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1.- KUDEAKETAKO JARDUN PROAKTIBOAK 

 
1.1. HABITAT HIGROZOHIKAZTUAK 

1. azken 
helburua. 

Habitat higrozohikaztuak kontserbatu egingo direla 
ziurtatu, hezetasuneko gradiente aldakorrak 
dituzten mikrohabitat heterogeneoen presentzia 

sustatuaz, espezie esanguratsuen ahalik eta 
aniztasun handiena egon dadin 

1.1. 

helburu 
eragilea 

Habitat higrozohikaztuak dituzten enklabe guztien 

babesa bermatu da 

Jardunak 
1. Zalamako zohikaztegia eta bere babes perimetroa 
Lehengoratze Ekologikoko Zonan sartu, agiri honetan ezarritako 
zonifikazioaren arabera. 

 

1.2. 
helburu 
eragilea 

Erabilerak eta aprobetxamenduak arautu dira, 
habitat higrozohikaztuetan berariazko eta aldeko 
egitura eta aniztasuna errespetatuko eta 

mantenduko direla bermatzeko.  

Jardunak 
2. Zalamako zohikaztegian zohikatz ezpondak egonkortzeko 
erabilitako sare geozuntzen gaineko berrereintza amaitu, 
zohikaztegietako ohiko espezieen tokiko haziekin, hala nola, 
Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Agrostis curtisii, 
Calluna vulgaris edo Vaccinium myrtillus. 

3. Zalamako zohikaztegiaren perimetroa egonkortu, higaduraren 
ondorioz ezponda berriak irekitzen ari baitira, eta ondorioz ura 
eta zohikatza galtzen da. 
 

4. Narriadura arazoekiko padura inguruak aldi baterako ixtea 
egokia den aztertu, baita lurzorua trinkotuta dutenak edo euren 
landare erkidegoak aldatuta dituztenak ere. 

5. Azterketa bat egin, habitat higrozohikaztuen balizko erasana 
kontuan izanda, eta dauden pista eta bideetan motordun 
ibilgailuen trafikoa mugatzeko beharrezko jarduerak egin. 

6. Zirkulatzeko toki egokiak identifikatu eta behar bezala 
adierazi, eta berariaz adierazi pistetatik kanpo ezin dela ibili 
Rebedules 2 eta 3 eta Bernales paduren inguruan. 
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1. azken 

helburua. 
Habitat higrozohikaztuak kontserbatu egingo direla 

ziurtatu, hezetasuneko gradiente aldakorrak 
dituzten mikrohabitat heterogeneoen presentzia 

sustatuaz, espezie esanguratsuen ahalik eta 
aniztasun handiena egon dadin 

1.3. 

helburu 
eragilea 

BBZko habitat higrozohikaztuen kontserbazio 

egoerari eta bertako intereseko espezieen 
populazioari buruzko ezagutza maila hazi egin da 

Jardunak 
7. Parametro neurgarriak definitu eta ezarri, esfagnalen 
kontserbazio egoera, denboran izan duten eboluzioa eta 
monitorizazio prozedurak eta aldizkakotasuna ezartzeko.  
Gutxienez, ohiko espezie hauen populazioaren egoera eta joera 
hartuko da kontuan: Erica tetralix, Eriophorum vaginatum, 
Juncus squarrosus, Scirpus cespitosus subsp. germanicus eta 
Sphagnum rubellum. 

8. BBZn erregistratutako esfagnalen kontserbazio egoera 
berrikusi, aurreko neurketan ezarritako parametroak eta 
prozedurak ezarriaz, eta egoki iritzitakoan kontserbazio egoera 
hobetzeko berariazko neurriak eskaini.  

9. Zalamako zohikaztegiaren azterketa hidrologikoa egin, 
deshidratazio prozesuen zergatiak ezartzeko eta ahal izanez gero 
eta behar izanez gero, zuzentzeko. 

10. Zalamako zohikaztegiko eboluzio-prozesuen jarraipen 
programa egin. 

11. BBZn txilardi hezeek hartutako azalera eta banaketa area 
zehaztu eta kartografiatu (CódUE 4020), bereziki padura 
hauetan: Zalama 2, Juncianas 2, 3, 4, Salduero 6, 7, Argañeda 
2, 3, Argañeda 4 eta Peñalta 1. 

12. Argañeda paduran kontrol eremu bat jarri, txilardi hezeen 
dinamika, eboluzioa eta arazoa ezagutzeko (CódUE 4020).  

13. Zalamako zohikaztegiaren kontserbazio egoera babesteko 
eta hobetzeko ezarritako neurrien eraginkortasuna ebaluatu. 
Berariaz ebaluatuko dira: 

- Hesitu ondoren ganadurik ez egoteak landaredian dituen 
balizko ondorioak. 

- Pistak kaltetutako arearen zikatrizazioaren eta 
berreskurapenaren eboluzioa. 

- Higadura eta zohikatz galerak txikitzeko geozuntza 
jartzearen eraginkortasuna. 

- Zohikaztegiko berezko landarediaren berreskurapena. 
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1. azken 

helburua. 
Habitat higrozohikaztuak kontserbatu egingo direla 

ziurtatu, hezetasuneko gradiente aldakorrak 
dituzten mikrohabitat heterogeneoen presentzia 

sustatuaz, espezie esanguratsuen ahalik eta 
aniztasun handiena egon dadin 

14. 7140 habitataren kontserbazio egoeraren eboluzioa jarraitu, 
4. jarduna ezarriaz ingurua ixtea beharrezkoa dela uste izanez 
gero. 

15. Gutxienez hiru urtean behin jarraipena egin, Eriophorum 
vaginatum populazioen kontserbazio egoera, banaketa eta joera 
ezartzeko, eta gutxienez 6 urtean behin Carex rostrata, 
Pinguicula lusitanica eta Menyanthes trifoliata populazioen 
jarraipena egin. Zalamako zohikaztegian eta Zalama 8, 
Umademia 3 eta 4, Rebedules 3, Juncianas 2, 4, 6 eta 8, Maza 
del Risco 3, Salduero 6, Peñalta 2, El Risco 8 eta Bernales 
paduretan espezie horietako populazioen jarraipena egingo da 
gutxienez. 
 
Jarraipen honek esan nahiko du espezie horietako populazioak 
izan ditzaketen BBZko beste giro higrozohikaztuetan behar 
adinako zehaztasun mailarekiko prospekzioa egin beharko dela 
eta ondoren kartografiatu eta zehatz ezaugarritu beharko dela, 
eta beharrezkoa izanez gero, habitata babestu, lehengoratu eta 
mantentzeko berariazko neurriak ezartzeko proposamena ere 
egin beharko dela. 

16. BBZren azterketa briologiko zehatza egin, giro 
higrozohikaztuetako espezieetan arreta berezia jarriaz. 

17. Gutxienez 6 urtean behin Campylopus introflexus populazio 
briofito exotikoaren eboluzioaren jarraipena egin. 

18. Landa lanak aprobetxatu ”basa fauna eta florako elementu 
natural, kultural eta geomorfologikoen inbentario ireki 
geoerreferentziatuarekin” jarraitzeko, habitat higrozohikaztuen 
presentzia erregistratu den enklabe guztiak sartuaz. 

1.4. 

helburu 
eragilea 

Administrazioen arteko koordinazioa hobetu da, 

Zalamako zohikaztegiaren berreskurapen eta 
kontserbazio neurriak ezartzearen eraginkortasuna 
hobetzeko.  
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1. azken 

helburua. 
Habitat higrozohikaztuak kontserbatu egingo direla 

ziurtatu, hezetasuneko gradiente aldakorrak 
dituzten mikrohabitat heterogeneoen presentzia 

sustatuaz, espezie esanguratsuen ahalik eta 
aniztasun handiena egon dadin 

Jardunak 
19. Zalamako zohikaztegiari buruzko lantalde bat sortu, 
eskumendun herri administrazio bietako teknikari arduradunen 
parte hartzearekin eta zohikaztegien eta habitat 
higrozohikaztuen inguruko teknikari adituekin eta gutxienez 
helburu hauekin  

- Zohikaztegiaren kudeaketako koordinazioa hobetu, 
Zalamako zohikaztegirako proposatutako neurriak eta bere 
inguruko babes eremua Mena Haraneko Basoen KTIn 
(ES4120049) sartu, Gaztela eta Leongo Natura 2000 
Sarekoa da KTI hori. 

- Gaztela eta Leongo administrazioarekin lankidetza sustatu, 
mehatxatutako flora espezieen kudeaketan jardun 
koordinatuak egiteko, batez ere, Eriophorum vaginatum 
eta Menyanthes trifoliata kasuetan. 

- Zalamarako gurpildun trafikoren kontrol eta mugetan 
koordinazioa hobetu. 

1.5. 
helburu 
eragilea 

Habitat higrozohikaztuen aitortza eta balorazio 
maila hobetu da  

Jardunak 
20. Eremurik zaurgarrienetan, hala nola, Zalamako 
zohikaztegian edo Saldueroko paduretan, kartelak jarri; kartel 
horietan babeserako arauez eta suspertzeko jardunez gain, 
habitat honen balioak eta hauskortasuna eta kontserbatzeko 
garrantzia azaldu. 

21. Tokiko biztanleria eta administrazioko langileak habitat 
higrozohikaztuen garrantziaz sentsibilizatzeko kanpainak egin, 
gizakiarentzat duten onura, berezitasunak eta bitxikeriak eta 
gure jarduerek izan ditzaketen eraginak azaldu.  

22. Argitalpen tekniko bat egin batez ere administrazioetan eta 
habitat mota hau duten europar eskualdeetako ingurumen eta 
landa erakundeetan zabaltzeko; zohikaztegian bertan 
kontserbatzeko egin diren jardunak aipatuko dira, baita LIFE+ 
Ordunte Jasangarria proiektuaren markoan garatuko direnak eta 
lortutako emaitzak ere.  

23. Karrantzako abeltzainen parte hartzea eta lankidetza 
sustatu, habitat higrozohikaztuak babesteko, lehengoratzeko eta 
hobetzeko neurriak landu eta burutzerakoan. 
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1.2. TXILARDI LARRE MOSAIKOA 

2. azken 
helburua. 

Ongi kontserbatutako txilardi-larre mosaikoa 
eratzen duten interes komunitarioko habitaten behar 

adinako ordezkapena mantendu, abeltzaintza 
bateragarria mantentzea sustatuaz 

2.1. 

helburu 
eragilea 

Egiten den abeltzaintza kudeaketaren ondorioz, 

kontserbazio egoera oneko txilardi eta larreetako 
habitaten mantentzea bermatu da 

Jardunak 
24. Larreak ordenatzeko plan bat idatzi eta onartu BBZ osorako. 

25. OPMetan larreen aprobetxamendua eteteari buruzko 
222/2005 Dekretuan ezarritako araudia ezartzeko mekanismoak 
ezarri. 

