uhandre palmat ua (Trit urus helvet icus) et a
uhandre marmolairea (Trit urus marmorat us); et a 6 anuro, apo arrunt a (Bufo bufo ) et a apo last erkaria
(Bufo calamit a ), t xant xiku arrunt a (Alyt es obst et ricans), apo pikart a (Pelodyt es punct at us), zuhait z-igel
arrunt a (Hyla arborea ) et a ur-igel arrunt a (Rana perezi ). Apo last erkariak Kalt ebera kat egoria du
Espezie M ehat xat uen Euskal kat alogoaren arabera.
NBAParen 2007ko zirriborroan apo pint at uaren (Discoglossus pict us) aipamena ere egit en da, baina
gaur egun egindako landa-lanek ez dut e espezie hau aurkit u eremu honet an. 2007an egindako lan
sakon bat en barruan, apo pint at uaren populazio bakarra aurkit u ahal izan zen Araba et a Nafarroan
burut ut ako landa-lanet an, gert u dagoen Lant aron udalerrian, Larrazubin zehazki (VN93).
2013ko maiat zaren azken ast ean et a ekainaren lehenengoan egindako landa-lanaren bit art ez, Arreo
herriaren hegoaldean [30T 501679 4736575] harrizko ohizko harraska et a aska bat aurkit u zen,
KBEaren mugat ik kanpo dagoen arren, oso gert u aurkit zen da. Bert an uhandre palmat ua (Trit urus
helvet icus) aurkit u zen.
Narrast ien art ean azpimarrat u behar dira Arreo-Caicedo de Yuso Lakuan dauden uret ako bi sugeespezieak: Nat rix nat rix et a Nat rix maura . Sugandilen art ean, t xaradi-sugandila (Psammodromus
algirus) et a gardat xoa (Lacert a lepida ) aurki dait ezke, et a ofidioen art ean, eskailera sugea (Rhinechis
scalaris) et a M ont pelliereko sugea (M alpolon monspessulanus). Espezie hauen art ean,
azpimarragarriak dira medit erraneo ezaugarriko et a EAEan banaket a eskasekoak diren 2 espezie:
gardat xoa et a M ont pellierko sugea.
Arreo-Caicedo de Yuso lakuan, it xurazko habit at ezin hobea izan arren (lezka orla ona, et ab.) ez da
apoarmat urik edo lur-dort okarik aurkit u, ez aut okt onoak ezt a exot ikoak ere.

HEGAZTIAK

LAKUKO HEGAZTIAK

Hegazt iena, lakuaren faunari bariet at e handiena emat en dion t aldea da, hezegunean bakarrik 29
espezie aurkit u direlarik. Bert an kumat zen dut en espezierik ohikoenak: kopet azuri arrunt a (Fulica
at ra ), t xilinport a t xikia (Tachybapt us ruficollis), basahat ea (Anas plat yrhynchos), ur-oiloa (Gallinula
chloropus) et a uroilanda handia (Rallus aquat icus); et a ugalket a handit zen ari diren lezkari karrat xina
(Acrocephalus arundinaceus), lezkari arrunt a (Acrocephalus scirpaceus), ihi-t xoria (Cist icola juncidis)
et a larre-buzt anikara (M ot acilla flava ).
Hurrengo espezieak ere aipat uak izan dira irregularki et a aldizka ugalt zen, edo behint zat ugalt zegaraiko present ziarekin: murgil handia (Podiceps crist at us), kuliska t xikia (Act it is hypoleucos), mart in
arrant zalea (Alcedo at t his), ipar-ahat ea (Anas st repera ), ahat e mokozabala (Anas clypeat a ), murgilari
arrunt a (Ayt hya ferina ), t xirrit xo t xikia (Charadrius dubius), uroilanda pikart a (Porzana porzana ),
uroilanda t xikia (Porzana pusilla ) et a zingira-berdant za (Emberiza schoeniclus).
Eremuak migrazio-garaian et a negua pasat zeko garrant zia du hegazt i espezie bat zuent zat , adibidez:
murgilak, t xilinport ak; anat ido ezberdinak, adibidez basahat ea (Anas plat yrhynchos), ahat e
mokozabala (Anas clypeat a ), ahat e gorrixka (Net t a Rufina ), murgilari arrunt a (Ayt hya ferina ), zhert zet a
arrunt a (Anas crecca ), uda-zert zet a (Anas querquedula), ahat e buzt anluze (Anas acut a ), ahat e
t xist ularia (Anas penelope), murgilari mot t oduna (Ayt hya fuligula ), kopet azuri arrunt a (Fulica at ra );
ubarroi handia (Phalacrocorax carbo ); uroilandak (Porzana porzana , P. parva , P. pusilla ); limikolaren
bat , kuliska t xikia (Act it is hypoleucos), t xirrit xo t xikia et a handia (Charadrius dubius et a C. hiat icula ),
ist ingor arrunt a (Gallinago gallinago ), kuliska handia (Tringa ochropus) edo hegabera (Vanellus
vanellus); et a paseriforme ezberdinak, hala nola t xio horia (Phylloscopus t rochilus), benarriz arrunt a
(Acrocephalus schoenobaenus), benarriz nabarra (Locust ella naevia ), papar-urdin (Luscinia svecica ),
sasi-t xinboa (Sylvia communis) edo pit xart ar nabarra (Saxicola rubet ra ).
Lezkari karrat xinaren Acrocephalus arundinaceus) populazioa azpimarrat zekoa da, zent suen arabera 3
et a 11 bikot e art eko populazioarekin, et a lezkari arrunt a (Acrocephalus scirpaceus), 0 et a 2 art eko
bikot eekin. Paseriformeei dagokienez, 2013an errekat xindor (Cet t ia cet t i ) et a larre-buzt anikara
(M ot acilla flava ) bikot e banaren present zia baiezt at u ahal izan zen. 2014an t ximut x (Panurus
biarmicus) indibiduo ezberdinak ikusi ahal izan ziren, baina beraien ugalket ari buruzko dat urik ez dago;
kont uan hart u beharra dago espezie hau Araban zehar hedat zen ari dela, 2013an Prao de la Paul-en
kumat u zut ela baiezt at u zelarik.
2013ko maiat zaren azken ast ean et a ekainaren lehenengoa burut at ako landa-lana burut u bit art ean,
murgilari handien (Podiceps crist at us) bikot e bat ikusi ahal izan zen, ugalket a baiezt at u gabe. Basahat e
ar bat ere ikusi ahal izan zen. Kopet azuririk (Fulica crist at a ) ez zen ikusi, baina bai erralidoen arrast oak
(gorot zak et a oinat zak) lakuaren hert zean uroiloarenak (Gallinula chloropus) izan dait ezkeenak.
Lert xunt xo t xiki (Egret t a garzet t a ) ale bat ere ikusi ahal izan zen.
Azkenik, nabarmendu behar da 2006 urt et ik aurrera, lakuan 0 et a 2 bit art eko zingira-mirot z bikot eek
(Circus aeruginosus) ugalt zeko saiakerak egin dit uzt ela, zort e gehiago edo gut xiagoarekin
BASO ETA NEKAZARITZA INGURUKO HEGAZTIAK

Zonaldeko baso nat uralet an (amezt i, erkamezt i et a karraskadiet an) 30-60 hegazt i/ 10 ha-ko dent sit at ea
aurki dait eke udaran, 30 et a 50 espezie bit art ean banat uz. Espezie nagusiak hurrengoak dira (guzt iko
dent sit at earen %5a baino gehiagorekin: t xepet xa (Troglodyt es t roglodyt es), t unt un arrunt a (Prunella
modularis), t xant xangorria (Erit hacus rubecula ), zozoa (Turdus merula ), amilot x mot t oduna (Parus

crist at us), amilot x urdina (Parus caeruleus = Cyanist es caeruleus), kaskabelt z handia (Parus major ),
gerri-t xori arrunt a (Cert hia brachydact yla ), t xont a arrunt a (Fringilla coelebs) et a hesi-berdant za
(Emberiza cirlus). Gainera, kont serbaziorako int eresekoak diren espezie ezberdinek kumat zen dut e
bert an: zapelat z lizt or-jalea (Pernis apivorus), arrano suge-zalea (Circat us gallicus), gabiraia (Accipit er
nisus), arrano t xikia (Hieraet us pennat us), zuhait z-belat za (Falco subbut eo ), zat a arrunt a (Caprimulgus
europaeus), argi-oilarra (Upupa epops), lepit zulia (Jynx t orquilla ) edot a buzt angorri argia (Phoenicurus
phoenicurus).

M aiat zaren azken ast ean et a ekainaren lehenengoan burut ut ako landa-lanaren bit art ez hurrengo
espezieen ugalket a baiezt at u ahal izan da: zapelat z lizt or-jalea (Pernis apivorus) Lakuaren iparraldeko
basoan; arrano t xikia (Hieraet us pennat us) Lakuko Amabirjinaren ermit aren ondoko basoan; zapelat z
arrunt a (But eo but eo ) Paul et a Biloria art eko basoan; et a azkenik, badirudi zuhait z-belat za (Falco
subbut eo ) ere bert an ugal dait ekeela. Arreo herri-gunet ik gert u urubi (St rix aluco ) ar bat ent zun zen
kant uan.
Espezie hauet az gain, landa-lanaren bit art ez best elako espezieak ere aurkit u ziren basoet an zehar,
adibidez, t xio iberiar (Phylloscopus ibericus) ugari, eskinosoa (Garrulus glandarius), kukua (Cuculus
canorus), t xinbo kaskabelt za (Sylvia at ricapilla ), urret xoria (Oriolus oriolus), t xio lepazuria (Phylloscopus
bonelli ), pagausoa (Columba palumbus), okil handia (Dendrocopus major ), okil berdea (Picus viridis),
erreget xo bekainzuria (Regulus ignicapillus) et a garrapoa (Sit t a europea ).
Txilarra et a ipurua dit uzt en larreet ako zonalde irekiet an basoet an baino hegazt i-dent sit at e baxuagoa
aurkit zen da (20 hegazt i/ 10 ha), 25-30 espezieekin. Bert an nagusi dira hegat xabal arrunt a (Alauda
arvensis), kut t urlio arrunt a (Galerida crist at a ), pirripioa (Lullula arborea ), uda-t xirt a (Ant hus t rivialis),
t unt un arrunt a (Prunella modularis), sasi-t xori arrunt a (Hippolais polyglot t a ), pit xart xar burubelt za
(Saxicola t orquat a ), buzt anzuri arrunt a (Oenant he oenant he), et ze-t xinboa (Sylvia undat a ), ant zandobi
arrunt a (Lanius collurio ), t xoka arrunt a (Carduelis cannabina ) et a berdant za horia (Emberiza cit rinella ).
Nekazarit za-soroen et a larreen kasuan, dent sit at eak 15-20 et a 20-25 hegazt i/ 10 ha-ko dent sit at e
bit art eko baloreak aurki dait ezke, non hurrengo espezieak nagusi diren gari-berdant za (M iliaria
calandra ), hegat xabal arrunt a (Alauda arvensis), t xoka arrunt a (Carduelis cannabina ), berdant za horia
(Emberiza cit rinella ), larre-buzt anikara (M ot acilla flava) et a eper gorria (Alect oris rufa ). Garrazt arroa
(Turdus viscivorus) et a birigarroa (Turdus philomelos) ere ikusi izan dira. Inguru hauet an kumat zen
dut en hainbat espezie aurki dait ezke Espezie M ehat xat uen Euskal Kat alogoan jasot zen direnak, esat e
bat erako, mirot z zuria (Circus cyaneus), zat a arrunt a (Caprimulgus europaeus) edot a landa-t xirt a
(Ant hus campest ris). 2013ko landa-lanaren bidez best e bi espezieen ugalket a baiezt at u ahal izan zen,
alde bat et ik mozoloa (At hene noct ua, bikot e bat t xit oekin) Arreo herri-gunean et a, best et ik, t xoriandre
(Callandrella cinerea ) ale bat zuk Arreo Lakuaren inguruko soroet an et a t oki lohit su lehorret an.
3.4.2. AÑANAKO DIAPIROKO BIOTOPO BABESTUA

Añanako Diapiroko Biot opo Babest uan aurki dait ezkeen nekazal, larre, sast rakadi et a basoei lot uriko
espezieak, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren kasurako aipat u diren espezie berdinak dira. KBE et a
gainerako Biot opoaren eremuaren art eko ezberdint asun nagusia ur gaziaren present zian dat za,
it urburu gazit uek et a Añanako Gat zagaren gazi-sist emak int eres handiko ornogabe halofiloen
present zia ahalbidet zen dut e.
Gat zaga ornogabeen gordailu garrant zit sua da, 84 t axon ezagut zen direlarik (horiet at ik 61 espezie
mailan). Hauen art ean asko espezie espezializat uak dira, halofilo hert siak edo esklusiboak. Pet rola,
Salobralejo edo Pinilla bezalako penint sulako ingurune halofilo kont inent alet an aurki dait ekeen
ant zeko aberast asuna aurki dait eke Gat zagan.
Art emia part henogenet ica et a Clet ocampt us sp. krust azeoak dira dira fauna azpimarragarriena, bait a
Hexart hra sp. errot iferoak et a gezalan bizi diren koleopt eroak ere: Nebrioporus baet icus et a

Ocht hebius delgadoi , endemismo iberiar esklusiboak; Ocht hebius not abilis et a Ocht hebius t acapasensis
subsp. baet icus, bert an banaket ako ipar-muga aurkit zen dut en endemismo iberoafrikarrak; Enochrus
falcarius, disjunt zio medit erraneoa; seguru aski, Nebrioporus baet icus inguru gazi lot ikoet an; et a
Ocht hebius not abilis, put zu et a kubet a gazit uet an. Espezie hauek Añanako ingurune gazit uen
nat uralit at e mailaren adierazle bikainak dira.
Art emia part henogenet ica krust azeoa Iberiar Penint sulako bi Art emia espezie aut okt onoet ako bat da
et a ploidia (orokorrean diploideak et a t et raploideak) anit za aurkezt en dut e. Añanako Art emia
part henogenet ica -ren populazioak forma t et raploidea du et a penint sulako banaket an iparraldean
gehien dagoien populazioa da. Gainerat u beharra dago barnealdeko gat zaga bat zuk desagert u direla
et a, honek, Gat z-Haranak genero honen biodibert sit at earen kont serbaziorako duen garrant zia
azpimarrat zen du.

Espezie ornogabe hauen banaket an et a ugarit asunean gazit asunak berebiziko garrant zia du. Habit at
urt ar bat zuk ezberdindu behar dira: gesala et a ibai gazia alde bat et ik, et a ur gezako ibaia et a put zuak
best et ik.
Ingurune hipergaziet an (>200 g/ l) Art emia part henogenet ica et a Ocht hebius not abilis bakarrik aurki
dait ezke, logikoki, halobiant e bezala onar dait ezkeen bakarrak direlako. Kont zent razioa gut xit u einean,
100-200 g/ l, Nebrioporus baet icus koleopt ero dit iszidoa agert zen da, gazit asun baxuko inguruet akoa
dena. 30 et a 100 g/ l art ean Ocht hebius delgadoi, Nebrioporus baet icus et a Berosus hispanicus
koleopt eroak, Sigara select a het eropt eroak, Sigara select a dipt eroak et a kulizidoen larbak ugariak dira.
Enochrus polit us, Ocht hebius t acapasensis baet icus koleopt eroak et a Not onect a viridis het eropt eroak,
aldiz, ez dira lehenengoak bezain ugariak. Berez, Añanako konplexuko 8 espezie bakarrik onar dait ezke
halofilo bezala.
Suspent sioan mikroalga asko dit uzt en put zuet an ost rakodoak aurkit u dira: Clet ocampt us sp., gazit asun
baxuko put zuet an bizi dena et a kulizidoekin bat era bakarrik; et a Hexart hra sp. errot iferoa, gazit asun
est rat ifikazio handiko put zuen ur-azalean bizi direnak (40 g/ l baino gut xiago).
Ibai Gazia edo Salado Ibaian espezie gut xi aurki dait ezke, baina Echinogammarus longiset osus
anfipodoak et a kironomidoen larbak ugariak dira
Ur gezako inguruneen fauna ornogabearen ordezkari bezala hurrengo espezieak aurkit zen dira;
put zuet an Naucoris maculat us, Not onect a maculat a et a Plea minut issima het eropt eroak bizi dira,
bait a kladozeroak, efemeropt eroen larbak, khaoboridoak et a hidrakaridoak ere; banaket a paleart iko
zabaleko koleopt eroak. M uera ibaian Pot amopyrgus ant ipodarum hidrobidoaren, espezie
inbadit zailea, kant it at e handia azpimarrat u behar da.
Azpimarragarriak dira ere La M uera errekako t apiz mikrobianoak et a biofilmak. Komunit at e hau
oraindik ez dago ongi deskribat urik, ez delako ongi ezagut zen. Hala ere, Sanchez-ek (2005) Ikasket a
Aurrerat uen Diploma lort zeko komunit at e hauen lehen hurbilket a bat egin zuen. Bert an int eres
handiko t apiz mot a ezberdinak deskribat zen ziren, ibai-subst rat uaren kolorazio ezberdinen bidez erraz
ikus dait ezkeenak. Pico it urburut ik dat orren errekak (ur gezena duena) M uera errekarant z salt o egit en
duen ur-jauzian t apiz int eresgarriena aurkit zen da. Gat z-Haranaren berrit ze lanen jarraipenari buruzko
t xost enen arabera, bakt eria-komunit at e berezi hauen gainean eragin edo inpakt u ezberdinak eman
dira.

5. Taula. ES2110021 KBEan kont serbat u beharreko fauna espezieak.

Habit at edo
Hegazt i
Izen arrunt a
Zuzent arau
en Kodea

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

Heg.
LESPRE
Z.
Kat a- EAEa
et a
Erans
logoa n PG
CEEA
-kina

KBEan
present
zia

Gainera
ko
Biot opo
an
present z
ia

KBEan
kont se
r-bazio
egoera

Tapiz mikrobianoak

Art emia

Gainera
ko
Biot opo
an
kont ser
b.
egoera
Ezezag.

Ezezag
.

Ezezag.

Ezezag
.

Ezezag.

Euphydrias aurinia

I

II

Coenagrion
mercuriale

I

II

Art hemia
part henogenet ica

I

Oct hebius not abilis

I

Ezegokia

Nebrioporus baet icus I

Ezegokia

*

Egokia

10042

Txant xiku arrunt a

Alyt es obst et ricans

A

IV

*

10043

Apo last erkaria

Bufo calamit a

A

IV

*

R

Ezezag
.

Ezezag.

Ezezag
.

Ezezag.

Habit at edo
Hegazt i
Izen arrunt a
Zuzent arau
en Kodea

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

Heg.
LESPRE
Z.
Kat a- EAEa
et a
Erans
logoa n PG
CEEA
-kina

10463

Gardat xoa

Lacert a lepida

R

10059

Uhandre
marmolairea

Trit urus marmorat us

A

10110

Zat a arrunt a

Caprimulgus
europaeus

B

I

*

10206

M iru belt za

M ilvus migrans

B

I

10197

Pirripioa

Lullula arborea

B

10128

M irot z zuria

Circus cyaneus

B

10063

Lezkari karrat xina

Acrocephalus
arundinaceus

10066

Lezkari arrunt a

Acrocephalus
scirpaceus

KBEan
present
zia

Gainera
ko
Biot opo
an
present z
ia

KBEan
kont se
r-bazio
egoera

Gainera
ko
Biot opo
an
kont ser
b.
egoera

*

Ezezag
.

Ezezag.

*

Ezezag
.

Ezezag.

Ezezag
.

Ezezag.

*

Ezegok
ia

Ezegokia

I

*

Egokia

Egokia

I

*

IE

Ezezag
.

Ezezag.

B

*

R

Egokia

B

*

R

Ezegok
ia

IV

IE

Habit at edo
Hegazt i
Izen arrunt a
Zuzent arau
en Kodea

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

13992

Tximut xa

Panurus biarmicus

B

10127

Zingira-mirot za

Circus aeruginosus

B

10299

Txilinport a t xikia

Tachybapt us
rufficollis

10253

M urgil handia

10266

Heg.
LESPRE
Z.
Kat a- EAEa
et a
Erans
logoa n PG
CEEA
-kina

KBEan
present
zia

Gainera
ko
Biot opo
an
present z
ia

KBEan
kont se
r-bazio
egoera

Gainera
ko
Biot opo
an
kont ser
b.
egoera

Ezezag
.

*

*

R

Ezegok
ia

B

*

R

Ezegok
ia

Podiceps crist at us

B

*

IE

Ezegok
ia

Uroilanda handia

Rallus aquat icus

B

*

R

Egokia

10102

Txoriandre arrunt a

Calandrella
brachydact yla

B

I

*

IE

Ezezag
.

Ezezag.

10298

Et ze-t xinboa

Sylvia undat a

B

I

*

IE

Ezegok
ia

Ezegokia

10126

Arrano suge-zalea

Circaet us gallicus

B

I

*

R

Egokia

Egokia

I

Habit at edo
Hegazt i
Izen arrunt a
Zuzent arau
en Kodea

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

Heg.
LESPRE
Z.
Kat a- EAEa
et a
Erans
logoa n PG
CEEA
-kina

10183

Ant zandobi arrunt a

Lanius collurio

B

I

*

10236

Zapelat z lizt or-jalea

Pernis apivorus

B

I

*

R

KBEan
present
zia

Gainera
ko
Biot opo
an
present z
ia

KBEan
kont se
r-bazio
egoera

Gainera
ko
Biot opo
an
kont ser
b.
egoera

Ezegok
ia

Egokia

Egokia

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

Kont serbazio et a kudeaket a-ekint za akt iboak behar dit uzt en, et a zonaldea int eres berezikoa edot a
erregionalekoa izendat zea merezit zea eragin izan dut en element u gakoak azalt zen dira at al honet an.
Element u gakoak haut at zeko hurrengo irizpideak erabili dira:
1.

2.
3.
4.

5.

Zonaldean present zia esangurat sua dut en habit at et a espezieak, et a garrant zit suak direnak Nat ura
2000 Sarea mult zoaren kont serbaziorako, bai maila erregionalean, est at ukoan bait a bat asunekoan
ere. Hauen kont serbazio-egoera desegokiak kudeaket a-neurri akt iboen beharra adierazt en du.
Eskuragarri dagoen informazio t ekniko edo zient ifikoaren arabera, kudeaket a-neurri akt iboak garat u
ezean egoera t xarrean amait uko dut en habit at et a espezieak.
Giza erabilerak erregulat zea edot a mesedet zea, kont serbazio-egoera egokia lort zeko edo
mant ent zeko, behar dut en habit at et a espezieak.
Ekosist emen et a t alde t axonomikoen osasunaren adierazleak diren habit at et a espezieak, edot a
eraginkorrak direnak bioanizt asunaren gaineko presioak adierazt eko. Beraz, hauen monit orizat zelana burut u behar da.
Beren gaineko kudeaket a best e habit at et a espezie basat ient zat , edot a t okiaren osot asun
ekologikoarent zat , mesedegarria deneko espezie et a habit at ak.

Zuzent arauaren I. Eranskinean agert zen ez diren hegazt i-espezie bat zuk, baina kont serbaziorako
element u bezala aipat u direnak, ez dira kont serbaziorako element u gakoak bezala haut at u. Txilinport a
t xikia, uroilanda handia et a murgil handiaren kasua da, orokorrean bikot e ugalt zaile gut xiko espezieak,
baina eskualdean zabal banat urik daudenak et a Europa mailan kont serbaziorako int eres eskasa dut enak.
Hala ere, hiru espezie hauent zat lakuaren egoera ekologikoa hobet zeko ekint zak mesedegarriak izango
dira.
Aldi berean, zonaldean aurkit zen diren int ereseko anfibio et a narrast iak ere ez dira element u gako
bezala haut at u, alde bat et ik ezagut za eza handia dagoelako et a, best et ik, “ Tremedal” LIFE proiekt uaren
bidez garat zen ari diren neurriak mesedegarriak zaielako. Berez kalit at e onekoa izan arren, neurriek
habit at aren kalit at ea hobet zen dut e. Arrain exot ikoen et a ibai-karramarro amerikarraren populazioen
gaineko kont rolak et a gut xit ze-lanak anfibioen populazioent zat mesedegarriak dira.

