LABURPEN FITXA
V1- AREA (Muskiz/Zierbena, Euskadi, Bizkaia)
KBE (ES2130003) Barbadungo
Itsasadarra / Ría del Barbadun
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A3- BILAKAERA HISTORIKOA, DINAMIKA ETA
GOMENDIOAK
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Sedimentuen dinamika ezagutu eta ekintzak proposatzeko duna
sistemaren bilakaera aztertu da, 50. hamarkadatik hasi eta
gauregundaino.
Ekintza Plana prestatu zen, hesiak eraiki, inbaditzaileak ezabatu,
landaketak burutu, seinaletika berritu eta gainontzeko kontserbazioekintzak proposatu zirelarik.
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C1 – ZUHAIZTI EZ AUTOKTONOA ERAUZI
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Leku honetan ez da ekintza hau burutu.
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C2 – ESPEZIE ARROTZ INBADITZAILEEN ERAUZKETA
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Leku guztian, jendearen joan-etorria antolatu egin da eta landaketak
egurrezko hesolez eta soka ilara bat edo birekin babestu dira.
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C5, C6 – LANDARE ESTALDURA BERRESKURATU ETA
BIODIBERTSITATEAREN EMENDAKETA
Espezie inbaditzaileak erauzi eta dunaren profila egokitu ondoren
espezie egituratzaileetako (harenondokoa eta itsas askia) 400 mila ale
baino gehiago landatu ziren. Habitataren aniztasuna berreskuratzeko
beste 10 espezietako 140 mila landare ere sartu ziren.

2110 habitata

0.29

ha hobetuak

2120 habitata

1.2

ha hobetuak

2130 habitata

C1 ekintza

ha hobetuta

pinu erauziak

0.5

0

C2 ekintza

2

ha tratatuak

Areako duna sistema Kantaurialde guztian azalera hazkuntzarik
handienetakoa jasan dutenen artean dago, 1957-2014 eperako, fronte
eolikoaren aurrerakada 36 m-.koa izan delarik. Sedimentoaren metatze
garaiak denboran jarraiak izan dira eta 2013-2014ko ekaitzek ez dute
aparteko eraginik.izan. Horren arrazoia, hondartzan metatuta dagoen
hondar volumen handian ikusi behar dugu. Hala ere, itsas aktibitatearen
aurkako bere ahultasuna nabarmena da, izan ere, 1946 urtean estuario
honetan dauden dunen azterketari hasiera eman zitzaionez geroztik ez
dute egonkortasun aurreratuzko egoerarik garatu (duna grisak), bere
osotasunean aztertuz gero, aktibitate goreneko dunak direlarik nagusi
(duna zuriak).
Dunetako zati bat, XX.mendearen azken herenean, aparkaleku
eta hondartzari zeharka doan pasealeku bilakatu zen. Horrek,
Areako herrixkaren hiri-hazkuntzarekin eta Petronor birfindegiaren
eraikuntzarekin batera sistemaren gaineko inpaktu bortitza eragin zuen.
Azken urtetan, dunen narriadura gehien bultzatu duten eragileak landare
inbaditzaileak eta hondartzara iristeko dauden pasabide ugariak izan
dira. Proiektu honentzako lehentasunezkoak izan dira faktore horiek biak.

JARRAIPEN EKINTZAK
Jarraipen arrunta: 15 jarraipen puntu geokokatu dira hondar metatze
edo galtzerik gertatzen den jakiteko, hesien eta enbrioi-dunaren
egoera, hondar biltzaileen egoera nahiz eragina eta seinaleztapenaren
jarraipena jarraitzeko. 6 lur sail hautatu dira landaketen jarraipena
egiteko eta beste 6 inbaditzaileen jarraipenerako.
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C4 – ITXITURAK IPINTZEA
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Hondar biltzaileen lerroakkilometro erdiko luzeran ipini izanak,
zonalde jakinetan hondarra metatzea ahalbidetu du eta, horrekin,
duna sistemaren altura berreskuratzea.
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Ekintza hau, eskuz nahiz mekanikoki tamainu handiena dutenak eta ale
gehien dauden eremuetan hondeamakina erabiliz, leku osoan burutu da.