26. Ordunteko OPMetan larrean dabilen ganadua kontrolatzeko 
mekanismo eraginkorrak ezarri, batez ere beste autonomia-
erkidegoetako buruei dagokienez.  

27. Dauden ur hartuneak aztertu (Llana de Saldueron ezarriko 
direnak kontuan hartu) eta berri gehiago ezartzeko beharra 
baloratu, 24. jardunean ezarritako larreak ordenatzeko plana 
oinarri hartuta bideratzeko ganaduaren mugimenduak. 

28. Komunitatearen intereseko larre eta sastrakadiak Natura 
Balio Handiko nekazaritzako eremu legez sartu, abeltzaintza 
estentsiboa sustatzeko laguntzak errazago ezarri eta 2014-2020 
landa garapen programen gain jartzeko. 

2.2. 
helburu 

eragilea 

Txilardi-larre mosaikoak eta bertako intereseko 
espezieen populazioek eratzen duten intereseko 

habitaten gaineko mehatxu faktoreei aurrea hartu 
zaie eta kendu dira 

Jardunak 
29. BBZko larreak erabiltzen dituzten ustiaketen azterketa 
sozioekonomikoa egin, jatorria, ustiaketen ekoizpenaren 
norabidea, titularren ezaugarriak eta etorkizunerako ikuspegia 
barne. Azterketan larre horien gizarte eta ekonomia arloko 
garrantzia ere baloratuko da. 

30. Otso populazioaren egoera eguneratzeko azterketa egin, 
baita abeltzaintza estentsiboari lotuta dituen arazoena ere, 
kudeaketarako proposamenak egin ahal izateko. 
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2. azken 

helburua. 
Ongi kontserbatutako txilardi-larre mosaikoa 

eratzen duten interes komunitarioko habitaten behar 
adinako ordezkapena mantendu, abeltzaintza 

bateragarria mantentzea sustatuaz 

31. Bost uraska egin, ganadu karga berriro banatzen saiatzeko 
eta lurzorua zapaldu eta trinkotu ez dadin, Pozonegro sakanean 
eta Fuentelatabla errekaren inguruan. 

32. Urasken inguruetan harlosak jarri, ahalik eta putzurik 
gutxien egon dadin eta inguruko lurzorua trinkotu eta gal ez 
dadin, uraska horietara ganadua joatearen ondorioz. 

33. Toki estrategikoetan gatzarentzako 5-10 puntu ezarri, Llana 
de Salduero arean ganadu karga berbanatzen saiatzeko. 

34. Ganadua ez pasatzeko itxiturak jarri Pozonegro eta 
Fuentelatabla erreken iturburuetan, higadura prozesurik egon ez 
dadin eta mehatxatutako flora populazioetan eraginak 
saihesteko. Itxitura irregularra egingo da, larreen eta basoaren 
artean argiuneak eta trantsizio areak egoteko. 
 
4. jardunean proposatutako itxituren kokapena kontuan izango 
da, itxitako metroak minimizatu eta bi neurriak hobeto bete ahal 
izateko. 

35. Bideragarritasuna aztertu, eta dagokionean, ex situ 
kontserbazio programa egin, hazi bideragarriak jasotzeko aukera 
aztertu eta Arnica montana, Bartsia alpina, Cirsium 
heterophyllum, Crepis pyrenaica, Meum athamanticum eta 
Tozzia alpina espezieak germoplasma bankuan gordetzea 
baloratu. 

2.3. 
helburu 

eragilea 

BBZko txilardi eta larreen kontserbazio egoerari eta 
bertako intereseko espezieen populazioari buruzko 

ezagutza maila hazi egin da 

Jardunak 
36. Larre-txilardi mosaikoaren jarraipen plana egin airetik 
ateratako argazkiak eta bertatik bertara egindako ikuskapenak 
erabiliaz, txilardien eta larreen arteko dinamika ebolutiboa 
denboran ebaluatu ahal izateko. 
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2. azken 

helburua. 
Ongi kontserbatutako txilardi-larre mosaikoa 

eratzen duten interes komunitarioko habitaten behar 
adinako ordezkapena mantendu, abeltzaintza 

bateragarria mantentzea sustatuaz 

37. Gutxienez 6 urtean behin populazio hauen kontserbazio 
egoera, banaketa eta joera ezartzeko jarraipena egin: Arnica 
montana, Bartsia alpina, Cirsium heterophyllum, Crepis 
pyrenaica, Gentiana lutea subsp. lutea, Lycopodium clavatum, 
Meum athamanticum, Ophioglossum lusitanicum eta Tozzia 
alpina. 
 
Jarraipen honek esan nahiko du espezie horietako populazioak 
izan ditzaketen BBZko beste giroetan behar adinako zehaztasun 
mailarekiko prospekzioa egin beharko dela eta ondoren 
kartografiatu eta zehatz ezaugarritu beharko dela, eta 
beharrezkoa izanez gero, habitata babestu, lehengoratu eta 
mantentzeko berariazko neurriak ezartzeko proposamena ere 
egin beharko dela. 

38. Gutxienez 6 urtean behin prospekzio bat egin BBZko eremu 
irekietan mirotz zuriaren (Circus cyaneus) egoera kontrolatzeko. 
Bikote ugaltzaileak erregistratuz gero, horien jarraipena egiteko 
urteko programa ezarri. 

39. “Megaforbio eutrofo higrofiloak” (CódUE 6430) habitataren 
banaketa behar adinako zehaztasunarekin mugatu eta 
kartografiatu eta bere kontserbazio egoeraren balorazioa egin. 

 

1.3. BASOAK 

3. azken 

helburua. 
Basoen azalera hazi eta baso helduen naturaltasun 

eta egiturazko konplexutasun mailak lortu. 

3.1. 
helburu 

eragilea 

Egungo baso autoktonoaren azalera gutxienez 172 
hektarea hazi da 

Jardunak 
40. Kudeaketa tresna indarrean den bitartean intsinis pinuaren 
119 hektareatan pagadi azidofiloa sartu pinua bota eta atera 
ondoren La Argañeda (49 ha), Lanzasagudas (35 ha), El 
Castañal (10 ha) eta Las Escaleras (15 ha) eremuetan.   
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3. azken 

helburua. 
Basoen azalera hazi eta baso helduen naturaltasun 

eta egiturazko konplexutasun mailak lortu. 

41. Pagadiaren berezko birsorkuntzari laguntzeko jardunak egin; 
horretarako, inguruko pagadietako hazia erein edo landareak 
landatu aurreko jarduna burutu den tokietan. Beharrezkoa da 
gutxienez La Argañedako 12 hektareatan, Lanzasagudaseko 
18tan, El Castañaleko 5etan eta Las Escaleraseko 8tan hori 
egitea. 
 

42. Koniferoen dentsitatea murriztu eta hildako zur bolumena 
hazi La Argañedako pinudien 14 hektareatan eraztunak jarri eta 
argiuneak eginaz, eta Las Escaleraseko 52 hektareatan ere 
gauza bera egin lehenengo fasean; hiru urtera jardunketa 
errepikatu 19 hektareatan. 
 

43. Kudeaketa tresna indarrean den bitartean eukaliptoaren 33 
hektareatan pagadi azidofiloa sartu eukaliptoa bota eta atera 
ondoren Sobrepeña (13 ha), Llarao (4 ha) eta El Bierre (2 ha) 
eremuetan eta berriro sortutakoak kendu ondoren jarri pagadia 
La Argañeda (15 ha) eta La Calera del Prado (3 ha) delakoetan. 
 

44. Aurreko neurria ezarri den partzela guztietan pagadia 
berreskuratzeko jardun lagungarriak egin, tokiko hazia ereinaz. 
Beharrezkoa da gutxienez Sobrepeñako 13 hektareatan, 
Llaraoko 4tan, El Bierreko 2tan, La Argañedako 11tan eta La 
Calera del Pradoko 3tan hori egitea. 
 

45. Ganadua ez sartzeko itxiturak egin inguruetan, 1. neurriak 
hartu diren eremuetan birsorkuntzari laguntzeko (La Argañeda: 
11.610 m.l., Lanzasagudas: 7.500 m.l., El Castañal: 2.000 m.l. 
eta Las Escaleras: 5.700 m.l.) eta 2. neurriak hartu direnetan 
(Sobrepeña: 2.000 m.l., Llarao: 1.000 m.l., El Bierre: 630 m.l., 
La Argañeda: 2.100 m.l. eta La Calera del Prado). Itxitura 
irregularra egingo da, larreen eta basoaren artean argiuneak eta 
trantsizio areak egoteko. 
 

46. Gainerako basoak baso autoktono bihurtzeko egutegia egin, 
haien balizko eremuan aurreko neurriak ezarri ondoren. 
Lehentasuna izango dute botatzeko txandaren amaierara iritsi 
diren haiek, oihanpe autoktono ugaria birsortzen ari dela ikusten 
den haiek eta baso naturalekin muga egin eta masa hauen 
funtzionalitate ekologikoa hobetzeko lagungarriak diren haiek. 
 
 
 

47. Ganaduarentzako itxiturak egin Quercus pyrenaica ugari 
sortzen ari den txilardietan eta libre eboluzionatzen utzi.  
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3. azken 

helburua. 
Basoen azalera hazi eta baso helduen naturaltasun 

eta egiturazko konplexutasun mailak lortu. 

48. Lehengoratze Ekologikoko Zonan sartu kontserbazio egoera 
txarrean dauden haltzadi guztiak. Hortik kanpo utzi ahal izango 
dira lehengoratzeko zailak diren areak eta balizko azaleraren 
%30 baino gehiago ez direnak eta horren bidez tokiaren 
osotasun ekologikoa zalantzan jartzen ez dutenak.   

49. Haltzadi kantauriarra lehengoratu gutxienez 10 m ubidearen 
bi aldeetan, plantazio ekoizleak dauden ibai ertzetako 10 km 
linealetan; lehentasuna izango dute komunitatearentzako 
intereseko iratze populazioak dauden tokiek eta ibai ertzeko 
basaoren jarraipena hobetzen duten zatiek. 

50. Vague errekako eta Argañeda ibaiko haltzadi kantauriarra 
lehengoratu, Argañedako urtegia egiteko aldatu egin baitziren 
biak. 

3.2. 

helburu 
eragilea 

BBZko basoen kontserbazio egoerari eta bertako 

intereseko fauna eta flora espezieen populazioari 
buruzko ezagutza maila hazi egin da 

Jardunak 
51. Basoko habitaten kontserbazio egoeraren jarraipena egiteko 
seiurteko plana egin parametro kuantitatiboetan oinarrituta, 
basoen kontserbazio egoera zehatzago baloratu ahal izateko; 
gutxienez hauek izango ditu planak: 

- Katalogo fisikoa, espezieen aberastasuna baloratzeko eta 
biodibertsitate indizeak kalkulatu ahal izateko. 

- Zuhaitz espezie nagusienenen oinarrizko dentsitatea eta 
area. 

- Droseleko bigarren mailako espezieen aniztasuna eta 
zuhaixka estratua eta adinaren araberako banaketa. 