Elementu gakoa
Ur
gezako
loturikoak

Justifikazioa
habitatak

eta

3190* - Laku et a aint zira
karst ikoak igelt suen gainean

7210* - Cladium mariscus-eko
kare-zohikaztegiak
7230 alkalinoak

Zohikazt egi

baxu

Phragmit es-en lezkadiak (C3.21)

Ibai-hert zeko sahast ia lurzoru ez
harrit suarekin (F9.12(X))

92A0 –Salix alba et a Populus
alba -ko galeria basoak

14,4985 ha KBEan

EAEan jat orri nat uraleko aint zira-ekosist emaren adibide
bakarra da. Gainera, ezaugarri hidrogeologiko et a morfologiko
bereziak dit u, igelt su-subst rat u bat en gainean erat u zelako
(EAEan
kasu
bakarra
da
et a
Iberiar
Penint sulan
bakarrenet arikoa 3190* lehent asundun int ereseko habit at a
duela).
Aint zira-landaret zaren gerrikoan, helofit o et a lezkadizonaldeak sort u dira, bi zohikazt egi-habit at int eresgarri
dit uzt elarik, horiet ako bat lehent asunduna. Aint zirako
landaret zaren gerriko honet an uret ako hegazt ien populazio
int eresgarriak bilt zen dira, horiet ariko bat zuk adierazgarriak
euskal t est uinguruan (ugalt zaileak diren Circus aeruginosus,
Acrocephalus scirpaceus, A. arundinaceus, Tachybapt us
rufficollis, Podiceps crist at us, Rallus aquat icus et a seguru aski
Panurus biarmicus). Anat idak ere aurki dait ezke neguan zehar
bat ez ere, bait a Coenagrion mercuriale odonat o arraroa edo
bakana
ere.
Aipat ut ako
espezie
bat zuk
Hegazt ien
Zuzent arauaren I. Eranskinean jasot zen dira, edot a Espezie
M ehat xat uen EAEko Kat alogoan. Kat alogoak jasot zen dit uen
Ophioglossum vulgat um et a Berula erect a flora-espezieak
aurki dait ezke zonaldean, azken hau galt zeko arriskuan
dagoena.
Hala ere, ur-masa honek arazo et a arrisku ezberdinei egin
behar die aurre. Karpa, perka, black-bass et a ibai-karramarro
amerikarraren present ziak ur-ekosist ema osasungarriaren
garapena zailt zen du, uhert asuna, biouhert asuna et a ornogabe
et a t enka espezieen gaineko depredazioaren bidez. Aldi
berean, isuri-arroan, Tremedal-LIFE proiekt uko ekint zak burut u
art e, belarkara-laborant zak aurkit zen ziren, nondik azalekoisuriaren bidez sediment uak, fit osanit arioak et a ongarriak
isurt zen ziren lakurant zat , et a aint zirako habit at pot ent zialen
zonaldeak bet et zen zit uzt en. Gainera, Lakuko errekak lakua et a
gorago dagoen zonalde urezt at u bat lot zen dit u, baina
hert zeko landaret za oso murrit za da et a laborant zen art ean
est ut urik dago. Ondorioz, EAEko Barnealdeko Hezeguneen
Kalit at e Ekologikoaren Jarraipenerako Sareak hezegune honi
ezarri dion egoera ekologikoa Txarra da, et a int eres berezikoa
den zingira-mirot zak arazoak dit u ale ugalt zaileak et a
ekoizpena mant ent zeko.

Elementu gakoa

Justifikazioa

Lakuko iturburu gazia eta
lotutako habitat eta espezieak

0,3443 ha KBEan

Larre gazi medit erranearrak /
UEkod 1410
Barnealdeko zonalde gazit uet ako
komunit at eak / UEkod 1510*

Añanako
Gatz-Harana
lotutako habitatak

eta

Barnealdeko t oki gazit uet ako
komunit at eak UEkod 1510*

Lakuko it urburu gazi t xikiaren bidez ur hipergaziak azalerat zen
dira, Diapiro barnealdeko gat zak disolbat zen dit uen lurrazpiko
fluxut ik dat ozenak. Behin azalean, zabaldu et a gat zan
sat urat urik dagoen lurzorua sort zen da, gainean gat z-geruza
t xikiekin. Hauen gainean landaret za halofiloa garat zen da,
bat asunaren int ereseko bi habit at ei egot zi dait ekeenak (1410
et a 1510* ). Gainera, gat z-geruzek Kat alogoan jasot zen diren
flora-espezie halofilo oso bereziak ahalbidet zen dut e
(Puccinellia hispanica, P. fasciculat a , Juncus acut us et a
Frankenia pulverulent a ). Beraz, KBEa gakoa da habit at et a
espezie hauen kont serbaziorako EAE barruan. Tredemal LIFE
proiekt uaren ekint zak garat zen hasi baino lehen, zonalde
honet ako landaret za halofiloa bi laborant za-soroen art era
mugat zen zen. Soro hauet ako bat era irist eko int eres
handieneko floraren gainet ik pasa behar zen, aleak zanpat uz,
lurzorua konpakt at uz et a obra-hondakinak bezalako element u
arrot zak met at uz.
12,0045 ha

Añanako Diapiroko ezaugarri geologiko berezien adierazpenik
handiena it urburu hipergaziet an aurkit zen da, Añanako Gat zHaranean gat zaren ekoizpena ahalbidet u zuena. It urburuet an,
put zuet an et a egit ura arifizialet an int eres handiko espezie
ornogabeak aurkit zen dira, banaket a oso irregularrekoak et a
disjunt oak dit uzt enak. Kasu bat zuet an, Añanako Gat z-Harana
beren banaket ako populazorik iparraldekoena da penint sula
mailan. Azpimarragarriak dira Art hemia part henogenet ica -ren
populazio garbiak, bait a Ocht hebius not abilis et a Nebrioporus
baet icus-enak ere. Gat zaget ako egit ura ezberdinen art eko
hut suneet an, put zuen inguruet an, ot alurret an, ut zit ako
larrainet an et a Haranean zeharreko ur-ibilguen hert zeet an
ezaugarri halofiloko (maila ezberdinet an) flora hazt en da;
bereziki Kat alogoan jasot zen diren espezie arraro, bakanak et a
mehat xat uak, esat e bat erako Frankenia pulverulent a subsp.
pulverulent a, Juncus acut us, Puccinellia hispanica y Puccinellia
fasciculat a . Gat z-Haran osoa 1510*
habit at a bezala
kart ografiat u da, EAEko azalerarik handiena delarik. Gat zekoizpenaren konplexua zaharberrit zeko lanen ondorioz, Gat zHaranean emat en ari den aldeket a prozesuak zihur eraginak
dit uela habit at honen banaket an et a osaket an.

Elementu gakoa

Justifikazioa

Albitz basoak eta sastrakadiak

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

Brachypodium ret usum -en larre
xerofiloak UEkod 6220*

Hezeguneet at ik et a laborant zet at ik kanpo, landaret za nat ural
pot ent zialean Quercus generoko basoak nagusi izango lirat eke.
Hala ere, giza-jarduerek (abelt zaint za, erreket ak, mozket ak,
ikazkint za) gaur egungo egoera sort u dut e, hau da, amezt i,
erkamezt i et a karraskadiz osat ut ako landaret za pot ent zialaren
degradazioaren serieko landaret za belarkara et a zuhaixkara
izat ea.

Brachypodium pinnat um -en larre
mesofiloak UEkod 6210*

Txilardi lehor europarrak UEkod
4030
Txilardi
oromediterranear
endemikoak UEkod 4090

Zonalde
hauek,
ordea,
oso
garrant zit suak
dira
kont serbaziorako laborant za belarkarrak osat zen dit uzt elako,
larre et a sast rakadiet ako egit ura baxuak bilduz. Hauet an
Kat alogoko flora espezie ezberdinak aurki dait ezke, Cist us
crispus adibidez, Hegazt ien Zuzent arauaren I. Eranskinean
jasot ako t xori askorent zat euskarriak direnak (Calandrella
brachydact yla, Caprimulgus europaeus, Circus cyaneus, Lullula
arborea, Sylvia undat a, Lanius collurio ). Aldi berean, hegazt i
harrapakari ezberdinent zat ehiza-lekua dira (Pernis apivorus,
Circus aeruginosus, Circaet us gallicus), bait a int ereseko
narrazt i et anfibioent zat ere. Sast rakadi zonalde hauet an,
punt ualki bada ere, Kat alogoan jasot zen den Cist us crispus
espezie bakana agert zen da.
Abelt zaint zaren ut ziket ak zonalde hauek arriskuan jart zen dit u.
Alde bat et ik, nekazarit za-honakinak met at zeko erabilt zen dira,
baliorik gabeko zonal marginalak direlako ust ean. Best e alde
bat et ik, abelt zaint za ezak zhaixkara bihurt zearen prozesua
areagot zen du, habit at baliot suenak (6220* et a 6210* larreak)
pixkanaka t xilardiet an et a baso gazt eet an bihurt uz. Zent zu
honet an, kont serbaziorako et a kudeaket arako neurriak ezarri
behar dira.

Quercus generoko basoak

KBEan 30,41 ha, Diapiroan 502,2244 ha.
Quercus generoko baso pot ent zialak karraskadiak dira ArreoCaicedo de Yuso Lakua KBEan et a Añanako Diapiroan, amezt iak
et a erkamezt iak orient azio t opografikoaren et a azpiko luzoru
mot aren arabera. Ant zina biziki kudeat u izan ziren (egurekoizpena, ikazkint za, mozket a, abelt zaint za), et a beraz, gaur
egun basoen egit ura egoera pot ent zialet ik urrun dago, gazt e
ale ugarirekin et a anduiko ernaberrit zeekin. Baso helduagoak
lort zea garrant zit sua da, lot uriko faunaren element uen
populazio handiagoak izat eko gait asuna handit uz, adibidez,
babest ut ako lepidopt eroak et a arrano sugezalea et a
lizt orjalea.

ESPEZIEAK

Elementu gakoak

Justifikazioa

Babestutako ornogabeak

Habit at Zuzent arauaren II. Eranskinean jasot ako
espezieak dira et a habit at aren kalit at earen adierazle
onak dira.

Coenagrion
aurinia

mercuriale,

Euphydryas

Intereseko ornogabe halofiloak

Art hemia part henogenet ica, Oct hebius
not abilis, Nebrioporus baet icus
Lezkadietako hegaztiak

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

Zonalde irekietako hegaztiak

Lullula arborea, Sylvia undat a, Circus
cyaneus,
Calandrella
brachydact yla,
Caprimulgus europaeus, Lanius collurio

Ingurune hipergazit uei lot uriko ornogabe espezieen
populazio hauek, Gat z-Harenean bere banaket aren
iparraldeko muga aurkit zen dut e.

Lezkadiak et a landaret za helofit ikoak sort ut ako
gerrikoan, Arreo-Caicedo de Yusoko Lakuaren
zohikazt egiet an et a Lakuko errekat ik gora EAEko
hegazt i-populazio adierzgarriak aurkit zen dira:
lezkadiet ako paseriformeak, uroilanda handia et a
zingira-mirot za.
Azpimarragarriak
dira
2014an
egindako t ximut xaren behaket ak, EAEan oso eskasa
den espeziea. Aint zira honen et a bere landaret zaren
kont serbazio-egoerak et a pairat ut ako presioek
espezie hauei eragit en die: landare-gerriko oso est ua,
arrain exot ikoen et a ibai-karramarro amerikarraren
biouhert asuna, …
Erlat iboki est ent siboak diren nekazarit za-eremuak
(zerealak et a best elako belarkarak) landaret za
belarkara et a zuhaixkara seminat urala dut en
zonaldeekin nahast u ezgero, habit at ireki hauet akoak
diren hegazt iak aurkit zea posible da. Hauet ariko
bat zuk Hegazt ien Zuzent arauaren I. Eranskinean
jasot zen dira et a best e bat uk int eres berezikoak dira
EAEan. Ez dira ondo ezagut zen KBEare mugen
barruko populazioak, baina Araban orokorrean dut en
egoera est rapola dait eke, non, lurralde osoan bezala,
agroekosist emari lot iruko hegazt iek kont serbazioarazoak dit uzt en laborant zen int ent sifikazioarengat ik
et a landaret za nat uralaren kont serbazio-egoera
t xarrarengat ik. Zonalde hauek sast rakadiet an edo
zuhaixkadiet an
bihurt zea
espezie
hauent zat
arriskut sua da.

Basoko harrapakariak

Pernis apivorus, Circaet us gallicus
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Hegazt ien Zuzent arauaren I. Eranskinean jasot zen
diren espezieak dira, EAE mailan bikot e ugalt zaile
gut xi
dit uzt enak.
Hauen
kont serbaziorako
beharrezkoa da kumat zeko aproposak diren basoak
et a ehizarako (himenopt eroak et a ofidioak) zonalde
erdi-irekiak izat ea.

ELEM ENTU GAKOEN KONTSERBAZIO-EGOERA. PRESIOAK ETA M EHATXUAK

92/ 43/ EEE Zuzent arauaren arabera, «habit at bat en kont serbazio-egoera» habit at nat ural bat en et a
lot uriko espezieen gainean eragina dut en fakt ore-mult zoa da, epe luzean bere banaket a nat uralean,
bere egit uran et a funt zioet an eragina duena, bait a bere ohizko espezieen biziraut ean ere. Habit at bat en
«kont serbazio-egoera» «Egokia» dela esat en da bere banaket a-eremu nat urala et a bert an dit uen
azalerak egonkorrak edo hazt en direnean, et a bere epe luzerako mant ent zerako beharrezkoak diren
egit ura et a funt zio espezifikoak dit uenean. Horrela, aurreikusit ako et orkizunean habit at a hor izango da.
Habit at horret ako ohizko espezieen kont serbazio-egoera ere ona izan beharko da. Analogikoki, «espezie
bat en kont serbazio-egoera» espezie bat en gainean eragina dut en fakt ore-mult zoa da, epe luzean bere
banaket a et a populazioen garrant zia baldint zat uz. Espezie bat en «kont serbazio-egoera» «Egokia» dela
esan dait eke beren populazioei buruzko dat uek adierazt en dut enean dagokion habit at ean epe luzean
present zia izat ea arriskuan ez dagoela. Horret arako, espezieak beharrezkoa duen banaket a nat urala
izango du et a aurreikusit ako et orkizunean ez da gut xit uko ezt a arriskuan egongo ere.
Bat asunaren int ereseko habit at et a espezie guzt ient zat kont serbazio-egoera egokia lort zea da helburu
nagusia, egoera honet an, habit at et a espezie guzt iek kalit at ea hobet u et a azalera handit u dezaket elarik,
bait a et orkizuneko aurreikuspenet an ere. Eremu honet arako haut at u diren kont serbaziorako element u
gako guzt iet ara zabalt zen da helburu nagusi hau.
Kontserbazio-egoerari buruz arit zerakoan element uak KBEan duen KEari buruz ari gara. KEa ezart zeko
erabilit ako met odologia Europar Bat zordeak garat ut akoa da et a, horrela, Habit at Zuzent araua bet et zen
da et a jarraipenari dagokion bet ebeharrak burut zen dira, 17. art ikuluan ezarrit a dagoen bezala. Aldi
berean, Ingurumen M inist erioak (M AGRAM A) Espainiako bat asunaren int ereseko habit at mot en
kont serbaziorako sort ut ako Hasierako Oinarri Ekologikoak ere bet et zen dira.

Best e alde bat et ik, presioak eta mehatxuak ere adierazt en dira, t okiaren kont serbazioan et a
kudeaket an eragin posit iboa edo negat iboa dut en giza-jarduera et a prozesu nat uralak direnak. Hauek
ezart zeko eremuari buruzko Dat uen Formulario Normalizat uan jasot zen den presioen zerrendak et a
kodeak erabili dira, bat eginez 2011ko uzt ailaren 11an Bat zordearen Exekuzio Erabakiarekin, Nat ura
2000 gune bat en informazio formularioari buruzkoa.
Azkenik, baldintzatzaileak aipat zen dira. KBE et a Biot opo Babest uarent zat ezarrit ako kont serbaziohelburuak lort zea baldint zat zen dut en best elako fakt ore ekologikoak, sozialak, ekonomikoak edot a
kult uralak dira.
Kasu askot an presioak, mehat xuak et a kont serbazio-egoeraren art eko erlazioak berdinak dira habit at
et a espezie ugarirent zat et a, ondorioz, kont serbaziorako element u gakoak habit at et a espezie
mult zoet an elkart u dira habit at enganako menpekot asun garbia azalt zen dut enean. Horrela, hiru t alde
nagusi sort u dira: ur gezako habit at ak et a lot uriko espezieak, laku endorreikoak et a albit z basoak et a
erromero sailak et a lot uriko espezieak.

5.1. UR GEZAKO HABITATAK ETA LOTURIKO ESPEZIEAK

Habit at et a espezie ezberdinak bat zen dit uen kont serbaziorako element u gako hau, KBEaren
mugaket aren barruan, Añanako Diapirioko Biot opo Babest uan bakarrik aurki dait eke, ibai-hert zeko
landaret za dut en azalera oso t xiki bat zuen kasuet an izan ezik.
Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEan, ur gezako habit at ak et a lot urikoa lakuaren inguruan aurkit zen dira,
bait a lakut ik gora dagoen errekaren ur-met aket a t xiki bat ean ere. Errekako baso t xikiak kont uan
hart urik, ur gezako habit at ek 14,4985 ha-ko azalera dut e.
Lehenago aipat u den bezala, habit at hauek garrant zit suak dira euskal t est uinguruan eskasak direlako
(zohikazt egien et a igelt suen gaineko laku karst ikoen ordezkari bakarrak dira EAEan), bait a espainiar
t est uinguruan ere (3190*
lehent asundun bat asunaren int ereseko habit at aren ordezkari
bakarrenet arikoa). Aldi berean, babes maila alt uko hegazt i espezieek habit at hauet an negua igarot zeak
garrant zia gehit zen die. Kasu bat zuet an, espezie hauen euskal populazioaren proport zio esangarriak
bilt zen dira (Circus aeruginosus, Acrocephalus arundinaceus, A. scirpaceus, Panurus biarmicus (agian),
Rallus aquat icus, Tachybapt us rufficollis, Podiceps crist at us). Best e kasu bat zuet an, Espezie
M ehat xat uen EAEko Kat alogoan jasot ako flora espezieak aurkit zen dira, esat e bat erako Berula erect a
(EAEan ordezkarit za bakarra) et a Ophioglossum vulgare. Int eresa dut en anfibioent zat ere garrant zit suak
dira ur gezako habit at ak.
Ibai-karramarro amerikarra, karpa, eguzki-arraina et a perka amerikarra (black-bass) irit si aurreko habit at
urt arren kont serbazio-egoera et a ezaugarriak ez dira ezagut zen. Hala ere, espezie hauek habit at urt ar
ezberdinet an dit uzt en ondorioak aski ezagunak dira. Gaur egun makrofit oen est aldura eskasa ere
kont uan hart u behar da, izan ere, landareen sust raien sunt siket a et a biouhert asuna ibai-karramarro
amerikarrari (Procambarus clarkii ) egot zi izan zaio hezegune askot an. M akrofit oak et a ur gardenak
nagusi diren oreka nat uraleko egoerak uhert asunera aldat zen dira, hau da, fit oplankt onaren hazkunt za
nagusi den balant ze eut rofiko bat era. Arabako probint zian bert an espezie honek sort ut ako ondorio
t xarrak aurki dait ezke, Prao de la Paul urmaelean adibidez, Guardiako Aint zirak KBEean. Arreo Lakuko
ibai-karramarro amerikarraren populazioa ezin izan da behar bezala est imat u, baina 2013an Tremedal
LIFE proiekt uaren barruan burut ut ako ikerket en arabera, populazioa oso garrant zit sua da.
Karpa (Cyprinus carpio ) XVII. mendean sart u zen Espainiara apaingarri gisa. Diet a omniboroa du, elikagai
ezberdinak jat en dit uelarik: landare-hondakinak, krust azeoen et a arrainen ale gazt eak, baina ornogabe
bent ikoak nahiago dit u. Zuzenki ala ez zuzenki, urpeko landaret zari bi modut ara eragit en dio karpak:
zuzenean hidrofit oak jat en dit u, edo jat en duen bit art ean landareen sust raiak at erat zen dit u. Ekint za
honen bidez biziraut eko hidrofit oak beharrezkoak dit uzt en bert ako espezieak kalt et urik suert at zen dira,
t enka aut okt onoa et a ornogabe bent ikoak adibidez. Gainera, elikat zeko moduarengat ik sediment uak
esekit zen dira uraren uhert asuna handit uz, prozesu primarioen gainean eraginez irit sit ako argiaren
murrizket aren bidez. Beraz, karparen present ziak uraren kalit at earen gainean kalt eak sort zen dit u
pot ent zialki, bait a makrofit oen ugarit asunean et a osaket an et a ornogabeen aberast asunean et a
osaket an ere. Gert aera hauek jadanik jasoak izan dira Espainiako et a Ebro Bailararen t oki askot an
(Lleidako probint zian berreskurat ut ako Est any d’Ivars adibidez). Aldaket a hauek guzt iek, ibai-karramarro
amerikarraren present ziak handit ut a, hegazt i espezie asko elikat zeko edo makrofit oek behar dut en
zikloak aurrera at erat zeko ur-masen gait asuna murrizt en dut e.
Inguruko arroan belarkara laborant za est ent siboak aurkit zen direnez, azaleko isurket aren bidez lakura
irist en diren sediment uen, fit osanit arioen et a ongarrien eraginak ere gehit u behar dira. Egoera hau
askoz ere larriagoa zen Arabako Foru Aldundiak lakuaren inguruko nekazarit za-lurrak erosi baino
lehenago (2014an Tremedal LIFE proiekt uaren barruan). Kont uan hart u behar da gainera, nekazarit zalurrek laku inguruko gerrikoko landaret za pot ent zialaren azalera bet et zen zut ela. EAEko Barrualdeko
Hezeguneen Egoera Ekologikoaren Jarraipena Egit eko Sarearen 2011/ 12 Ziklo hidrologikoaren t xost enen
arabera, analit ikek argi et a garbi adierazt en dut e uhert asunaren arazoa, gardent asuna erdizkoa edo
okerragoa bezala ezart zen bait u.

urt ero egit en du lakuaren jarraipena et a habit at honen adierazle diren t axon ezberdinen present zia
ezarri du. Lort ut ako emait zak hurrengoak dira. Fit oplankt on komunit at ea: Ona. M akrofit o komunit at ea:
Erdizkoa. M akroornogabe bent onikoak: Erdizkoa. Arrainak: Txarra. Gardent asuna: Erdizkoa edo
okerragoa. Gazit asuna, azidifikazio-egoera et a elikagaia: Oso ona. Egoera ekologiko orokorra TXARRA
bezala ezarri da. 2013an burut ut ako landa-lanak ere urgaineko makrofit oen est aldura oso baxua
nabarmendu zuen.
Azpimarrat u beharra dago, hala ere, Tremedal LIFE proiekt uaren bidez burut ut ako lakuaren inguruko
bernat uralizazioak ur-masaren kalit at earengan eragin posit iboa izango du osagai fisiko-kimikoei
dagokienez.
Azkenean lakuan aurkit zen den habit at a 3190* bezala sailkat u den arren, honen balorazio ekologikoa
lehenago deskribat ut akoaren ant zekoa da aipat ut ako arazoen present zia dela-et a.
3190* HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Ezegokia

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X

Txarra

Ezezaguna

M EHATXU -FAKTORE GAKOAK







A01 Laborant zen okupazioak sort ut ako azaleraren galera (gehienbat Tremedal LIFE-eko ekint zen
bidez konponduriko mehat xua)
A10 Isuri-arroan burut ut ako lur-mugimenduak
L05 Lakuaren iparraldeko ezpondaren higadura et a erorket a
A07, A08, H01.05 Ongarrien et a fit osanit arioen ekarpena
I01: Sart ut ako faunaren present zia handia (karpa, black-bass, eguski-arraina et a ibai-karramarro

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 exotiko inbaditzaileek duten eragina ere (ibai-karramarro amerikarra eta arrain
exotikoak). Hala ere, ortofoto-mapa baten bidez ikus daitekeenaren arabera ez da azaleraren murrizketarik
antzematen eta habitat honek jasaten zuen inpakturik larriena (ur-ustiaketa) jada ez da burutzen. Gainera,
Tremedal LIFE proiekt uaren bidez burut ut ako lakuaren inguruko bernat uralizazioak ur-masaren
kalit at earengan eragin posit iboa izango du sediment uen et a fit osanit arioen ekarpena murrizt uko
duelako.
7210* HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko

X

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

espezieak barne)
Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X
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Orokorrean, Lakuaren barruan ez dira garat zen habit at honent zak garrant zit suak diren mehat xuak,
baina hurrengo fakt oreak aipa dait ezke:





J2.06.01 Lakuaren ur-mailaren aldaket ak
H01.05 Inguruko nekazarit za-lurret at ik fit osanit arioen et a ongarrien ekarpena
K02.01 Lezkadiak sort ut ako konpet ent zia et a est aldura edo garrant zi galera. Lezkadirant zako

5.1.3. ZOHIKAZTEGI BAXU ALKALINOAK. 7230 UEkod

Zohikazt egi baxu alkalinoak hezegunearen helofit oen gerrikoaren kanpoaldean kokat zen dira, inguru
hurbilean dauden nekazarit za-lurrekin kont akt uan. Gainera, luberrit zearen bidez habit at honen zonalde
pot ent zialaren zat i bat laborant zek bet et zen dut e et a, seguru aski, fit osanit arioen, ongarrien et a
sediment uen ekarpenak eragin garrant zit sua izan du habit at aren gainean. Lakuko errekan goran dagoen
zohikazt egi zonalde t xikiari dagokionez (KBEan barnerat ua izan dena), nekazarit za-lursailean art ean
aurkit zen da est ut urik, nahiz et a t xilardiz et a larrez osat ut ako ingurune bat ek babest en duen. Inguruko
inpakt uak direla-et a ezin dait eke esan gaur egungo kont serbazio-egoera ona denik. Gogorat u beharra
dago Tremedal LIFE proiekt uaren bidez inguruko nekazarit za-lurrak desjabet u egin zirela inpakt u hauek
neurri handi bat ean konpont zeko. Hala ere, ezezaguna da habit at ak jarrait uko duen dinamika
nekazarit za-lursailak libreki eboluzionat zerakoan proiekt uak aurreikusit a duen bezala. Aldi berean,
zohikazt egi baxu alkalinoak lezkadiarekin duen harremana ere ezezaguna da, bait a belardi erruderalekin
et a ondorengo larre mesofilo et a albit z basoekin ere, behin hauek modu askean eboluziona
dezaket enean. Hala ere, behin inguruko inpakt uak et a fakt oreak kont rolpean daudela, habit at ak
erant zun posit iboa izat ea espero da.
7230 HÁBITATA

