
“Ordunte” Natura 2000 interes komunitarioko tokiko habitat 
eta espezieen kontserbazio egoera lehengoratu eta hobetzea, 

baliabideen aprobetxamendu jasangarria aintzat hartuz
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Euskal Herriko mendebaldeko 
muturrean kokatuta, Iberiar 

Penintsularen iparraldean, Ordun-
teko mendiek itsasoarekiko parale-
loan igarotzen diren gailur lerroka-
dura bat osatzen dute, kantauriar 
mendilerroaren mendiguneei jarrai-
pena emanez, eta Bizkaia, Burgos 
eta Kantabria arteko muga admi-
nistratiboarena egiten du. Bizkaiko 
sektorea, 4.343 hektarearekin, Ka-

rrantza eta Artzentaleseko udalerriei 
dagozkie, eta 2015eko maiatzean 
Natura 2000 sare ekologikoko 
ES2130002 Kontserbazio Bereziko 
Eremu (KBE) izendatu zen. Horren 
xedea da Europako habitat eta es-
pezie baliotsuenak zaintzea.

Lurraren izaera silizeoa, ber-
tako prezipitazio ugariak eta mendi 
tontorretan sarritan egon ohi den 
laino sendoa direla eta, balio natu-

ral handiko habitat batzuk garatu 
ahal izan dira. Nabarmentzekoa da 
Zalamako zohikaztegia, Habitaten 
92/43/CEE Zuzentarauaren lehenta-
sunezko elementua, Euskal Herrian 
aktibo dagoen tapaki erako bakarra 
eta Europako hegoaldeen dagoene-
tako bat, eta era berean Euskal He-
rrian ezagutzen den Eriophorum 
vaginatum landare ziperazeoko po-
pulazio bakarra duena. Mendile-
rroan, halaber, badaude interese-
ko beste zohikatz-hezegune batzuk, 
landare espezie baliotsu gehiago-
rekin. Ordunteko paisaiaren ezau-
garria da eremu gorenetan belar-
diak eta txilardiak egotea, tradizioz 
abeltzaintzako aprobetxamenduak 
egon zirela adierazten dutenak. Ma-
galak nagusiki pagadi eta ameztien 
orbainez estalita daude, tarteka 
espezie aloktonoen dituela (radia-
ta pinua eta eukaliptoak). Sakane-
tan haltzadi txikiak garatzen dira, 
mehatxatutako garo paleotropikal 
populazio batzuk dituztenak, hala 
nola Woodwardia radicans eta Tri-
chomanes speciosum.

Zalamako tapaki erako zohikaz- 
tegiak azken hamarkadetan andea- 

tze larria pairatu du eta, ondorioz, 
zohikatza galdu da, erosioagatik 
eta arrastatzeagatik. Aziendaren 
jarduerak, ibilgailuen pasaerak eta 
suteek funtzioen degradazioa era-
gin dute. Presio horiek Saldueroko 
larre eremuetan dauden padurei eta 
zohikatz-hezeguneei ere eragiten ari 
zaizkie.

Horrez gain, mendeetan zehar 
ikatza, egurra eta aziendarentzako 
larreak eskuratzeko aprobetxamen-
duen eraginez jatorrizko basoen 

tokian zuhaitzik gabeko eremuak 
agertu ziren, XX. mendearen erdial-
dean ohian eredu berria ezarri zen 
arte, egur ekoizpenari begirakoa, 
hazkunde azkarreko espezie exo-
tikoen landaketekin. Landaketa ho-
riek ez dute beti eman esperotako 
emaitza ekonomikoa, eta, gainera, 
bertako espezieen basoak berresku-
ratzea mugatzen dute, zeinek biodi-
bertsitaterako, C finkatzeko eta bes-
te ekosistema zerbitzuetarako balio 
handiagoa duten.  