- Zutik eta lurrean dagoen hildako zur kopurua eta motak. 
- Zuhaitz helduen dentsitatea. 
- Argiuneen dentsitatea. 
- Ekotonoa duen masaren perimetroaren ehunekoa. 

52. Ibai eta erreketako landarediaren kartografia egin behar 
adinako eskala mailan eta kontserbazio maila ezarri “Riparian 
Quality Index Adapted” (RQIA) erabiliaz.   
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3. azken 

helburua. 
Basoen azalera hazi eta baso helduen naturaltasun 

eta egiturazko konplexutasun mailak lortu. 

53. Baso mota desberdinetan dagoen hildako zur kopurua 
ebaluatu, abiapuntuko balio bat lortzeko eta aldi berean, 
biodibertsitatea kontserbatzeko intereseko zuhaitzak identifikatu, 
basa flora eta faunarentzako intereseko elementuen inbentario 
irekian sartu ahal izateko. 

Interes ekologiko zuhaitzen hautaketa egiteko, ezaugarri hauek 
izango dira kontuan: 

- Zirkunferentzia handia, espezie bereko beste batzuekin 
alderatuz gero. 

- Egitura eta eraketa arloko ezaugarri bereziekiko zuhaitzak. 
- Enborrean zulo handiak dituztenak edo enborra oso 

zulatuta dutenak. 
- Adaburuan ihartutako zur asko dutenak. 
- Ura pilatzen den bao naturalak. 
- Zulo zaharrak.  

- Kalte fisikoak enborrean. 
- Azala falta. 
- Izerdia botatzeko kanalak. 
- Pitzatuak azalean, adarren azpian edo enborraren 

oinarrian. 
- Onddoen presentzia.  

- Faunari lotutako espezie ugari. 
- Landare epifitoak (iratzeak, goroldikoa, likenak). 
- Zuhaitz zahar itxura. 
- Lepatuta egotea edo iraganean zerbait ibili izanaren 

arrastoak egotea. 
- Balio kultural edo historikoa izatea. 
- Paisaian lehentasunezko tokia izatea eta interes estetiko 

handia edukitzea. 

54. Gutxienez 6 urtean behin Ordunteko basoen prospekzioa 
egin, basoko harraparien eta okil beltzen presentzia, bikote 
ugaltzaile kopurua eta ugaltze arrakasta egiaztatzeko. 
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3. azken 

helburua. 
Basoen azalera hazi eta baso helduen naturaltasun 

eta egiturazko konplexutasun mailak lortu. 

55. Ordunteko BBZko baso inguruetako espezie kiropteroak eta 
horien ugaritasuna zehaztu, aterpeak eta garrantzizko areak 
identifikatu, espezieen araberako habitataren erabilera ikusi eta 
banaketa kartografiatu. 
 
Neurri honek esan nahiko du espezie horietako populazioak izan 
ditzaketen BBZko beste giroetan behar adinako zehaztasun 
mailarekiko prospekzioa egin beharko dela eta ondoren 
kartografiatu eta zehatz ezaugarritu beharko dela, eta 
beharrezkoa izanez gero, habitata babestu, lehengoratu eta 
mantentzeko berariazko neurriak ezartzeko proposamena ere 
egin beharko dela. 

56. Basoko kiroptero populazioen jarraipena egin, gutxienez 3 
urtean behin. 

57. Azterketa bat egin BBZko Habitaten Zuzentarauko II. 
Eranskinean dauden basoko ornogabeen populazioen egoera eta 
banaketa ezartzeko (Rosalia alpina, Lucanus cervus, Euphydrias 
aurinea eta Elona quimperiana) eta horren arabera gaur egun 
duten kontserbazio egoera definitu. 

58. Prospekzio intentsiboa egin Pirinioetako desmanaren 
(Galemys pyrenaicus) eta bisoi europarraren (Mustela lutreola) 
egoera zehazteko BBZko ibai-bideetan. Populazio egonkorrak 
erregistratuz gero, jarraipen programa bat ezarri, gutxienez 3 
urtetik behin. 

59. Jarraipen programa bat definitu eta ezarri, gutxienez 3 
urtean behin gauzatzeko, Woodwardia radicans, Trichomanes 
speciosum, Dryopteris aemula eta Stegnogramma pozoi 
populazioen jarraipena egiteko. 

60. Kudeaketa tresnaren indarraldiko lehenengo hiru urteetan 
behar adinako zehaztasunarekin ezarri BBZko basoen egungo 
kontserbazio egoeraren abiapuntua, aurreko neurriak 
aplikatzetik lortutako informazioa erabiliaz. 

61. Landa lanak aprobetxatu "basa fauna eta florarentzako 
baliozko elementu natural, kultural eta geomorfologikoen 
inbentario ireki geoerreferentziadunari" jarraipena emateko eta 
hor sartu basoko interes ekologikoko zuhaitz helduekiko unadak, 
lepatutakoak, bigarren mailako espezio autoktonoak, fauna eta 
florarentzako (zohikaztegientzat, putzuentzat, ihitegientzat, 
errekentzat...) ur-puntu interesgarriak, etab. 
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3. azken 

helburua. 
Basoen azalera hazi eta baso helduen naturaltasun 

eta egiturazko konplexutasun mailak lortu. 

3.3. 
helburu 

eragilea 

Baso autoktonoak kontserbatu egin dira espezie eta 
egitura arloko aniztasuna hobetuaz  

Jardunak 62. OMPetako Antolamendu Plan Teknikoak aztertu “Mendien 
antolamendu proiektuak. Babestutako espazioetarako 
kontserbazio tresnak” (Europarc, 2013) eskuliburuan ezarritako 
irizpideak kontuan izanda eta biodibertsitatea kontserbatu eta 
hobetzeko eskakizun berrietara egokitu, basako biodibertsitatea 
babesteko, basoen naturaltasuna eta osotasun ekologikoa 
hobetzeko eta ingurumen zerbitzuak eskainiko direla bermatzeko 
helburuak, neur daitezkeen adierazleak eta berariazko neurriak 
jarriaz; hauek izango dira Planaren edo Proiektuaren 
lehentasunezko helburuak antolamenduko area publiko osoan. 
Honako irizpide hauek hartuko dira kontuan gutxienez: 

- Inguru naturala iraun eta kontserbatzeko irizpideekiko 
baso kudeaketa sustatu. 

- Baso komunitate autoktonoen egiturazko eta berariazko 
konplexutasuna hazteko neurriak ezarri. 

- Masa egitura irregularrak baso garai bihurtzeko ahalegina 
egin, banaka edo zuhaiztien arabera.  

- Urte asko dituzten zuhaitzak errespetatu eta kontserbatu, 
baita ia erorian edo ihartuta daudenak ere. Horien 
proportzioa masaren dentsitatearen eta osasun egoeraren 
araberakoa izango da.  

- Ihartutako zuraren presentziari lagundu dela lurrean dela 
zutik, gutxienez 40 m3/ha-raino iristeko. Aurrez zeuden 
ihartutako zur hondarrak errespetatu egingo dira. 

- Zuhaixka eta zuhaitz espezie osagarriak errespetatu lanak 
egiten direnean. 

- Masa autoktonoen eta hauen eta ur inguruaren arteko 
jarraipenari lagundu. 

- Basoko lanen egutegia dauden fauna espezieetara egokitu, 
komunitatearen intereseko baso-faunako espezieen 
sentsibilitaterik handieneko aldian eta eskualdeko interesa 
dutenen aldian lanik egin ez dadin. 

- Esekitako solidoen, fitosanitarioen eta plagiziden ibai 
sarerako ekarpena minimizatu. 

- Konifero sailen ordez baso hostozabal autoktonoak jarri 
pixkanaka. 

- Zura ateratzeko metodo alternatiboak sustatuko dira, 
ahalik eta basoko pista berri gutxien egin dadin, 
komunitate intereseko habitatak edota espezieak dituzten 
areen zeharkagarritasuna eta zatiketa txikitzeko. 
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3. azken 

helburua. 
Basoen azalera hazi eta baso helduen naturaltasun 

eta egiturazko konplexutasun mailak lortu. 

63. BBZko basoetan ihartutako zura gehitu, dagoen egur eskaria 
eta eskura dagoen zura ebaluatuaz eta sortzeko prozesua 
bizkortuaz basoetan eraztunak jarriaz eta basoak moztuaz, 
neurri mota desberdinetako 40 m3/ha lortu arte batez beste 
gutxienez, eta gutxienez zutik dauden bost zuhaitz ihartu egon 
beharko dira hektareako, 25 cm baino gehiagoko diametroa 
dutenak eta 2 m baino gehiagoko garaierakoak. 

64. La Brenako (51 ha) ameztian argiguneak eta soilketak 
egingo dira, horren ondoriozko zura lurrean utziko da ezarritako 
ihartutako zur parametroak lortzeko. 

65. Berez berritzeko arazoak dituzten basoko eremuak 
identifikatuko dira, abeltzaintza kentzeko, eta ganadua ez 
sartzeko itxiturak egingo dira. 

66. Haltzadi kantauriarraren gutxienez 10 ha-ren kontserbazio 
egoera hobetuko da, eragin txikiko parte hartzeen bidez, hala 
nola, dauden espezie aloktonoen oinetan eraztunak jarriaz, 
pixkanaka erreka bazterreko landaredia sar dadin eta egongo 
diren aldaketa mikroklimatikoak txikitu daitezen. 

67. Arreturas eta Lanzasagudaseko pinudi helduetan intereseko 
basa hegaztiak kontserbatzeko intereseko areak identifikatu eta 
mugatu, eboluzio librean mantentzeko, basoaren lehengoratze 
eta berreskuratzeko naturala aurreratuta dagoen eremuei 
lehentasuna emanaz eta intereseko espezieen ugalketa 
hauteman den eremuei ere bai, hala nola, basako harrapariak 
edo okil beltza daudenei.  
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1.4. ERKIDEGO HARKAIZTARRAK 

4. azken 

helburua. 
Mehatxatutako espezie harkaiztar guztien populazio 

bideragarriak mantendu eta BBZren baldintzak 
hobetu, espezie hauek hartzeko gaitasuna izateko 

4.1. 

helburu 
eragilea 

BBZko habitat harkaiztiarren kontserbazio egoerari 

eta bertako intereseko espezieen populazioari 
buruzko ezagutza maila hazi egin da 

Jardunak 
68. Komunitate hauen azterketa sakona egin, identifikatutako 
intereseko habitat moten kartografia zehatza barne. 

69. Gutxienez 6 urtetik behin jarraipena egin, Juncus trifidus, 
Narcissus pseudonarcissus gr. nobilis, Primula integrifolia eta 
Sempervivum vicentei populazioen kontserbazio egoera, 
banaketa eta joera zein diren jakiteko. 
 

 

70. Balizko habitaten prospekzioak egin, Tofieldia calyculata 
populazioak hautemateko, eta dagokionean erroldatu eta 
populazio horien kontserbazio egoeraren diagnostikoa egin. 
Espezie honen populazioak aurkituz gero, aurreko neurrian 
ezarritako jarraipenean sartuko dira. 
 