Egokia

Ezegokia

Banaket a-azalera

X

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

Txarra

Ezezaguna

X

Ebaluazio orokorra

X
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A01 Laborant zen okupazioak sort ut ako azaleraren galera (gehienbat Tremedal LIFE-eko ekint zen
bidez konponduriko mehat xua)
A10 Isuri-arroan burut ut ako lur-mugimenduak
J2.06.01 Lakuaren ur-mailaren aldaket ak
H01.05 Inguruko nekazarit za-lurret at ik fit osanit arioen et a ongarrien ekarpena
K02.01 Lezkadiak sort ut ako konpet ent zia et a est aldura edo garrant zi galera. Lezkadirant zako segida

5.1.4. SALIX ALBA ETA POPULUS ALBA-KO GALERIA-BASOAK. 92A0 UEkod

Gaur egun habit at hau ez dago KBE barruan kart ografiat urik et a ez da zonalde adierazgarririk aurkit zen.
Lursailen ondoko lerro t xiki et a est ut uet an aurki dait ezkeen Lakuko errekan zeharreko baso t xikiak 92A0
habit at bezala onart zen dira, Eunis kart ografian azalt zen diren bezala (non erriberako sahast iak lurzoru
ez harrit suekin bezala izendat zen den (F9.12(X)). Hala ere, habit at hau at al honet an aipat zen da
garrant zit sua delako kont serbaziorako gakoak diren bi espezierent zat : Coenagrion mercuriale et a M ilvus
migrans. Gainera, Tremedal LIFE proiekt uko ekint zet ako bat en helburua habit at a Lakuko errekaren
luzeran zehar berreskurat zea da.
Best e alde bat et ik, KBEet ik kanpo, habit at hau kart ografiat urik azalt zen da punt u ezberdinet an, adibidez
la M uera ibaian Gat z-Haranet ik gora. Beraz, zonalde hauen berreskurapenerako et a hobekunt zarako
ekint zak proposa dait ezke bi babes eremuet an.
Kasu guzt iet an erreka-hert zeko habit at hauek oso kalt et urik aurkit zen dira gaur egun, nekazarit za-lurrek
eremu pot ent ziala bet et zen dut elako azalera murrizt uz. Zuhait zak et a zuhaixkak ere mozt u izan dira et a,
beraz, orot ara kont serbazio-egoera Txarra dela esan dait eke.
92A0 HABITATA

Egokia

Ezegokia

Ezezaguna

X

Banaket a-azalera
Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

Txarra

X
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A01 Laborant zen okupazioak sort ut ako azaleraren galera
A10 Isuri-arroan burut ut ako lur-mugimenduak
H01.05 Inguruko nekazarit za-lurret at ik fit osanit arioen et a ongarrien ekarpena
J03.02 Zat iket a: muga-efekt u handiko mult zo t xikiak
A10.01 M uget ako zuhaixkara et a sast rakadien sunt siket a et a mosaikoaren galera

5.1.5. LEZKADIKO HEGAZTIAK
LEZKADIKO PASERIFORM EAK

Aint zira honet an aurki dait ezkeen lezkadiko hegazt ien populazioak espezifikoki deskribat uak izan dira
moment u et a zent su ezberdinet an. Fernández de M ont oya-k laku honet an lezkari karrat xinak
(Acrocephalus arundinaceus) ugal zit ezkeela aipat zen zuen et a de Juana-k 3 bikot e zeudela baiezt at zen
zuen. 1996 urt ean lezkari karrat xinaren 7 lurralde zenbat u ziren et a 2007 urt ean 11 (EAEan guzt ira 108
lurralde zenbat u ziren guzt ira 29 guneet an); lezkari arrunt aren (Acrocephalus scirpaceus) lurralderik ez
zen aurkit u (EAEan guzt ira 243 lurralde zenbat u ziren 21 guneet an). Best e alde bat et ik, aipat u behar da
EAEko zingira-berdant zaren (Emberiza schoeniclus) populazio ugalt zaileak bilat zeko lanet an ez zela
emait za posit iborik izan erkidego osoan, Arreo Lakuko bilaket ak barne. Zingira-berdant zaren aipamen
zaharrak, beraz, ugalt ze-garai ondorengo migrazioko lehenengo ale goizt iarrenei dagozkie.

Hezegune honet ako hegazt ien komunit at eak hobet o ezagut zeko, 2013ko ekainaren lehenengo ast ean
(ezohizko udaberri gogorra izan zen ornit ofaunaren ugalket arako) lezkadiet ako paseriformeen zent suak
burut u ziren arren kant uaren ent zumenaren bidez, bikot e ugalt zaileen est imazioa emat en duena.
Lezkari karrat xinaren (Acrocephalus arundinaceus) 3 ar kant ari aurkit u ziren et a lezkari arrunt aren (A.
scirpaceus) 2 ar kant ari. 2014an zehar, aldiz, t ximut xaren (Panurus biarmicus) zenbait ale ikusi ziren,
int eres handiko espeziea euskal t est uinguruan oso eskasa delako. Hala ere, ezin izan da baiezt at u bert an
ugalt zen direnik, gert uko Prao de la Paul urmaelean egit en duen bezala (Guardiako Aint zirak KBEa).
Hurrengo t aulan 3 espezie hauek euskal t est uinguruan dut en garrant zia adierazt en da:
Acrocephalus arundinaceus
Euskal populazioa
108
(2007)
bik.
Joera
↓↓
Arabako populaz.
108
(2007)
bik.
Joera
→
KBEko populazioaren
%10
% euskal
%3
populazioarekiko
(2007) (2012)
Kontserbazio-estatusa Bakan
Euskadin
a

Acrocephalus scirpaceus
Euskal populazioa (2007)
243
bik.
Joera
↑↑
Arabako populaz. (2007)
46 bik.

↑

Joera
KBEko populazioaren %
euskal populazioarekiko
(2007) (2012)

%0
%5

Kontserbazio-estatusa
Euskadin

Bakan
a

Paniurus biarmicus
Euskal populazioa
2 bik.
(2007)
Joera
?
Arabako populaz.
2 bik.
Joera
KBEko populazioaren
% euskal
populazioarekiko

?
?

Kontserbazioestatusa
Euskadin

Ikuspunt u ekologikot ik lezkariaren egoera et a egit urari et a helofit oen gerrikoari eragit en diet en
mehat xu-fakt oreak ez dira behar bezala ezagut zen, nekazarit za-lurrek egindako landaret za
pot ent zialaren lurren okupazioa izan ezean. Arazoa Tremedal LIFE proiekt uaren ekint zen bidez
konpondua izan da.
LEZKARI
KARRATXINA
arundinaceus)

( Acrocephalus

Egokia

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

LEZKARI
scirpaceus)

ARRUNTA

Banaket a azalera
Populazioa

ebaluazio

( Acrocephalus

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

X

Egokia

X
X

X

Espeziearen habit at a
X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

TXIM UTXA ( Panurus biarmicus)

X

Egokia

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

Banaket a azalera

X

Populazioa

X
X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

X
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J03.02 Lezkadien et a hezegune ezberdinen sunt siket a. M ult zo t xikiet an zat it zeak populazioei eragit en
die dispert sio edo zabalkunde dist ant zia t xikiak egit en dit uzt elako et a oso filopat rikoak direlako
H01 Uraren kalit at earen galera
Tximut xari dagokionez, lezkadi t rinkoen et a monoespezifikoen hazkundea sust at zeko hart ut ako
neurriek (lezkadiaren errekunt za edo J02.04.01 ur gezaren ust iaket a) lezkadiko best e hegazt i espezie
generalist agoei egit en diet e mesede
M 01.01 Aldakunt za klimat ikoa et a M 01.02 lehort eek urt een art ean aldaket a handiak sort u dit uzt e
t ximut xaren populazioet an
H01.05 Habit at ari dagokionez opt imoak diren zonaldeet an gert at ut ako populazio beherakadek
pest izidet an izan dezaket e jat orria.
K02 Lezkari karrat xinaren kasuan, lezkadiaren heldut asuna et a berrizt at ze eza.

ZINGIRA-M IROTZA ( CIRCUS AERUGINOSUS)

Zingira-mirot zak (Circus aeruginosus) Arreo Lakuan kumat zeko saiakerak egin dit uela baiezt at u izan da,
arrakast a handiagoa edo t xikiagoarekin. Bikot e ugalt zaile bat Arreo Lakuan agert u zen lehenengo aldia
2006an izan zen, kume hegalaririk gabeko bikot e bat en present zia baiezt at u zen, Arabako gainont zeko
probint zian 7 bikot e zeudenean. Ondoren, Arreo Lakuan zeuden bikot e kopurua 2ra igo zen, best e
bikot e bat ek Lakuko errekat ik gora dagoen best e lezkadia kolonizat u zuenean 2008an. Zonalde hau
orain KBEaren barruan dago eremuaren handit zearen ondoren. 2012an, hala ere, bigarren bikot e hau ez
zen agert u et a lakuko bikot eak kume hegalari bat at era zuen aurrera. Urt e horret an probint zian (8-9
hezeguneet an) guzt ira 14-17 bikot e egon ziren, 25 kumerekin, horiet at ik 19 hegalariak.

Euskal populazioa (2012)
Joera
Arabako populazioa (2012)
Joera
KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko
Kontserbazio egoera Euskadin

14-17 bik, 25 kumeko ekoizpena, 19 hegalariak
Goranzkoa
14-17 bik., 25 kumeko ekoizpena, 19 hegalariak
Goranzkoa (2003an ezarrit ako lehen bikot ea)
%5 (bikot e 1 2012an Arreo Lakuan)
Arraroa

KBEan aurki dait ekeen habit at a egokia dirudi lezkadiet an bikot e kumat zaileak izat eko bait a ehiza-lekuak
et a neguko et zalekuak izat eko. Seguru aski, bikot e kumat zaileen aldakort asuna ugal garaian dauden
lakuaren erregimen hidrikoaren aldaket ekin lot urik dago (lezkadiaren kumat zeko gait asunari eraginez
urezt at ze-maila maximoan et a minimoan). Erabilera publikoak et a inguruan nekazarit za-ibilgailuak
arit zeak (bereziki errekan gorako lezkadian) sort ut ako eragozpenek ere zerikusia dut e zingira-mirot zen
bikot e ugalt zaileen kopuruaren aldakort asunarekin. Espeziearen gainean eragin t xarra izan dezakeen
best e fakt ore bat inguruko nekazarit za-lursailen int ent sifikazioa da, ehiza-lekuari eragit en bait iot e. Hala
ere, Tremedal LIFE proiekt uaren ekint zek espezieari onura egit ea aurreikust en da, landaredi nat uralaren
gerrikoa zabalduko delako, gert a dait ezkeen eragozpenak kumat ze zonaldet ik urrunduz, et a errekan
gorako kumat zeko t oki alt ernat iboa den lezkadia KBEan barnerat u delako.
ZINGIRA-M IROTZA ( Circus aeruginosus)

Egokia

Banaket a azalera

X

Txarra

Ezezaguna

X

Populazioa
Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

Ezegokia

ebaluazio

X
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A06.02.01, A6.01.01 Zuhait z edo art oa bezalako egit ura it xiko laborant zen gorakada, fruit arbol
int ent siboak, landaket ak edo kumat zeko hezegunearen inguruko basoak
A10.01, A10.02, B01 Lugorrien et a lat zinen desagerket a
G05.11 Giza jat orrikokohilkort asuna (sarraskia jat erakoan pozoint asunaren aurreko kalt ebera),
ibilgailuen harrapaket a, kable elekt rikoekin kolpaket ak
A01, J01.01 Nekazal zonaldeet ako lezkadi t xikien degradazioa errekunt zengat ik edo lurra
lant zeagat ik.
A02 Landaret za-hondakinen lur-lanket an segaren ondoren
G01 Erabilera publikoak sort ut ako eragozpenak

5.1.6. COENAGRION M ERCURIALE

Torralba et al.-en arabera, bat asunaren int ereseko odonat o hau Lakuko errekaren luzeran zehar
zabalt zen, bai lakut ik behera bait a lakut ik gora ere, errekaren emari t xikia et a hert zeko landaret za
erabiliz. Kont serbazio-egoera ezezaguna dela ondoriozt at zen dut e, baina zonaldeak ezberdinduz

inguruko nekazarit za-jardueren presioaren arabera, errekaren hert zeko landaret za higrofiloa lerro oso
est u bat era mugat uz.
Euskal populazioa

Ezezaguna. EAEan espezie honen present zia nabarmena dut en 2
BGL daude

Joera

Ezezaguna

Arabako populazioa

10 populazio

Joera

Ezezaguna

KBEko populazioaren % euskal
populazioarekiko

Ezezaguna

Kontserbazio-egoera Euskadin

Ez mehat xat ua

Coenagrion mercuriale

Egokia

Banaket a azalera

X

Ezegokia

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Txarra

X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Kont serbazio-egoeraren
orokorra

Ezezaguna

ebaluazio

X
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A10.01 Ugaldu et a beren larbak bizi diren habit at ak gero bakangoak izat ea
A02.01 Nekazarit zaren areagot zea
Ibai, aint zira edo erreka-hert zeko landaret zaren sunt siket a

5.1.7. M IRU BELTZA (M ILVUS M ILVUS)
BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK



M iru belt za: zonalde lauak edo ez oso mendit suak, haran zabalekin et a baso et a zonalde irekien
alt ernant ziarekin. Ur-maset at ik gert u aurkit u ohi da, bai hezeguneet an, ibai-hert zeko basoet an
bait a urt egien inguruet an ere.

M iru belt za (M ilvus milvus) Bizkaian et a Gipuzkoan arraro edo bakan xamarra da, baina Araban zehar
zabal aurki dait eke, hegazt i harrapari arrunt enet akoa delarik. EAE barruan, Arabako iparraldea da bikot e
gehien bilt zen dit uen zonaldea: Ulibarri et a Urrunagako urt egien inguruan konzent razio garrant zit suak
elkart zen dira; Ayala et a Kuart angoko bailaret an dent sit at e alt uak aurkit zen dira; et a azkenik, Arabako
Laut adako mendebaldeko sekt orean ere kopuru garrant zit suak bilt zen dira. Araba hegoaldean Ebroren
ibai-hert zean et a Zadorra et a Baia Ibaien beheko aldeet an aurki dait ezke maiz.

Euskal populazioa (2005)
Joera

141-156 negut iar
417 bikot e

↓

M IRU BELTZA ( M ilvus migrans)

Egokia

Ezegokia

Ezezaguna

X

Banaket a azalera

X

Populazioa
Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

Txarra

ebaluazio

X
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A07 , F03.02.03 Pozoinen legezkanpoko erabilera oraindik ere bi miru espezieen arazo
larrienet ariko bat da
A05.03, A03.03 Baliabide t rofikoen aldaket ak ohizko albelt zant za uzt eagat ik, abelt zant za
est ent siboa uzt eagat ik, mandot egi et a gorozt egien it sieragat ik, et ab, sarraski eskuragarrit asuna
murrizt uz
A02.01 Ekosist emat ik dat ozen sarraskiak insekt izidak et a fit sanit arioak kut sat urik daude, bait a
indust riat ik et a herri-guneet at ik dat orren kut sadura et a beruna ere.
G05.09 Linea elekt rikoekin t opo egit eak sort ut ako hilkort asuna, elekt rokuzioaren garrant zia
handit zen den bit art ean
A10.01, B02.06 Kumat zeko egokiak diren zihait zan falt a
Zabort egien it siera

5.1.8. BALDINTZATZAILEAK

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuko ur gezako habit at ek et a lot urik dauden espezieek bost erronka
garrant zit suei egin behar diet e aurre kudeaket a et a kont serbazio-egoeraren hobekunt zari dagokionez.



Alde bat et ik, ur-masari dagozkien erronkak daude, karpa, eguzki-arraina, black-bassa et a ibaikarramarro amerikarraren present ziarekin lot urik daudenak bereziki. Hauek oso ugariak dira et a
sort u dut en biouhert asunak ekosist emaren balioaren galera ekarri du. Zorit xarrez, ez dira
ezagut zen zeint zuk ziren hezegunearen ezaugarriak espezie hauen sarrera baino lehen, baina
hala ere, pent sat zekoa da hasierako egoeran makrofit o urt arrak ugariak zirela et a ekosist ema
askoz ere anit zagoa zela. Zehazt asunez et a zorrozt asunez azt ert u behar ekint za posible guzt ien
onura-kost ea harremana, emait zen eraginkort asuna et a ondorio ekologikoak, espezie

inbadit zaile hauen populazioen murrizket at ik hasit a (Tremedal LIFE proiekt uaren barruan ibaikarramarro amerikarrarent zat egin zen bezala) beren erradikazioaren saiaket araino (arrainen
kasura gut xienez).
Zent zu honet an, gunea erabilt zen dut en int ereseko espezie bat zuen kont rol et a jarraipen ona
burut u izan da (zingira-mirot za adibidez). Jarraipen hau lezkari karrat xinaren, lezkari arrunt aren
et a t ximut xaren bikot e ugalt zaileen eboluzioaren azt erket ara zabaldu behar da. Espezie hauen
eboluzioak lezkadien et a landaret za helofit ikoaren egoera adierazt en du, bait a hezegune
osoarena ere.











Best e alde bat et ik, Lakuko errekat ik gora dagoen lezkadi t xikia, errekaren ur-met at ze punt ual
bat ean dagoena, oso azalera t xikikoa da et a inguruko erabileren presioek gogor eragit en diot e,
bereziki ondoko nekazarit za-sailet at ik pert sonak irist eko errazt asuna handia delako. Lezkadia
KBEan barnerat u izanak bere kudeaket a et a kont serbazioa errazt uko du, 7230 habit at a
mesedet uz, bait a int ereseko espeziea de miru belt za ere.
Lauko errekaren bidean zehar aurkit zen diren hert zeko basoek oso murrizt urik dut en beren
azalera, bereziki lakua et a goragoko lezkadiaren art ean. Hert zeko landaret zaren zonalde
pot ent ziala nekazarit za-lurrak hart urik daude et a basoak errekaren bidera mugat zen dira ilara
est uan. Gert aera honek bi hezegune punt uen art eko lot ura edo konekt ibit at ea mugat zen du,
bait a Coenagrion mercuriale odonat oaren habit at pot ent ziala ere. KBEaren muget at ik kanpo
ibai-hert zeko basoak ere oso eskasak dira inguruko nekazarit za-jarduerek baldint zat zen
dit uzt elako, oso zat ikat uak daude et a, ondorioz, ibilbide hidrikoen konekt ibit at ea kalt et urik
dago.
Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren port aera endorreikoa da urt earen zat i garrant zit su bat ean, et a
honen ondorioz, inguru arro hurbilet ik azaleko isuriaren bidez irit sit ako ur-ekarpenak berebiziko
garrant zia du. Zent zu honet an, orain art e inguruko nekazarit za-lurret at ik eraginak jasot zen
zit uen, belarkaren laborant za int ent sifikat zen zenean bereziki. Lakuaren ondoan zeuden lursail
guzt iak desjabet u dira Tremedal LIFE proiekt uaren ekint zen barruan et a, beraz, arazo hauek
gut xit u egin beharko lirat eke. Hala ere, Lakuko errekaren bidez mot a honet ako kut saduraren
ekarpena gert a dait eke oraindik ere. Ekarpen hauek murrizt eko lakuaren gert uko et a inguruko
lursailen jabeekin zuzen et a gogor egin beharko da lan, bakoit zarekin banakako konponbideak
adost u behar dira bakoit zaren eskuragarrit asunaren et a aurre-joeren arabera.
Oso garrant zit sua da Lakuaren ur-maila erregimen nat uralaren araberakoa izat ea, urezt at zeko
edo best elako erabilerent zako ura at erat zea ekidin behar da. Erregimen nat uralaren araberako
ur-maila egonkorragoak int eres handiko habit at et a komunit at een kont serbazio-egoera et a
egonkort asuna baiment zen du, urezt at ze erregimen egonkorrari lot uriko zohikazt egi
ezberdinena adibidez. Aldi berean, Lakuko iparraldeko ezpondaren erorket a ur-mailaren
aldaket ek areagot u egin zut en, et a erorket a hauek Lakuaren morfologiari et a goiko aldean
dagoen bat asunaren int ereseko art adi-habit at ari kalt ea eragit en diot e,
Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren erabilera publikoak mugat uak dira gaur egun, baina handit zeko
pot ent zialit at ea oso alt ua da, best e arrazoien art ean, oso bisit at ua den Añanako Gat zagat ik
gert u dagoelako. Zent zu honet an, erabilera publikoaren kudeaket a kont uz egin behar den lana
da: alde bat et ik, espezie bat zuen gainean eragin kalt egarriak izan dit zaket en eragozpenak sor
dait ezkeelako; et a best e alde bat et ik, enot urismoa et a ondare-t urismoaren aukera diren
best elako jarduera ekonomikoen eragin onuragarria eduki dait ekeelako. Gainera, gizart earen
ingurumen-kont zient ziazioa handit u dait eke Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren garrant ziaren
inguruan, luzera ingurumenarekiko jokabideak hobet uz herrit arren et a bisit arien art ean.

5.2. LAKUKO ITURBURU GAZIA ETA LOTURIKO HABITAT ETA ESPEZIEAK

Kont serbaziorako element u gako hau Arreo Caicedo de Yuso KBEan bakarrik aurkit zen da, ez Añanako
Diapiroko Biot opo Babest uaren eremuan.