Ordunte erlatiboki ezezaguna den 
lurraldea da. Bertako biztanleria-
ren eta espazio naturalaren arteko 
estimua eta identifikazio sinbo-
likoa areagotzea izan zen LIFE+ 
hautagaitza prestatzeko aholkatu 
zuen argudioetako bat, lehen aipa-
tu inpaktuak zuzentzearekin batera. 
Horrela, Natura 2000 markoaren 
baitan artatu beharreko kontserba-
zio betekizunak aurreratu eta zehaz-
tu zituen LIFE+ Ordunte Jasangarri.
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2012an, Bizkaiko Foru Aldundiak, 
Hazi Fundazioaren eta Karrantzako 
Udalaren laguntzaz, “Ordunte Ja-
sangarraren” hautagaitza aurkeztu 
zuen LIFE+ programaren barruan, 
naturaren kontserbazioari begirako 
esku hartze zehatzen garapena 
laguntzen duen Europako tres-
na finantzarioan. Helburu nagusia 
Ordunteko mendilerroko interes ko-
munitarioko habitat eta espezieen 
kontserbazio egoera ona berrezarri 
eta hobetzea da, aldi berean bere 
baliabideen aprobetxamendu jasan-
garriarekin bateratzen saiatuz. Eu-
ropar Batzordeak LIFE+ programako 
ekintzen proposamena eta gauzape-
na onetsi zituen. 2012aren amaie-
ran hasi zen.

Hautagaitzak elementu baliotsuak 
identifikatu zituen Natura 2000n 
tokiko perspektibatik, eta haren 
kontserbazio egoeraz eta presio 
esanguratsuenei buruz eskuraga-
rri zegoen informazioa bildu zuen. 
Hortik aurrera, egoera okerragoan 
zeuden habitaten andeatzea iraul- 
tzeko beharrezko neurriak diseina-
tu ziren, eta interbentzioa eskatzen 
duten horietan kontserbazio egoera 
onerantz aurrera egiteko. Neurri 
horietako batzuk aurrez inplemen-
tatzen hasiak ziren, baina LIFE+ 
egitasmoak horiek areagotzea eta 
osatzea ahalbidetu du. Beste kasu 
batzuetan, segida ekologikoa bera 
habitatak berreskuratzeari ekarpe-
na egiten ari zitzaiola egiaztatu da, 
baina aplikatu diren tratamenduek 
joera azkartzea eta hobetzea ahalbi-
detu dute. 

LIFE+ egitasmoak ez du begi-bis-
tatik galdu Ordunteko mendilerroa 
antropizatutako lurralde menditsua 
dela eta jarduera ekonomiko saihes-
tezinak jasaten dituela. Hori dela 
eta, eragindako sektoreek kontser-
bazio ekintzetan parte har dezaten 
saiakera egin da. Lehentasunez, 
Karrantzako Udalarekin egin da 
elkarlana, baso lursailen jabe eta 
landaketa komertzialetako erren-
ten onuraduna den heinean, baita 
mendiko larreez baliatzen diren 
abeltzainen kolektiboarekin ere. Bi 
kasuetan, asmoa izan da transmi-
titzea kontserbazio proiektuak be-
rez ez direla mugatzaileak, baizik 
eta jarduerak eta aprobetxamen-
duak optimizatzeko aukerak eraiki 
ditzaketela.

LIFE+ Ordunte Jasangarri

Layman zabalkunde txostena
Ordunte Jasangarri
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Zalama mendiko tapaki itxurako 
zohikaztegia (92/43/CEE Zu-

zentarauko 7130* habitata), be-
re berezitasunagatik, Ordunteko 
kokalekurik garrantzitsuena da. 
Zohikaztegi onbrogeniko horrek 6 
hektareako azalera hartzen du, eta 
8.000 urte baino gehiagoko adina 
kalkulatzen zaio. Gaitasun turfoge-
noa arriskuan badago ere, esti-
matzen da gutxienez zohikaztegiko 
zati batek aktibo jarraitzen duela. 
2002an biofritoen 17 espezie eta 
23 landare fanerogamo inbentariatu 
ziren. Horien artean Eriophorum va-
ginatum kotoi belarra nabarmentze-
koa da, Mehatxatutako Espezieen 
Euskal Katalogoan “desagertzeko 
arriskuan” deklaratua. Sphagnum 
spp. populazioek zohikatzaren so-
rrera mantentzen dute. Drosera 
rotundifolia berriki aipatua izan da, 
eta horrek zohikaztegiaren funtzio-
naltasunaren berreskurapena adie-
razten du.