Neurri honek esan nahiko du espezie horietako populazioak izan 
ditzaketen BBZko beste giroetan behar adinako zehaztasun 
mailarekiko prospekzioa egin beharko dela eta ondoren 
kartografiatu eta zehatz ezaugarritu beharko dela, eta 
beharrezkoa izanez gero, bere habitata babestu, lehengoratu eta 
mantentzeko berariazko neurriak ezartzeko proposamena ere 
egin beharko dela. 
 

71. Sai zuriak habiak egiteko erabilitako BBZko arearik 
zehatzenak ezarri eta mugatu, eta populazio ugaltzailearen eta 
ugalketa parametroen urteroko jarraipena egin, banakoen 
presentzia edo ausentzia egiaztatu, baita egondako bajak, 
ordezkatzeak eta balizko mehatxuak ere, Euskadiko Hegazti 
Nekrofagoak Kudatzeko Planean ezarri legez. 
 

72. Urtesasoi egokietan prospekzioak egin, BBZko ebakietan 
belatz handiak, arrano beltzak eta hontz handiak umeak 
ateratzeko lurralderik duten ikusteko eta, dagokionean, horien 
populazioen eta ugalketa parametroen urteko jarraipena egin. 
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4. azken 

helburua. 
Mehatxatutako espezie harkaiztar guztien populazio 

bideragarriak mantendu eta BBZren baldintzak 
hobetu, espezie hauek hartzeko gaitasuna izateko 

4.2. 

helburu 
eragilea 

Erkidego harkaiztiarren mehatxurako faktoreei 

aurrea hartu eta kendu 

Jardunak 
73. Erabilera publikoko jardunek erkidego harkaiztiarretan izan 
dezaketen eragin maila aztertu eta beharrezkoa dela ikusiz gero, 
horien kontserbazio egoeran eragin negatiboa izan dezaketen 
jardunak arautzeko proposatu. 

74. Bideragarritasuna aztertu, eta dagokionean, kontserbazio 
programa bat garatu ex situ, hazi bideragarriak biltzeko aukera 
baloratuaz eta Juncus trifidus, Primula integrifolia eta 
Sempervivum vicentei espezieak germoplasma bakuan gordeaz. 

75. Pozoituta hiltzen diren sai zurien jarraipena egin, kasuak 
erregistratu eta arriskua ebaluatu, espezie honen eta beste 
harrapari batzuen urteko hilkortasun-tasa monitorizatuaz, eta sai 
arrea, miru beltza eta miru gorria sartu gutxienez BBZn eta bere 
inguruan. 

76. Tokiko ehiztari-elkarteekin batera, Kontserbazio Bereziko 
Eremuan (KBE) dauden ehiza-barrutietako ehiza-antolamenduko 
planak berraztertzea, gutxienez hau sartuta:  
 

- Babes erregimenean dauden espezieei zuzeneko eragina, 
arriskua edo eragozpena saihesteko neurriak, arauak edo 
jarraibideak eta kontserbazio helburuekin 
bateragarritasuna bermatu. 

- Orduntera ehiza ez beste xederen batekin doazen 
pertsonei arriskuak eta oztopoak saihesteko neurriak, 
arauak edo jarraibideak, ehiza guneak bereziki mugatuaz, 
ehiza egutegia egokituaz, erreserbako eremuak 
mantenduaz eta segurtasun eremu egokiak mantenduaz. 

- Zaintza eta kontrol zerbitzuen zuzkidurarako gutxieneko 
beharrak. 
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1.5.- KUDEAKETARI LAGUNTZEKO TRESNAK 

1.5.1. BIODIBERTSITATEARI BURUZKO EZAGUTZAK ETA INFORMAZIOA 

5. azken 
helburua. 

Ordunteko biodibertsitatearen kontserbazioaren 
oinarrizko egoera behar bezain zehatz ezagutu eta 
galera edo narriadura eragin dezaketen zergatiak 

ere bai, epe luzean mantentzea bermatuko duten 
neurriak diseinatu ahal izateko 

5.1. 

helburu 
eragilea 

Kontserbatzeko habitat interesgarri guztien 

eguneratutako kartografia dago, baita Ordunteko 
dibertsitate biologikorako edo osotasun 

ekologikorako garrantzitsuak diren natur edo kultur 
arloko elementu edo enklabeena ere. 

Jardunak 
77. “Basa fauna eta florarentzako baliozko elementu natural, 
kultural eta geomorfologikoen inbentario ireki 
geoerreferentziaduna” egin. Inbentarioak bertako elementuen 
ezaugarriak eduki beharko ditu, eta gutxienez zergatik sartu 
diren azaldu beharko du. 

5.2. 
helburu 

eragilea 

Kontserbazioaren xede diren habitat eta basoko 
espezie guztien kontserbazio egoera ezagutzen da 

5.3. 
helburu 

eragilea 

BBZen eta bere inguruan basa faunaren heriotza ez 
naturalen puntu beltzen mapa egin da 

Jardunak 
78. Gorlizko Basa Fauna Berreskuratzeko Zentrora Ordunteko 
BBZtik eta ingurutik eramaten diren basa espezie guztien 
erregistro informatikoa egin. Lesio mota, zergatia eta hartu den 
puntuaren koordenada geografikoa adieraziko dira. Pozoitzea 
izanez gero, azterketa toxikologikoak egingo zaizkio, zehapen 
eta administrazio arloko jarduerak hasteko emaitza fidagarriak 
bermatzeko metodoak erabiliaz. 

79. Lortutako informaziorekin puntu beltzen mapa bat egin, 
argindar hariekin edo beste azpiegiturekin izandako talkak, 
elektrokuzio bidezko heriotzak, tiroak, pozoitzeak, harrapaketak 
eta zergati ez naturalengatiko beste ohiko edozein heriotza 
kausaren informazio geroerreferentziadunarekin. Hiru urtean 
behin eguneratuko da mapa eta neurri zuzentzaileak 
proposatuko dira, plan honetan eta ondorengoetan sartzeko. 

80. Basa faunaren heriotza ez naturalen gaineko urteko txostena 
egin, hartutako prebentzio neurriak eta horien emaitzak jarri, 
eta interesa duten pertsona eta erakunde guztien esku utzi. 
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1.5.2. KOMUNIKAZIOA, HEZIKETA, PARTE HARTZEA ETA HERRITARREN 
KONTZIENTZIA 

6. azken 
helburua. 

Ordunteko BBZ kontserbatzeko herritarren 
inplikazioa sustatu 

6.1. 

helburu 
eragilea 

Herritarrei informazio ulergarria ematen zaie aldiro 

Ordunteko biodibertsitatearen kontserbazio egoerari 
buruz, aurkako egoerak sortzen dituzten zergatiez, 

horri buruzko politika publikoez eta emaitzez 

Jardunak 
81. Habitatak, flora eta fauna kontserbatzeko neurriei buruzko 
komunikazio eta informazio programa garatu, erasana izan 
dezaketen gizarteko sektoreentzat edo neurri horietan parte 
hartze aktiboa izan dezaketenentzat. Programan, gutxienez, 
informazioko hiru taula diseinatu eta jarriko dira BBZko puntu 
estrategikoetan eta informaziorako liburuxka bat ere egingo da. 

82. Dibulgazio bideo bat egingo da BBZko tokirik ezagunenak eta 
ezezagunenak erakusteko, osperik ez duten, aitorpenik ez duten 
eta, ondorioz, gizarteak gutxi baloratzen dituen habitatei balioa 
emateko. Ikastetxe, administrazio eta elkarteetan banatuko da 
bideoa eta Armañongo Parke Naturaleko interpretazio zentroan 
ere emango da, gertu baitago. 

83. Parte hartze prozesuan ikusitakoaren arabera, Ordunteren 
kontserbaziorako aldekoak edo aurkakoak izan daitezkeen 
eragile sozial eta ekonomiko garrantzitsuak hautatuko dira, 
euren egungo ezaguerak, jarrerak eta jokaerak aztertuko dira, 
eta burutzapenean zerikusi arduratsua izateko planteatutako 
oztopoak identifikatuko dira. 

84. Aurreko neurrian identifikatutako eragile giltzarri 
bakoitzarentzako berariazko ekintzak definitu, ezagutza eta 
ulermen egokia izateko, jarrera aldaketak sustatzeko eta 
Ordunteko biodibertsitatearen aurkako jarrerak gerarazteko edo 
aldatzeko. Bereziki proposatu beharko dira: a) BBZren onurak 
jakinaraztea b) horri buruzko ezagutzak eta gizarte onespena 
hobetzea tokiko erkidego eta erakundeetan. 

85. Praktika onen berariazko tailer bat egin abeltzainen eta 
BBZko administrazio kudeatzaile erantzuleen arteko jarrerak 
gerturatzeko, abeltzaintza eta elementu giltzarriak hobetzeko 
eta kontserbatzeko neurrien garapena bateragarriak izan 
daitezen. 
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6. azken 

helburua. 
Ordunteko BBZ kontserbatzeko herritarren 

inplikazioa sustatu 

86. Karrantza eta Artzentaleseko Udalekin koordinazioan BBZren 
eta Natura 2000 Sarearen balio naturalak komunikatzeko 
berariazko kanpaina bat diseinatu eta garatu, Pando, Bernales, 
Lanzas Agudas, Aldeacueva eta La Calera del Prado guneetan. 

6.2. 
helburu 

eragilea 

Erabilera publikoa arautu da komunikazioa hobetu 
dadin eta herritarrek tokia kontserbatzeari buruzko 

kontzientzia handiagoa izan dezaten eta habitatetan 
izan dezaketen balizko eragina saihestu dadin eta 

kontserbazioaren xede diren basa espezieei buruz 
kontzientzia handiagoa izan dezaten 

Jardunak 
87. BBZko bisitarien azterketa egin xede hauekin:  

- Bisitarien profila zehazteko (ibiltariak, mendizaleak, 
familiak, etab.), horien motibazioa, BBZei buruz dituzten 
ezagutzak eta NS2000ra buruz dutena zehazteko, baita 
erabilera publikoko ekipamenduen eskaria zehazteko ere.  

- Ordunteren aisiako balioa zenbatesteko, “bidaiaren kostua” 
metodologia erabiliaz. 

- Egungo erabilera publikoaren ondoriozko balizko eragin 
negatiboak zehaztu eta baloratzeko.   

- Datozen urteetan garatuko den erabilera publikoa 
arautzeko balizko ekintzak bideratzeko, dela erabilera 
publikoko azpiegitura berriak arautzeari dagokionez dela 
lurraldeko balioentzat eragin negatiboa izan dezaketen 
jarduerei dagokienez. 

88. GR-123 hobeto seinalatu, inguruko balio naturalez 
ohartarazteko eta sentsibilizatzeko seinaleak ere jarri, habitat 
higrozohikaztuetan arreta berezia ezarriaz. 

