NATURA 2000 SAREA

Life+ARCOS (ARenales COSteros) izeneko proiektuaren xedea da Kantauriko
itsasertzeko duna-habitaten kontserbazio egoera hobetzea Batasuneko
Garrantzizko Lekutzat jotako 10 gunetan. Gune horiek kudeatzen dituzten
autonomia erkidegoek Kontserbazio Bereziko Eremu izendatu dituzte.
Horretarako, jarduera hauek garatzen ari dira:

Natura 2000 Sarea munduko naturagune
babestuen sare handiena da eta Europa osoan
hedatzen da. Batasuneko Garrantzizko Lekuak
(BGL) eta Hegaztientzako Babes Bereziko Guneak
(HBBG) kontuan hartuta, Espainian 1.470 gune
daude sarean sartuta.

Bertakoak ez diren zuhaitzak eta espezie exotiko inbaditzaileak kentzea.

•

Hondar-biltzaileak instalatzea hondarraren erretentzioa errazteko.

•

Leheneratze esparruak mugatzea jarduera eremuak hesituz eta
seinaleztatuz.

•

Duna landaredia indartzea, landare egituratzaileen bidez, hala nola
areondoa (Ammophila arenaria) eta askiluzea (Elytrigia juncea subsp.
boreoatlantica).

•

Duna habitatetako espezieak berriro sartzea eta sendotzea.

NON ARI DA LANEAN LIFE+ARCOS
Asturiasen: Penarronda-Barayo KBE (ES0000317), Busto-Luanco Lurmuturra
KBE (ES1200055) eta Vega Hondartza KBE (ES1200022).
Kantabrian: Liencreseko dunak eta Paseko estuarioa KBE (ES1300004),
Puntaleko dunak eta Mierako estuarioa KBE (ES1300005) eta Santoña, Victoria
y Joyel-eko padurak KBE (ES1300007).
Euskadin: Barbadun itsasadarra KBE (ES2130003), Urdaibaiko itsasbazterrak
eta padurak KBE (ES2130007), Urola itsasadarra KBE (ES2120004) eta Iñurritza
KBE (ES210009).

Eskertzak
Life+ARCOS proiektua
garatzen ari den Zarauzko
hondartzako gunearen
(zuriz) eta gainont zeko
guneen (urdinez) kokapena

Bazkide koordinatzailea

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
IRAUPENA : 2014-2018 • AURREKONTUA : 1.327.816 €•
EUROPAR BATASUNAREN EKARPENA: 945.428 €

Ecología Litoral sl

Gutxi gorabehera, Espainiako lurraldearen % 27a dago naturagune babestuen
sare honen barruan. Zu zauden lekua sare honen zati bat da.

LIFE FINANTZAKETA PROGRAMA
LIFE Europar Batasunaren tresna finantzarioa da,
Europa osoan ingurumeneko, natura zaintzeko
eta aldaketa klimatikoaren aurkako proiektuei
babesa emateko. 1992tik, LIFEk 4.500 proiektu
baino gehiago kofinantzatu ditu. 2014-2020
aldirako, LIFEk 3.400 milioi euroko ekarpena
egingo du ingurumena eta klima babesteko.

Iñurritza Konserbazio Bereziko Eremu

•

ZARAUTZ HONDARTZA GIPUZKOA, ZARAUTZ

LIFE+ARCOS PROIEKTUA

Bazkide onuradunak

IÑURRITZA KBE (ES2120009)

ZARAUTZ

AIA

KBEren kokapena (gorriz) Zarautz
eta Aiako udalerrietan

Iñurritza KBEko
dunak hobetzeko

kontserbazio jarduerak

2013. urtearen erdialdera, Eusko Jaurlaritzak
215/202 Dekretua argitaratu ondoren, Iñurritza
Batasuneko Garrantziko Lekua, Kontserbazio
Bereziko Eremu izendatu zuen beste hamahiru
ibai eta estuariorekin batera. KBE gune hauen
izendapenean, kontserbazio neurriei buruzko
dokumentuak onartu ziren, eta horietan adierazten
zen Iñurritza dela kostako hareatzeetako
landaretza mantentzeko Euskal Herriko gunerik
garrantzitsuena.

HARREMANETARAKO
e-mail: arcoslife@uniovi.es
website: www.arcoslife.eu
twitter: @infoarcoslife • facebook: facebook.com/arcoslife
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ZARAUZKO DUNAREN IRAGANA ETA ORAINA
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Zarauzko duna sistemaren aurrekaldea 16 m atzeratu da
lehorrerantz 1957-2014 aldian.
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Babesgune honen flora dibertsitatea berreskuratzen laguntzeko,
oraindik dauden espezieen haziak bildu dira eta Gipuzkoako Foru
Aldundiko Arizmendi mintegian ale berriak sortu dira. Landare
horiek orain dauden populazioak indartzeko erabiltzen dira.