Zalamako zohikaztegia

•	Zohikatzaren	metaketa	handienek	
2,8 m-ko lodiera dute. Degrada-
zio maila ezberdineko hainbat 
eremu bereiz daitezke: iparralde-
ko frontean, ahabiak dira nagu-
si txilardi hezeekin tartekatuta, 
azken horiek hegoaldeko frontean 
nagusi izanik, Calluna vulgarisen 
oparotasunarekin. Gutxi degrada-
tu den erdiko eremuan, grami-
neoen eta espezie interesgarrien 
presentzia handia dago, horien 
artean Sphagnum spp., Drose-
ra rotundifolia eta Eriophorum 

spp., erdiko eremu lehengoratuan 
birlandatutako Eriophorum vagi-
natum nagusi delarik. Amaitze-
ko, Molina caerulea nagusi den 
trantsizio eremu bat defini liteke.

•	Erosio	prozesuak	babesik	ez	
duten eremu geografiko bereko 
beste zohikatzetan baino txikia-
goak dira: 11,4 mm sei hilabete-
tan, 12,4 mm eta 26,4 mm-ren 
aldean. 

•	Landare	estalduraren	gehikuntza	
motela da, baina lehen aipatu-
tako gainazaletan areagotzea 

egiaztatu da (% 32,9 gehiago 
lau urtetan), naturaren koloni-
zazioagatik (Calluna vulgaris eta 
Agrostis sp.ren kargura bereziki) 
eta landatutako E. vaginatumen 
biziraute altuagatik.

•	Gutxien	degradatutako	eremuan,	
maila freatikoak zohikatz gor-
putz baten jarraibide hidrolo-
giko arruntak jarraitzen ditu eta 
lehengoratutako gainazaletan ja-
riatze maila altua egiaztatzen da 
oraindik.

Emaitza nagusiak

•	Zohikaztegiaren	lehengoratze	fun-
tzionalean aurrera egitea inguru- 
ko eremua egonkortuz, ezponde-
tako landaredia berreskuratuz, 
jariatzeak zuzenduz eta haizearen 
erosioa arinduz. 

•	Zohikaztegiaren	funtzionalta-
sunari eta kontserbazio egoerari 
buruzko ezagutzak handitzea.

•	Lehengoratzearen	emaitzak	eba-
luatzea.

Helburuak Ekintzak
•	Ezaugarritzea:	Dron	bidez	es-

kuratutako bereizmen handiko 
koloretako irudiekin eta irudi in-
fragorriekin loreak katalogatzea, 
sentsoreen instalazioa eta azter-
keta hidrologikoa, zohikaztegia-
ren gainazala eta lodiera mapan 
jasotzea, profil topografikoen altxa-
mendua eta erosioaren jarraipena 
lurreko eskanerraren bidez.

•	Iparraldeko	magalean	(aldapa	han-
diagoa) ingurunearen itxitura egi-

tea, aziendak zapalduta ezponden 
burugabetzea ekiditeko.

•	Lawson	zipresen	bidez	langetan	
kokozko sare biodegradagarriak ja-
rrita 2.200 m2 estaltzea.

•	Zohikaztegian	bertan	jasotako	es-
pezie turfofiloak landatzea (nagusi-
ki Eriophorum vaginatum).

•	Loreen	konposizioaren	eta	landa-
rediaren kolonizazioaren jarraipen 
sistematikoa egitea, inbentario bo-
tanikoen eta adierazleen bidez.

Layman zabalkunde txostena
Ordunte Jasangarri

Lan eremuak, kontserbazio 
ekintzak eta emaitzak
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Ordunteko sakanburuetan eta 
eremu gorenetan putzuak 

sortzeko joera duten lursailak ageri 
dira, bertan “urmael” moduan eza-
gunak, padura esfagnalekin (92/43/
CEE Zuzentarauko 7140 habitata).  
Kontzentraziorik handiena Saldue-
ro-Pozonegro lautadan dago (250 
hektarea), eta ezaugarri nagusiak 
belardi eta txilardi zabalak, eta 
behi eta ardi azienda ugari batek 
aprobetxatzen dutela dira. Etenga-
be zapaldua zenez eta aziendaren 
gorotzen ondorioz, paduretan an-
deatze garrantzitsua eragiten zen, 
udan nagusiki, animaliek edateko 
ura bilatzen zutenean. Ibilgailuak 
sartzeko ibilbide egokirik ez ego-
teak, batzuetan padura esfagnalak 
berak zeharkatuz zirkulatzea eragi-
ten du.

Salduero-Pozonegroko padura 
esfagnalak

•	Planak	abeltzainen	laguntza	izan	
zuen, praktika onen tailerretan 
eta bertatik bertarako bisitetan, 
ideia hau transmitituz: kontser-
bazio proiektu batek bere jardue-
ra ekonomikorako abantailak ere 
badituela.