Lakuko it urburu gazia ur-masaren ipar-ekialdean kokat zen da. Bert an aurkit zen diren bi habit at ak
azaleran bereizt ea oso zaila suert at zen da adabakiak osat uz nahast urik garat zen direlako gat z-geruzaren
hut suneen art ean. Lurzorua buzt int sua da et a it urburut ik dat orren uraren lurrunket aren bidez sort zen
da aipat ut ako gat z-geruza. 1410 habit at ari dagokionez, urt e osoan zehar ezagut u dait eke espezie
nagusiak et a adierazgarrienak landare bizikorrak direlako et a, beraz, neguan zehar zat i aereo bat zuk ikus
dait ezke. Puccinellia fascit ulat a -ren larre gaziak nagusi den graminearen it xuragat ik ident ifika dait ezke;
t art eko t amaina dut en mult zoak sort zen dit uzt e; beraien kolore berde argiak kont rast ea egit en du
Juncus marit imus-en ihit oki halofiloen kolore berde ilunarekin. 1510* habit at ari dagokionez, a
azpimot akoa da (urt eko halofiloak). Dent sit at e baxuko larreak osat zen dit uzt e et a bert an espezie
belarkarak et a alt ura oso gut xiko landare mamit suak aurkit zen dira, host o oso t xikiekin et a lore ez
ikusgarriekin. Berezit asun nabarmeneko komunit at e halofiloak dira Spergularia marina, Parapholis
incurva, Plant ago coronopus et a Frankenia pulverulent a -k osat zen hut en habit at a. KBEan
kont serbaziorako duen int eresa oinarrian bot anikoa da, EAEan azalera oso eskasa dut en habit at a bait a,
bereziki barnealdeko ekosist emekin lot urik daudenean. Gainera, Espezie M ehat xat uen EAEko
Kat alogoan jasot zen diren flora espezie bakanak et a mehat xat uak aurkit zen dira: Juncus acut us,
Frankenia pulverulent a subsp. pulverulent a, Puccinellia hispanica, Puccinellia fasciculat a et a Puccinellia
fest uciformis.
Habit at hauek oso azalera murrit za dut en EAEan arrazoi ezberdinengat ik. Alde bat et ik, hazkunt za et a
garapenerako behar dit uzt en baldint za ekologikoak oso bereziak dira. Best e alde bat et ik, habit at hauen
lurzoru pot ent zial gehiena nekazarit zarako landu izan da, bereziki Ebroko Bailaran. 1410 et a 1510*
habit at ak EAE osoan ordezkarit za bakarra daukat e 1,2 ha et a 12,4 ha dit uzt enak hurrenez hurren, et a
Nat ura 2000 Sarean barnerat urik daudenak.
Habit at hauek diuzt en kont serbazio-arazo garrant zit suenak Tremedal LIFE proiekt uaren bidez
konponduak izan dira hasieran behint zat . Lakuko it urburu gaziaren zonaldea bi nekazarit za-lursailen
art ean kokat zen da et a, beraz, bere azalera pot ent zialaren zat i garrant zit su bat nekazarit zarako landu
izan da. Honengat ik, bere azalera ez egokia bezala onart zen da. Gainera, lursail bat era irist eko
nekazarit zako ibilgailuak habit at aren gainet ik pasat zen ziren harriak et a obra hondakinak met at u
zit uzt elarik lurzoru t rinkoagoa egit eko ibilgailuent zat . Honen ondorioz, zonalde honet an ez zen
landaret za behar bezala garat zen et a lurzorua konpakt at zeak kalt et urik zegoen. Lursail hauen
desjabet zeak et a nekazarit zaren jardueraren uzt eak inpakt u et a eragin hauen amaiera ekarri du. Egoera
berriaren araberako landaret zaren eboluzioa jarrait u behar da orain.
Bi habit at hauen kont serbazio-egoera et a mehat xuak bat era azt ert zen dira azaleran oso zailak direlako
bereizt en et a adabakiak sort zen banat zen 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

Banaket a-azalera

X

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Ebaluazio orokorra

Txarra

Ezezaguna

X
X
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A4.02 Punt ualki ardi et a behi abelt zant zarako erabilera
E3.03 Obra et a mot a ezberdinet ako hondakinak bot at zea, bereziki harri et a arrokak, habit at aren
azalera pot ent ziala bet et zen dut enak landaret zaren garapena ekidinez
A07, A08 Fit osanit ario, ongarri et a sediment uen ekarpena laborant zen isurialdeet at ik
G01.03.02 Inguruko lursailet ara doazen nekazarit za-ibilgailuek sort ut ako zanpaket a, lurzorua
konpakt at zen dut en gurpil-arrast o nabariekin. Hauen ondorioz habit at a ez da behar bezala
garat zen

5.2.2. BALDINTZATZAILEAK

Bi habit at hauen banaket a et a kont serbazio-egoera beraien present zia baldint zat zen dut en fakt ore
fisiko-kimikoen menpe dago. M odu askean garat zen dira Lakuko it urburu gazit ik at erat zen den ura
jasot zen duen malda buzt int suan zehar. Tremedal LIFE proiekt uaren bidez pert urbazio-fakt ore asko
ezabat u ziren (pert sona et a nekazarit za-ibilgailuen igarot zea, harri et a obra-hondakinen present zia,
konpakt azioa, hert zeet an lurraren lanket a, fit osanit ario et a ongarrien ekarpena, bait a aire esparruko
baldint zak ere), et a honi esker, habit at honen egit ura, funt zioak et a banaket a-azalera modu askean
garat uko dira, bet i ere it urburu gaziaren baldint za nat uralen menpean. Hala ere, it urburu gaziaren
ekialdean dagoen lursailean nekazarit za-jarduerak dirau oraindik ere et a hemendik inpakt u t xikiak irit s
dait ezke.
Zent zu honet an, pot ent zialaren garapenari eskua eman et a harriak et a obra-hondakinak kendu behar
dira habit at pot ent ziala dagoen t okit ik. Adabaki guzt iet an garat zen den landaret zaren karakt erizazio
zehat za burut u behar da (bi habit at en banaket a zehat za barne) et a landaret zaren eboluzioaren
jarraipena egin behar da bir-kolonizazioa et a hert zeet ako harremanak azt ert zeko.
5.3. AÑANAKO GATZ-HARANA ETA LOTURIKO HABITAT ETA ESPEZIEAK

Kont serbaziorako gakoa den element u hau ez da Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren muget an
sart zen, baina bai Gat zaga herri-gunet ik gert u Biot opo Babest uaren mugen barruan. 12,0045 ha-t ako
azalera du.
Gaur egungo Añanako Gat z-Harana gat zaren ekoizpenerako gat zaga baino lehenagoko ekosist ema
nat uralet ik oso hurrun dago. Hala ere, gat zagaren egit ura art ifizialak habit at ezberdinen present zia
ahalbidet zen du, bai urt arrak bai lehorrekoak izan, bet i hiper-gazit asunarekin lot urik daudenak. bert an
int eres handiko flora et a ornogabe espezieak bizi dira, bakant asun handikoak et a banaket a berezikoak
direnak.
It urburu hiper-gaziet ako urarengat ik et a ur-at erat zea, biderat zea et a ekoizpen larrainek osat ut ako
egit ura guzt iarengat ik, lurzoru gaziak sort zen dira, non, EAEan oso arraroak diren espezie
halot olerant eak garat zen dira, esat e bat erako Juncus acut us, Frankenia pulverulent a subsp. pulverulent a
et a Puccinellia generoko forma ezberdinak (azken hauek Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren it urburu
gazian ere aurki dait ezke). Landare hauek barnealdeko est epa gaziet an ohizkoak dira (1510* UEkod), et a
dagokigun t okian gat zagaren egit uren art eko erret ikulu int erst izial konplexu bat ean agert zen dira.
Ugariagoak dira ut zit ako larrainet an et a gesalaren ubideet at ik gert u. Habit at honen banaket a zehazki
kart ografiat zea oso zaila suert at zen da et a, gainera, gat zagaren berreskurat zeko lanak burut zen ari dira
habit at aren banaket an et engabeko aldaket ak sort uz. Ondorioz, Gat z-Haran osoa kart ografiat u da 1510*
habit at a bezala, dagokiona baino askoz ere azalera handiagoa emanez, inolako landarerik ez duen
azalera delako gehiena. Kont uan hart u beharra dago ezaugarri halofiloko landare hauen zat i bat ,
bereziki la M uera errekaren bidet ik gert u daudenak, ibiligailuen zanpaket ek et a Gat z-Haranaren
berreskurapenarekin lot uriko lur-mugimenduek sort ut ako inpakt uak jasan dit uela. Hala adierazt en da
2011-2012 ziklo hidrologikoari dagokion ingurumen-jarraipenaren t xost enean.
Ingurune honet an bizi diren ornogabe halofiloei dagokienez, zonaldean koleopt ero et a hemipt ero
urt arren urrakort asuna azt ert zen zuen ikerket a bat burut u zen, et a bert an 2 espezie nabarment zen ziren
desagert zeko dut en arriskuarengat ik: Nebrioporus baet icus, 18t ik 9ko urrakort asun balioarekin; et a
Ocht hebius not abilis, 18t ik 8ko balioarekin. Bien urrakort asun-maila erdikoa da, oso banaket a mugat ua
dut elako bat ik bat , bereziki N. baet icus-en kasuan, et a behar dut en habit at ak arraroak et a erraz
sunt sit zen direnet akoak direlako, bereziki O. not abilis-en kasuan. Aipat u beharra dago Añanako Gat z-

Haranaren Lehenerat ze Osoaren Plan Zuzent zailearekin lot ura dut en lur-mugimenduek et a ibilgailu
ast unen igarot zeak balit eke int ereseko espezie bat zuen populazioen gainean eragina izat ea la M uera
errekaren inguruan. Bit art ean, Art hemia part henogenet ica -ren populazioak, put zu et a Gat z-Haraneko
gesal-bilt egiet an bizi direnak, int eres handikoak dira aurkezt en dut en purut asunarengat ik (zorionez ez
daude konpet ent zia diren Art hemia franciscana bezalako espezie exot ikoak). badirudi egoera onean
aurkit zen direla.
5.3.1. 1510* HABITATA – ESTEPA GAZI M EDITERRANEOAK (LIM ONIETALIA)
1510* HABITATA (GATZ-HARANA)

Egokia

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

X

Banaket a-azalera
Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X
X

Ebaluazio orokorra
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E3.03 Obra et a mot a ezberdinet ako hondakinak bot at zea, bereziki harri et a arrokak, habit at aren
azalera pot ent ziala bet et zen dut enak landaret zaren garapena ekidinez
G01.03.02 Gat z-Haranaren berreskurapenean lanean dihardut en makinen et a pert sonen igarot zeak
sort ut ako zapalket a. Gesalt zaren et a larrainen berreskurapena, baina ut zit ako larrainena ere, non
mot a honet ako florak zabalkunde maximoa aurkezt en duen.

5.3.2. INTERESEKO ORNOGABE HALOFILOAK (Art hemia part henogenet ica, Ocht hebius not abilis et a
Nebrioporus baet icus)
Arthemia parthenogenetica

Egokia

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

Ochthebius notabilis

Banaket a azalera

ebaluazio

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

X

Egokia

X

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

X

Egokia

Nebrioporus baeticus

Ezegokia

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

Txarra

Ezezaguna

X
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G01.03. Gat z-Haranaren berreskurapenean lanean dihardut en makinen et a pert sonen igarot zeak
sort ut ako zapalket a
Habit at pot ent zialaren murrizket a la M uera erreka bezalako guneet an

5.3.3. TAPIZ M IKROBIANOAK

Añanako Gat z-Haranean aurkit zen diren t apiz mikrobianoak gut xi ezagut zen dira et a berreskurapen
obrek eragin handia egin diet e, lanen jarraipeneko t xost en ezberdinek adierazt en dut en bezala. Hala
ere, t apiz hauei buruzko informazioa oso eskasa da. Hori dela-et a, dat u berriak eduki ezean,
kont serbazio-egoera ezezaguna dela onart zen da.
Egokia

Nebrioporus baeticus

Ezegokia

Txarra

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Ezezaguna

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren

ebaluazio

X

orokorra
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G01.03. Gat z-Haranaren berreskurapenean lanean dihardut en makinen et a pert sonen igarot zeak
sort ut ako zapalket a
Habit at pot ent zialaren murrizket a la M uera erreka bezalako guneet an

5.3.4. BALDINTZATZAILEAK

Añanako Gat z-Haranean, int ereseko habit at et a espezieen kont serbaziorako baldint zat zaile nagusiak
gat zagaren et a paisaia kult ural izugarriaren berreskupenerako lanak dira, bait a erabilera publikorako
egit uren prest akunt za ere. Izan ere, lan hauek 1510* habit at a osat zen dut en espezie halofit oek behar
dit uzt en eremuak kont uan hart u behar dit uzt e. Aldi berean, lanet an kont uan hart u beharreko best e
element uak gesala met at zen deneko guneak dira, bert an int eres handieneko ornogabe urt arrak bizi
bait ira. Dirudienez, lanen jarraipen t xost enen arabera, fakt ore hauek ez dira bet i kont uan hart u izan,
hau da, ondarearen berreskupenerako lanen ingurumen-jarraipena sakondu behar da et a egokiak diren
neurriak hart u behar dira (prebent ziozkoak, zuzent zaileak et a konpent sat zaileak) fauna et a flora
halofiloek beren kont serbazio-egoera hobet zeko, t apiz mikrobianoak barne. Horrela, Gat z-Haranaren
gesalt za-ondarearen garrant ziaren zat i bat izat era pasako lirat eke habit at et a espezie hauek.
5.4. ALBITZ BASOAK, SASTRAKADIAK ETA LOTURIKO ESPEZIEAK

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren inguruan et a Añanako Diapiroan orokorrean aurkit zen diren landaret za
seminat uraleko guneak belardiez (albit z basoak et a larre mesofiloak) et a sast rakadiez (t xilardiak)
osat urik daude, karraskadi, erkamezt i et a amezt ien degradazioaren segidat ik dat ozenak. Abelt zaint zaren
ohizko jarduerak habit at hauen mesedegarria zen, baina gaur egun, beherant z doan jarduera da et a
eremuan ez du ia present ziarik. KBEan azalera murrit za bet et zen dut e (14,7116 ha), baina Diapiro osoan
nabarmengarriagoak dira (397,56 ha). Albit z basoak lehent asundun bat asunaren int ereseko habit at ak
dira (6220* ) et a t oki ezberdinet an t xilardien adabaki bat zuekin nahast en dira (malda gogorret an,
hegoalderant z begira dauden ofit en azalerat zeet an, lursail et a bide bazt erret an, et ab.). KBE guzt ian,
Biot opo Babest uan et a inguruet an bet et zen duen azalera erlat iboki t xikia da: EAEan 6210 habit at ak
9.481,5 ha-ko azalera du et a 6220* habit at ak 6.445 ha-koa.
Espezie M ehat xat uen EAEko Kat alogoan jasot zen den flora espezie bat edukit zeagat ik dira
garrant zit suak habit at hauek: Cist us crispus. Aldi berean, Hegazt ien Zuzent arauaren I. Eranskinean
jasot zen diren zenbait hegazt i-espezieren kont serbaziorako oso beharrezkoak dira ohizko mahast iekin
bat era. Ant zina zonalde hauek art alde et a ahunt z-t aldeent zat larreak ziren, baina gaur egun jarduera
hau ia desagert urik dago. Ondorioz, egungo kont serbazio-egoera sast rakadian et a basoan bihurt zeko
prozesu aurrerat uan aurkit zen dira belardiak, egokiak ez diren egit urak aurkezt en dit uzt elarik.
5.4.1. 6210* HABITATA – LARRE M ESOFILOAK BRACHYPODIUM PINNATUM -DUNAK

Gramineoak nagusi diren larreak dira et a osaket a florist iko anit za dut e. Orkideet an aberat sak direnean
(Aceras, Anacampt is, Ophrys, Orchis, et c. bezalako generoak) Habit at Zuzent arauan lehent asuna duen
habit at bezala onart zen da. Hau da KBEaren kasua, 2013ko maiat zean et a ekainean egindako landalanarekin baiezt at u zen moduan. Aurkit ut ako orkidea dent sit at ea oso alt ua izan zen Diapiroko larre
askot an, bereziki Orchis purpurea et a Ophrys sphegodes espezieak. Sarrit an albit za da habit at ean nagusi
(B. pinnat um ), baina bat zuet an Bromus erect us et a Fest uca gr. rubra izan dait ezke gain-jart zaileak.
Abelt zaint za uzt erakoan 4090 habit at erant z jot zen du eboluzioak.
Dat uen Formulario Normalizat uaren arabera, habit at aren present zia KBEan t xikia da et a, kart ografiaren
arabera, lakuko it urburu gaziaren ondoan et a iparraldean belarkaren azalera bat aurkit zen da. Lakuaren
hegoaldean et a hego-mendebaldean ere lur-sail t xiki bat zuk aurki dait ezke habit at honekin. Edozein

kasut an, EAEan zehar zabal et a ugari banat zen den habit at a da, bai isurialde at lant ikoan bait a
medit erraneoan ere, et a habit at aren azaleraren %18,9a Nat ura 2000 Sarean babest urik dago.
Habit at ari dagokionez, prozesu et a dinamika berek eragit en diot e et a sast rakadian bihurt zen ari da
azkar. 6210* habit at a agert zen deneko lurzoruaren egoera habea izat en da (hezet asun handiagoarekin)
et a honek modu nat uralean sast rakadian et a basoan bihurt zearen prozesua azkart zen du. Hala ere,
kont uan hart u beharra dago Tremedal LIFE proiekt uaren barruan mart xan dagoen ekint zet ako bat en
helburua habit at honen 6 ha baino gehiago (KBE barruan) berreskurat zea dela. Honi esker habit at aren
azalera nabarmenki handit uko lit zat eke. Hala ere, bere funt zionalt asuna et a egit ura bermat u ahal
izat eko eboluzioaren osaket a florist ikoa jarrait u behar da et a beharrezkoak diren mant ent ze-ekint zak
garat u behar dira.
6210* HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Ezegokia

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X

Txarra

Ezezaguna
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A01 Habit at aren zat iket a oso handia bere banaket a azaleran aurkit zen den nekazarit za-



jarduerengat ik



harrit suko muinoet an)



dut e zonaldea

J03.01 Opt imoaren azpit ik dauden zonaldeet ara bazt ert uak (malda gogor et a lurzoru eskaseko et a
A04.03 kasu askot an, abelt zant za desaghert zerakoan nat uralki zuzerzko landareek berkolonizat zen
A04.01 Kasu punt ual bat zuet an, gehiegizko art zaint zak higadura et a lurzoruan degradazioaren



 at honet an komunit at e ezberdinak elkart zen dira: kamefit oak (zurezkoak et a belarkarak) et a
Habit
5.4.2. 6220* HABITATA – BRACHYPODIUM RETUSUM -EN LARRE XEROFILOA

urt eko iragankorrak (lurzoru basikoet an). Ikuspunt u europarraren arabera komunit at e hauek
subest epikoak dira (oro har klima lehora et a beroa, zenbait et an erdi-lehorra). Albit z basoet an (a azpimot a) Brachypodium ret usum gramineo bizikorra da nagusia, maiz ezkaiak et a elorri-t riskak lagundurik
azalt zen delarik.
Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren inguruan erlat iboki garrant zit sua da habit at a, landu gabeko malda
bat zuet an et a larre mesofiloekin et a t xilardiekin nahast urik ageri da bat zuet an. Zaila izat en da habit at
honen azalera zabalak et a t rinkoak mugat zea, izan ere sarrit an sast rakadiekin et a zuhaixkadiekin
harremanet an garat zen da larre mesofiloen, t xilardien et a basoen hert zeko zuhaixken element u bat zuk
barnerat zen dit uelarik. Art zaint zaren desagert zeak habit at hauek sast rakadiet an bihurt zea errazt en du.
Art zaint za est ent siboa amait u zenet ik bereziki, zonalde hauek baliorik ez dut enaren ust ea zabala da et a
landare, obra et a nekazarit za-hondakinak met at zeko erabilt zen dira sarrit an. Gainera, best elako
azpiegit urak eraikit zeko erabilt zen dira larre xerofiloak, esat e bat erako, erregist ro put zuak,
piezomet roak, et xolak et a best elakoak.
Gaur egun ez dago dat urik larre hauen kont serbazio-egoera kuant ifikat u ahal izat eko, et a beraz, zaila
suert at zen da egit ura et a funt zionalit at earen balorazio kualit at iboa egit ea. Beraz, adit uen est imazioak

erabili dira habit at hauen gaur egungo kont serbazio-egoera ezart zeko, orokorrean ezegokiak bezala
kont siderat u direnak.
Tremedal LIFE proiekt uaren arabera, habit at honek ez du lehent asunik et a, ondorioz, ez dit u ekint za
espezifikoak proposat zen habit at honent zat . Hala ere, balit eke 6210* habit at en berreskupenerako lanen
ondorioz 6220* habit at a ezart zea lurzoru lehorragoet an edo muget an.
6220* HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Ezegokia

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

Txarra

Ezezaguna

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X
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A01 Habit at aren zat iket a oso handia bere banaket a azaleran aurkit zen den nekazarit za-



jarduerengat ik



harrit suko muinoet an)



dut e zonaldea

J03.01 Opt imoaren azpit ik dauden zonaldeet ara bazt ert uak (malda gogor et a lurzoru eskaseko et a
A04.03 kasu askot an, abelt zant za desaghert zerakoan nat uralki zuzerzko landareek berkolonizat zen
A04.01 Kasu punt ual bat zuet an, gehiegizko art zaint zak higadura et a lurzoruan degradazioaren



Klima
eurit sua dut en zonaldeet an hazt en diren sast rakadiak dira (azpi-hezet ik hiper-hezera doan

5.4.3. 4030 HABITATA – TXILARDI LEHOR EUROPARRAK

ombroklima) et a, beraz, KBEan et a Diapiroan bet et zen duen azalera beren banaket a-areako hegoaldeko
mugan aurkit zen da. Añanako eremuari dagokionez, lurzoru azidoet ako amezt ien degradazioa gert at u
den zonaldeet an aurki dait eke. Zuhaixkara et a azpi-zuhaixkarak bilt zen dit uen landaret za aurkit zen da
habit at honet an, Erica et a Calluna generoak barne, et a zonalde honet an Cist us crispus espeziearen
present zia ere aurki dait eke, Espezie M ehat xat uen EAEko Kat alogoan bakana bezala jasot zen dena.
KBEan ekialdeko mugan dagoen zonalde t xiki bat ean bakarrik aurkit zen da, eremua handit u den
zonaldet ik gert u. Hala ere, Diapiroan zehar orbain t xikiak sort zen dit u egit ura belarkarekin (6210* et a
6220* habit at ak) et a zuhaixkarekin (4090 habit at a) barreiat urik lurzoruaren azidot asuna baxuagoa
denean. Beraz, bet et zen duen azalera zehazki ezart zea lan zaila da. EAEan habit at honek bet et zen duen
azalera 20.000 ha-koa da.
Beren mant ent zea et a kont serbazio-egoera abelt zaint za est ent siboaren et a bere kudeaket aren menpe
dago. Arrazoi honengat ik habit at ak aurkezt en duen egit ura oso anit za da et a sast rakadiaren est aldura
abelt zaint za-jardueraren int ent sit at earen araberakoa da. Edozein kasut an ere, ant zeman dait eke
t xilardiak handit zen ari direla larreen (6210* et a 6220* ) kont ura, sast rakadiet an bihurt zeko joera
orokorrarekin bat eginez. Epe luzerako joeren arabera, ezaugarri azidofilo et a azpi-hezeen t xilardien
aberast asunaren galera bat egongo da habit at aren hert zeet ako zonaldeet an, 4090 UEkod mot ako best e
t xilardi medit erraneoen alde.
Aipat u den bezala, sast rakadi hauen kont serbazio-egoerari buruzko dat u kuant it at iborik ez da ezagut zen
et a, berez, hauen egit urari et a funt zionalit at eari buruzko balorazioa egit ea ez da posible. Hala ere,
eremuko abelt zaint zaren indarraren jait sierak basoen segida ekologikoaren t rant sizio-komunit at eet an
bihurt u dit u t xilardiak.

4030 HABITATA

Egokia

Ezegokia

Banaket a-azalera

X

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X

Txarra

Ezezaguna

M EHATXU -FAKTORE GAKOAK







A01 Nekazarit za-lurren habit at aren eremu pot ent zialaren okupazioa
A04.01 Gehiegizko abelt zant za zonalde bat zuet an
A4.03 Albelt zant zaren galera best e zonalde bat zuet an
B01 Basoberriket ak
J01.01 Baso-sut eak

5.4.4. 4090 HABITATA – TXILARDI OROM EDITERRANEAR ENDEM IKOAK, ELORRI-TRISKAREKIN
Arct ost aphylo-Genist et um occident alis elkart ea bereizgarria da t xilardi hauet an et a karraskadien
ordezkapeneko et apa izat en da maiz, baina hala ere, zonalde arrokat suak ere bet et zen dit u modu
iraunkorrean. Orokorrean kuxin it xurako egit ura dut e et a t amaina erdiko sast rakadiekin et a larreekin
bat era mosaikoak erat zen dit uzt e. Loraldi-garaian elorri-t riska bereizt ea erraza da dit uen lore horien
bidez. Loraldi-garait ik kanpo, lurzoru margat suko muinoet an ipuruak ugariak dira, erraz ident ifika
dait ezkeenak dut en siluet a luzearekin.

KBEan oso azalera t xikia bet et zen du t xilardi mot a honek, Lakuaren ipar-ekialdean dagoen karraskadia
duen isurialde hozpelean. EAEan zabal banat urik dago habit at hau 23.393,7 ha dit uelarik.
M ant ent zea et a kont serbazio-egoera abelt zaint za est ent siboaren menpe dago neurri handi bat ean. Oso
egit ura anit za aurkezt en du et a sast rakadiaren est aldura-maila abelt zaint za-jardueraren int ent sit at earen
araberakoa da. Edozein kasut an ere, abelt zaint zaren jait siera dela-et a, ant zeman dait eke t xilardi hauen
azalera handit zen ari dela larreen (6210* et a 6220* ) kont ura, sast rakadian bihurt zeko dagoen joera
orokorrarekin bat eginez.
Aipat u den bezala, sast rakadi hauen kont serbazio-egoerari buruzko dat u kuant it at iborik ez da ezagut zen
et a, berez, hauen egit urari et a funt zionalit at eari buruzko balorazioa egit ea ez da posible. Hala ere,
eremuko abelt zaint zaren indarraren jait sierak basoen segida ekologikoaren t rant sizio-komunit at eet an
bihurt u dit u t xilardiak.
4090 HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Ezegokia

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X

Txarra

Ezezaguna

M EHATXU -FAKTORE GAKOAK








B01 Basoberriket ak
A04.01 Gehiegizko abelt zant za zonalde bat zuet an
A4.03 Albelt zant zaren galera best e zonalde bat zuet an
J01.01 Baso-sut eak
B01 Reforest ación

5.4.5. ZONALDE IREKIETAKO HEGAZTIAK

Hegazt ien Zuzent arauaren I. Eranskinean jasot zen diren zonalde irekiet ako hegazt i-espezieen present zia
ahalbidet zen dut e larreek, sast rakadiek, zuhaxkadiek et a Babest ut ako Nat ura-Gunean dauden
belarkaren laborant zek. Espezie bakoit zaren ugarit asuna et a kont serbazio-egoera beharrezkoak dit uzt en
landare-est aldura, landaret za-alt uera et a aurkit zen diren mikro-guneen araberakoa izango da. Zent zu
honet an, Tremedal LIFE proiekt uaren larreak berreskurat zeko ekint zek onura egingo diet e.
TXORIANDRE ARRUNTA ( Calandrella brachydactyla )

Txoriandre arrunt a ez da ageri eremuko Dat uen Formulario Normalizat uan, baina 2013an burut ut ako
landa-lanean, bide bat ean lur-bainua hart zen ari zen bikot e bat aurkit u zen ugalt ze-garaian et a Lakut ik
gert u. Beraz, gune honet an present zia duela et a ugalt zen dela ondoriozt a dait eke. Nahiz et a present zia
izan, habit at a bere opt imoaren mugan dago just u.

