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Ecología Litoral sl

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

A3- BILAKAERA HISTORIKOA, DINAMIKA ETA
GOMENDIOAK
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Pinu batzuk kendu
dira espezie hau duna
grisetik zehar zabaltzen
jarrai ez dezan.
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Lagako duna sisteman, hondarraren metatze garaiak higadurakoei
nagusitu egin zaie. Zehazki,duna frontearen 6 m inguruko aurrerakada
nabaritzen da 1957-2014 epean.
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C1 – ZUHAIZTI EZ AUTOKTONOA ERAUZI
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KONTSERBAZIO EKINTZAK
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Ekintza plana, hesiak, inbaditzaileen ezabaketa eta landaketak
aurreikusten dituena.
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A4- EKINTZA PLANEN GARAPENA
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Lekuaren higatze-sedimentatze joerak aztertu eta neurri zehatzak
proposatu ahal izateko 50. Hamarkadaz geroztiko aireko fotogramen
azterketa egin da.
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Ez da leku honetan germoplasmarik bildu hasiera batean ez zegoelako
proposamenean jasoa.

is
gr

ore

A1, A2.- GERMOPLASMA BILKETA ETA KULTIBO
PROTOKOLOAK

Duna grisaren gainean landare berriak ugaritzea ahalbidetzen zuten
itsas pinu ale batzuk kendu dira.
Inguru guztian LAIak kentzea, besteak beste Oenothera glazioviana,
Paspalum vaginatun eta Conyza canadensis.
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itxia

C3 – HONDAR BILTZAILEAK IPINTZEA
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2130 habitata

C1 ekintza

ha hobetuta

pinu erauziak

0.5

ARCOSen baitan aztertu diren 12 duna eremuetarako korridore gisako
sarbide dentsitate gorena dugu hondartza honetan. Gehienak, dunaren
ekialdean daude. Hondartza honetan dugu inpaktu handienetakoa duen
sarbidea, zehazki, erdialdean kokatzen dena eta duna frontearen %10ari
eragiten diona, horrekin, duna fronte jarraia garatzea galerazten duena.
Sarbide hau itxi egin dugu.

Jarraipen Zehatza: Partzela bat eta bi trantsekto hautatu dira.
Partzelarekin, egindako landaketak aztertu nahi dira: Ammophila arenaria,
Elytrigia juncea subsp. boreoatlantica, Eryngium maritimum, Calystegia
soldanella. Trantsektuek, aldiz, espezie inbaditzaileen azterketa izango
dute xede, leku horretan, proiektu honen baitako ekintza gisara, ezabatze
kanpaina bat burutu delako (Conyza canadensis), afrikar txiribita (Arcthoteca
calendula), oenoterak (Oenothera glazioviana eta O. fallax) amerikar askia
(Stenotaphrum secundatum) eta uretako askiak (Paspalum vaginatum).
Era berean, pinu aleak ere erretiratuak izan dira, leku honetan, izaera
eraldatzailea duena hazien bitartez oso modu errazean hedatzen delako.
Jarraipen arrunta: Atal honetan, hondar ekarpen ala galera detektatzeko,
hesien egoera nahiz duna enbrionarioaren egoera ezagutu, hondar biltzaile
eta seinaleztapenaren egoera eta eraginkortasuna jakiteko 17 jarraipen
puntu geokokatu dira. Era berean, 3 jarraipen partzeletan landaketen
jarraipena burutuko da eta beste sei partzeletan, landare inbaditzaileena.
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Dunaren gainazalaren berrindartzea landare egituratzaileekin
(harenondokoa eta itas askia) nahiz ez egituratzaileekin (itsas
armika Eryngium maritimum eta hondartzetako ezkertea (Calystegia
soldanella).
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C5, C6 – LANDARE ESTALDURA BERRESKURATU ETA
BIODIBERTSITATEAREN EMENDAKETA
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Hondatutako hesiak konpondu dira eta 220 m hesi berrien bidez
ekialdeko sarbide bat itxi dugu.
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1 Sarbidea

Duna fronteko sedimentuak bertan eusteko, zumez eginiko hondar
biltzaileak ipini dira duna frontean, 400 metroko luzeran.

Duna frontearen aurrerakada maila gorena 1957-2007 epean eman
zen, 17,5 m-rekin (kantaurialdeko hondartzen bataz bestekoaren
gainetik). Garai honen ondoren, higadura eta kontinenteranzko 12 m-ko
atzerakada ekarri zuen beste garaiak eman zion jarraipena, 2011-2014
epean. Intentsitate gogor eta ertaineko jarduera eolikoa jasan duten
lurrek (duna zuriak) murriztu egin dira jarduera baxukoekin (duna grisak)
alderatuz, nahiz eta azken urteetan ekialdeko zatian, berrindartze eoliko
esanguratsua nabari den.