Elikagai
gehiegi
dituen
lurraren gaineko geruza
kentzeaz gain, duna lerroaren
aldapa ere leundu da

b a k a rr a

Zarauzko golf zelaia
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C/ General Ibáñez de Ibero, 3 - 28003 Madrid - España
Tel: +34 915979548/9628/9696- Fax: 915532913
www.cnig.es - fototeca@cnig.es
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Egonkortutako duna grisa,
golf zelaiko sailen barruan
mantentzen dena
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Dena den, duna azaleraren galera balantze hori ez da iraunkorra
izan. 1957-2007 aldian, duna 10 metro aurreratu zen itsaso aldera.
Dunaren azaleraren une gorena 1978ko argazkietan eta 2006ko
irudietan ikusten da. Ondoren, fase erregresiboak gailentzen dira,
13 eta 12 metro atzeratuz 2007-2011 eta 2011-2014 aldietan,
hurrenez hurren. 80ko hamarkadan berdin gertatzen da. 2001etik
aurrera haize-dinamika aktiboena dunaren aurrekaldean dauden
depositu prismatikoetan gertatzen da, itsasoko pasealekuaren
aurrean; aldiz, barrualdeko eremuetan haize eragina eskasa da.
CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
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MEHATXU NAGUSIAK
Fecha de vuelo del fotograma: 11-07-1956
Nombre del fichero: u30_H50_0064_fot_11881.ecw
Escala del vuelo: 32000
Escala aproximada de la ampliación: 1/3000
RESERVADO CNIG:
Vuelo AMS-56. Ministerio de Defensa (CEGET)
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Life+ARCOS proiektua Europar Batasunak finantzatzen du LIFE programaren bidez. Bere
xedea da Natura 2000 Sarean dauden Kantauriko Itsasertzeko 10 Gune Babestuko dunahabitatak berreskuratzea.
Imágenes © 2018 Google Earth Pro. Instituto Geográfico Nacional

Referencia:
H0064-F1881
Hoja del MTN50: 0064

Fecha:

14/10/2014

La imagen mostrada en este documento es reproducción de un fotograma aéreo original, por tanto no ha sido sometida a las correciones geométricas necesarias para que tenga el rigor métrico de un mapa
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Itsasotik gertu dauden dunak errekuperatzeko eta olatuetatik
babesteko zailtasunak izan arren, hainbat jarduera abian jarri
dira hondar erretentzioa laguntzeko duna sisteman. Horretarako,
zumitzeko egitura duten hondar biltzaileak erabili dira, edo banbu
kanaberak jarri dira hondarraren pilaketa errazteko. Duna-lerroko
jatorrizko espezieen landaketak ere egin dira. Neurri guzti horiek,
kostu-eraginkortasun erlazioari dagokionez, emaitza onak ematen
dituzte duna sistema errekuperatzeko.

Du n a

Landare inbaditzaileak, berea ez den ekosistema natural edo erdi
natural batean sartzen direnak eta jatorriko biodibertsitatean
aldaketak eragiten dituztenak, Iñurritzan ere badaude, eta
horregatik, horiek desagerraraztea ere lehentasunezkoa da eremu
honetan. Zarautzen aurkitu daitezkeen landare inbaditzaileen
adibide batzuk honako hauek dira: itsas oenetera (Oenothera
drummondii), Sporobolus indicus eta Paspalum dilatatum
espezietako gramineak eta sanagustin bazka (Stenotaphrum
secundatum).
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Zarauzko duna-lerroa Euskal Herriko itsasertzeko luzeena da
eta duna grisen ordezkaritza garrantzitsua du. Duna mota horiek,
haizearen eta itsasoaren eraginetik babestuen daudenek, golf
zelaiaren sail handiak okupatzen dituzte, eta bertan ikus daitezke
Eusko Jaurlaritzak babestutako hainbat espezieren populazioak,
hala nola Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii espeziea edo
Galium arenarium espeziea, zeinaren Iberiar Penintsulan dagoen
populazio bakarra hemen aurkitzen den. Bi espezie hauek “Galtzeko
Arriskuan” sailkapena lortu dute Autonomia Erkidegoan.
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ZARAUZKO FLORA DIBERTSITATEA

Gaur egun, Zarauzko duna sistemak duen mehatxu nagusia da
olatuen eragina enbata garaian, eta horren aurrean erakusten
duen ahultasuna. Duna lerroak eta itsasgoren lerroak elkar
ukitzen dute, duna lerroaren higadura prozesuak gero eta maizago
gertatzen dira eta duna zurietan gertatzen diren ondorioak gero
eta garrantzitsuagoak dira.
Horregatik, garrantzitsua da hesiaren atzealdean egin diren
landaketak errespetatzea, landare horiek olatuen ondorioak
gutxitzen lagundu baitezakete.
Gune honek aurre egin behar izaten dio beste arazo bati ere,
inbasio biologikoei. Desagerrarazteko, jarduera jarraituak egin
behar dira denboran zehar.