89. Ibilbide didaktikoa egin eta seinalatu, Peñalargako bidexka 
aprobetxatuaz (20 km); hor zuhaitz apartekoak ikus daitezke, 
baso mota desberdinak, ameztiak eta hariztiak besteak beste, 
erreken ibarbideak, larre-txilardi mosaiko eremuak eta basoko 
landareak. 

90. Aldiro ebaluazioak egin herritarrek BBZen eta horien 
helburuen inguruan duten ezagutza, jarrera eta jokaera 
ezagutzeko, komunikazio, heziketa eta herritarrak 
kontzientziatzeko ekintzak berbideratu ahal izateko. 
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1.5.3. GOBERNANTZA 

7. azken 

helburua. 
Eskumendun erakunde publiko eta pribatu guztien 

erakunde mailako koordinazioa hobetu eta 
ingurumenari eta sektoreari buruz jada badagoen 
araudi osoa egokitu, agiri honekin koherentea izan 

dadin 

7.1. 
helburu 

eragilea 
Batzorde tekniko iraunkorra sortuko da, Eusko 
Jaurlaritzako Biodibertsitaterako Zuzendaritzaren, 

Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Karrantza eta 
Artzentaleseko Udalen jardunak koordinatzeko 
Ordunteko BBZn. Organo kudeatzaileak Ordunteko 

KBEko interes ekonomiko eta sozialen ordezkari bat 
sartu ahal izango du koordinazio organoan.  
 

7.2. 

helburu 
eragilea 

Ingurumen eta sektore arloko araudi guztia egokitu 

da, dokumentua errazago aplikatzeko 
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2.- KONTSERBAZIOAREN XEDE DIREN HABITATAK, FLORA ETA FAUNA KONTSERBATZEKO NEURRIAK 

“Kontserbatzeko xede den habitat edo espezie bat" egoera txarrean dagoela zehaztuz gero, funtsezko elementu edo kudeaketaren xede 
bihurtzen da. Horrek esan nahi du kontserbatzeko berariazko neurriak hartuko direla berehala, non eta neurri horiek ez dauden jada 
aurreikusita kudeaketa tresnan beste funtsezko elementuren batentzat eta nahikoa izan habitat edo espezie horrek kontserbazio egoera 
egokia lor dezan. Kasu honetan, ondorengo taulan ageri dira berariazko jardunak eta arauak, orientatzeko. 

HIC/EUNIS 
kodea Izendapena Adierazgarr

itasuna 
Kontserbazio 

egoera 
Ondo datozkion kontserbazio 

arauak 
Ondo datozkion 

kontserbazio neurriak 

4020*/F4.12 

Eremu epeletako txilardi heze 
atlantikoak, Erica ciliaris eta Erica 
tetralix / Txilardi kantauriar 
higrofiloak Erica tetralixekin 

A 

Aurkakoa-
Desegokia 

1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,1
8,19,20 

91-102, 104-121 

11, 12,24,26,28,29, 85,87,88 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

 
4030/F4.21(
X), F4.21(Y), 
F4.23(X), 
F4.237     

Europar txilardi lehorrak / 
Ahabitegia, Erica arbórea txilardi 
garaia, Ulex sp. nagusi den txilardi 
atlantikoa, txilardi kantauriar-
piriniotarra Erica vagans eta E. 
Cinerearekin. 

A 

Ezezaguna 21-42, 91-102, 104-121 24,25,26,28,29,31,32,33,34,35,
36,37,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

6230*/E1.7, 
E1.73 

Formazio herbosoak Nardusekin, 
espezie ugarirekin, mendi 
guneetako sustrato silizeoen 
gainean (eta Europa kontinentaleko 
azpi mendietakoak) /  Agrostis eta 
Festuca duten larreak, larre 
silizikoloak Deschampsia 
flexuosarekin 

A 

Aurkakoa-
Desegokia 

21-42, 91-102, 104-121 24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
35,36,37,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

6430/E5.53 

Megaforbio eutrofo higrofiloak estai 
menditarretik alpinarrerako 
lautadetako orletan /  Megaforbio 
piriniotar eta iberiarrak 

B 

Aurkakoa-
Desegokia 

21-42, 91-102, 104-121 24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,
35,36,37,39,77,85,87,89 

78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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6510/E2.21 
Segatzeko larre pobreak garaiera 
txikikoak / Sega atlantikoko larreak, 
ganadua larrean ibili gabeak 

C 
Aurkakoa-
Desegokia 

21-42, 91-102, 104-121 24,26,28,29, 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

7130*/D1.2 
Estalkiko zohikaztegiak (* 
zohikaztegi aktiboentzat) / Estalkiko 
zohikaztegiak 

A 
Aurkakoa-Txarra 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1

5,16,17,18,19,20 

91-102, 104-121 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,13,15,16,18,
19,20,21,22,23,85,87,88,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

7140/D2.3 Trantsizioko mireak / Padura 
azidofilo-esfagnalak A 

Aurkakoa-
Desegokia 

1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,
17,18,19,20 

91-102, 104-121 

1,2,3,4,5,7,8,15,16,18,19,20,2
1,22 ,23,85,87,88,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

8220/H3.1 
Malda harrokatsu silizeoak landaredi 
kasmofitikoarekin / Harkaitz 
silizeoetako landaredia 

B 
Aurkakoa-
Desegokia 

75-102, 104-121 68,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

8230/H3.1(X
) 

Harkaitz silizeoak Sedo-Scleranthion  
landare aitzindariekin edo Sedo albi-
Veronicion dilleniirekin / Plataforma 
erdi biluzietako landaredia, harkaitz 
silizeoetan 

A 

Aurkakoa-
Desegokia 

75-102, 104-121 68,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

9120/G1.62 

Pagadi azidofilo atlantikoak Ilex eta 
batzuetan Taxus (Quercion robori-
petraeae edo Ilici-Fagenion) 
ohianpearekin / Pagadi azidofilo 
atlantikoak 

A 

Aurkakoa-
Desegokia 

43-49, 51-56, 57-60, 63,68,71, 91-
102, 104-121 

40,41,42,43,44,45,46,51,53,55,
56,60,61,62,63,65,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

91E0*/G1.21
(Z) 

Alnus glutinosa eta Fraxinus 
excelsior baso alubialak / Ibai 
ertzeko haltzadi eurosiberiarra  

C 
Aurkakoa-Txarra 43-64, 68, 91-102, 104-121 45,46,48,49,50,51,52,53,55,56,

58,60,61,62,63,65,66,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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9230/G1.7B
1, G17B2 

Galizia-Portugaleko hariztiak 
Quercus robur eta Quercus 
pyrenaicarekin / Quercus pyrenaica 
zentro-iberiarren basoak, amezti 
kantauriarrak 

B 

Aurkakoa-Txarra 43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 
104-121 

42,45,46,47,51,53,55,56,58,60,
61,62,63,65,66,85,87,89, 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

9340/G2.12
1 

Quercus ilex y Quercus rotundufolia 
artadiak / Quercus ilex 
mesomediterranearren basoak 

C 
Aurkakoa-
Desegokia 

43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 
104-121 

46,51,53,55,56,60,61,62,63,65,
66,85,87,89, 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

G1,82 Pagadi-harizti azido atlantikoa - 

Aurkakoa-
Desegokia 

43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 
104-121 

42,45,46,51,53,55,56,60,61,62,
63,65,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

G1,86 Harizti azidofilo ibero-atlantikoak - 

Aurkakoa-Txarra 43-49, 51-56, 57-60, 63,68,91-102, 
104-121 

42,45,46,51,53,55,56,60,61,62,
63,65,85,87,89 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

 

Kodea Espeziea 
DH 

eransk
ina 

DA 
eransk

ina 

LESPRE 
eta 

EAEE 
MEEK Kontserbazio 

egoera 
Ondo datozkion kontserbazio 

arauak 
Ondo datozkion 

kontserbazio neurriak 

12730 Allium victorialis     BITXIA Onuragarria  66,75-80,85-87,89-99,101-102,104-
121 

68, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10826 Arnica montana IV   ZAUR Aurkakoa-Txarra 21-42,66,91-99101-102,104-121  35,37, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12462 Bartsia alpina     ZAUR Aurkakoa-Txarra 21-42,66,91-99101-102,104-121 35,37, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12655 Carex rostrata    EEP Aurkakoa-
Desegokia 

21-42, 66,91-99,101-102,104-121 15,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 
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14153 
Cirsium 
heterophyllum     EEP Aurkakoa-Txarra 21-42,66,91-99,101-102,104-121 35,37, 

77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10880 Crepis pyrenaica    ZAUR Aurkakoa-Txarra 21-42,66,91-99,101-102,104-121 35,37, 
77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10679 
Dryopteris 
aemula    BITXIA Onuragarria  65-67, 91-99,101-102,104-121 59,77,78,79,80,81,82,83,84,86,

90 

12682 
Eriophorum 
vaginatum    EEP Aurkakoa-Txarra 1-20, 66, 91-99,101-102,104-121 2,7,15,19,77,78,79,80,81,82,83

,84,86,90 

16660 Gentiana lutea V   ZAUR Aurkakoa-Txarra 21-42,66,91-99,101-102,104-121 37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10681 Huperzia selago V   BITXIA Onuragarria  66,75-80,85,86-87, 89-90, 91-99,101-
102,104-121 

68,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10788 Ilex aquifolium    IE Onuragarria  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12588 Juncus trifidus    EEP Aurkakoa-Txarra 66,91-99,101-102, 104-121 68,69,73,76,77,78,79,80,81,82,
83,84,86,90 

10682 
Lycopodium 
clavatum V   BITXIA Aurkakoa-Txarra 21-42,66, 91-99,101-102,104-121 37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,

90 

12000 
Menyanthes 
trifoliata     EEP Aurkakoa-Txarra 66, 91-99,101-102,104-121 15,19,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10744 
Meum 
athamanticum    EEP Aurkakoa-Txarra 21-42,66, 91-99,101-102,104-121 35,37,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

16675 
Narcissus 
bulbocodium V   IE Onuragarria  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 



 

25 

 

14245 
Narcissus 
pseudonarcissus II    * 

BITXIA Onuragarria  66,75-80-85-87, 89-99, 101-102,104-
121  

68,69,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

10668 
Ophioglossum 
lusitanicum    ZAUR Aurkakoa-Txarra 21-42, 66,91-99,101-102,104-121 37,77,78,79,80,81,82,83,84,86,

90 

10667 
Ophioglossum 
vulgatum    BITXIA Onuragarria  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

11985 
Pinguicula 
lusitanica    BITXIA Aurkakoa-

Desegokia 
66, 91-99,101-102,104-121 15,77,78,79,80,81,82,83,84,86,

90 

12170 
Primula 
integrifolia    ZAUR Aurkakoa-Txarra 66,91-99,101-102, 104-121 68,69,73,76,77,78,79,80,81,82,

83,84,86,90 

12719 Ruscus aculeatus V   IE Onuragarria  66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14397 Salix aurita    BITXIA Aurkakoa-Txarra 66, 91-99,101-102,104-121 18,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