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK






Lugorri et a lat zinak, landaret za sakabanat ua et a habit at gaziak
Lugorri zaharrak, ezkaidiak et a lat zinak haut at u posit iboki, et a gero, lugorri gazt eak
Ia erlieberik gabeko lursail handiekiko menpekot asuna
Kumat zen (ugalt ze-garai erlat iboki mot za du) duen zonaldeen aldaket ekiko (lur-lanket ak adibidez)
sent ikort asun handia du

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa

Joera
KBEko populazioaren % euskal
populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin
KBEaren garrantzia espeziearentzat
TXORIANDRE
ARRUNTA
brachydactyla )

( Calandrella

Ezezaguna
Gainont zeko Ebro Bailaran bezala, negat iboa dela ust e da
Ia euskal populazio osoa Arabako hegoaldean (Arabako
Errioxa) aurkit zen da. Est imat ut ako dent sit at ea 0,4 ale/ 10
ha-koa da.
Ezezaguna, gainont zeko Ebro Bailaran bezala, negat iboa
dela ust e da
Ezezaguna
Interes bereziduna
Ez dago guneko populazioaren dat u zehat zik, nahiz et a
edozein present ziak garrant zi nabarmena izan espezieak
Egokia
Ezegokia
Txarra
Ezezaguna
duen joera negat iboarengat ik

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

X
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A09 labore urezt at uet an eraldat zea
A02.01 Lugorri zaharren et a lat zinen azaleraren galera
A02.03 Ugalt ze-garaian lugorriak et a uzt ondoak lant zea behin et a berriz
A04.03 Abelt zant zaren murrizpena et a kudeaket a desegokia
K02.01 Lat zinak sast rakadiet an bihurt zea (est aldura et a alt ueraren igoera)
A07, A08 Fit osanit arioak, ongarriak et a purinen isurket ak
B01 Basoberrit zeak edo basoet an bihurt zea
A06.02.01 Zurezkoen landaket en igoera
K03.04, K03.06 Harrapakari ant ropikoen igoera
ETZE-TXINBOA ( Sylvia undata)

U GALTZE-GARAIAN HAUTATUTAKO HABITATAK




Landaret za nat urala dut en zonaldeak (lugorriak, t xilardiak, ipurudiak,…) oso garrant zit suak dira
espeziearent zat .
2,00 hegazt i/ 10 ha-ko dent sit at eak est imat u dira muino eurosiberiarreko ot alur et a ot adiet an, et a
0,55-ekoa Errioxako laborant za medit erranearret an. Gunean aurki dait ekeen dent sit at ea bi



baloreen erdibidean aurkit zen da.
Harrapakinen ugarit asuna; t xinbo hauek int sekt uak nahiago dit uzt e: beldarrak, t ximelet ak,
koleopt eroak, armiarmak et a larbak

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin
KBEaren garrantzia espeziearentzat

ETZE-TXINBOA ( Sylvia undata )

Egokia

Ezezaguna. 4.200 bikot eren est imazioa
Egonkorra
Ezezaguna
Egonkorra
Gaur egungo egoera ezezaguna
Interes bereziduna
Garrant zia bajua dela esan dait eke, izan ere
gunean duen habit at egokiaren azalera erlat iboki
t xikia da
Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

X
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A02.02, A06.01.01 M onolaboreen zabalkundea
A02.01 Lugorri zaharren et a lat zinen azaleraren galera
A02.03 Ugalt ze-garaian lugorriak et a uzt ondoak lant zea behin et a berriz
A10.01 Labore-hert zeen et a heskeien sunt siket a et a mosaikoaren galera
A04.03 Lat zinak sast rakadiet an bihurt zea (est aldura et a alt ueraren igoera), nat uralki basoberrit u
delako edo gizakiaren eraginez
A07, A08 Fit osanit arioak, ongarriak et a purinen isurket a
K03.04 Hazt en hari diren harrapakari ant ropikoen depredazioa
B01.01 Espeziearent zat mesedegarriak diren sast rakadiet an baso-landaket ak egit ea, habit at
opt imoaren galera ekarriz

ZATA ARRUNTA ( Caprimulgus europaeus)
U GALTZE-GARAIAN HAUTATUTAKO HABITATAK



Ez dut e habirik egit en, landaret zari gabeko hut suneak erabilt zen dit uzt e: garbit ut ako t xilardiak,
larreak, baso-landaket en ert zak, lat ina, lugorriak et a et zeak, persona gut xi dabilt zan mahast iak,



landaret zarik gabeko aint zira-ert zak. Kant uan arit zeko zuhait z bakart iak erabilt zen dit uzt e.
Urt ean bi errunaldi dit uzt e, bina arraut zarekin. Airean harrapat zen dit uzt en int sekt uet az elikat en
da bereziki, nahiz et a bat zuet an airean geldi gerat u et a lurrean dauden harrapakinak ehizat zen
dit uen.

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin
KBEaren garrantzia espeziearentzat

ZATA ARRUNTA ( Caprimulgus europaeus)

Banaket a azalera

Egokia

Dat urik gabe; 1994an Bizkaian egindako
zent su part zial bat ean 102 bikot e
?
Dat urik gabe
?
Dat urikgabe
Int eres bereziduna
Ezezaguna

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna
X

X

Populazioa
X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

X
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A02.01 Nekazarit za-t eknikek sort ut ako habit at aren eraldaket a
A07 Pest iziden gehiegizko erabilera
G05.09, G05.11 It xiera zineget ikoen kont rako kolpeak et a harrapaket ak
B01 Basoberriket ak
A04.03 Txilardiak et a irat ze-soroak sast rakadiet an bihurt zea

M IROTZ ZURIA ( Circus cyaneus)

N EGU -GARAIAN HAUTATUTAKO HABITATAK




Neguan espezie eskasa da, probint ziaren hegoaldean et a erdialdean ikusi dait ekeen arren, 450 et a
660 m-ko alt ueran (it sas mailarekiko).
Arabako Errioxa da neguan zehar gehien ikus dait ekeen eskualdea. Hala ere, zonalde honet an
gainont zeko probint zian baino arraroagoa ugalt zaile bezala. Gert aera honek espezieak neguan
pisu mesomedit erranearra nahiago duela baiezt at zen du. Behaket ak eskasak direnez populazio



negut iarra oso t xikia dela ondoriozt a dait eke.
Neguan zeharreko elikagai nagusia ugazt un t xikiak dira, bereziki lursaguak et a saguak. Hauen
zinkloek mirot zaren populazioaren gainean eragin handia dut e.

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin
KBEaren garrantzia espeziearentzat

M IROTZ ZURIA ( Circus cyaneus)

216 lurralde (2006)
2006 art e igoera, ondoren ezezaguna
198 lurralde (2006), Trebiño barne
2006 art e igoera, ondoren ezezaguna
Ez dago Añanako zonaldeko neguko populazioari buruzko
dat urik.
Int eres bereziduna
Txikia, zonaldea t xikia denez lurralde gut xient zako t okia
bakarrik egongo da.

Egokia

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

Banaket a azalera

X

Populazioa

X
X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

X

M EHATXU -FAKTORE GAKOAK







A02.01, A10.01, A10.02 Nekazarit zaren areagot zea nat uralit at ea et a paisaiaren egit uraren
anizt asuna galduz
A06.01.02 Laborant zen aldaket ak (ekilorea et a zurezkoen landaket en igoera). Fit osanit arioen
erabilera
F02.02.03 Espolioa, legezkanpoko ehiza et a pozoinen erabilera
K03.04 Kumeak harrapakari ant rofiloek depredat zea
Landaret za nat urala dut en kumat zeko t okien galera. Luberriket ak et a basoberrit zeak

ANTZANDOBI ARRUNTA ( Lanius collurio)

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK




Larreak et a zuhaixka arant zat suak dit uzt en zonalde irekiak behar dit uzt e kumat zeko et a janarigordailuak egit eko
Toki hezeak, irekiak et a zauhaixkadunak, 1.500 m-ko alt it udearaino. Larreak, laborant zak et a
heskaiak dit uzt en mosaikoak nahiago dit uzt e; zuhaixka arant zat suak dit uzt en baso inguruko




gerrikoak, oro har harizt i et a padagien inguruet an, et a zuhaixkak dit uzt en mendiko larreak.
Ez dit u gogoko egit ura t rinkoa et a it xia dut en basoak
Ugalt ze-garaian habi gehienak zuhaixka bajuet an kokat zen dira, sasiak dit uzt en sast rakadiet an,
ot eet an, zuhait z t xikiet an et a elorriet an ere bai. Ez dira oso ezkut uan egot en et a maiz 0,25 et a 4



m-ko alt uera bit art ean agerian kokat zen dira habiak.
Ugalt ze-lurraldea ez da oso handia et a habiaren inguruan 100 m-t ara zabalt zen da.

Euskal Aut onomia Erkidegoan aurki dezakeen habit at a murrit za da. Bailara irekiet ako zonalde baxuak
erabilt zen dit u normalean, 245 m-ko alt it udean bat ez best e, 900 m-t ara behat u izan den arren.
Dent sit at e alt uenak segarako larre zabalak dit uzt en landazabalet an aurkit zen dira, non zonalde
at lant iarrean dent sit at e alt uenak aurkit u diren 2,7 hegazt i/ 10 ha bat ez best e, 4 hegazt i/ 10 ha-raino irit si
delarik. Zonalde subkant auriarreko dent sit at ea 1,2 hegazt i/ 10 ha-koa da. M uinoet an askoz ere
eskasagoa da oraindik non aonalde at lant iarrean subkant auriarrean baino ugariagoak diren berriz ere:
0,6 hegazt i/ 10 ha et a 0,2 hegazt i/ 10 ha hurrenez hurren. Ez du basoet an kumat zen.

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin

45.000 bikot e?

→
Ezezaguna

→
Ezezaguna
Ez mehat xat ua

ANTZANDOBI ARRUNTA ( Lanius collurio)

Egokia

Banaket a azalera

X

Ezegokia

Txarra

X

Populazioa
Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

Ezezaguna

ebaluazio

X

M EHATXU -FAKTORE GAKOAK




A02.01 Nekazarit zaren areagot zea et a lursailean kont zent razioa
A04.03 Larreen galera landaret za segidaren prozesuarengat ik edot a larreet an et a zonalde irekiet an
egindako baso-landaket engat ik B01




A04.03 Art zaint za est ent siboaren galera
A07 Bioziden erabilera

PIRRIPIOA ( Lullula arborea)

Alaudido europarrekin alderat ut a, est aldura handiagoko zonaldeak nahiago dit u, bai Aut onomia
Erkidegoan bait a bere banaket a arean ere. Sast rakadiak dit uzt en larreet an finkat zen dira et a,
orokorrean zuhaizt i pixka bat egot ea at segin dut e. Zent zu honet an, maiz basoen hut suneet an edo
hert zet an aurki dait ezke. Erkamezt iaren ordezkapenaren segidako lehen et apet an aurkit zen da sarrit an,
Arabako erdialdean oso zabalduak daudenak et a KBE barruan erlat iboki ugariak direnak.
BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK



Zuhait zak et a zihaixkak sakabanat urik dit uzt en zonalde irekiak behar dit uzt e. Basoko ekot onoak
bereziki ust iat zen dit u, baina sast rakadiak ere bilat zen dit u, bait a lursail-ert zak ere. Basoet ako
hut suneet an ere aurki dait eke, pinuadiak izan ala espezie kaduzifolioena izan.

Landaret za-

est aldura ona et a larre-orbanak dit uzt en muinoen maldak at segin dit u. Dent sit at erik alt uenak



zuhait zak dit uzt en zereal laborant zet an, ipurudiet an et a deheset an aurkit zen dira.
Ugalt ze-garaian zehar int sekt u kant it at e handiak jat en dit uzt e, udazkenean et a neaguan aldiz,
landare basat ien haziak dira elikagai nagusiak.

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal
populazioarekiko

500-5.000 bikot e?

↓
Euskal populazio gehiena

↓
Ezezaguna

PIRRIPIOA ( Lullula arborea )

Egokia

Banaket a azalera

X

Ezegokia

Txarra

X

Populazioa
Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

Ezezaguna

ebaluazio

X
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A02.01 Nekazarit zaren areagot zea et a fit osanit arioen gehiegizko erabilira A07
A10.01 lehorreko laboreet ako zuhait zen sunt siket a
A04.03 Larreen galera landaret za segidaren prozesuarengat ik edot a larreet an et a zonalde
irekiet an egindako baso-landaket engat ik B01
A04.04 Abelt zant za est ent siboaren galera

5.4.6. BALDINTZATZAILEAK

Babest ut ako Nat ura-Gunean dauden baso-lur gehienet an Quercus generoa da nagusi. Hezeguneko
landaret zarekin lot urik ez dagoen landaret za irekia laborant zarako zailak diren zonalde t xikiet an
aurkit zen da: t ont or arrokat suak, malda gogorrak, margen azalerat zeak. Zonalde hauek duela gut xi art e
art zaint za est ent siborako erabilt zen ziren, baina gaur egun ez dut e inolako erabilerarik.
Landaret za nat urala dut en zonalde hauek, ant zina, laborant zaren osagarriak ziren best e jardueret arako
erabilt zen ziren, ardi et a ahunt z-abelt zaint zarako hain zuzen ere. Gaur egun art zaint zarik ez da iada et a,
ondorioz, zonalde hauek sast rakadiet an bihurt zen ari dira, belardien et a t xilardien azalera murrizt uz.
Horrela, t xost enaren t est uinguruaren barruan, garrant zi ekologiko handia dut en habit at ak int eres
ekologiko gut xiagoa dut en best e bat zuek ordezkat zen dit uzt e.
Edozein kasut an ere, sast rakadien et a larreen mosaiko mot a hau giza-jardueren mende dago et a
prozesu ebolut iboak erlat iboki azkar gert at zen dira, t rant sizioko et a oreka dinamiko et a ezegonkorra
dut en habit at ak sort uz. Kudeaket a xedapen argiak ezarri behar dira et a kudeaket a biderat uko dut en
kont serbazio-helburu egokiak definit u behar dira. Zent zu honet an, gert at zen ari diren dinamiket ara
moldat u behar da kudeaket a, bet i ere KBEan habit at ezberdinek dut en azalera garbia edo net oa
denboran zehar mant enduz. Jarrait ut ako banaket a-pat roiak paisaia-mailan habit at anit zeko espezie
askoren present zia bermat u behar du, espezie kant it at e handi hau mosaikoaren menpekoa bait a habit at
konkret u bat ena baino. M odu honet an, t rant sizioko bit art eko egoerak ez dira mugat u behar,

aldakort asuna et a bioanizt asuna emat en bait iot e gune osoari. Beraz, mosaikoaren kudeaket a
dinamikoak zonalde bat zuk modu askean eboluzionat zen ut zi behar dit u et a berreskurapen ekint zak
burut u ordainet an best e zonaldeet an. Bet i ere, mosaikoa erat zen et a mant ent zen dut en jardueren
baldint za sozialak et a ekonomikoak et a sozialak hart u behar dira kont uan. Zent zu honet an, t xilardiak
bezalako habit at bat zuen azaleraren galera onargarria bihurt zen da belardiak mesedet zeko baldin bada.
Neurri hauek mekanikoak edo abelt zaint zakoak izan dait ezke, baina bet i ere kont uan hart uz landaret za
nat uraleko gune hauet an Hegazt ien Zuzent arauaren I. Eranskinean jasot zen diren zenbait espeziek
kumat zen dut ela. Aldi berean, int ereseko anfibio et a narrast ien babes-leku dira t oki hauek et a, beraz,
sua ezin izango da erabili kudeaket a-t resna bezala urt eko inongo moment ut an, aipat ut ako faunarent zat
kalt egarria bait a. Landaret za-segidako et apen art ean dagoen harremana dela-et a, landaredi-mot a
jakinent zat (albit z basoak kasu) azalerari dagozkien helburuak proposa dait ezke t xilardi et a zuhaixkadien
kont ura, kudeaket a-neurri akt iboak proposat zen badira.
Landaret za nat uraleko zonalde hauek bazt ert ut ako t okiak bezala ikusi izan dira bet i et a nekazarit zamat erialak et a hondakinak met at zeko erabili izan dira (soroet at ik kendut ako harriak met at zeko,
fit osanit arioen pot eak, obra-hondakinak, …). Gainera, inguruko lur-lanket ek eragina dut e landaret za
nat uraleko orbanen hert zeet an. Herbizida et a fit osanit arioen erabileran edo bideen mant ent zerako
lanet an ere ez da apart eko kont urik izat en ondorioak ekidit eko orduan. Ondorioz, zonalde hauen egoera
ekologikoa et a osaket a florist ikoari eragit en diot en inpakt u punt ualak ugariak izat en dira. Arazo hauek
konpont zeko, alde bat et ik, jabeekin et a herrit arrekin lan egin behar da alderdi ezberdinen gaineko
kont zient ziazioa handit zeko: landaret za nat uralak duen balioa, mosaiko agroforest alaren paisaian duen
garrant zia (kolorazioak et a t est urak loraldi medit erraneo ezberdinen art ean, laborant zak et a basoak) et a
zonalde hauen funt zioa plagen kont ra erabilgarria den faunaren babes-leku bezala. Best e alde bat et ik,
kont serbazio fisikoa, inpakt uen minimizazioa et a egoera ekologiko egokia lort zea bermat u dut en arauak
et a xedapenak ezarri behar dira.
Tremedal LIFE proiekt uaren ekint zet ako bat zuk orain art e belarkaren laborant zak ziren lursailen
nat uralizazioa dut e helburu. Horret arako 6210* habit at aren ant zekoak diren belardiak erein et a
ugalt zen ari dira. Ereint za hauen emait zak zehazki aurreikust ea zaila da, izan ere landaret zaren
segidaren arabera, lehenago ezaugarri nit rofiloko belardi erruderalak izan behar dira (ondorengo
urt eet an nekazarit za-lurrak izandako part zelet ako ongarri-karga oso alt ua izango delako). Ondoren,
belardi erruderala mikro-t opografiaren et a inguruko baldint zen arabera aldat zen joango da. Edozein
modut an, zonalde hauen alt ura, dent sit at e et a est aldura-maila egokiak mant endu ahal izango dira,
int ereseko fauna espezie ezberdinen onurarako diren habit at ezberdinak bilat uz.
Zonalde hauen osaket a florist ikoaren deskribapen zehat za burut zea beharrezkoa da, urt eko loraldia
dut en espezie arraroenak aurkit zeko bereziki, orkideak adibidez. 6210* lehent asundun bat asunaren
int ereseko habit at aren hedapena et a kat egorizazioa zehazki ezarri behar da.
Ildo berean, int eresekoak diren hegazt iak zuhaixkadien habit at (inguruko belarkaren laborant zekin
alderat ut a) hauen menpekoak dira et a gaur egungo populazioak ez dira behar bezala ezagut zen.
Present zia/ absent ziaren dat uak daude, ugarit asun erlat iboaren dat uak et a guzt i, baina Babest ut ako
Nat ura-Gune osoan dauden landaret za nat uralaren orban guzt iak definit zea et a karakt erizat zea posible
da, bait a Babest ut ako Zonalde Periferikoan ere. Horrela, hegazt ien populazioen dat u fidagarriak lort uko
dira, edot a t rant sekt uak egin populazioen est ima egit eko et a populazioen eboluzioaren jarraipena
egit eko. Esan beharra dago, logikoki, Babest ut ako Nat ura-Gune barruan et a zonalde periferikoan
burut uko diren belarka-laborant zen nat uralizaziorako ekint zek hegazt i hauen populazioent zat
mesedegarriak izango direla.
5.5. QUERCUS GENEROKO BASOAK ETA LOTURIKO ESPEZIEAK

Babest ut ako Nat ura-Gunearen (KBEa et a Biot opo Babest ua) azaleraren zat i nabarmengarri bat Quercus
generoko basoek osat zen dut e (oinarrian Quercus faginea, Q. pyrenaica et a Quercus ilex). Baso hauek
mist oak dira et a komunit at e ezberdinak ezberdindu dait ezke maldet an zehar orbanak edo adabakiak
sort uz orient azioaren et a subst rat uaren arabera, baldint za mikroklimat iko et a edafiko ezberdinez
baliat uz. KBEan 30,4087 ha-t ako azalera bet et zen dut e et a Diapiroan oro har 502,2244 ha-t ako azalera

esangarria. Azken mendean zehar baso hauen ust iapena egurra, zura et a ikat zaren ekoizpenean
oinarrit zen zen, int ent sit at e alt uko abelt zaint za jardut en ez zenean. M odu honet an, gaur egun aurkit zen
diren basoen egit ura et a funt zioak ez dira jat orrian zeuden basoen berdinak. Hala ere, int eres
paisajist iko et a ekologiko handiko inguruak dira ekot onoen azalera handit zen dut elako. KBE bezain t xikia
den inguru bat ean habit at belarkarekin, zuhaixkadiekin, nekazarit za-lurrekin et a lot uriko hezeguneekin
sort zen dut en mosaikoa oso int eresgarria da. Tremedal LIFE proiekt uaren ekint zen art ean, 9240 et a
9340 habit at ak berreskurat zeko 1,9 ha-ko nekazarit za-lurret an baso-berrit zeak egit ea aurreikusit a dago.
5.5.1. 9230 HABITATA: HARIZTI GALAIKOPORTUGESAK QUERCUS ROBUR ETA QUERCUS PYRENAICAREKIN

Hego-ekialdera begira dauden malda ezpel bat zuen erdiko part ean et a goiko aldean agert zen dira
Quercus pirenaica -ko amezt iak. Amezt i hauek serie kant abro-baskoniko azidofilokoak dira (M elamphyro
prat ensis-Querco pyrenaicae sigmet um ). Amezt i gehienek baso gazt earen it xura dut e, enbor gehienak
argalak et a alt uera erdikoak dira et a zuhait z aleen dent sit at ea alt ua da. Basoet an amet zak dira nagusi,
baina best elako espezieen aleak ere ageri dira sakabanat urik: Ilex aequifolium Populus t remula, Sorbus
aucuparia, et c. Zuhait z hauet az gain, ondo argizt at uriko ohianpean Arenaria mont ana, Erica vagans,
Euphorbia dulcis, Holcus mollis, Hypericum pulchrum, Lat hyrus linifolius, M elampyrum prat ense,
Pot ent illa erect a, P. mont ana, Pt eridium aquilinum, Pulmonaria longifolia, Teucrium scorodonia et a
best elako espezieak ageri dira, landaret zaren izaera azidofiloa adieraziz. Flora mult zo osoa azidofilo
mot akoa da et a izaera medit erraneoko landare bat zuekin aberast en da, Genist a polygaphylla kasu.
Dat uen Formulario Normalizat uaren arabera et a bat asunaren int ereseko habit at en kart ografiaren
arabera, KBE barruan habit at ak duen present zia oso t xikia da, 11 ha baino pixka bat gehiagokoa, et a
egit uraren konplexut asuna baxua da. Lakuaren hego-ekialdean, Peñuscos derit zon zonaldean, amezt ien
orban bat dago, iparraldera begira dagoen maldan. Babest ut ako Nat ura-Gunearen t est uinguru
orokorrean, habit at aren azalera KBEan baino askoz ere handiagoa da (282,75 ha). EAEan habit at honek
duen ordezkarit za 13.000 ha ingurukoa da.
9230 HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Ezegokia

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

Txarra

Ezezaguna

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X

M EHATXU -FAKTORE GAKOAK



Abelt zant zak sort ut ako presioa B06 et a ust iapena B02.02. Basoak gezurrezko gazt et asun egoera
bat ean mant enzen dit u, izan ere diamet ro t xikiak diran agusi et a erregenerazio nagusia



est oloiet at ik dat or bat ez ere
J03.02 Zat iket a: hert zeko efekt u handia dut en orban t xikiak

5.5.2.
9240 HABITATA:
 J01.01
Baso-sut eakHARIZTI IBERIARRAK QUERCUS FAGINEA ETA Q. CANARIENSIS-EKIN

 B02.01.02 Inguruet an egindako baso landaket et at ik dat ozen espezieek sort ut ako inbasioa
Bertan aurkitzen den komunitatea Spiraeo obovat ae-Querco faginae sigmet um (erkamezt ia) da.
Zuhait zen est rat ua, irregularra et a erdiko t amainakoa da orokorrean, baxu it xurakoa. Erkamezt ian aurki
dait ezkeen best elako zuhait z espezieak Acer campest re, A. monspessulanum, Corylus avellana, Quercus
rot undifolia edo Sorbus aria dira. Beraz, basoak sort zen duen errezela ez da dent sit at e handikoa et a
argia pasat zen uzt en dut en hut sune asko dit u. Honek ohianpea indarrez hazt ea ahalbidet zen du et a
est rat u korapilat sua et a igaroezina sort zen da. Zuhaixken anizt asuna handia da: Amelanchier ovalis,
Buxus sempervirens, Cornus sanguinea, Crat aegus monogynea, Juniperus communis, Ligust rum vulgare,

Lonicera et rust ca, Phillyrea lat ifolia, Prunus spinosa, Rosa arvensis, R. canina, Rubus ulmifolius, Ruscus
aculeat us, Spiraea hypericifolia subsp. ovobat a, Viburnum lant ana et a best elakoak. Lianen geruza ere
aberat sa da: Clemat is vit alba, Hedera helix, Lonicera periclymenum, Rubia peregrina et a Tamus
communis. Basoaren gerizpera moldat ut ako 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, Pt eridium aquilinum, Viola alba et a best elako espezieak
aurkit zen dira. Hala ere, sast rakadi et a larret akoak diren best elako espezieak ere aurki dait ezke
(Arct ost aphylos uva-ursi subsp. Brachypodium pinnat um subsp. rupest re, Bromus erect us, Carex flacca,
Erica vagans, Genist a occident alis, G. scorpius, Helict ot richon cant abricum, Sesleria argent ea subsp.
hispanica, Thymelaea ruizii , et ab.) izan ere, baso hauek pairat zen dut en et engabeko eragozpenek et a
pasat zen de argit asunak baiment zen die espezie hauei baso barruan present zia izat ea.