•	Pista	eta	abelazkuntzako	azpiegi-
turen harrera ona egiaztatu da.

•	Hala	ere,	padura	esfagnalen	
kontserbazio egoeraren hobe-
kuntza motela eta aldakorra iza-
ten ari da. Batez besteko landare 
estalduraren hazkunde txiki bat 
egon da (+ %7,5), baina orain-
dik ez da aldaketa esanguratsu-
rik hauteman sentikorrak diren 
espezieen presentziari edo lan-
darediaren gehienezko altuerari 
dagokionez.

Emaitza nagusiak

•	Salduero-Pozonegroko	padura	
esfagnalak babestea, eremuko 
abeltzaintza aprobetxamenduare-
kin bateratuta.

•	Esku	hartzeen	emaitzak	
ebaluatzea.

Helburuak Ekintzak
•	Azienda	gobernatzeko	plan	tek-

nikoa idaztea.
•	Larre	eremu	batzuk	hobetzea	

sastrakak kenduz (100 hektarea) 
eta azpiegiturak eraikitzea hain 
sentikorrak ez diren guneetara 
azienda erakartzeko, abeltzainekin 
adostuta.

¤ Sei aska.
¤ Hazka egiteko zazpi gune.
¤ Bost gatz gune.
¤ Hiru itzal gune.
¤ Aziendarako mauka bat.

•	Ibilgailuetarako	pista	mugatzea	
balizen bidez eta materiala txer-
tatuz. Pistatik kanpo ibiltzea era-
gozteko kartelak jartzea.

•	Loreen	konposizioaren	eta	landa-
rediaren kolonizazioaren jarraipen 
sistematikoa egitea, inbentario 
botanikoen eta adierazleen bidez.

Layman zabalkunde txostena
Ordunte Jasangarri

Lan eremuak, kontserbazio 
ekintzak eta emaitzak
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Baso seminaturalak

•	Landaketa	komertzialekin	okupa-
tutako 206 hektarearen lehen-
goratze ekologikoa, kontserbazio 
gune bezala mantentzeko konpro-
miso formala hartuz. 

•	Landaketa	bidez	lehengoratutako	
lursailetan, landatutako pagoek 
eta beste hostozabalek hazkun-
de positiboa eta biziraupen altua 

erakutsi dute (> % 89,1), etorki-
zunari begira basoak ezarri eta ga-
ratzeko aldeko perspektibekin. 

•	Ameztian	egindako	bakanketak	
udako estres hidrikoari aurre egi-
teko gaitasunean onura eragin 
zuen zuhaitzetan. Tratamenduaren 
ostean > % 15 hazi ziren tratatu-
tako zuhaitzak.

•	Hiru	Woodwardia radicans popula-
zio eta bost Trichomanes specio-
sum populazio aurkitu ziren, eta 
horiek mapan jasotzeak preben-
tziozko kontserbaziorako neurriak 
hartzea ahalbidetzen du.

Emaitza nagusiak

•	Pagadi	azidofiloen	eta	beste	baso	
seminaturalen okupazio potentzia-
leko gunea berreskuratzea, pinu 
eta eukalipto sail komertzialak 
ordezkatuz.

•	Ameztien	konplexutasun	estruk-
turala eta suarekiko erresistentzia 
hobetzea, espazioaren jarraikor-
tasuna apurtuz eta enborren 
hazkunde diametralari mesede 
eginez.

•	Ibai	ertzeko	haltzadien	berresku-
ratze naturala laguntzea, bazterre-
tako pinuak eraztunduz.

•	Woodwardia radicans eta Tricho-
manes speciosum populazioak 
mapan jaso eta ezaugarritzea.

•	Basoetako	esku	hartze	eta	trata-
menduen emaitzak ebaluatzea.

•	Karrantzako	Udala	ekonomikoki	
konpentsatzea etorkizuneko erren-
ten galeragatik, hain produktiboak 
ez diren landaketa komertzialak 
kontserbaziorako lursail izateko 
lehengoratuz.

•	Pagadi	azidofiloa	eta	baso	mistoa	
lehengoratzea 176 pinudi hekta-
reatan eta 33 eukalipto hekta-
reatan. Espontaneoki birsortutako 
dentsitatea eta estaldura altuak 
ziren unadetan, lehia pinu oinak 
eraztunduz  erregulatu zen, ho-
rrela hildako egurra zutik sortuz. 
Birsortzerik gabeko unada haieta-
tik pinu eta eukalipto egurra atera 
zen, eta birsortzea landaketa bi-
dez egin zen. 