12366 Salix cantabrica    BITXIA Aurkakoa-
Desegokia 

66, 91-99,101-102,104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10385 
Sempervivum 
vicentei    EEP Aurkakoa-Txarra 66,91-99,101-102, 104-121 68,69,73,76,77,78,79,80,81,82,

83,84,86,90 

12222 Sorbus hybrida    EEP Aurkakoa-Txarra 66,72,91-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10717 Taxus baccata    IE Onuragarria  66,91-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

12380 Tozzia alpina     ZAUR Aurkakoa-Txarra 21-42, 66,91-99,101-102, 104-121 35,37,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10660 
Trichomanes 
speciosum II-IV    * 

ZAUR Aurkakoa-Txarra 65,66,67, 91-99,101-102, 104-121 59,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 
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12715 Veratrum album     IE Onuragarria  66,72,91-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10649 
Woodwardia 
radicans II-IV    * 

ZAUR Aurkakoa-Txarra 65,66,67, 91-99,101-102, 104-121 59,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

14131 
Parachondrostom
a miegii II    

Ezezaguna 91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14126 
Callimorpha 
quadripunctaria II    

Onuragarria  91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10008 
Elona 
quimperiana II-IV  

 * 
 

Onuragarria  91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10012 
Euphydryas 
aurinia II  

 * 
 

Ezezaguna 91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10022 Lucanus cervus II   * IE Ezezaguna 74, 91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10033 Rosalia alpina II-IV   * IE Ezezaguna 73, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 57,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10042 Alytes 
obstetricans 

IV    *   Onuragarria   91-92, 94-99, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10044 Coronella 
austriaca 

IV    *   Onuragarria  91-92, 94-99, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10048 Hyla arborea  IV    *  Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

16549 Ichthyosaura 
alpestris 

     VU ZAUR Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10463 Lacerta bilineata IV   *  Onuragarria  
91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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10054 Podarcis muralis IV    *   Onuragarria  
91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10056 Igel iberiarra IV    * IE Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99 ,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10061 Accipiter gentilis    * BITXIA Ezezaguna  68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,78,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

10062 Accipiter nisus    * IE Ezezaguna 68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,78,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

10067 Actitis hypoleucos    * BITXIA Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10071 Alcedo atthis  I  * IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10081 
Anthus 
campestris  I  * 

IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10086 Aquila chrysaetos  I  * 
ZAUR Aurkakoa-

Desegokia 
81,84,87-90, 91-92, 94-99, 101-121 68,73,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10091 Asio flammeus  I  * BITXIA Ezezaguna  91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10098 Bubo bubo  I  * BITXIA Ezezaguna 81,84,87-90, 91-92, 94-99, 101-121 68,72,73,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

10110 
Caprimulgus 
europaeus  I  * 

IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10114 Carduelis spinus    * IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10126 Circaetus gallicus  I  * 
BITXIA Aurkakoa-

Desegokia 
68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10125 Cinclus cinclus    * IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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10128 Circus cyaneus  I  * IE Aurkakoa-Txarra 21-42, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 38,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10131 
Coccothraustes 
coccothraustes   

 * 
IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10135 Corvus corax    IE Aurkakoa-
Desegokia 

81,87,92, 94-99, 101-121 68,76,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10144 
Dendrocopos 
minor   

 * 
IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10145 
Dryocopus 
martius  I  * 

BITXIA Onuragarria  69-70, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10154 Falco columbarius  I  * BITXIA Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10156 Falco tinnunculus  I  * 
BITXIA Aurkakoa-

Desegokia 
81,84,87-90, 91-92, 94-99, 101-121 68,72,73,76,77,78,79,80,81,82,

83,84,86,90 

10157 Falco subbuteo    * BITXIA Ezezaguna 68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10159 
Ficedula 
hipoleuca   

 * 
BITXIA Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10174 Gyps fulvus  I  * IE Onuragarria  81,87-92, 94-99,101-102, 104-121  68,73,75,76,77,78,79,80,81,82,
83,84,86,90 

14014 
Hieraaetus 
pennatus  I  * 

BITXIA Aurkakoa-
Desegokia 

68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10182 Jynx torquilla    * IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10183 Lanius collurio  I  *  Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 
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10626 Lanius excubitor    ZAUR Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10197 Lullula arborea  I  *  Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10206 Milvus migrans  I  * 
 

Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10207 Milvus milvus  I IP EEP Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 75,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10216 
Neophron 
percnocterus  I  VU ZAUR Aurkakoa-

Desegokia 
81-84, 87-92, 94-99,101-102, 104-121 68,71,72,73,75,76,77,78,79,80,

81,82,83,84,86,90 

10236 Pernis apivorus  I  * 
BITXIA Aurkakoa-

Desegokia 
68, 91-92, 94-99,101-102, 104-121 54,67,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10263 
Pyrrhocorax 
graculus   

 * 
IE Ezezaguna 81,87-92, 94-99,101-102, 104-121 68,73,76,77,78,79,80,81,82,83,

84,86,90 

10264 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax  I  * 

IE Ezezaguna 81,87-92, 94-99,101-102, 104-121 68,73,76,77,78,79,80,81,82,83,
84,86,90 

10298 Sylvia undata  I  *  Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10320 Canis lupus V  
 * 

 
Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 30,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10322 
Eptesicus 
serotinus IV  

 * 
IE Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10323 Felis sylvestris IV   * IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

14144 Glis glis    VU ZAUR Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 



 

30 

 

10331 Martes martes   
  

BITXIA Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10333 
Miniopterus 
schreibersii II-IV   VU ZAUR Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10449 Mustela erminea    * IE Ezezaguna 91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10334 Mustela lutreola II  
IP 

EEP Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 58,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10336 Mustela putoris V   
  

IE Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10339 
Myotis 
daubentonii IV  

 * 
IE Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10340 
Myotis 
emarginatus II-IV   VU ZAUR Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10341 Myotis myotis II-IV   VU EEP Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10343 Myotis nattereri IV  
 * 

IE Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10345 Nyctalus leisleri IV  
 * 

IE Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,
86,90 

10347 Pipistrellus kuhlii IV  
 * 

IE Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,77,78,79,80,81,82,83,84,86,
90 

10349 
Pipistrellus 
pipistrellus IV  

 * 
IE Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,77,78,79,80,81,82,83,84,86,

90 



 

31 

 

10350 Plecotus auritus IV  
 * 

IE Aurkakoa-
Desegokia 

91-92, 94-99,101-102, 104-121 77,78,79,80,81,82,83,84,86,90 

10351 
Plecotus 
austriacus IV  

 * 
IE Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10354 
Rhinolophus 
ferrumequinum II-IV   VU ZAUR Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,77,78,79,80,81,82,83,84,86,

90 

10355 
Rhinolophus 
hipposideros II-IV  

 * 
IE Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 

10353 
Rhinolophus 
euryale II-IV   VU EEP Aurkakoa-

Desegokia 
91-92, 94-99,101-102, 104-121 55,56,77,78,79,80,81,82,83,84,

86,90 
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3.- HELBURU OPERATIBOAK BETETZEAREKIN LOTUTAKO 
JARDUEREN ZENBATESPEN EKONOMIKOA 

Taula honetako aurrekontuak gutxi gorabeherakoak dira: (*) ikurra dutenak 
Life Ordunte Jasangarria proiektuan sartuta daude. 

Jardunek lehentasun hau dute: (E): Ezinbestekoa; (B): Beharrezkoa; (K): 
Komenigarria 

 
Kod Neurria/Jarduna P Gutxi 

gorabehera

ko kostua € 
1 Zalamako zohikaztegia eta bere babes perimetroa 

Lehengoratze Ekologikoko Zonan sartu, agiri honetan 
ezarritako zonifikazioaren arabera. 

I 0 

2 Zalamako zohikaztegian zohikatz ezpondak egonkortzeko 
erabilitako sare geozuntzen gaineko berrereintza amaitu, 
zohikaztegietako ohiko espezieen tokiko haziekin, hala nola, 
Eriophorum vaginatum, E. angustifolium, Agrostis curtisii, 
Calluna vulgaris edo Vaccinium myrtillus. 

I 12.000 

3 Zalamako zohikaztegiaren perimetroa egonkortu, higaduraren 
ondorioz ezponda berriak irekitzen ari baitira, eta horren 
ondorioz ura eta zohikatza galtzen da. 

I 6.000 

4 Narriadura arazoekiko padura inguruak aldi baterako ixtea 
egokia den aztertu, baita lurzorua trinkotuta dutenak edo 
euren landare erkidegoak aldatuta dituztenak ere.  

N 2.000 

5 Azterketa bat egin, habitat higrozohikaztuen balizko erasana 
kontuan izanda, eta dauden pista eta bideetan motordun 
ibilgailuen trafikoa mugatzeko beharrezko jarduerak egin. 

I 15.000 

6 Zirkulatzeko toki egokiak identifikatu eta behar bezala 
adierazi, eta berariaz adierazi pistetatik kanpo ezin dela ibili 
Rebedules 2 eta 3 eta Bernales paduren inguruan. 

I 12.000 

7 Parametro neurgarriak definitu eta ezarri, esfagnalen 
kontserbazio egoera, denboran izan duten eboluzioa eta 
monitorizazio prozedurak eta aldizkakotasuna ezartzeko.   

N 12.000 

8 BBZn erregistratutako esfagnalen kontserbazio egoera 
berrikusi, aurreko neurketan ezarritako parametroak eta 
prozedurak ezarriaz, eta egoki iritzitakoan kontserbazio egoera 
hobetzeko berariazko neurriak eskaini.  

N 15.000 

9 Zalamako zohikaztegiaren azterketa hidrologikoa egin, 
deshidratazio prozesuen zergatiak ezartzeko eta ahal izanez 
gero eta behar izanez gero, zuzentzeko. 

C 15.000 

10 Zalamako zohikaztegiko eboluzio-prozesuen jarraipen 
programa egin. 

C 10.000 

11 BBZn txilardi hezeek hartutako azalera eta banaketa area 
zehaztu eta kartografiatu (CódUE 4020). 

N 5.000 

12 Arganeda paduran kontrol eremu bat jarri, txilardi hezeen 
dinamika, eboluzioa eta arazoa ezagutzeko (CódUE 4020).  

C 3.000 

13 Zalamako zohikaztegiaren kontserbazio egoera babesteko eta 
hobetzeko ezarritako neurrien eraginkortasuna ebaluatu. 

I 3.000 

14 7140 habitataren kontserbazio egoeraren eboluzioaz 
jarraipena egin. 

N 5.000 

15 Gutxienez hiru urtean behin jarraipena egin, Eriophorum 
vaginatum populazioen kontserbazio egoera, banaketa eta 
joera ezartzeko, eta gutxienez 6 urtean behin Carex rostrata, 
Pinguicula lusitanica eta Menyanthes trifoliata populazioen 
jarraipena egin.  