KBE barruan, Lakuaren mendebaldean, erkamezt iak orban garrant zit sua osat zen du, 7 ha ingurukoa,
Valcavadaren maldet an hego-ekialderant z begira. Babest ut ako Nat ura-Gunean oro har, habit at aren
azalera 172,36 ha-t akoa da, bereziki unadet an et a hegoaldera begira dauden zonaldeet an. EAEan
habit at honek duen azalera ia 26.000 ha-t akoa da.
9230 HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Ezegokia

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

Txarra

Ezezaguna

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X
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Abelt zant zak sort ut ako presioa B06 et a ust iapena B02.02. Basoak t rinkoak et a gazt eak mant ent zen
dit u, bat zuet an rakit ikoa et a guzt i, zuhait z-it xura eskasarekin. Zuhaixkara est rat u ona garat zen du






et a hildako zuhait zak urriak dira
J03.02 Zat iket a: hert zeko efekt u handia dut en orban t xikiak
J01.01 Baso-sut eak
B02.01.02 02 Inguruet an egindako baso landaket et at ik dat ozen espezieek sort ut ako inbasioa
M 01.02 Aldaket a klimat ikoa (euriaren murrizket a)

5.5.3. 9340 HABITATA: QUERCUS ILEX ETA QUERCUS ROTUNDIFOLIA-KO BASOAK

Eremuan aurki dait ezkeen karraskadiet an best elako espezie gut xi aurkit zen dira, balit eke erkamet zen
bat e do best e. Zuhait z t xikiak lagunt zen t amaina ezberdineko zuhaixkara aurkit zen dira, perennifolioak,
art adi mot a honen ohianpea osat zen dut enak edo hut suneak bet et zen dit uzt enak: Buxus sempervirens,
Juniperus communis, Juniperus oxycedrus, Lonicera implexa, Rhamnus alat ernus, R. saxat ilis, Osyris alba,
Phyllirea lat ifolia, et b. Aldi berean, Amelanchier ovalis, Crat aegus monogyna, Lonicera et rusca, Lonicera
xylost eum, Prunus spinosa, Rosa arvensis, Spiraea hypericifolia subsp. ovobat a, Viburnum lant ana
bezalako host o galkorreko zuhaixkak ere aurki dait ezke. Baso honet an herrest arien edo lianen art ean
Rubia peregrina bakarrik ageri da. It zala iraunkorra denez, belarkaren geruza ere ez da os aberat sa:
Brachypodium ret usum, Carex humilis, Pipt at herum paradoxum, Teucrium chamadrys subsp.
pinnat ifidum , Viola alba. Basoko hut suneet an sast rakadi ordezkat zailea garat zen da Arct ost aphylos uva-

ursi subsp. crassifolia, Dorycnium pent aphyllum, Genist a occident alis, G. scorpius, Erica vagans et a
Thymelaea ruizii espezieekin.

Dat uen Formulario Normalizat uaren et a bat asunaren int ereseko habit at en kart ografiaren arabera,
KBEan duen present zia erlat iboki t xikia da, Peñuscos-en maldet an dauden 10 ha, Lakuaren hegoekialdean. Berehala honen iparraldean, karraskadi mult zo bat zuk aurkit zen dira, baina kart ografiak ez du
bat asunaren int ereseko habit at bezala jaso. Hala ere, karraskadi orban hauen ezaugarriak direla-et a, at al
honet an jaso dira. Babest ut ako Nat ura-Gunean oro har, karraskadiaren garrant zia eskasa da, 47,11 ha
baino gut xiagoko azalerarekin, bereziki hegoaldeko unadet an kokat zen direnak. EAEan 26.665 ha-ko
azalera du habit at honek, %30,7a Nat ura 2000 Sarean babest urik dagoelarik.
Baso hauek pairat u dut en ust iaket a dela-et a, mot zondot ik berriz ere haziz zura et a ikat za lort zeko, gaur
egun baso hauen it xura sinplifikat uriko egit urarena da, mendi baxuarena, zuhait z it xura gut xiko aleekin.
Enborren gehiengoen oinarriak ez du 30 cm baino gehiagoko diamet rorik et a ant zinako mot zondoet at ik
dat oz. Aldi berean, ust iaket a mot a hauek art earen ugalket a beget at iboa sust at u dut e et a, ondorioz, gaur
egun basoek indar gut xi adierazt en dut e et a berrizt at ze nat uralik ez dago ia.
mesederako izan dira. Edozein kasut an ere, kont serbazio-egoeraren balorazioa egit eko behar adina
informaziorik ez dagoen arren, art adi et a karraskadi hauek erakust en dut en egit ura et a funt zionalit at ea
oso ezberdinak dira kont serbazio-egoera egokiarekin izango luket enarekin alderat ut a.
9340 HABITATA

Egokia

Banaket a-azalera

X

Ezegokia

Egit ura et a funt zio espezifikoak (ohizko
espezieak barne)

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Ebaluazio orokorra

X

Txarra

Ezezaguna
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Abelt zant zak sort ut ako presioa B06 et a ust iapena B02.02. Basoak t rinkoak et a gazt eak



mant ent zen dit u, hildako zuhait zak urriak dira, aleen it xura zuhaixkarena da





zaila

J03.02 Zat iket a: hert zeko efekt u handia dut en orban t xikiak, garapena et a berrizt at ze nat urala
J01.01 Baso-sut eak
B02.01.02 02 Inguruet an egindako baso landaket et at ik dat ozen espezieek sort ut ako inbasioa
A 01 Lurzoruaren erabileraren aldaket engat ik sunt siket a

5.5.4. BASOKO HARRAPAKARIAK

Babest ut ako Nat ura-Gunearen eremuaren barruan dauden basoet an Hegazt ien Zuzent arauaren I.
Eranskinean jasot ako bi espezie ugalt zen dira: arrano suge-zalea et a zapelat z lizt or-jalea.
ARRANO SUGEZALEA ( Circaetus gallicus)

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK



Baso medit erranearreko ohizko hegazt ia da (art adiak, pinudiak, art elat zadiak, amezt iak,
ipurudiak et a sast rakadiak), baina best elako paisaiet an ere aurki dait eke: malda harrit suak,
basodun mendiak, hezeguneet ako laut adet an, et b, bert ako zonalde irekiet an ehizat zen bait u.
Ingurunearen het erogeneot asunak espeziearen present ziari mesede egit en dio. Arabako

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal
populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin
KBEaren garrantzia espeziearentzat

120 lurralde est imat urik, SEO/ Birdlife 2009-2010ean
?
Dat urik gabe

↑
Gut xienez bikot e bat 2013an = %1
Bakana
Esangarria, EAEan oso bikot e gut xi daudelako

ARRANO SUGEZALEA ( Circaetus gallicus)

Egokia

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak

X

Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

X
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A02.01 Areagot zeko nekazarit za-t eknikek sort ut ako aldaket ak, harrapakinei eragit en badie
B01 basoberrit zeak et a inguru irekien it xiera K02.01, bait a abelt zant za est ent siboaren murrizket a
ere A04.03
G05.09 Linea elekt rikoekin elekt rokuzioa
C03.03 Parke eolikoen cont ra t alka egit ea
J01.01 Baso-sut e handiak, kumat zeko habit at egokia galt zen duelako et a ofidioen et a sugandilen
murrizket agat ik

ZAPELATZ LIZTORJALEA ( Pernis apivorus)

BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK



Basoet ako espezie t ipikoa, basoak et a zonalde irekiak nahast en direneko zonaldeak haut at zen




dit uena; egit ura t rinkoak et a host ot suak nahiago dit u, pagadiak et a harizt iak.



arrault za errut uz.

Harrapakinen ugarit asuna, bereziki erleak et a lizt orrak
Zuhait zet an eraikit zen du habia adarrak erabiliz. Urt ean errunaldi bakarra egit en du, bat et a hiru
Harrapakin anit zez elikat zen da, baina bereziki erleak et a lizt orrak jat en dit u: ezt ia, larbak et a
helduak. Et engabe bilat zen dit u basot ik kanpo sarrit an, larreet an et a segarako belardiet an
adibidez. Art ropodoak, ugazt un t xikiak, anfibioak et a narrazt iak ere aurkit zen dira diet aren



barruan.

Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal
populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin
KBEaren garrantzia espeziearentzat

20-50 lurralde (2009)
?
40 bikot e?
?
Gut xienez bikot e 1 2013an
Bakana
Esangarria, EAEan oso bikot e gut xi daudelako

ZAPELATZ LIZTORJALEA ( Pernis apivorus)

Egokia

Banaket a azalera

X

Populazioa

X

Txarra

Ezezaguna

X

Espeziearen habit at a
X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Kont serbazio-egoeraren
orokorra

Ezegokia

ebaluazio

X

5.5.5. BASOKO ORNOGABEAK - (EUPHYDRYAS AURINIA)
BEHAR EKOLOGIKO GAKOAK



Behar dit uen baldnt zak orokorrean: t oki hezeak, landaret zaz est aldurik, landaket arik gabea,
beroak, uret at ik gert u, sasiama ugarirekin, zonalde lauet an edo mendit suet an (non segalarreet an et a belardiet an aghert zen den), kalizen et a irat ze zelaiet an edot a basoekin muga



egit en dut en belardiet an.
Ugariak dira harizt iet an, amezt iet an, lizardiet an, ndo egit urat ut ako art adiet an, landare-hesiet an
et a ohianpeet an, bet i ere sasiama badago, et a zonalde zingirat suet an. Sasiamen kont ura
elikat zen da bat ez ere.

Egunez arit zen den t ximelet a espezie hau ez bakana edo arraroa EAE maila, Arabako lurraldean
erlat iboki ugaria delako.
Espainian dagoen subespezierik arrunt ena beckeri da. Esan dait eke bere banaket a-eremua egonkorra
dela, edot a penint sulako banaket a zabalt zen ari dela. Bere populazio dinamika urt een arabera oso
aldakorra da, oso populazio handiak sort zen dit uen bezala, best e urt e bat zuet an oso ale gut xi aurkit zen
dira.
Euskal populazioa
Joera
Arabako populazioa
Joera
KBEko populazioaren % euskal populazioarekiko
Kontserbazio-estatusa Euskadin
KBEaren garrantzia espeziearentzat

Egokia

Euphydryas aurinia

Ezezaguna; EAEko 21 BGLet an present zia
nabarmengarria da
Ezezaguna
Arabar lurraldean erlat iboki ugaria
Ezezaguna
Ezezaguna
Ez mehat xat ua

Ezegokia

Txarra

Ezezaguna

Banaket a azalera

X

Populazioa

X
X

Espeziearen habit at a

X

Et orkizuneko aurreikuspenak
Kont serbazio-egoeraren
orokorra

ebaluazio

X
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E01 Urbanizazioa dela-et a habit at aren sunt siket a edo desagerket a
A02.03, A04.03 Lurzoruaren ohizko erabileren aldaket a (kasu honet an zelaiena)
A10.01, A10.02 Nekazarit za int ent siboa baso-hert zeen et a landare-hesien sunt siket arekin
B01.02 Espezia alokt onoekin birlandaket ak

B06 Gehiegizko abelt zant zak sort ut ako ohianpearen degradazioa
5.5.6. BALDINTZATZAILEAK
Arreo-Caicedo de Yuso KBEan aurki dait ezkeen bat asunaren int ereseko baso-habit at gehienak
t it ularit at e publikoko lursailet an aurkit zen dira et a, honek, nabarmenki errazt u dezake kudeaket a neurri
akt iboak mart xan jart zea. Aldi berean, gainont zeko Biot opo Babest uan aurki dait ekeen habit at hauen
azalerak OPM (Onura Publikoko M endia) barruan aurkit zen dira. Tit ularit at e publikoko basoet an,
bereziki Diapiroaren ekialdean, pinu gorria edo ler gorriaren (Pinus sylvest ris) azalera garrant zit suak
aurkit zen dira.
Babest ut ako Nat ura-Guneko (KBEa et a Biot opo Babest ua) basoen ezaugarri ekologikoen informazio
zehat zik ez dago et a, ondorioz, beren kont serbazio-egoerari buruzko informazioa ere eskasa da. Hala
ere, OPM en Ant olamendurako Plan Teknikoek basoei buruzko informazio pixka bat jasot zen dut e, bait a
fauna et a florari buruzko zenbait alderdi ere. Horrela, basoei buruzko alderdi asko ezezagunak dira:

habit at hauen egit ura,
ohianpearen osaket a, zuhait z et a zuhaixkara geruza edo est rat uen
het erogeneot asuna, int ereseko espezie sekundarioen ugarit asuna, hildako egurraren bolumena
hekt area bakoit zeko, zuhait z helduen, zaharren et a okit uen dent sit at ea, basoko hut suneen dent sit at ea,
et ab. Hala ere, gut xi kudeat ut ako unadekin alderat uz gero, KBEan et a Biot opo babest uan aurkit zen diren
basoen hildako egurraren (t amaina handi et a t xikikoak, zut ik zein eroriak) kant it at ea baxuagoa dela argi
et a garbi ikust en da. Ant zekoa gert at zen da zuhait z helduen et a zaharren dent sit at earekin.

Beraz, Babest ut ako Nat ura-Gunean aurkit zen diren gaur egungo basoen kont serbazio-egoeraren
ebaluazio zehat za egit ea ez da posible. Indize fidagarriak, alderagarriak et a sent ikorrak behar dira epe
mot zeko aldaket ak ant zemat eko et a kudeaket a biderat zeko. Beraz, maila ezberdinen ebaluazioa egin
ahal izat eko balio kuant it at iboak ezarri behar dira. Zent zu honet an, hildako egurraren neurket ak
aldaket ak izan dit zake epe mot zean et a, ondorioz, epe erdi et a luzerako aldaket ak azt ert u et a
ebaluat zeko best elako adierazleak erabili behar dira, esat e bat erako: basoet ako hegazt ien populazioen
joerak, koleopt ero saproxilikoen ugarit asuna et a anizt asuna edot a est rat u ezberdinet an aurkit zen diren
espezieen anizt asuna. Edozein kasut an ere, adierazle hauen emait zak alderagarriak izan behar dira
beraien art ean et a best e inguruneet an ere erabilgarriak izan behar dira maila ezberdinet an informazio
fidagarria lort u ahal izat eko.
Esan beharra dago, KBE et a Biot opo Babest u barruan aurkit zen diren Quercus generoko basoak nahiko
gazt eak direla gaur egun, art zaint za, egurgint za et a ikazkint za jarduerak ut zi zirenet ik mot zondoet at ik
ernaberrit zen ari delako basoa. Kasu hauet an kont serbazio-ekint zen helburua baso gazt e hauek egit ura
helduagoet an bihurt zea izango da: ernaberrit ze gut xiagorekin, ondo egit urako aleekin, landaret zasegida sust at uz et a egokia den zuhaixka-est aldurarekin. Horret arako, mendi publikoen basokudeaket ako ekint zak erabili dait ezke.
Zent zu honet an, int eresgarria da bert an ugalt zen diren int ereseko hegazt i harraparien kumat zezonaldeak zehazt ea, beharrezkoak diren zuhurt asun-neurriak ezart zeko (adibidez, kasua balit za, bideak
et a irisgarrit asuna kudeat zea) et a basoaren kudeaket arekin lot uriko ekint zak ant olat u ahal izat eko.
Euphydryas aurinia t ximelet aren kasuan, Tremedal LIFE proiekt uaren baso-berrit zeen ekint zet an
sasiama aut okt onoa erabilt zea int eresgarria lit zat eke espezie honen mesederako.
5.5. INPAKTUEN ETA PRESIOEN TAULA OROKORRA

Hurrengo t aulan, ikuspunt u orokorra erabiliz, eremuan egit en diren jarduera ezberdinak, sort zen
dit uzt en inpakt uak et a eragit en diet en kont serbaziorako element u gakoak laburbilt zen dira (habit at bat
baino gehiago dagoenean, inpakt u handiena jasot zen duen habit at a belt zez nabarment zen da).

Jarduerak

Inpakt uak

Habit at ak

Espezieak

Lakuko
errekaren
arroan
zehar
belarkaren
nekazarit zaren
areagot zea

A01. Landaret za nat urala dut en
azaleren lur-lanket a edo luberriket a

1410, 1510* ,
3190* , 6220* ,
7210* , 7230,
92A0
(potentziala)

Circus
aeruginosus,
Acrocephalus
scirpaceus, A. arundinaceus, Panurus
biarmicus, Coenagrion
mercuriale,
Juncus
acut us,
Ophioglossum
vulgat um, Frankenia pulverulent a,
Berula erect a, Puccinellia fasciculat a,
P. hispanica (P. fest uciformis cf), M ilvus
migrans, Circus cyaneus, Caprimulgus
europaeus, Lanius collurio, Calandrella
brachydact yla, Lullula arborea, Sylvia
undat a

A07, A08, H01.05. Fit osanit ario et a
ongarrien ekarpena. Ondorioz H01.
Uraren kalit at earen galera et a K01.02

1410, 1510* ,
3190* , 6220* ,
7210* , 7230,

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

92A0
(pot ent ziala)

Juncus
acut us,
Ophioglossum
vulgat um, Frankenia pulverulent a,
Berula erect a, Puccinellia fasciculat a,
P. hispanica (P. fest uciformis cf)

et a

6220* , 6210* ,
4090

Caprimulgus
europaeus,
Lanius
collurio, Calandrella brachydact yla,
Lullula arborea, Sylvia undat a, Circus
aeruginosus, Cist us crispus

A10.01 Labore-hert zeen et a heskaien
luberrit zeak, mosaikoaren galera

7230 ,
92A0
(pot ent ziala)

Euphydryas
aurinia,
Coenagrion
mercuriale, Lanius collurio

G01 Erabilera
eragozpenak

7210* , 7230

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

1510*

Ocht hebius
not abilis,
Art hemia
part henogenet ica, Neoporus baet icus,
Frankenia
pulverulent a
subsp.
pulverulent a, Juncus acut us, Puccinellia
fasciculat a, Puccinellia hispanica

1410, 1510*

Juncus acut us, Frankenia pulverulent a,
Puccinellia fasciculat a, P. hispanica (P.
fest uciformis cf),

6220* , 6210* ,
4090

Sylvia undat a, Caprimulgus europaeus,
Calandrella
brachydact yla,
Circus
cyaneus, Circus aeruginosus, Cist us
crispus, Circaet us gallicus, Pernis
apivorus, Trit urus helvet icus

Lohiz bet et zea.

A10.01, A10.02,
lat zinen galera

Erabilera
publikoa

Gat z-Haraneko
berreskurapena

B01.

Lugorri

publikoak

sort ut ako

kult ura-ondarearen

B02.02,
J02.10,
nat uralaren zanpaket a

Landaret za

Abelt zaint zajardueraren
desagert zea

A04.03
Lugorriak
bihurt zea

sast rakadiet an

Espezie
exot ikoen
sarrera

I01. Sart ut ako faunaren present zia
alt ua

3190* , 7210*

Circus
aeruginosus,
Acrocephalus
scirpaceus, A. arundinaceus, Panurus
biarmicus, Trit urus helvet icus

Quercus
generoko
basoen
mendeet ako
ust iapena

B02.03. Ohianpearen sunt siket a

9340,
9240

Circaet us gallicus, Pernis
Euphyrdryas aurinia

B02.04.
Hildako
zuhait zen
kalt et uen eliminazioa

edo

B02.06. Basoen garbiket a
J03.01.
Habit at aren
ezaugarri
espezifikoen murrizket a edo galera
J03.02. Gizakiak sort ut ako habit at en
art eko konekt ibit at earen murrizket a

9230,

apivorus,

6

KONTSERBAZIO-HELBURUAK

Eskura dagoen informazioaren bit art ez kont serbaziorako element u gako bakoit zaren kont serbazioegoera ezarri ondoren, epe luzerako diren Helburu Orokor ezberdinak proposat zen dira,
kont serbaziorako edo kudeaket arako gakoak diren element uen kont serbazio-egoera egokia lort zea
ahalbidet uko dut enak. Helburu Orokor guzt iak ezingo dira lort u plangint za hau indarrean dagoen
garaian zehar, zeren et a sarrit an, sist ema nat uralek erant zut eko et a eboluzionat zeko denbora handia
behar dut e, et a best et an, sist emen hasierako egoera kalt et uegia dago. Kasu hauet an, kudeaket a t resna
hau indarrean dagoen bit art ean desirat zen den egoerarant z biderat ut ako aurrerapauso part zialak
bakarrik eman ahal izango dira.
Best e modu bat ean esanez, Helburu Orokorrak kudeaket aren azkeneko helburuak dira et a, lehenago
aipat u bezala, bat zuet an ezin izango dira lort u 6 urt e dirauen plangint zaren indarrean egot eko garaian
zehar. Helburu Orokorrak lort zeko Helburu Operat iboak ezart zen dira et a, hauek jarrait uz et a eskura
dauden baliabideak kont uan hart urik, Helburu Orokorret arant z aurrerat zen da kont serbazio-egoera
egokiak ahal diren bezain azkar lort zeko.
Edozein kasut an ere, element u gakoekin lan egit erakoan, eremuan nabarmenak diren element uen
kont serbaziorako kudeaket a-neurriak har dait ezke et a, honi esker, erraz ebalua dait ezkeen helburuen
kudeaket a errazt en da. Hala ere, bet i kont uan hart u behar izango da kudeaket a t xost en honet an
ezarrit ako neurriak eremuaren osot asun ekologikoa babest eko direla, Euskadiko babest ut ako guneen
sareari koherent zia emat eko direla et a, azkenik, ekosist emen onura et a ingurumen-zerbit zuak izat eko
direla.
Kont serbaziorako element u gako bat zuk komunean dit uzt e KBEak et a Añanako Diapiroko Biot opo
Babest uak et a, hauen kasuan, ezarrit ako Helburu Orokorrak et a Operat iboak komunak dira. Hobet o
ulert u ahal izat eko hurrengo koloreekin ezberdint asunak nabarmendu dira..
KBEan bakarrik
KBEan et a Biot opo Babest uan
KBEa ez den Biot opo Babest uaren gainerako azaleran

Elementu gakoa: Ur gezako habitatak eta loturiko espezieak
1. Helburu Orokorra

Arreo-Caicedo de Yuso Lakuko ur gezako habit at en pot ent zial
ekologikoa berreskurat u, zohikazt egien, lezkadien et a aint zirahert zeko landaret zaren gerrikoa barne; hezegunearen egoera
ekologiko egokia lort uz et a int ereseko hegazt iak izat eko habit at aren
gait asuna handit uz.

1.1. Helburu Operatiboa

Ibai-karramarro amerikarrak et a arrain-espezie exot ikoek sort ut ako
erain kalt egarrien murrizket a nabarmena.

1.2. Helburu Operatiboa

Inguruko laborant zek
murrizt u.

1.3. Helburu Operatiboa

Lakuaren, errekaren et a gorant z dauden hezegune t xikien landaredinat uralaren gerrikoa handit u, bai azaleran bait a babes-mailan ere.

1.4. Helburu Operatiboa

KBEko erabilera publikoak et a azpiegit urek habit at et a espezieen
gainean sort ut ako et orkizunean gert a dait ezkeen inpakt uak ekidin.

1.5. Helburu Operatiboa

Lakuko ur-maila bermat u et a ur-dinamikaren gaineko edozein inpakt u
ekidin.

sort ut ako

mehat xu-fakt oreak

ekidin

et a

1.6. Helburu Operatiboa

Lakuan
aurkit zen
diren
int ereseko
kont serbazio-egoeraren ezagut za sakondu.

espezieen

populazioen

Elementu gakoa: Lakuko iturburu gazia eta loturiko habitat eta espezieak
2. Helburu Orokorra

Lakuko it urburuan aurkit zen diren habit at halofiloen kont serbazioegoera egokia lort u.

2.1. Helburu Operatiboa

Landaret za halofiloaren gerrikoaren azalera et a babesa handit u.

2.2. Helburu Operatiboa

Habit at halofiloen inguruko nekazarit za-jarduerek sort ut ako mehat xufakt oreak ekidin et a murrizt u.

2.3. Helburu Operatiboa

Habit at halofiloen osaket a florist ikoa, dinamika et a mikrobanaket a
zehazki ezagut u.

Elementu gakoa: Gatz-Harana eta loturiko habitat eta espezieak
3. Helburu Orokorra

Gat z-Haranaren kult ura et a arkit ekt ura-ondarearen berreskurapena
et a
erabilera
publikoa
habit at
et a
espezie
halofiloen
kont serbazioarekin bat eragarriak izan behar dira.

3.1. Helburu Operatiboa

Flora halofiloaren garapenerako gune egokiak gorde.

3.2. Helburu Operatiboa

Habit at halofiloen osaket a florist ikoa, dinamika et a mikro-banaket a
zehazki ezagut u.