C3 – HONDAR BILTZAILEAK IPINTZEA
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Arenako hondartzako duna ingurunean burututako ekintzak
oso intentsoak izan dira lanak hasi aurretik, bertako
kontserbazio egoera benetan txarra zelako. Espezie arrotz
inbaditzaileen erauzketa, duna profilaren egokitzea eta
bertako espezien bitarteko landaketak leku honek bere balio
ekologikoa berreskuratu dezan balio izan dute.

A4- EKINTZA PLANEN GARAPENA
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DUNA SISTEMAREN BILAKAERA
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Onuradunak

Ecología Litoral sl

KBEri buruzko informazioa, Europako Ingurumen Agentziak Natura 2000 Sareaz emandako datu basetik jasotakoa.
https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/5e808111dc8447b79f515c1ffcfbf95c

A1, A2.- GERMOPLASMA BILKETA ETA KULTIBO
PROTOKOLOAK
2015ean, espezie bakar bati zegokion germoplasma akzezio bat
bildu zen.

Koordinatzailea

Udalerria: Muzkiz
Eskualdea: País Vasco; Bizkaia
Zentroidearen koordenatuak: lat: 43.35, lon: -3.11
Azalera: 49.76 ha Deklarazio data: 1/10/2012

ABANTO

ARCOS proiektuan jasotako Natura 2000 Lekuak
V1-AREA Lekuaren kokapena

PRESTAKUNTZA EKINTZAK

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
IRAUPENA: 2014-2018 (2019)
AURREKONTUA: €1,327,816
EUROPAR BATASUNAREN EKARPENA: €945,428

Jarraipen zehatza: hiru laginketa eremu hautatu dira Areann, non
jarraipen zehatza burutuko da; lur sail bat eta bi trantsektu. Lur sailean
eginiko landaketen balorazioa egitea du xede: Ammophila arenaria eta
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica, Festuca rubra subsp. littoralis,
Pancratium maritimum, Euphorbia paralias, Eryngium maritimum,
Calystegia soldanella. Trantsektuen helburua espezie inbaditzaileen
bilakaera jarraitzea da, izan ere, proiektu honen baitan, eremu horretan
ondorengo landareen erauzte kanpaina hainbat gauzatu baitira:
bitxilore afrikarra (Arcthoteca calendula), amerikar askia, (Stenotaphrum
secundatum), katu-azkazala (Carpobrotus edulis), oenotera (Oenothera
spp.), kainabera (Arundo donax) edo pitosporoa (Pittosporum tobira).
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LAGAKO DUNA SISTEMAREN IRAGANA, EGUNGOA ETA ETORKIZUNA

LIFE13 NAT/ES/000883 LIFE+ARCOS
www.arcoslife.eu

(Muskiz, Euskadi, Bizkaia) KBE ES2130003 Barbadungo Itsasadarra/Ría del Barbadun
HASIERAKO EGOERA
1

AMAIERAKO EGOERA
2

ESPAZIOAREN BILAKAERA

ESPAZIOAREN EGUNGO PANORAMIKA

Area hondartzako duna sistema kontserbazio egoera oso desegokian
zegoen. Bioaniztasunaren etengabeko galerak, gehienetan espezie
arrotz inbaditzaileen ugaritzeak eragindakoak, leku honetan eskuhartze oso bortitza burutzera behartu gaitu.
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Esku-hartzearen hasieran, kainabera (Arundo donax), katu-azkala
(Carpobrotus edulis) , milazka (Tamarix sp.) edo oenoterak (Oenothera
glazioviana) dunako berezko landareen kaltetan, duna azaleraren zati
handi bat hartzen zuten (1,3). Landare inbaditzailearen kentze lanak
eta burutu diren landaketa ugariek dunaren itxura berreskuratzea
ahalbidetu dute eta lekuari bere balio ekologikoa itzultzea.