I 5.000 
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Kod Neurria/Jarduna P Gutxi 

gorabehera

ko kostua € 
16 BBZren azterketa briologiko zehatza egin, giro 

higrozohikaztuetako espezieetan arreta berezia jarriaz. 
N 12.000 

12.0
0 

Gutxienez 6 urtean behin Campylopus introflexus populazio 
briofito exotikoaren eboluzioaren jarraipena egin. 

N 3.000 

18 Landa lanak aprobetxatu ”basa fauna eta florako elementu 
natural, kultural eta geomorfologikoko elementuen inbentario 
ireki geoerreferentziatuarekin” jarraitzeko, habitat 
higrozohikaztuen presentzia erregistratu den enklabe guztiak 
sartuaz. 

N 1.500 

19 Zalamako zohikaztegiari buruzko lantalde bat sortu, 
eskumendun herri administrazio bietako teknikari arduradunen 
parte hartzearekin eta zohikaztegien eta habitat 
higroturbosoen inguruko teknikari espezialistekin. 

C 0 

20 Eremurik zaurgarrienetan, hala nola, Zalamako zohikaztegian 
edo Saldueroko paduretan, kartelak jarri; kartel horietan 
babeserako arauez eta suspertzeko jardunez gain, habitat 
honen balioak eta hauskortasuna eta kontserbatzeko 
garrantzia azaldu. 

N 3.000 

21 Tokiko biztanleria eta administrazioko langileak habitat 
higrozohikaztuen garrantziaz sentsibilizatzeko kanpainak egin, 
gizakiarentzat duten onura, berezitasunak eta bitxikeriak eta 
gure jarduerek izan ditzaketen eraginak azaldu.  

C 6.000 

22 Argitalpen tekniko bat egin batez ere administrazioetan eta 
habitat mota hau duten europar eskualdeetako ingurumen eta 
landa erakundeetan zabaltzeko; zohikaztegian bertan 
kontserbatzeko egin diren jardunak aipatuko dira, baita LIFE+ 
Ordunte Jasangarria proiektuaren markoan garatuko direnak 
eta lortutako emaitzak ere.  

C 10.000 

23 Karrantzako abeltzainen parte hartzea eta lankidetza sustatu, 
habitat higroturbosoak babesteko, lehengoratzeko eta 
hobetzeko neurriak landu eta burutzerakoan. 

N 0 

24 Larreak ordenatzeko plan bat idatzi eta onartu BBZ osorako. I 25.000 

25 OPMetan larreen aprobetxamendua eteteari buruzko 222/2005 
Dekretuan ezarritako araudia ezartzeko mekanismoak ezarri. 

N 4.000 

26 Ordunteko OPMetan larrean dabilen ganadua kontrolatzeko 
mekanismo eraginkorrak ezarri, batez ere beste autonomia-
erkidegoetako buruei dagokienez.  

N 4.000 

27 Dauden ur hartuneak aztertu (Llana de Saldueron jarriko 
direnak barne) eta berriak jartzeko beharra baloratu, 
ganaduen mugimenduak 24. jardunean ezarritako larreen 
ordenamendu planaren arabera egiteko. 

N 2.000 

28 Komunitatearen intereseko larre eta sastrakadiak Natura Balio 
Handiko nekazaritzako eremu legez sartu, abeltzaintza 
estentsiboa sustatzeko laguntzak errazago ezarri eta 2014-
2020 landa garapen programen gain jartzeko. 

I 0 

29 BBZko larreak erabiltzen dituzten ustiaketen azterketa 
sozioekonomikoa egin, jatorria, ustiaketen ekoizpenaren 
norabidea, titularren ezaugarriak eta etorkizunerako ikuspegia 
barne.  

C 12.000 

30 Otso populazioaren egoera eguneratzeko azterketa egin, baita 
abeltzaintza estentsiboari lotuta dituen arazoena ere, 
kudeaketarako proposamenak egin ahal izateko. 

I 6.000 

31 Bost uraska egin, ganadu karga berriro banatzen saiatzeko eta 
lurzorua zapaldu eta trinkotu ez dadin, Pozonegro sakanean 
eta Fuentelatabla errekaren inguruan. 

I 45.000 

32 Urasken inguruetan harlosak jarri, ahalik eta putzurik gutxien 
egon dadin eta inguruko lurzorua trinkotu eta gal ez dadin, 
uraska horietara ganadua joatearen ondorioz. 
 

I 5.000 
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Kod Neurria/Jarduna P Gutxi 

gorabehera

ko kostua € 
33 Toki estrategikoetan gatzarentzako 5-10 puntu ezarri, Llana 

de Salduero arean ganadu karga berbanatzen saiatzeko. 
N 12.000 

34 Ganadua ez pasatzeko itxiturak jarri Pozonegro eta 
Fuentelatabla erreken iturburuetan, higadura prozesurik egon 
ez dadin eta mehatxatutako flora populazioetan eraginak 
saihesteko. 

I 15.000 

35 Bideragarritasuna aztertu, eta dagokionean, ex situ 
kontserbazio programa egin, hazi bideragarriak jasotzeko 
aukera aztertu eta Arnica montana, Bartsia alpina, Cirsium 
heterophyllum, Crepis pyrenaica, Meum athamanticum eta 
Tozzia alpina espezieak germoplasma bankuan gordetzea 
baloratu. 

I 5.000 

36 Larre-txilardi mosaikoaren jarraipen plana egin airetik 
ateratako argazkiak eta bertatik bertara egindako ikuskapenak 
erabiliaz, txilardien eta larreen arteko dinamika ebolutiboa 
denboran ebaluatu ahal izateko. 

I 8.000 

37 Gutxienez 6 urtean behin populazio hauen kontserbazio 
egoera, banaketa eta joera ezartzeko jarraipena egin: Arnica 
montana, Bartsia alpina, Cirsium heterophyllum, Crepis 
pyrenaica, Gentiana lutea subsp. lutea, Lycopodium clavatum, 
Meum athamanticum,  Ophioglossum lusitanicum eta Tozzia 
alpina. 

I 5.000 

38 Gutxienez 6 urtean behin prospekzio bat egin BBZko eremu 
irekietan mirotz zuriaren (Circus cyaneus) egoera 
kontrolatzeko. 

N 3.000 

39 “Megaforbio eutrofo higrofiloak” (CódUE 6430) habitataren 
banaketa behar adinako zehaztasunarekin mugatu eta 
kartografiatu eta bere kontserbazio egoeraren balorazioa egin. 

I 3.000 

40 Kudeaketa tresna indarrean den bitartean intsinis pinuaren 
119 hektareatan pagadi azidofiloa sartu. 

I 625.000 

41 Pagadiaren berezko birsorkuntzari laguntzeko jardunak egin; 
horretarako, inguruko pagadietako hazia erein edo landareak 
landatu aurreko jarduna burutu den tokietan. 

I 175.000 

42 Koniferoen dentsitatea murriztu eta hildako zur bolumena hazi 
La Arganedako pinudien 14 hektareatan eraztunak jarri eta 
argiuneak eginaz, eta Las Escaleraseko 52 hektareatan ere 
gauza bera egin. 

I 58.000 

43 Kudeaketa tresna indarrean den bitartean eukaliptoaren 33 
hektareatan pagadi azidofiloa sartu. 

I 113.000 

44 Aurreko neurria ezarri den partzela guztietan pagadia 
berreskuratzeko jardun lagungarriak egin. 

I 35.000 

45 Ganadua ez sartzeko itxiturak egin inguruetan, 1. neurriak 
hartu diren eremuetan birsorkuntzari laguntzeko (La 
Arganeda: 11.610 m.l., Lanzasagudas: 7.500 m.l., El 
Castanal: 2.000 m.l. eta Las Escaleras: 5.700 m.l.) eta 2. 
neurriak hartu direnetan (Sobrepeña: 2.000 m.l., Llarao: 
1.000 m.l., El Bierre: 630 m.l., La Argañeda: 2.100 m.l. eta La 
Calera del Prado). 

I 24.000 

46 Gainerako basoak baso autoktono bihurtzeko egutegia egin, 
haien balizko eremuan aurreko neurriak ezarri ondoren. 

N 6.000 

47 Ganaduarentzako itxiturak egin Quercus pyrenaica ugari 
sortzen ari den txilardietan eta libre eboluzionatzen utzi. 

I 15.000 

48 Lehengoratze Ekologikoko Zonan sartu kontserbazio egoera 
txarrean dauden haltzadi guztiak. 

I 0 

49 Haltzadi kantauriarra lehengoratu gutxienez 10 m ubidearen bi 
aldeetan, plantazio ekoizleak dauden ibai ertzetako 10 km 
linealetan; lehentasuna izango dute komunitatearentzako 
intereseko iratze populazioak dauden tokiek eta  ibai ertzeko 
basaoren jarraipena hobetzen duten zatiek. 

I 40.000 
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Kod Neurria/Jarduna P Gutxi 

gorabehera

ko kostua € 
50 Vague errekako eta Arganeda ibaiko haltzadi kantauriarra 

lehengoratu, Arganedako urtegia egiteko aldatu egin baitziren 
biak. 

I 20.000 

51 Basoko habitaten kontserbazio egoeraren jarraipena egiteko 
seiurteko plana egin parametro kuantitatiboetan oinarrituta, 
basoen kontserbazio egoera zehatzago baloratu ahal izateko. 

I 8.000 

52 Ibai eta erreketako landarediaren kartografia egin behar 
adinako eskalan eta kontserbazio maila ezarri “Riparian 
Quality Index Adapted” (RQIA) erabiliaz.   

I 12.000 

53 Baso mota desberdinetan dagoen hildako zur kopurua 
ebaluatu, abiapuntuko balio bat lortzeko eta aldi berean, 
biodibertsitatea kontserbatzeko intereseko zuhaitzak 
identifikatu, basa flora eta faunarentzako intereseko 
elementuen inbentario irekian sartu ahal izateko. 

I 12.000 

54 Gutxienez 6 urtean behin Ordunteko basoen prospekzioa egin, 
basoko harraparien eta okil beltzen presentzia, bikote 
ugaltzaile kopurua eta ugaltze arrakasta egiaztatzeko. 

N 3.000 

55 Ordunteko BBZko baso inguruetako espezie kiropteroak eta 
horien ugaritasuna zehaztu, aterpeak eta garrantzizko areak 
identifikatu, espezieen araberako habitataren erabilera ikusi 
eta banaketa kartografiatu. 

I 20.000 

56 Basoko kiroptero populazioen jarraipena egin, gutxienez 3 
urtean behin. 

I 15.000 

57 Azterketa bat egin BBZko Habitaten Zuzentarauko II. 
Eranskinean dauden basoko hornogabeen populazioen egoera 
eta banaketa ezartzeko (Rosalia alpina, Lucanus cervus, 
Euphydrias aurinea eta Elona quimperiana) eta horren arabera 
gaur egun duten kontserbazio egoera definitu. 

N 10.000 

58 Prospekzio intentsiboa egin Pirinioetako desmanaren (Galemys 
pyrenaicus) eta bisoi europarraren (Mustela lutreola) egoera 
zehazteko BBZko ibai-bideetan. 