3.3. Helburu Operatiboa

Ornogabe
halofiloen
dinamikak
zehazki
ezagut u;
beraien
garapenerako et a finkapenerako mikro-gune egokienak babest u et a
kont serbat u.

Elementu gakoa: Larreak, sasrakadiak eta loturiko espezieak
4. Helburu Orokorra

Belardien et a sast rakadien habit at en kont serbazio-egoera hobet u,
bait a hauen menpekoak diren fauna espezieena ere.

4.1. Helburu Operatiboa

KBE barruko 6220* Brachypodium ret usum -en albit z basoen et a 6210*
larre mesofiloen habit at en azalerak handit u.

4.2. Helburu Operatiboa

Larre et a sast rakadien
desagerrarazi.

4.3. Helburu Operatiboa

Habit at hauen osaket a florist ikoa et a hauen menpekoak diren
hegazt ien populazioak zehazki ezagut u.

gaineko

mehat xu-fakt oreak

ekidin

et a

Elementu gakoa: Quercus generoko basoak eta loturiko espezieak
5. Helburu Orokorra

Quercus generoko basoen kont serbazio-egoera hobet u, bat asunaren
int eresekoak direnak, et a int ereseko basoko hegazt iak izat eko
gait asuna handit u.

5.1. Helburu Operatiboa

Baso helduen nat uralit at ea et a egit ura-konplexut asuna lort u.

5.2. Helburu Operatiboa

KBEko et a Biot opo Babest uko basoen et a int ereseko fauna et a
floraren populazioen kont serbazio-egoerari buruzko ezagut za hobet u.

5.3. Helburu Operatiboa

Basoko harrapariek kumat zen dut en zonaldeak ezagut u et a babest u.
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KONTSERBAZIORAKO ARAUAK

ES2110007 Arreo-Caicedo de Yuso Lakua Kont serbazio Bereziko Eremua (KBE) et a Añanako Diapiroko
Biot opo Babest ua izendat zeko gakoak izan diren int eres erregionaleko edo bat asunaren int ereseko
habit at et a espezie basat iei buruzko arauak ezart zen dira at al honet an, lehenago zehazt ut ako
helburuet at ik abiat ut a ezarri direnak et a arauzko izaera dut enak.
Horrela, at al honet an jasot zen diren erregulazioen helburua Babest ut ako Nat ura-Gunean indarrean jarri
behar diren arau espezifikoak garat zea da. Arau hauek babest ut ako zonaldeen araudi orokorrak (Nat ura
2000 Sarea et a EAEko habit at et a espezie basat ien Legea) baino zehat zagoak dira. Oro har, administ razio
publikoei et a zonaldeko erabilt zaileei zuzenduriko arauak dira.
Txost en honet an “ erregulazio” bezala hurrengoa ulert zen da: Kont serbazio-helburuak lort zeko
beharrezkoak diren beharrizan, debeku, baldint zapen et a irizpide mult zoa da.
Zehazki, Arreo-Caicedo de Yuso Lakua KBEaren eremuan mart xoaren 17ko 34/ 2015 Dekret ua dago
indarrean, ingurune hidrikoari lot ut a dauden Kont serbazio Bereziko Eremuet arako (KBE) et a hegazt ien
Babes Bereziko Eremuet arako (BBE) arau orokorrak onart zen dit uena.
7.1. BABESTUTAKO NATUR-GUNERAKO ERREGULAZIO OROKORRAK

7.1.1. ARREO-CAICEDO DE YUSO KBE-RAKO ERREGULAZIO OROKORRAK

1.

M art xoaren 17ko 34/ 2015 Dekret ua bet e beharko da, ingurune hidrikoari lot ut a dauden
Kont serbazio Bereziko Eremuet arako (KBE) et a Hegazt ien Babes Bereziko Eremuet arako (HBBE)
arau orokorrak onart zen dit uena.
2. Landaret za nat urala et a edot a t xilardiak dauden zonaldeet an luberrit zeak debekat zen dira.
3. Abelet xeak, bilt egiak et a nekazarit za-inst alazioak eraikit zea debekat zen da.
4. Urezt at ze-sist emak jart zea debekat zen da.
5. KBEko bide-sare guzt ian kirol-last erket ak debekat urik daude.
6. Kanpaldi librea, bibakak moduan gaua pasat zea, furgonet ak, aut o-karabanak et a best elako
moduan KBEan gaua pasat zea debekat zen da, Lakuko Amabirjinaren Ermit aren aparkalekuan
barne.
7. Inguruko lasait asuna apurt zea debekat zen da ihes-hodi askeen, megafonoen, klaxonen et a
best elako kut sadura akust ikoa sort zen dut enen bidez.
8. Energia et a fluidoak garraiat zeko et a t elekomunikaziorako et a ant zeko seinaleak kokat zeko
aireko azpiegit ura berriak eraikit zea debekat zen da.
9. Landare-espezie exot ikoak landat zea debekat urik dago et a, orokorrean, organo kudeat zaileak
kont serbazio-neurri bezala baimendut ako landaket ak izan ezik.
10. KBEan landaret za nat urala dut en zonaldeet an it xiera zineget ikoak et a finkak mugat zeko
met alezko hesiak erabilt zea debekat zen da. Hesiak fauna basat iarent zat iragazkorrak izan
beharko dira.
11. Kudeaket a-t resna hau indarrean sart zerako orduan erabilera ezberdina dut en lurret an basoespezie alokt onoen landaket a berriak debekat zen dira.

7.1.2. BABESTUTAKO NAUR-GUNERAKO (KBE ETA BIOTOPO BABESTUA) ERREGULAZIO OROKORRAK

12. Puccinellia fasciculat a , Puccinellia hispanica , Frankenia pulverulent a et a Juncus acut us espezieen
erauzket a osoa edo part ziala debekat zen da, arrazoi zient ifikoengat ik bada ere. Salbuespen dira
babest ut ako nat ura-gunearen organo kudeat zaileak bereziki baimendut akoak ebazpen espezifiko
bat en bidez.
13. Babest ut ako Nat ur-Guneet ako zelaiet ako habit at et an kanpoko ernalket ak (karezt at zeak,
abonat uak et a medeat zeak) egit ea et a habit at hauet akoak ez diren espezieekin berrernalt zeak
egit ea debekat zen da.

14. Zelai-t xilardegi mosaikoa dagoen zonaldeet an herbizidak et a fit osanit arioak erabilt zea
debekat zen da.
15. Babest ut ako Nat ur-Gune osoan erauzket a-jarduerak debekat urik daude, Añanako Gesalt zako
jarduerak izan ezik et a Babest ut ako Nat ur-Gunearen organo kudeat zaileak baimendut ako art isau
izaerako erauzket ak izan ezik.
16. Barrut i zineget iko indust rialak ezart zea et a berehala ehizat zeko aleak askat zea debekat zen da.
17. Nekazarit za-ondare et nologikoaren et a lursailen egit uren element uen sunt siket a edo moldaket a
debekat zen da, esat e bat erako harrizko hormak, soro-mailak edot a zuhait zak et a heskaiak
dit uzt en laborant za-ert zak.
18. Organo kudeat zailearen baimenik gabe lur-mugimenduak, lur-berdinket ak et a aldaket a
fisiografikoak sort zen dit uen edozein ekint za egit ea debekat zen da, nekazarit za-part zelen
berrizt at zeekin lort urikoak barne.

7.1.3. BABESTUTAKO ZONALDE PERIFERIKORAKO ERREGULAZIO OROKORRAK

Habit at Zuzent arauaren 6. art ikuluaren 2, 3 et a 4. at alet ako prebent zio-erregimenaz gain, hurrengo
erregulazioak egongo dira indarrean:
19. Babest ut ako Nat ur-Gunearean et a bere Babest ut ako Zonalde Periferikoan lurrazpiko uraren
ust iapen berriak debekat zen dira, ohizkoak ez diren et a behar bezala just ifikat urik dauden
arrazoiengat ik ez bada, non Babest ut ako Nat ur-Gunearen organo kudeat zailearen et a uresparruko dagokion administ razioaren aurret iko baimena behar izango den.

7.2. ELEM ENTU GAKOEN ARABERA EZARRI BEHARREKO ERREGIM ENA

Ondoren ezart zen diren arauak lehenago ezarrit ako arau orokorren osagarriak dira et a dagokien
element u gakoen gainean bakarrik ezarri edo aplikat uko 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 ont ziak debekat urik daude; salbuespen dira
KBEaren kudeaket arekin lot urikoak. Bet i ere beharrezko desinfekzio neurri
guzt iak hart uko dira zebra-muskuiluen et a ant zeko espezieen sarrera ekidit eko.
21.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuan arrant za egit ea debekat zen da; salbuespen dira
organo kudeat zaileak espezie exot ikoak kent zeko burut ut ako ekint zak.
22.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuan edozein espezie exot iko sart zea debekat zen da.
23.Lakuaren kont serbazio-egoeraren jarraipenerako neurket ak egit eko aparailuen
inst alazioa baiment zen da.
24.Espezie exot ikoak erauzt eko aldian behingo t ranpa selekt iboak baino
int ent suagoa den edozein t eknika erabili baino lehen, behar bezala ebaluat uko
dira KBEan izan dit zakeen ondorioak, Ondare Nat urala et a Bioanizt asunaren
42/ 2007 Legeak ezart zen duen bezala, bait a indarrean dagoen ingurumenari
buruzko arauak ere. Ekint zak ezingo dira burut u lezkadiet ako hegazt ien et a

zingira-mirot zaren kumat ze-garaiaren barruan (ot sailaren 15et ik abuzt uaren
15era).
25.Ingurune abiot ikoari buruzko ezagut za handit u et a jarraipenen ahaleginak
areagot u behar dira: hidrologia, egoera ekologikoa oro har (uren kalit at ea barne,
et ab.), lurrazpiko urekin dut en harremana, et ab.
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 barnerat u den hezegune sekt ore t xikia RAM SAR-en mugaket an barnerat u.
27.Tremedal LIFE proiekt uak berreskurat ut ako part zelet at ik ibilbideak, zaldainak,
bideak et a erabilera publikoko best elako azpiegit urak eraikit zea debekat urik
dago. Salbuespena da Lakuaren mendebaldean dagoen behat okira irist eko bidea.
28.Lakua bera, hert zeak, aint zira elikat zen duen azaleko isuria edot a azaleko edo
lurrazpiko uren dinamika nat urala eralda dezaket en harri-lubet ak, oholesiak,
ont zirat zeko t okiak, erreken biderat zeak, kanalizazioak, urt egiak, dikeak,
drainat zeak edo aint zira eraldat uko dut en edozein egit ura art ifizial eraikit zea
debekat zen da.
29.M odu orokorrean, KBEko erreken ibilbideen 5 m-t ako zabalerako sort asunbidean ekint zak burut zea debekat zen da. Indarrean dagoen araudiaren arabera,
ur-esparruari dagokion administ razioaren baimena beharko da KBEko erreken
gainerako polizia-zonaldeet an ekint zak burut zeko.
30.Landare-espezie exot ikoak et a KBEko habit at ekoak ez diren hert zeko landareak
edo urt arrak landat zea debekat zen da.
31.Hezeguneko landaret za nat uralaren gerrikoaren gainean edozein mat erial mot a
met at zea debekat zen da.
32.Ekosist ema urt arrari lot uriko landaret za nat urala dagoen t okiet an abelt zaint za
sart zea debekat zen da. Salbuespenak dira landaret za urt arraren kudeaket arekin
lot uriko organo kudeat zailearen ekint zak.
33.Hezegunearen inguruet an landaret zaren kudeaket arako herbizidak erabilt zea
debekat zen da.
34.Lakura edozein hondakin solido zein likido isurt zea debekat zen da, nekazarit zaurezt at zeen drainat zeak et a gaur egungo azaleko isurket aren eraldaket ak barne
(kudeaket a arrazoiengat ik erabakit akoak salbuespenak dira).
35.Lakuko landaret za perimet ralaren kudeaket ako edozein ekint za, lezkadia et a
helofit oak barne, ezin izango da burut u zingira-mirot zaren et a lezkadiko
hegazt ien kumat ze-garaian (ot sailaren 15et ik abuzt uaren 15era).

36.Tremedal LIFE proiekt uaren barruan berreskurat zeko diren lursailen landaret zasegidaren kudeaket a prozesuan ingurune urt arreko komunit at eei lehent asuna
eman behar zaie.
37.Hert zeko landaret zaren berreskurapenerako ekint zet an hezeguneet ako et a
Lakuko errekako gerrikoei eman behar zaie lehent asuna.
38.Laku et a erreka-hert zeko ekosist emak indart zeko landaket ak egit en badira, bet i
bert ako lert xundiet ako, sahast iet ako, t amarindoet ako et a basoet ako gerrikoko
errosazeoen espezieak erabiliko dira, et a posible den guzt iet an eskualdeko
mat erial genet ikoarekin egingo da lan.
39.Hert zeko basoan et a laku barruan erorit ako edo hildako zuhait zak mant enduko
dira, uret ako ugazt unen et a hegazt ient zat babes-leku et a et zalekuak izat eko.
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 et a it urburu
gaziaren ur-laminaren gainean erabilera publikoko edozein azpiegit ura eraikit zea
debekat zen da (behat okiak, dorreak, zaldainak, ont zirat ze-t okiak).

1.5.
Helburu
Operatiboa

Lakuko ur-maila bermatu eta ur-dinamikaren gaineko edozein inpaktu ekidin.

Erregulazioak

41.Lakuaren azalet ik, erreket at ik et a bert ara isurt zen dut en jariat zeet at ik ura
hart zea debekat zen da.
42.Obrak, ekint zak et a lur-mugimenduak burut zerakoan azaleko jariat zea lakuaren
arro hidrografikot ik kanpora deribat zea debekat zen da.

1.6.
Helburu
Operatiboa

Lakuan aurkitzen diren intereseko espezieen populazioen kontserbazio-egoeraren
ezagutza sakondu.

Erregulazioak

43.Arreo-Caicedo de Yuso Lakuaren ur-laminako ekosist emaren zient ifikoa edo
kudeaket akoa ez den edozein erabilera debekat zen da.
44.Jarraipenaren periodikot asuna 92/ 43/ EEE Zuzent arauaren 17. art ikuluak
ezarrit akoaren araberakoa izango da. Zent zu honet an, analit ika fisiko-kimiko et a
biologikoen periodikot asuna handit zea, gut xienez kanpaina bat ekin urt aroko,
komenigarria lit zat eke hezegunearen egoera ekologikoa zehazt eko.

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 it urburu inguruko landaret za halofiloa dagoen zonaldera sart zea, oinez
et a guzt i, debekat zen da.

46. Lakuko it urburu inguruko landaret za halofiloa dagoen zonaldean mot orra dut en
ibilgailuekin sart zea debekat zen da.
47. Lakuko it urburuaren inguruan bide edo pist a berriak irekit zea debekat zen da.
48. Lakuko it urburuaren et a lot uriko landaret za halofiloaren inguruan gat za,
sediment uak edot a mat erial geologikoak erauzt ea debekat zen da, bait a ur, gesal
et a lur-mugimenduak egit ea ere.
49.Nekazarit zari irabazit ako lurret an ekosist ema halofiloak indart zeko landaket ak
egit en badira, bet i larre et a ihit oki halofiloet ako et a sast rakadi halonit rofiloet ako
espezie aut okt onoak erabiliko dira, posible den guzt iet an eskualdeko mat erial
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 periodikot asuna
ezarrit akora moldat uko 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. Gat z-Haranean erabilera publikorako ezarrit ako ibilbideet at ik kanpo landaret za
dut en zonaldeet ara publiko orokorra irist ea debekat zen da. Salbuespen dira
gat zagaren ekoizpenerako et a mant ent zerako baimendut ako pert sonak.

92/ 43/ EEE

Zuzent arauaren

17.

art ikuluak

52. Gat z-Haranean dauden landare-zonalde int erst izialet an luberrit zeak et a
sast rakadiak kent zea debekat zen da, organo kudeat zaileak baimendut akoak izan
ezik.
53. La M uera errekaren hert zeet an art aldeak elikat zea debekat zen da, erreka Gat zHaranet ik zehar pasat zen denean et a Diapiroaren muga art e.
54. Gat z-Haranean edozein mot at ako herbizidak erabilt zea debekat zen da.
55.La M uera errekaren bidearen et a hert zeen mant ent zerako makinaria erabilt zea
debekat zen da, Gesalt zat ik Biot opoaren mugaraino.
56. Gat z-Haranean publikoa dut en ekint zak burut zerakoan, ez dira burut uko habit at
halofiloak dit uzt en zonaldeet an et a urbanizat urik dauden edo landaret za gabeko

zonaldeet an egingo dira.
57. Añanako Gat z-Haraneko gesalt za-konplexua zaharberrit zeko lanak egit erako
orduan landaret za halofiloaren gaur egungo hedapenari et a anizt asunari ezin
izango zaio kalt erik sort u. Haranaren azaleraren %15a 1510* habit at aren
finkapen et a garapenerako zonalde egokiak bezala gordet zeko aurreikuspenak
egingo dira, gaur egun ordezkarit za hoberena bilt zen dit uzt en zonaldeei
lehent asuna emanez.
58.Gesalt za-azpiegit urarik ez dauden t okiet an gesala irist en ez denez ekosist ema
halofit oak mugat urik daude, et a hauek indart zeko landaket ak egit en badira, larre
et a ihit oki halofiloet ako espezie aut okt onoak erabiliko dira, posible denean,
eskualdeko mat erial genet ikoa erabiliz. Organo kudeat zailearen baimen espresa
beharko da.
3.2.
Helburu
Operatiboa

Habitat halofiloen osaketa floristikoa, dinamika eta mikro-banaketa zehazki
ezagutu.

Erregulazioak

59. Larrain berriak et a gesalt za-paisaiako element uak berreskurat zen hasi baino
lehenago, azt erket a bot aniko zehat za egingo da, et a landare halofilo ezberdinen
aleak jasot zen dit uen plano bat egingo da.
60. Gat z-Haranaren int erpret aziorako azpiegit urak ondare nat uralaren (flora
halofiloa barne) alderdiak prot agonismo handiagoarekin barnerat u behar dit u.
61. EAEko Hezeguneen Jairraipen Sarearen azt erket ek Gat z-Haraneko landaret za
halofiloaren egoera jarrait zeko ebaluazio espezifikoa barnerat u beharko dut e,
et a ez gaur egun begirat zen diren makrofit o urt arrak bakarrik. Jarraipenaren
periodikot asuna 92/ 43/ EEE Zuzent arauaren 17. art ikuluak ezart zen 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. Gat z-Haraneko edozein mot at ako ornogabe erauzt ea edo harrapat zea
debekat zen da, salbuespen dira arrazoi zient ifikoengat ik Babest ut ako Nat uraGunearen organo kudeat zaileak baimendut akoak.
63. Gat z-Haranean fauna ornogabearen edozein espezie exot iko sart zea debekat zen
da.
64. Gaur egun edo iraganean t apiz mikrobianoak et a bio-filmak dit uzt en zonaldeet an
la M uera errekaren bide edo ert zak eraldat zea debekat zen da.
65. Gesalt za-konplexuaren berreskurapen lan berriek sor dit zaket en int ereseko
ornogabe populazioen et a t apiz mikrobianoen gaineko inpakt uen ebaluazioa
derrigorrezkoa da, et a eraginak ekidit eko, zuzent zeko et a konpent sat zeko
neurriak hart uko dira.
66. EAEko Hezeguneen Jarraipen Sarearen azt erket ek Gat z-Haraneko ornogabe
urt arren egoeraren ebaluazio espezifikoa barnerat u beharko dut e, ingurune
hiper-gaziak diren hezegune berezi hauen adierazleak bait ira. Jarraipenaren
periodikot asuna 92/ 43/ EEE Zuzent arauaren 17. art ikuluak ezart zen 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 et a Biot opo Babest uaren barruan 6220* , 6210* , 4030 et a 4090
habit at ak dit uzt en mugat ut ako zonaldeet an zuhait z edo zuhaixken landaket a
debekat zen da.
68. Behar bezala just ifikat uriko arrazoi sendoak daudenean et a aukerarik ez dagoen
kasuan, edot a kont serbazioa helburut zat duen planifikat ut ako kudeaket a
dinamiko bat en t est uinguruan, element u gakoak kont siderat zen diren larreen
et a t xilardien sunt siket a dakarren ekint zak baimendu dait ezke, bet i ere,
sort ut ako kalt ea konpent sat u behar izango da, berreskurapenaren bidez edo
berriki sort uz. Berreskurapen-ekint za hauek kalt ea sort u baino lehenago egin
beharko dira et a kalt et ut ako zonaldet ik ahal den hurbilen. M odu honet an,
element u nat uralak KBEan et a Biot opo Babest uan duen kant it at e net oa edo
garbia mant endu behar da.
69. KBEko et a Biot opo babest uko ofit en azalerat ze higat uak ikust en diren bad-landen baso-berrit zea debekat zen da edozein kasut an.
70. KBEko kont serbazio-ekint zak 6220* et a 6210* habit at en azalera handit zera
biderat urik egon behar dira, larreak t xilardien orban t xikien art ean garat zen
diren t okiet an, edot a sast rakadiet an bihurt zeko joera nabaria aurkezt en dut en
larreet an, 4030 et a 4090 habit at en kont ura bada ere. Edozein kasut an ere,
ekint za hauek bet i kont u hart u beharko dut e int ereseko hegazt ien kumat zegaraia et a flora espezieak (orkideak adibidez), ot sailaren 1et ik abuzt uaren 15a
art e.
71. KBEan et a Biot opo Babest uan larreak berreskurat zeko et a hobet zeko burut ut ako
sast rakak kent zea, int ereseko habit at en berreskurapenerako et a hobekunt zarako
lanekin bat et orriko dira. Eraginen azt erket a et a dagokion baimena beharko da
bet i. Sast rakak bakarrik kenduko dira et a ondoren berreskurat ut ako larreen
mant ent zea abelt zaint za bidez egit ea posible izango den zonaldeet an egingo da.
Sast rakak kent zeko jarduerak ant olat urik egingo dira, hurrengo arauak jarrait uz:
- Azkenekoz zonaldean sast rakadiak kendu zirenet ik gut xienez 5 urt e pasa
beharko dira.
- %30eko malda baino gehiagoko aldapet an ez dira sast rakak kenduko eskuz ez
bada.
- Ekint za hau ez da burut uko 10 hekt areako azalera jarraian baino gehiago, et a
sast raken azaleraren murrizket a ez da %60a baino gehiagokoa izango.
- Sast rakadiak ez dira guzt iz desagerraraziko, sast rakadia dut en zonalde t xikiak
ut ziko dira et a hauen et a sast raken art e mugak irregularrak izango dira.

- Ekint zak sort ut ako egurrak et a ezpalak t okit ik kenduko dira.
- M ehat xat ut ako flora (Cist us crispus) dagoen t okiet an sast rakak kent zea
debekat zen da.
72. Tremedal LIFE proiekt uaren t est uinguruan berreskurat ut ako habit at berriaren 2
ha-k <%70eko belarkara-est aldura et a <20 cm-ko alt uera izan beharko du.
4.2.
Helburu
Operatiboa

Larre eta sastrakadien eta loturiko espezieen gaineko mehatxu-faktoreak ekidin
eta desagerrarazi.

Erregulazioak

73. KBEan et a Biot opo Babest uan, larreen et a t xilardien azaleraren et a kont serbazioegoeraren jait siera sor dit zaket en eraldaket ak debekat zen da. Salbuespen
moduan, organo kudeat zaileak mot a honet ako ekint zak baimendu dit zake behar
bezala just ifikat ut ako int eres publikoko arrazoiengat ik bada.
74. KBEan et a Biot opo Babest uan larreak et a t xilardiak dauden t okiet an edozein
mot at ako azpiegit urak eraikit zea debekat zen da, erabilera publikoaren zerikusia
dut enak barne.
75. KBEan et a Biot opo Babest uan sast rakadien kont rolerako et a larreen azalera
handit zeko sua kont rol-met odo bezala erabilt zea debekat zen da, bait a
nekazarit za-hondakinak desagerrarazt eko ere.
76. Kont serbaziorako gakoak diren element uen gainean eragina egon dait ekeenean,
ez dira segak, sast raka-kent zeak edo abelt zaint za bezalako jarduera-mot ak
baimenduko KBEan et a Biot opo Babest uan ot sailaren 1aren et a abuzt uaren
15aren art ean.
77. Txilardien et a larreen landaret za nat urala dagoen zonaldeet an bideak et a pist ak
irekit zea debekat zen da KBEan et a Biot opo Babest uan.
78. KBEan et a Biot opo Babest uan habit at hauet an dagoen mehat xat ut ako florapopulazioen inguruan gut xienez 10 m-ko babes-perimet roa sort uko da, bait a
et orkizunean finka et a ident ifika dait ezkeenak ere. Zonalde hauet an espresuki
debekat zen da kirol et a t urismo jarduerak ant olat zea.
79. KBEan et a Biot opo Babest uan errepideen et a bideen kont serbaziorako et a
hobekunt zarako lanak burut zerakoan, larre et a sast rakadien ondoan badira,
sast rakadi hert zekoak diren espezieak erabiliz ekot onoak sort uko dira, esat e
bat erako: gurbeak (Sorbus domest ica ), gereziondoak (Prunus avium ), elorri-zuria
(Crat aegus monogyna ), arrosondo basat iak (Rosa sp) et a hego-ipuruak (Juniperus
oxycedrus).
80. KBEaren eremuko, 6210* , 4030 et a 4090 habit at en berreskupenerako
zonaldeet an, lurzoru egokia dagoenean, Cist us crispus-en landaket a sust at uko
da.