•	Bakanketak,	enborra	taxutzeko	

inausketak eta kimuen hautaketa 
51 amezti hektareatan.

•	10	haltzadi	hektarea	hobetzea	
kontserbazio aktibo bidez, haltza-
rekin birlandaketa eta erreke-
tatik 10 m-ra dauden pinuak 
eraztuntzea.    

•	Sakanen	prospekzio	sakona	Wood-
wardia radicans eta Trichomanes 
speciosum inbentariatzeko.

•	Aldaxka	eta	zuhaiztien	bizirau-
pen eta hazkundearen jarraipen 
sistematikoa egitea laginketa, 
dendrokronologia eta adierazleen 
bidez.

Helburuak Ekintzak Layman zabalkunde txostena
Ordunte Jasangarri

haien mozketa txanda erdietsi edo 
gainditua zuten horietan ere, lan-
daredi potentzialarekin osatutako 

habitata lehengoratzeari mesede 
eginez.  Eragindako lursailen jabea 
Karrantzako Udala da.

Ordunteko jatorrizko basoen 
hondarrak pagadi azidofiloak, 

ameztiak eta haltzadiak dira, eta 
interes komunitarioko habitatak 
osatzen dituzte. Haltzadiei lotuta, 
Trichomanes speciosum y Woodwar-
dia radicans garo paleotropikalen 
populazioak ezagutzen dira, horiek 
ere interes komunitarioko espezieak 
eta Espezie Mehatxatuen Euskal 
Katalogoan sartuak. Baso ustiapen 
biziko mendeen ondoren, duela 60 
urte inguru egin ziren Ordunteko 
pagadiak ebakitzeko azken enkan-
teak. Gainazal horiek espezie ko-
mertzial exotikoekin landatu ziren  
(Pinus radiata bereziki), egurra egi-
tearen ikuspegitik produktiboagoa 
eta txanda laburragokoa. Batzuek 
kalitate maila ertain-baxuko ma-
sak eragin zituzten, beraien baso 
sasoi optimotik kanpo kokatzeaga-
tik. Hain zuzen ere eremu horie-
tan planteatu zen baso seminatu-
ralak berreskuratzea, baita LIFE+ 
Ordunte Jasangarriaren hasieran 

Lan eremuak, kontserbazio 
ekintzak eta emaitzak
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LIFE+ Orduntek arreta handia jarri 
dio kontserbazio ekintzen eragin 

ekologikoen jarraipen eta azterketa-
ri. Onartzen dugu tratamenduen eta 
lehengoratzeen ondorioen ebaluazio 
kritikoaren bidez bakarrik aurre-
ra egin daitekeela kontserbazioan, 
eta hori metodologia estandarizatu, 
objektibo eta kuantitatiboen bidez 
baloratu behar dela. Kontserbazio 
ekintzei zuzenean lotutako adierazle 
multzo bat diseinatu zen, bertatik 
bertara datuak jasotzeko protokoloa 
eta atalaseak definituz, helburuen 
betetze maila adierazteko.

Monitorizatu, ebaluatu, 
ulertu eta ikasi

C1 
(Zalamako 
zohikaztegia 
lehengoratzea: 
egonkortzea eta 
funtzionaltasuna)

C1.1 Substratuaren hezetasun 
maila (ur bolumenaren %)

Gutxien degradatutako 
eremuan esperotako funtzio-
namendua, baina lehengo-
ratutako sektorean jariatzea 
mugatzeko beharra

C1.2 Erosionatutako ezponda-
ren atzerakada

Erosioa arinduta

C1.3 Inguruko eremuko landa-
re estalduraren portzentajea

Birkolonizatze frogagarria

C2
(Zalamako 
zohikaztegiaren 
lehengoratzea: 
birkolonizazioa)

C2.1 Sartutako landarearen 
biziraupena eta lehengora-
tutako eta birlandatutako 
koadroek lortzen duten estal-
duraren %

Erantzun positiboa, nagusiki 
Eriophorum vaginatum

C2.2 Espezie tipikoen presen-
tzia eta horien estaldura

Urtetik urtera areagotutako 
estaldura

C3 
(Saldueroko 
abeltzaintza 
azpiegiturak)