N 8.000 

59 Jarraipen programa bat definitu eta ezarri, gutxienez 3 urtean 
behin gauzatzeko, Woodwardia radicans, Trichomanes 
speciosum, Dryopteris aemula eta Stegnogramma pozoi 
populazioen jarraipena egiteko. 

I 8.000 

60 Kudeaketa tresnaren indarraldiko lehenengo hiru urteetan 
behar adinako zehaztasunarekin ezarri BBZko basoen egungo 
kontserbazio egoeraren abiapuntua, aurreko neurriak 
aplikatzetik lortutako informazioa erabiliaz. 

I 12.000 

61 Landa lanak aprobetxatu "basa fauna eta florarentzako 
baliozko elementu natural, kultural eta geomorfologikoen 
inbentario ireki geoerreferentziadunari" jarraipena emateko 
eta hor sartu basoko interes ekologikoko zuhaitz helduekiko 
unadak, lepatutakoak, bigarren mailako espezie autoktonoak, 
fauna eta florarentzako (zohikaztegientzat, putzuentzat, 
ihitegientzat, errekentzat...) ur-puntu interesgarriak, etab. 
 

N 2.000 

62 OMPetako Antolamendu Plan Teknikoak aztertu “Mendien 
antolamendu proiektuak. Babestutako espazioetarako 
kontserbazio tresnak” (Europarc, 2013) eskuliburuan 
ezarritako irizpideak kontuan izanda eta biodibertsitatea 
kontserbatu eta hobetzeko eskakizun berrietara egokitu, 
basako biodibertsitatea babesteko, basoen naturaltasuna eta 
osotasun ekologikoa hobetzeko eta ingurumen zerbitzuak 
eskainiko direla bermatzeko helburuak, neur daitezkeen 
adierazleak eta berariazko neurriak jarriaz; hauek izango dira 
Planaren edo Proiektuaren lehentasunezko helburuak 
antolamenduko area publiko osoan. 
 

I 12.000 
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Kod Neurria/Jarduna P Gutxi 

gorabehera

ko kostua € 
63 BBZko basoetan ihartutako zura gehitu, dagoen egur eskaria 

eta eskura dagoen zura ebaluatuaz eta sortzeko prozesua 
bizkortuaz basoetan eraztunak jarriaz eta basoak moztuaz, 
gutxienez neurri mota desberdinetako 40 m3/ha lortu arte 
batez beste gutxienez, eta gutxienez zutik dauden bost zuhaitz 
ihartu egon beharko dira hektareako, 25 cm baino gehiagoko 
diametroa dutenak eta 2 m baino gehiagoko garaierakoak. 

I 13.000 

64 La Brenako (51 ha) ameztian argiguneak eta soilketak egingo 
dira, horren ondoriozko zura lurrean utziko da ezarritako 
ihartutako zur parametroak lortzeko. 

N 40.000 

65 Berez berritzeko arazoak dituzten basoko eremuak 
identifikatuko dira, abeltzaintza kentzeko, eta ganadua ez 
sartzeko itxiturak egingo dira. 

I 2.000 

66 Haltzadi kantauriarraren gutxienez 10 ha-ren kontserbazio 
egoera hobetuko da, eragin txikiko parte hartzeen bidez, hala 
nola, dauden espezie aloktonoen oinetan eraztunak jarriaz, 
pixkanaka erreka bazterreko landaredia sar dadin eta egongo 
diren aldaketa mikroklimatikoak txikitu daitezen. 

I 40.000 

67 Arreturas eta Lanzasagudaseko pinadi helduetan intereseko 
basa hegaztiak kontserbatzeko intereseko areak identifikatu 
eta mugatu, eboluzio librean mantentzeko, basoaren 
lehengoratze eta berreskuratzeko naturala aurreratuta dagoen 
eremuei lehentasuna emanaz eta intereseko espezieen 
ugalketa hauteman den eremuei ere bai, hala nola, basako 
harrapariak edo okil beltza daudenei.  

I 2.000 

68 Komunitate hauen azterketa sakona egin, identifikatutako 
intereseko habitat moten kartografia zehatza barne. 

N 7.000 

69 Gutxienez 6 urtetik behin jarraipena egin, Juncus trifidus, 
Narcissus pseudonarcissus gr. nobilis, Primula integrifolia eta 
Sempervivum vicentei populazioen kontserbazio egoera, 
banaketa eta joera zein diren jakiteko. 

I 4.000 

70 Balizko habitaten prospekzioak egin, Tofieldia calyculata 
populazioak hautemateko, eta dagokionean erroldatu eta 
populazio horien kontserbazio egoeraren diagnostikoa egin. 
Espezie honen populazioak aurkituz gero, aurreko neurrian 
ezarritako jarraipenean sartuko dira. 

N 3.000 

71 Sai zuriak habiak egiteko erabilitako BBZko arearik zehatzenak 
ezarri eta mugatu, eta populazio ugaltzailearen eta ugalketa 
parametroen urteroko jarraipena egin, banakoen presentzia 
edo ausentzia egiaztatu, baita egondako bajak, ordezkatzeak 
eta balizko mehatxuak ere, Euskadiko Hegazti Nekrofagoak 
Kudeatzeko Planean ezarri legez. 
 

I 3.000 

72 Urte-sasoi egokietan prospekzioak egin, BBZko ebakietan 
belatz handiak, arrano beltzak eta hontz handiak umeak 
ateratzeko lurralderik duten ikusteko eta, dagokionean, horien 
populazioen eta ugalketa parametroen urteko jarraipena egin. 
 

N 3.000 

73 Erabilera publikoko jardunek erkidego harkaiztiarretan izan 
dezaketen eragin maila aztertu eta beharrezkoa dela ikusiz 
gero, horien kontserbazio egoeran eragin negatiboa izan 
dezaketen jardunak arautzeko proposatu. 
 

N 6.000 

74 Bideragarritasuna aztertu, eta dagokionean, kontserbazio 
programa bat garatu ex situ, hazi bideragarriak biltzeko 
aukera baloratuaz eta Juncus trifidus, Primula integrifolia eta 
Sempervivum vicentei espezieak germoplasma bakuan 
gordeaz. 
 

N 5.000 
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Kod Neurria/Jarduna P Gutxi 

gorabehera

ko kostua € 
75 Pozoituta hiltzen diren sai zurien jarraipena egin, kasuak 

erregistratu eta arriskua ebaluatu, espezie honen eta beste 
harrapari batzuen urteko hilkortasun-tasa monitorizatuaz, eta 
sai arrea, miru beltza eta miru gorria sartu gutxienez BBZn eta 
bere inguruan. 

I 3.000 

76 BBZko ehiza-barrutietan ehiza antolatzeko planak aztertu.  N 3.000 

77 “Basa fauna eta florarentzako baliozko elementu natural, 
kultural eta geomorfologikoen inbentario ireki 
geoerreferentziaduna” egin. Inbentarioak bertako elementuen 
ezaugarriak eduki beharko ditu, eta gutxienez zergatik sartu 
diren azaldu beharko du. 

I 5.000 

78 Gorlizko Basa Fauna Berreskuratzeko Zentrora Ordunteko 
BBZtik eta ingurutik eramaten diren basa espezie guztien 
erregistro informatikoa egin. 

I 2.000 

79 Lortutako informaziorekin puntu beltzen mapa bat egin, 
argindar hariekin edo beste azpiegiturekin izandako talkak, 
elektrokuzio bidezko heriotzak, tiroak, pozoitzeak, 
harrapaketak eta zergati ez naturalengatiko beste ohiko 
edozein heriotza kausaren informazio 
geroerreferentziadunarekin. 

I 3.000 

80 Basa faunaren heriotza ez naturalen gaineko urteko txostena 
egin, hartutako prebentzio neurriak eta horien emaitzak jarri, 
eta interesa duten pertsona eta erakunde guztien esku utzi. 

I 4.000 

81 Habitatak, flora eta fauna kontserbatzeko neurriei buruzko 
komunikazio eta informazio programa garatu, erasana izan 
dezaketen gizarteko sektoreentzat edo neurri horietan parte 
hartze aktiboa izan dezaketenentzat. 

N 6.000 

82 Dibulgazio bideo bat egingo da BBZko tokirik ezagunenak eta 
ezezagunenak erakusteko, osperik ez duten, aitorpenik ez 
duten eta, ondorioz, gizarteak gutxi baloratzen dituen 
habitatei balioa emateko. 

C 40.000 

83 Parte hartze prozesuan ikusitakoaren arabera, Ordunteren 
kontserbaziorako aldekoak edo aurkakoak izan daitezkeen 
eragile sozial eta ekonomiko garrantzitsuak hautatuko dira, 
euren egungo ezaguerak, jarrerak eta jokaerak aztertuko dira, 
eta burutzapenean zerikusi arduratsua izateko planteatutako 
oztopoak identifikatuko dira. 
 

N 4.000 

84 Aurreko neurrian identifikatutako eragile giltzarri 
bakoitzarentzako berariazko ekintzak definitu, ezagutza eta 
ulermen egokia izateko, jarrera aldaketak sustatzeko eta 
Ordunteko biodibertsitatearen aurkako jarrerak gerarazteko 
edo aldatzeko. 
 

N 4.000 

85 Praktika onen berariazko tailer bat egin abeltzainen eta BBZko 
administrazio kudeatzaile erantzuleen arteko jarrerak 
gerturatzeko, abeltzaintza eta elementu giltzarriak hobetzeko 
eta kontserbatzeko neurrien garapena bateragarriak izan 
daitezen. 
 

N 11.000 

86 Karrantza eta Artzentaleseko Udalekin koordinazioan BBZren 
eta Natura 2000 Sarearen balio naturalak komunikatzeko 
berariazko kanpaina bat diseinatu eta garatu, Pando, Bernales, 
Lanzas Agudas, Aldeacueva eta La Calera del Prado guneetan. 
 

C 6.000 

87 BBZko bisitarien azterketa egin. N 10.000 

88 GR-123 hobeto seinalatu, inguruko balio naturalez 
ohartarazteko eta sentsibilizatzeko seinaleak ere jarri, habitat 
higrozohikaztuetan arreta berezia ezarriaz. 

N 6.000 
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Kod Neurria/Jarduna P Gutxi 

gorabehera

ko kostua € 
89 Ibilbide didaktikoa egin eta seinalatu, Peñalargako bidexka 

aprobetxatuaz (20 km); hor zuhaitz apartekoak ikus daitezke, 
baso mota desberdinak, ameztiak eta hariztiak besteak beste, 
erreken ibarbideak, larre-txilardi mosaiko eremuak eta 
basoetako landareak. 

C 70.000 

90 Aldiro ebaluazioak egin herritarrek BBZen eta horien 
helburuen inguruan duten ezagutza, jarrera eta jokaera 
ezagutzeko, komunikazio, heziketa eta herritarrak 
kontzientziatzeko ekintzak berbideratu ahal izateko. 

N 5.000 

 