JARRAIPEN EKINTZAK

2 Sarbidea itxi da duna frontearen
jarraikortasuna bermatzeko.

C2 – ESPEZIE ARROTZ INBADITZAILEEN ERAUZKETA

C4 – ITXITURAK IPINTZEA

DUNA SISTEMAREN BILAKAERA

1956

Lagako duna sistemak jasaten duen presio turistiko handiaren ondorio
dira biodibertsitate eta egitura edafikoaren galera prozesuak, bai duna
zurian nahiz duna grisean.
Ekialdeko aldean bereziki larria den espezie inbaditzaileen ugaritzeak
bere kontserbazio egoera kaltetu egin du.
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PRESTAKUNTZA EKINTZAK
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C3 ekintza

C4 ekintza

m ipinitako hondar
biltzaile luzera

m hesi eraikia
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C5 ekintza

8K

gehitutako egiturazko
landareak

C6 ekintza

7K

landare biodibertsitatea
emendatzeko

PASADO PRESENTE Y FUTURO DEL SISTEMA DUNAR DE LAGA
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HASIERAKO EGOERA
1

AMAIERAKO EGOERA
2

LEKUAREN EGUNGO PANORAMIKA

LEKUAREN BILAKAERA
Nahiz eta Lagako duna sisteman duna grisak, Habitaten Zuzentarauk
kontserbaziorako lehenetsitako habitata, ondo ordezkatuak dauden,
2014 urtean erakusten zuten kontserbazio egoera ez zen, inondik ere,
aldekoa. Era berean, urte horretako eta ondorengoetako itsas ekaitzen
ondorioak duna frontea eta bere baitako 2110 nahiz 2120 habitatak
nabarmen eraldatu zituzten.
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Oenotera (Oenothera glazioviana) (1) bezalako espezie inbaditzaileen
presentziak, lagundu egin du leku honetan espero zitekeen lore
banaketaren eraldaketa eta, beraz, ekin zaion zeregin garrantzitsuenetako
bat espezie honen eskuzko ezabaketa izan da, horrekin, kolonizatzeko
duen ahalmena murrizteko (2). Hondar biltzaileak ipiniz eta landare
egituratzaileak landatuz (3), (4) eta (5) neurriak hartu dira duna
frontearen berreskuraketa prozesua bizkortzeko.
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AURRE EGINIKO MEHATXUAK
Alboan duen Laidako duna sistemaren hondar galera jarraia lagungarri
izan zaio Lagako sistemari, egun, espazioan aisiarako erabilera, bereziki
uda sasoian, eta bisitaldi kopurua igo dadin. Horrek, duna zatiketa
murrizteko neurriak hartzera behartu gaitu, hainbat sarbide itxiaz.
Lagako duna sistemaren mehatxurik larrienetako bat, landare
inbaditzaileen presentzia ugaria da. LAI horien kontrolerako kanpaina
batzuk burutu dira. Era berean, bisitariek dunak zeharkatu ez dezaten
hesiak eraiki dira eta duna sistemaren birgaitzea laguntzeko hondar
biltzaileak ere ipini dira.

EKINTZA AIPAGARRIAK
Lagan (Ibarrangelu) burutu diren ekintzekin duna sistemaren errekuperazio
naturalerako prozesuak lagundu nahi izan ditugu, bereziki, kontserbazio
egoeraren galera nabarien den puntutan.
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Duna grisaren zati handi batek oso itxura eraldatua zuen, espezie inbaditzaile
ugarirekin (1) eta aparkaleku zaharreko ale zaharrek zabaltzen duten
hazietatik sortutako itsas pinu ale batzurekin. Horiek kentzea (6) zuhaitz
orpoak mantenduz burutu da, duna grisetako egitura edafikoa ahalik eta
gutxien eraldatu zedin.
Duna frontearen egitura galera zuzentzeko hondar biltzaileak (2) ipini dira
400 m-tan, hórrela, sedimentazio prozesuak lagunduko direlakoan. Horrezaz
gain, harenondokoa eta itsas askia bezalako espezie egituratzaileekin eta
baita ere ez direnekin (7) landaketak burutu dira. Calystegia soldanella
ren haziak erein dira eta itsas armikaren (Eryngium maritimum) (10) zati
ugalkorrak ere sartu dira.
Hesiek, landaketa guneak babesten dituzte eta, era berean, hondartzarako
joan-etorria antolatzeko era baliagarriak dira. Duna sistemaren jarraikortasuna
eteten zuten sarbide batzuk jendearentzako itxi egin ditugu (8). Aurrekaldeko
hesiak 3 metro aurreratu dira landaketa azalera handitzeko. Guztira, egurrezko
hesolak eta sokaz eginiko 400 metro hesi berri eraiki dira.
Uretako askia (Paspalum vaginatum) landare inbaditzailea, ezabatzeko
dagoen landarerik zailenetako bat da, dunako bertako landaretzarekin
tartekatzen denez eskuz erauztera (9) behartzen duelako.
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ETORKIZUNERA BEGIRA, LEKUAN
PROPOSATZEN DIREN EKINTZAK
Life+ARCOSeko lan taldearen aldetik honako proposamenak egin dira
lekuarentzako.
(1) Landare inbaditzaileen kontrolerako lanekin jarraitzea eta eraikinetako
lorategietan erabiltzen diren espezieak, gaitasun inbaditzailea badute,
horiek ere ezabatzea.
(2) Duna grisaren gainean dauden itsas pinuen jarraipena eta kentzea.
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(3) Aurrekaldeko hesien nahiz iragarkien mantenua
egitea. Malda zeharkatu ahal izateko, egurrezko pasabide
bat eraikitzea proposatzen da.
(4) Mendebaldeko sarbidearen
egokitzapena. Aldaparako, egurrezko
pasabide bat eraikitzea proposatzen da.
(1) Landare arrotz inbaditzaileen aurkako
erauzte ekintzekin leku guztian jarraitzea.

(3) Hesien eta iragarkien jarraipena
(4) Egungo higadura korridoreal sortzen duen higadura ekiditeko
hondartzarako mendebaldeko sarbidea hegokitzea

(2) Duna griseko itsas pinuen barreiatze eta
ugaritzearen jarraipena.
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