C3.1 Aziendaren presentzia 
azpiegitura berrien inguruetan 
eta horien erabilera

Erantzun positiboa

C3.2 Padura esfagnalen 
kontserbazio egoeraren 
eboluzioa

Emaitza aldakorrak, baina 
hobekuntza esanguratsurik 
gabe batez beste

Kontserbazio 
ekintza

Kontserbazio 
ekintza

Jarraipen  
adierazlea

Jarraipen  
adierazlea

Azterketa eta 
balorazioa

Azterketa eta 
balorazioa

C4 
(Saldueroko 
larreetako 
hobekuntza)

C4.1 Padura esfagnalen 
kontserbazio egoeraren 
eboluzioa

Emaitza aldakorrak, baina 
hobekuntza esanguratsurik 
gabe batez beste

C5 
(Saldueroko pista 
sendotzea)

C5.1 Ibilgailuen pasaeragatik 
kaltetutako padura esfagna-
len kontserbazio egoeraren 
eboluzioa

Ibilgailuentzako pistak 
erabiltzeak emaitza aldakorrak 
ditu, baina hobekuntza esan-
guratsurik gabe batez beste 
aztertutako denbora tartean

C6
(pagadiaren 
lehengoratzea 
pinu landaketak 
ordezkatuz)

C6.1 Landatutako oinen 
biziraupena eta hazkundea

Erantzun positiboak

C6.2 Zuhaitz espeziak bir-
sortzeko dinamika

Biziraupen, hazkunde eta 
erreklutamenduko erantzun 
positiboak

C7 
(pagadiaren 
lehengoratzea 
eukalipto 
landaketak 
ordezkatuz)

C7.1 Landatutako oinen 
biziraupena eta hazkundea

Erantzun positiboak

C7.2 Landare komunitatearen 
dinamika

Erantzun positiboak 
eukaliptoaren dentsitatean eta 
ernaberritzeko indarrean

C8 
(ameztien 
egiturazko 
hobekuntza)

C8.1 Quercus pyrenaicako 
erantzun fisiologikoa

Loraldiaren areagotze argia 
esku hartutako lursailetan 
kontrola egitean

LIFE+ Ordunte Jasangarriaren 
exekuzioaren harira hobetutako 

ekosistema zerbitzuak kalkulatzeko 
ere egin da lan. Azterketa eskala 
lokalean eta proiektuaren eskalan 
garatzeko sistema normalizatu baten 
faltan, LIFE+ Ordunte Jasangarriak 
Toolkit Ecosystem Service Site-Ba-
sed Assessment metodologia aplika-
tu zuen. Soluzio berritzaile horrek 
beste LIFE batzuetarako eredu gisa 
balio izan du, eta Europar Batzor-
deak berak sustatu du. Erregulazio, 
hornikuntza eta kultur zerbitzuen 
gehikuntza nabarmentzea argudio 
erabilgarria da naturaren kontserba-
zio proiektuei buruzko mezu positi-
boak emateko.  

Afera berdinetan interesa duten 
beste talde tekniko eta zientifikoekin 
esperientziak trukatzea mekanismo 
oparoa izan da ikasteko eta pres-
tatzeko. Azpimarratzekoa da, beste 
batzuen artean, hauekin ezarritako 
elkarlanak: Nottingham Trent Uni-
bertsitatea, BirdLife International, 
Europarc, Kantabriako Gobernua, 
Gaztela eta Leongo Junta, LIFE+ 
Tremedal, LIFE+ Miera, LIFE+ Coast 
Benefit, LIFE+ Making Good Natura, 
LIFE+ Moors for the Future, LIFE+ 
Econnect, LIFE+ Viva Grass eta LIFE 
RedBosques. Lantaldeek, bisitek eta 
kontaktuek, zalantzarik gabe, etorki-
zuneko ekimenak bultzatuko dituzte, 
eta batzuk dagoeneko abian daude, 
hala nola inguruko erregioetako esta-
lki itxurako zohikaztegien babesa.

Layman zabalkunde txostena
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emateko. Bertako biztanleen artean 
Ordunteko identitate sinbolikoa 
indartzeak, epe ertain eta luzera, 
habitat eta espezieen kontserbazio 
perspektibak hobetzea ekarriko du. 
Bertako ekipamenduekin eratutako 
sinergiak funtsezko heldulekua izan 
dira LIFE+ Ordunte Jasangarriaren 
komunikazio estrategian.