AURRE EGINIKO MEHATXUAK
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EKINTZA AIPAGARRIAK
Landare arrotz inbaditzaileek (kainabera, katu azazkala, pitosporoa) eta
landaretza apaingarria (milazka) duna eremuaren zati handia betetzen
dutenez, oso zaila egiten zuen, hondartzaren zabalera handia dela
eta, eskuz kentzea. Lan hori bizkortze aldera, zulatutako ontzia zuen
hondeamakina (6) erabili zen, horrekin, mugitutako sedimentu sistemara
itzultzen zelarik. Langileak landare hondakinak kentzeaz eta birsorketak
eragin zezaketen landare zatiz sistema ondo garbitzeaz arduratu ziren.
Hondartza lerroari paraleloki ipinitako hondar biltzaile (7) ugariak eta
hondeamakinaz eremuaren hasierako profilari egin zitzaion egokitzapenari
esker duna profila aguro berreskuratzea lortu zen.
Hesola eta sokaz (8) eraikitako hesien bitartez hondartzarako sarbideak
antolatu eta landatutako eremuetan jendearen joan-etorria eragotzi zen.
Horiek diseinatzerakoan itsas pasealekuaren egokitze lanak eta egurrez
eginiko sarbide arranpala berriak kontutan izan ziren.
Harenondokoa (Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica) eta itsas askiaz
(Ammophila arenaria subsp. arundinacea) gain, biodibertsitatea (9)
emendatzeko beste hainbat espezie ere sartu ziren. Espezie horien artean
hondartzetako esne-belarra, itsas-armika, Festuca rubra, itsas lilipa, itsas
ezkertea, Koeleria, betibizi horia edo Aetheoriza bulbosa daude.
In situ (10) egindako dibulgazio ekintza batzuk Coast Watch (CentinelasCantabria) ekimena bezalakoen babesa izan zuten, Bilboko Portu
Agintaritzaren langileak eta euren familiartekoak landare arrotz
inbaditzaileak erauzteko bolondres-egun batean biltzeko baliagarriak
izan zirenak.
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Areako hondartzako duna sistema oso erabilia da uda sasoian
eta horrek, babes neurriak hartzera behartzen gaitu. Horrekin,
erabiltzaileenbabestutako eremutik zeharreko joan-etorriagatik
dunaren fragmentazio eragina murriztu dadin. Ez dirudien arren, dunako
espezieak, zapaltzen ditugunean bere sustraien gain eragiten den
presioari oso dira sentikorrak. Landare inbaditzaileak ekosistema mota
honen gaineko mehatxurik handiena izaten jarraitzen dute.Landareok
kentzeko ekintzak, denboran jarraiak, eta horien sarrera gune berrien
detekzio goiztiarra ezinbestekoak dira inbasio biologiko mota hau
kontrolatzeko. Hirugunearen hurbiltasunak ere behartzen gaitu, ahal
den neurrian, potentzialki inbaditzaileak diren lorategiko landaretza
duna sistemaren barne hedatu ez dadin ekiditzea.
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ETORKIZUNERA BEGIRA, LEKUAN
PROPOSATZEN DIREN EKINTZAK
(1) Lekuaren bilakaeraren jarraipena, ahalik eta esku-hartze txikienarekin: a)Hesien
mantenu eta konponketa. b) Iragarkien berriztapena. c) Landare arrotz inbaditzaileen
kontrola, KBEan hilero eta handik kanpo hiruhilabetero. d)Habitaten jarraipena 6
urtetik behin. e) KBEn eta eremu periferikoko landaretza mehatxatuaren jarraipena.
(2) Eraikinak hartutako eremuaren berreskuraketa: a) Hormigoizko horma eta
hondartzako erdi aldeko bainu etxolak kentzea. b) Habitat eta espezie inbaditzaileen
jarraipena.

8

9

11

2
1
1

(4) KBEn, Padura-duna lotuneko hondar barra artifizialaren
ikerketa eta azterketa. Bere eraiste partziala baloratu.
4

(3) KBEri eragiten dioten proiektuen kontrola.
(4) KBEn, Padura-duna lotuneko hondar barra artifizialaren ikerketa eta azterketa.
Bere eraiste partziala baloratu.
(5) Padura barne hartuko lukeen ILJPren mugatze berria onartu.
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(3) Errepide eta saneamendu balizko
proiektuak (Muskuzko araztegirako
punpaketa berria eta lotura)
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