4.3.
Helburu
Operatiboa

Habitat hauen osaketa floristikoa eta hauen menpekoak diren hegaztien
populazioak zehazki ezagutu.

Erregulazioak

81. Larreen et a t xilardien “ kalit at e-indizea” sort u et a Jarraipenaren Plangint zan

barnerat u. Indize honek hurrengo alderdiak hart u behar dit u kont uan:
- Flora karakt erist ikoaren (kat alogo
ugarit asuna, egoera et a joera.

florist ikoan

oinarrit ua)

anizt asuna,

- Est aldura % et a landaret zaren alt uera
- Zonalde irekiet ako hegazt ien egoera et a joera
- Zonalde irekiet ako lepidopt eroen ugarit asuna et a anizt asuna
- Zonalde irekiet ako narrazt ien ugarit asuna et a anizt asuna
82. Habit at hauen jarraipen espezifikorako kanpainet an gakoak et a adierazleak diren
flora et a fauna espezieak barnerat uko 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 et a Biot opo Babest uko baso nat ural et a seminat uralen edozein modut ako
eraldaket a debekat zen da. Ezin dait eke basoen azalera et a kont serbazio-egoera
murrizt u et a, beraz, nekazarit zarako luberrit zeak debekat zen dira bat asunaren
int ereseko habit at en mugen barruan. Salbuespen moduan, organo kudeat zaileak
mot a honet ako ekint zak baimendu dit zake behar bezala just ifikat ut ako int eres
publikoko arrazoiengat ik bada.
84. Bert ako ondare-genet ikoa babest u et a kont serbat zeko helburuarekin,
berreskurapen proiekt uet an babest ut ako eremu nat uralean edo inguruet an
dauden bert ako landareen haziak erabiliko dira.
85. KBEko et a Biot opo Babest uko basoet an fit osanit arioak edot a plagizidak
erabilt zea debekat zen da, espresuki baimendut a et a just ifikat urik egon ezean.
Horret arako, lehenago KBEan ident ifikat uriko element u gakoen gainean eraginik
izango ez dut ela dioen organo kudeat zailearen t xost ena behar da. Inongo
kasut an ezingo dira erabili espezifikoak ez diren fit osanit ario et a plagizidak.
86. KBEko et a Biot opo Babest uko bide, pist en ezponda et a laborant za-hert zeko
heskai et a zuhaixkara ekot onoak sunt sit zea debekat zen da, basoko int sekt u
askorent zat int ereseko elikagai-baliabideak direlako. Lehen mailako int eres
publikoak direla-et a element u nat ural hauek sunt sit u behar badira, ant zeko
kant it at ea et a kalit at ea dut en zonaldeak berreskurat uko dira kalt et u baino
lehenago, horrela, sunt sit ut ako baliabidearen ant zeko funt zioa bermat u ahal
izango da.
87. KBEko et a Biot opo Babest uko Basoen Ant olamendurako Plangint za et a
Proiekt uak 34/ 2015 Dekret uko R.4 Erregulazioak ezarrit akora moldat u beharko
dira.

88. KBEko et a Biot opo Babest uko Basoen Ant olamendurako Plangint za et a
Proiekt uek helburuak, adierazle neurgarriak et a neurri espezifikoak barnerat uko
dit uzt e, basoet ako bioanizt asuna babest eko, basoen osot asun ekologikoa et a
nat uralit at ea hobet zeko et a ingurumen-zerbit zuak izat eko. Alderdi hauek
definit zerakoan ingurumen-kont rat uet an, edo jabe pribat uekin burut ut ako
edozein hit zarmen mot at an, barnerat u ahal izat eko egingo da.
89. KBEan et a Biot opo Babest uan, larreekin edo t xilardiekin kont akt uan dauden et a
baso nat ural edo seminat uralet an bihurt u nahi diren zonaldeet an zonaldeet an,
baso-hert zeko ekot onokoak diren espezieen landaket a sust at u behar da: gurbeak
(Sorbus domest ica ), gereziondoak (Prunus avium ), elorri-zuria (Crat aegus
monogyna ), arrosondo basat iak (Rosa sp) et a hego-ipuruak (Juniperus oxycedrus)
best eak best e.
90. Int ereseko zuhait zak kont serbat u behar dira (seneszent eak, mot zondoak, oso
helduak direnak, t amaina handikoak, adart suak, bigarren mailako espezieak,
pizidoen edo kiropt eroen habiak dit uzt enak), part ikularren lursailet an barne et a,
behar den kasuet an, kont serbaziorako akordioak burut uz. Aipat ut ako zuhait zen
bat lurrera bot a behar bada arrazoi just ifikat uengat ik, ahal den azkarren et a
hurbilen, galera konpent sat u behar izango da funt zio ekologiko berdina izango
dut en zuhait zak haut at uz. Honela, KBE et a Biot opo Babest uko akt ibo nat uralaren
kant it at e net o mant enduko da.
91. KBEko et a Biot opo Babest uko art adien et a harizt ien kudeaket a bi alderdi
nagusiet an oinarrit uko da: baso-sut een arriskua ekidit ea et a basoaren egit uraanizt asuna et a heldut asuna handit zea.
92. KBEan et a Biot opo Babest uan, basoaren et a bere gerrikoaren anizt asun
espezifikoa handit u behar da, bereziki fruit uak emat en dit uzt en elorri zuria,
masust ondoak, arrosa-landare basat iak, elorri belt za, gereziondo et a udareondo
basat iak, bait a sasiamak ere, Euphydryas aurinia -ren populazioak mesedet zeko.
93. Babest ut ako Nat ura-Gunean oro har, ez dira heskaien kimat zea edo mozket a
handiak egingo, heskai alt u et a zabalak lort u nahi dira; 4 m-ko zabalera
opt imot zat onart zen da. M art xoa et a abuzt ua bit art ean ez da heskaien maneiurik
egingo, biak barne. Fruit u emat e garaian kimat zeak egin behar badira, fruit uak
dit uzt en ahal diren adar gehienak mant endu beharko dira.
5.2.
Helburu
Operatiboa

KBEko eta Biotopo Babestuko basoen eta intereseko fauna eta floraren
populazioen kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza hobetu.

Erregulazioak

94. Babest ut ako Nat ura-Gunean oro har, Baso-inbent arioek et a OPM en Baso
Ant olamendurako Plan Teknikoek basoen nat uralit at earen kalkulurako indizea
barnerat uko dut e, bait a baso-ekosist emen egit ura, biologia et a funt zio-osagaien
best elako informazio garrant zit sua ere.
95. Basoen “ kalit at e-indizea” sort u et a Jarraipenaren Plangint zan barnerat uko da.
Indize honek hurrengo alderdiak hart u behar dit u kont uan:
- Flora karakt erist ikoaren (kat alogo
ugarit asuna, egoera et a joera.

florist ikoan

oinarrit ua)

anizt asuna,

- Basoko hegazt ien egoera et a joera
- Basoko koleopt ero saproxilikoen ugarit asuna et a anizt asuna
- Basoko kiropt eroen ugarit asuna et a anizt asuna
96. Ezarrit ako jarraipenen periodikot asuna 92/ 43/ EEE Zuzent arauaren 17. art ikuluak
ezarrit akora moldat uko da gut xienez.
5.3.
Helburu
Operatiboa
Erregulazioak

Basoko harrapakariek kumatzen duten zonaldeak ezagutu eta babestu.

97.

Babest ut ako Nat ura-Gunean oro har, aurkit ut ako basoko harraparien
habiak dauden t okit ik 100 m-ko perimet roan ezin izango da inolako basojarduerarik burut u, kumat ze-garaia hast en denet ik kumeek zonaldea uzt en
dut en art e.

98.

KBEan et a Biot opo Babest uan, modu orokorrean, ezin izango dira basojarduerak burut u kont serbaziorako gakoak diren basoko fauna element uen
gainean eragina izango badut e ot sailaren 1et ik irailaren15a bit art ean,
basurdearen uxaldia et a orkat zaren ehiza barne.

Hurrengo t aulan, Babest ut ako Nat ura-Gunerako finkat u diren kont serbaziorako element u gakoent zat
mesedegarriak diren kont serbazio arauak et a neurriak bilt zen dira.

Habitaten taula

HZ izendapena / EUNIS izendapena

Adierazgarrit asuna

KBEan
kont serbazio
egoera

1410 / E6.1

Zelai gazi medit erraneoak (Juncet alia
marit imae) / Belardi gazi medit erraneoak

A

Ezegokia

Ezegokia

1510* / E6.13

Barnealdeko gune gaziet ako komunit at eak
/ Eremu gaziet ako urt eko komunit at e
halofiloak

A

Ezegokia

Txarra

3190* / C12

Igelt su gaineko laku karst ikoak

A

Ezegokia

Ezegokia

4030 / F4.22

Txilardi lehor
subat lant ikoak

C

Ezegokia

Ezegokia

4090 / F7.44 (z)

Txilardi oromedit erraneo
elorri-t riskarekin

C

Ezegokia

Ezegokia

6220* / E1.31

Brachypodium ret usum -en larre xerofiloa

C

Ezegokia

Ezegokia

6210 / E1.26

Brachypodium
mesofiloak

C

Ezegokia

Ezegokia

HZ
Kodea
EUNIS Kodea

/

europarrak

/

Txilardi

endemikoak,

pinnat um -en

larre

-

Biot opo Babest uan
kont serbazio
egoera

Aldekoak
arauak

zaien

kont serbazio

HZ izendapena / EUNIS izendapena

Adierazgarrit asuna

KBEan
kont serbazio
egoera

7210* / D5.24

Cladium mariscus-eko kare-zohikaztegiak

A

Ona

Ona

7230 /
(D5.21)

Zohikaztegi baxu alkalinoak

A

Ezegokia

Ezegokia

8210 /

Landaredia kamofitikodun 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

Harizti galaiko-portugesak, Quercus robur
eta Quercus pirenaica -rekin

C

Ezegokia

Ezegokia

9240 / G1.77 (x)

Harizti iberiarrak Quercus
Quercus canariensis-ekin

C

Ezegokia

Txarra

9340 / G2.124 (Y)

Quercus ilex eta Quercus rot undifolia -zko
basoak

C

Ezegokia

Txarra

C3.21

Phragmit es-en lezkadia

B

Ona

Ona

HZ
Kodea
EUNIS Kodea

/

C3.24

faginea

eta

-

Biot opo Babest uan
kont serbazio
egoera

Aldekoak
arauak

zaien

kont serbazio

Espezieen taula

Habit at edo
Hegazt ien
Izen arrunt a
Zuzent arau
en kodea

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

Heg.
Euska
LESPRE
KBEan
Z.
l
et a
kont serb.Erans
Kat al
CEEA
egoera
-kina
o-goa

Gainerako
Biot opoan
kont serb.egoera

10770

Txiribia

Berula erect a

P

EN

Ezezaguna

11517

Est epa kiribildua

Cist us crispus

P

R

Ezegokia

Ezegokia

VU

Ona

Ona

Ona

16640

Frankenia
pulverulent a
pulverulent a

14345

Juncus acut us

P

R

Ona

Ophioglossum
vulgat um

P

R

Ezegokia

12979

Puccinellia
fasciculat a

P

VU

Ona

Ona

16661

Puccinellia hispanica

P

EN

Ezegokia

Ezegokia

16172

Puccinellia
fest uciformis

DD

Ezezaguna

TAPIZ
M IKROBIANOAK

subsp. P

Ezegokia

Ezezaguna

Aldekoak
arauak

zaien

kont serbazio

Habit at edo
Hegazt ien
Izen arrunt a
Zuzent arau
en kodea

Art emia

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

Heg.
Euska
LESPRE
KBEan
Z.
l
et a
kont serb.Erans
Kat al
CEEA
egoera
-kina
o-goa

Euphydrias aurinia

I

II

Coenagrion
mercuriale

I

II

Art hemia
part henogenet ica

I

Ona

Oct hebius not abilis

I

Ezegokia

Nebrioporus baet icus I

Ezegokia

*

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna
Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

*

Ezezaguna

Ezezaguna

*

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezezaguna

Ezegokia

Ezegokia

10042

Txant xiku arrunt a

Alyt es obst et ricans

A

IV

*

10043

Apo last erkaria

Bufo calamit a

A

IV

*

10463

Gardat xoa

Lacert a lepida

R

10059

Uhandre
marmolairea

Trit urus marmorat us

A

10110

Zat a arrunt a

Caprimulgus
europaeus

B

I

*

10206

M iru belt za

M ilvus migrans

B

I

*

IV

Gainerako
Biot opoan
kont serb.egoera

R

IE

Aldekoak
arauak

zaien

kont serbazio

Habit at edo
Hegazt ien
Izen arrunt a
Zuzent arau
en kodea

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

Heg.
Euska
LESPRE
KBEan
Z.
l
et a
kont serb.Erans
Kat al
CEEA
egoera
-kina
o-goa

Gainerako
Biot opoan
kont serb.egoera

10197

Pirripioa

Lullula arborea

B

I

*

Ona

Ona

10128

M irot z zuria

Circus cyaneus

B

I

*

IE

Ezezaguna

Ezezaguna

10063

Lezkari karrat xina

Acrocephalus
arundinaceus

B

*

R

Ona

10066

Lezkari arrunt a

Acrocephalus
scirpaceus

B

*

R

Ezegokia

13992

Tximut xa

Panurus biarmicus

B

*

10127

Zingira-mirot za

Circus aeruginosus

B

10299

Txilinport a t xikia

Tachybapt us
rufficollis

10253

M urgil handia

10266

I

Ezezaguna

*

R

Ezegokia

B

*

R

Ezegokia

Podiceps crist at us

B

*

IE

Ezegokia

Uroilanda handia

Rallus aquat icus

B

*

R

Ona

10102

Txoriandre arrunt a

Calandrella
brachydact yla

B

I

*

IE

Ezezaguna

10298

Et ze-t xinboa

Sylvia undat a

B

I

*

IE

Ezegokia

Ezezaguna

Ezegokia

Aldekoak
arauak

zaien

kont serbazio

Habit at edo
Hegazt ien
Izen arrunt a
Zuzent arau
en kodea

Izen zient ifikoa

Hab.
M o Z.
Erans
ta
-kina

Heg.
Euska
LESPRE
KBEan
Z.
l
et a
kont serb.Erans
Kat al
CEEA
egoera
-kina
o-goa

Gainerako
Biot opoan
kont serb.egoera

10126

Arrano sugezalea

Circaet us gallicus

B

I

*

Ona

Ona

10183

Ant zandobi arrunt a

Lanius collurio

B

I

*

Ezegokia

Ona

10236

Zapelat z lizt orjalea

Pernis apivorus

B

I

*

Ona

Ona

R

R

Aldekoak
arauak

zaien

kont serbazio
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INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA
SAILA

JARRAIPEN-PROGRAM A

Elementu
gakoa

Helburu operatiboa/

Adierazlea

Hasierako balorea
edo izaera

espezifikoa/ emaitza

UR GEZAKO
HABITATAK
ETA
LOTURIKO
ESPEZIEAK

Sart ut ako
ibai-karramarro
amerikarrak
et a
arrain
exot ikoek sort ut ako ondorio
kalt egarrien
murrizket a
nabarmena.

EAEko Hezeguneen et a
Lakuen
Jarraipenerako
Sareak
ezarrit ako
adierazle
biologikoak
(fit oplankt ona,
flora
urt arra,
makrornogabeak,
arrainak)
et a
fisikokimikoak (gardent asuna,
t enperat ura, gazit asuna,
azidifikazio-egoera
et a
elikagaiak).

2011-2012 zikloa:
Fit oplankt ona:
ezegokia
Flora urt arra: ona

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

Kalit at e
ezegokia dut en
paramet roak
erdikoak izat era
irist ea.

Plan
hau
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

Urt erokoa

Ornogabeak:
ezegokia
Arrainak: erdikoa
Gardenat suna,
t enperat ura,
gazit asuna,
azidifikazio-egoera:
maximoa
Elikagaiak: ona

1

Elementu
gakoa

Helburu operatiboa/

Adierazlea

Hasierako balorea
edo izaera

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

2252
ibaikarramarro
harrapat u ziren 16
nasekin 72 ordut an.

Harrapaket ak
%10 jaist ea.

Plan
hau
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa

Ingurumen-eraginak
murrizt eko
akordio
bolunt arioa
dut en
laborant zen %a KBEan.

Ez dago.

Igoera
nabarmengarria.

Plan
hau
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa

Lakuaren
herbiziden
fit osanit arioen
kont zent razioa.

Ez dago.

Est imazio
kuant it at iboa.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa

espezifikoa/ emaitza

Nasen
harrapat ut ako
karramarro
amerikarraren
ugarit asuna.
Hezeguneen
inguruko
laborant zek
sort ut ako
mehat xu-fakt oreak ekidin et a
murrizt en dira.

Hezeguneen
inguruko
gerrikoa handit zen da bai
azalera
bait a
babesari
dagokionez.

bidez
ibai-

uret an
et a

KBEko
hezeguneen
landaret za
nat uralaren
gerrikoaren
azalera
(lezkadiak, zohikazt egiak,
ihit okiak,
hert zeko
zuhait zak)

Jait siera
nabarmena
9,03 ha

2,5 ha-ko igoera

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

2

Elementu
gakoa

Adierazlea

Hasierako balorea
edo izaera

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

Odonat oen
zent suak,
Coenagrion mercuriale-n
gainean arret a berezia
jarriaz.

Gaur egungo dat u
ezezagunak

Espezieen
anizt asunaren
et a Coenagrion
mercuriale-n
populazioaren
gorakada.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa

Arreo-Caicedo
de
Yuso
Lakuaren inguruan erabilera
publikoak et a azpiegit urek
sort ut ako
espezie
et a
habit at en gaineko inpakt uen
murrizpena.

Eragozpenen et a zingiramirot z
bikot een
ekoizpenaren jarraipena.

2012

M irot zaren
bikot e ugalt zaile
kopurua 3ra igo.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa
(ikerket a
espezifikoak
urt ean
behaket ajardunaldi
ezberdinekin).

Lakuan
ur-kant it at ea
bermat u
et a
bere
dinamikaren gaineko edozein
inpakt u ekidin

a) Sarrera-emaria

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa
(URAk
egindako emari
et engabea)

Helburu operatiboa/
espezifikoa/ emaitza

M ehat xuet at ik
babest eko
ezart zen dira.

1
zingira-mirot z
bikot e bat 2+1 kume
hegalariekin

neurriak

2013ko
best ekoak:

bat ez

a) 9,8 l/ s
Hm 3/ urt e).

(0,31

b) Irt eera-emaria
c) Ur-maila

Ekoizpenaren
hobekunt za.

Ur-mailaren
egonkort asuna.

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

b) 20,8 l/ s (0,61
Hm 3/ urt e).
c) sakonera 4,8 m.

3

Elementu
gakoa

Helburu operatiboa/

Adierazlea

Hasierako balorea
edo izaera

espezifikoa/ emaitza

Lakuan
aurkit zen
diren
int ereseko
espezieen
kont serbazio-egoerari
buruzko ezagut zan sakont zen
da.

Lakuko
iturburua eta
loturiko
habitat
halofiloak

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

Est imazio
kuant it at iboa.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Lezkari arrunt a, lezkari
karrat xina,
t ximut xa,
t xilinport a t xikia, murgil
handia et a uroilanda
bikot e
ugalt zaileen
zent suak.

2013

Ibai-hert zeko hegazt ien
bikot e
ugalt zaileen
zent suak
(dilindaria,
lepit zulia
et a
okilak
orokorrean)

Ez dago.

Est imazio
kuant it at iboa.

Lakuko it urburuko landaret za
halofiloaren
gerrikoa
handit zen da.

Ezaugarri
halofiloko
landaret zaren azaleraren
handit zea,
1410
et a
1510* habit at ak barne.

0,217 ha

0,310 ha

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Lakuko
it urburuaren
inguruko
laborant zek
sort ut ako mehat xu-fakt oreak
ekidit en et a murrizt en dira.

Ingurumen-eraginak
murrizt eko
akordio
bolunt arioa
dut en
laborant zen %a KBEan.

Ez dago.

Igora
nabarmena.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Lezkari
karrat xinaren 3 ar
Lezkari arrunt aren 2
ar

Lezkari
arrunt aren,
karrat xinaren,
et a t ximut xaren
igoera.

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

Urt erokoa

Urt erokoa

4

Elementu
gakoa

Helburu operatiboa/

Adierazlea

Hasierako balorea
edo izaera

espezifikoa/ emaitza

Habit at halofiloen osaket a
florist ikoa et a dinamikak
zehazki ezagut zen dira.

Albitz
basoak,
erromerosailak
eta
loturiko
espezieak

6220*
habit at eko
Brachypodium
ret usum -en
albit z basoen et a 6210* larre
mesofiloen azalera handit zen
da.

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

Espezie-osaket aren
ikerket a et a bi habit at en
azaleren
art eko
harremana.

Ez dago.

Gaur egungoa

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

M ehat xat ut ako espezie
halofiloen ale kopurua.

Ez dago.

Gorakada

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa

6220* et a 6210* bezala
ident ifika
dait ezkeen
belardien azalera (ha).

13,4746 ha

6,5
ha-t ako
handit zea.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Urt erokoa

5

a) Flora
karakt erist ikoaren
anizt asuna,
ugarit asuna, egoera
et a joera.
b) Landaret zaren
est aldura %
alt uera.

et a

c) Zonalde
irekiet ako
hegazt ien
egoera
et a joera.
d) Zonalde
irekiet ako
lepidopt eroen
ugarit asuna
et a
anizt asuna
e) Zonalde
irekiet ako
narrast ien
ugarit asuna
et a
anizt asuna.

kuant it at ibo
kualit at iboak

et a

duen
kalit at eindizea
(Ona,
ezegokia
et a
t xarra
graduazioarekin)

amait zean.

a) Urt ekoa
b) Urt ekoa
c)
Urt ekoa,
mart xoan,
apirilean,
maiat zean et a
ekainean
hileroko
zent suen
bidez.
d)
Urt ekoa,
ast ero
t rant sekt uak
eginez mart xoabuzt ua
bit art ean.
e)
Urt ekoa,
maiat zean et a
ekainean
t rant sekt uko bi
zent su eginez.

6

Elementu
gakoa

Helburu operatiboa/

Adierazlea

Hasierako balorea
edo izaera

espezifikoa/ emaitza

Habit at
hauen
osaket a
florist ikoa
et a
lot uriko
hegazt i-populazioak zehazki
ezagut zen dira.

Idem aurreko at ala.

Idem aurreko at ala.

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

Idem
at ala.

Idem
at ala.

aurreko

aurreko

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

Idem
at ala.

aurreko

7

Elementu
gakoa

Adierazlea

Helburu operatiboa/

Hasierako balorea
edo izaera

espezifikoa/ emaitza

Quercus
generoko
basoak
eta
loturiko
espezieak

Baso helduen nat uralit at e
et a
egit uraren
konplexut asun-maila lort zen
da, et a basoko habit at et a
espezieei buruzko ezagut zan
sakont zen da.

Basoen
nat uralit at eindizea et a Jarraipen
Planean
barnerat u.
Indize konposat u honek
hurrengo alderdia izan
jaso beharko dit u:
-

Kat alogo florist ikoan
oinarrit uz,
floraren
ugarit asuna,
anizt asuna, egoera et a
joera.

-

Basoko
hegazt ien
egoera et a joera.

-

Koleopt ero
saproxilikoen
ugarit asuna
et a
anizt asuna.

-

Basoko kiropt eroen
ugarit asuna
et a
anizt asuna.

Gaur
ezezaguna

egun

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

Anizt asunaren
hobekunt za.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Hert siki
basokoak diren
hegazt ien
egoeraren
et a
joeraren
hobekunt za.

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

Paramet ro
bakoit zarent zat
ikerket a
espezifikoa
burut uko
bakoit zarent zat
egokia
de
moment uan.

Koleopt ero
saproxilikoen
anizt asunaren
hobekunt za.
Basoko
kiropt eroen
anizt asunaren
et a populazioen
hobekunt za.

8

Elementu
gakoa

Helburu operatiboa/

Adierazlea

Hasierako balorea
edo izaera

Basoko hegazt ien bikot e
kopurua, habi kopurua
et a
ekoizpena
ezagut zeko
jarraipenprot okoloa.

Circaet us gallicus-en
bikot e
bat en
est imazioa
et a
Pernis apivorus-en
bikot e bat ena.

espezifikoa/ emaitza

Basoko harraparien kumat zezonaldeak ezagut zen et a
babest en dira.

Erreferentziako
helburu-balorea
(orientatzailea)

Epe-muga
(orientatzailea)

Est imazio
kuant it at iboak.

Plana
indarrean
dagoen
denbora
amait zean.

Populazioen et a
ekoizpenaren
gorakada.

Kontserbazioegoeraren
jarraipenaren
maiztasuna

Hileroko
jarraipena
(mart xouzt aila)

9