Ordunterekin harremana duten 
kolektibo bereziekin eta pu-

blikoarekin oro har egitasmoak eta 
ezagutzak partekatzeko ahalegina 
egin du LIFE+ Ordunte Jasangarriak. 
Ahalegin berezia egin da erabile-
ra publiko antolatua sustatzeko, 
naturaren interpretazioa errazteko 
eta Ordunteko eta Natura 2000 
sareko natur balioak ezagutzera 

Eta LIFE-ren ondoren?

Layman zabalkunde txostena
Ordunte Jasangarri
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“Praktika 
onen” tailerrak 
abeltzainekin

Basoko 
tekniken eta 
emaitzen ka-
pitalizazioari 

buruzko 
jardunaldia

Tokiko ferietan 
eta nekazaritza 
eta abeltzaintza 

ferietan 
informazio 

standa

Liburuxkak

Kanpainak: 
argazki 

erakusketak, landa 
eremuko irteerak, 

haurrentzako 
tailerrak, 

lehiaketak eta 
hitzaldiak “Natura 

2000 
egunaren” 
ospakizuna

30 km-ko 
interpretazio 
bidexka baten 
egokitzapena 

eta seinalizazioa 
(“Basozainaren 

bidexka”)

Armañon-
Ordunteko 

interpretazio 
zentroan 

jendearentzako 
baliabideak 

eskuragarri jartzea 
sustatzea

Lehen 
Hezkuntzako 
ikasleentzako 

unitate 
didaktikoa

Orotariko 
komunikabideetan 

presentzia, 
prentsa ohar eta 
prentsaurrekoen 

bidezAldizkari 
teknikoetan eta 
jendarteratzai-
leetan artiku-
luak, eskualde 

eta nazio 
mailan

Zohikaztegien 
kontserbazio eta 
lehengoratzeari 
buruzko liburu 

monografiko baten 
argitalpena

•	Zalamako	zohikaztegiaren	babes	perimetroaren	
zabaltzea aztertu eta funtzionaltasuna ebaluatzea 
(zohikatzaren galera/metaketa). 

•	Lehengoratutako	eremuetan	Eriophorum vagina-
tumaren birpopulazioarekin jarraitzea, baita beste 
espezie batzuenarekin ere, esaterako Eriophorum 
angustifolium eta esfagnoekin.

•	Jariatze	eremuetan	malden	zuzenketarako	estruk-
turak instalatzea zohikatzaren metaketari mesede 
egiteko eta esfagnoak kolonizatzeko.

•	Salduero-Pozonegroko	padura	esfagnalen	ebo-
luzioari jarraipena egitea eta kontserbazio neurriak 
doitzea.

•	Bertako	zuhaiztien	landaketen	eta	naturalki	lehen-
goratutakoen mantentze lana egitea eta egoera ona 
zaintzea.

•	Sentsibilizazio	ekintza	berriak	sustatzea,	gehienbat	
Armañon-Ordunteko interpretazio zentroaren bidez.

Erdietsitako emaitzak iraunkorrak direla bermatzeko 
eta Ordunteko paisai eta natur kapitala mantentze-
ko, LIFE+ Ordunte Iraunkorreko bazkideek lan ildo 
jakin batzuk mantentzeko konpromisoa hartu dute. 
Haiek guztia, modu batean edo bestean, Ordunteko 
kontserbazio eremu bereziaren kudeaketa planean ja-
sotzen dira, zeina Natura 2000 espazioan txertatze-
tik eratortzen den.

Webgunea

Bideo 
dokumentala

Merchandising-a



http://web.bizkaia.eus/es/-/
centro-de-interpretacion-del-
parque-natural-de-armanon

Tel. +34946560076

Ordunte bisitatzeko:

Armañon eta Ordunteko 
mendietako interpretazio 

zentroa
Ranero, Karrantza 

(Bizkaia, Euskal Herria)

www.bizkaia.eus/lifeorduntesostenible

Argazkiak:
M. Sabino, Hazi Fundazioa, Amador Prieto, 
Guaduneth Chico

Europar Batzordearen 
LIFE finantzazio 
tresnaren laguntzaz

http://web.bizkaia.eus/eu/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://web.bizkaia.eus/eu/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://web.bizkaia.eus/eu/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7620&idioma=EU&dpto_biz=2&codpath_biz=2|7309|7618|7620

