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G-1 SANTIAGOKO HONDARTZA (Zumaia, Euskadi, Gipuzkoa)
KBE (ES2120004) Urolako Itsasadarra /
Ría del Urola

ZUMAIA

Udalerria: Zumaia
Eskualdea: Euskadi (Gipuzkoa)
Zentroidearen koordenatuak: lat: 43.28 lon: -2.24
Azalera: 111.97 ha Deklarazio data: 01/12/2004

ZESTOA

ARCOS proiektuan jasotako Natura 2000 Lekuak
G1-SANTIAGOKO HONDARTZAren kokapena
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KONTSERBAZIO EKINTZAK
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Gipuzkoako Foru Aldundiaren babesarekin, lekuaren ekintza plana
idatzi da.
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A4- EKINTZA PLANEN GARAPENA

Duna sistemak dituen arazo morfologiko nagusiak dunara hurbiltzeko
bideekin eta azealdeko bide sareari lotutakoak dira. Argazki biak
alderatuz gero, ibairako sarrerako dikearen hazkuntzaren ondorioz
duna sistema zenbat hazi den ikus liteke eta, horrekin batera, azken
hamarkadetan duna barraren hego aldean eratu den kirol portua.
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A3- BILAKAERA HISTORIKOA, DINAMIKA ETA
GOMENDIOAK
Lekuaren higadura-metaketa joerak aztertzeko, 50. Hamarkadaz
geroztiko argazki aereoen azterketa diakronikoa.
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DUNA SISTEMAREN BILAKAERA
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2014-2015 aldian, 10 espezieri dagozkien 6 germoplasma akzesio
bildu dira.
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A1, A2.- GERMOPLASMA BILKETA ETA KULTIBO
PROTOKOLOAK

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

Azken hamarkadan, duna sistema, dikearen babesean hazi egin da, duna egonkortu
eta EAIengatik kolonizatua izan delarik, bereziki Zuloaga lur sailetik ihes eginiko itsaspinuengatik.

C1- BERTAKOAK EZ DIREN ZUHAITZAK ERAUZI
Itsas pinuen (Pinus pinaster) 87 ale kendu ziren, pinudiak hasieran
zuen azaleraren 1/3 bat dena.

C2 – ESPEZIE ARROTZ INBADITZAILEEN ERAUZKETA

Lehen fasean tratatutako itsaspinuen ezabatze eremua.

Bertan diren hainbat EAIren kontrola eta ezabaketa manuala, hala
nola Yucca gloriosa, Globularia maritima, Oenothera drummondii eta
O. glazioviana edo Sporobolus indicus.

C3 – HONDAR BILTZAILEAK IPINTZEA
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Zuloagatarren saila, dirudienezm
duna sistemako pinuen
hedatzearen jatorrizko gunea.
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Landare egituratzaileak (harenondokoa eta ) landatu eta, bidenabar,
EAEko landare mehatxatuen katalogoaren (Medicago marina,
Honckenya peploides, etabar) baitako espezietako 1690 ale ere.
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C5, C6 – LANDARE ESTALDURA BERRESKURATU ETA
BIODIBERTSITATEAREN EMENDAKETA
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Lehendik zeuden hesiak berritu eta, egin diren lankaketak babestu
nahiz jendearen joan-etorria bideratzeko hesi berriak eraiki dira.
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C4 – ITXITURAK IPINTZEA

d
an

2130 habitata

0.5

ha hobetuta

C1 ekintza

87

pinu erauziak

Santiagoko duna sistemak, 1946 urtetik gaurdaino, hazkuntza joera
jarraitua mantendu du. Duna frontearen itsasoranzko aurrerakada
1957-2015 epean 232 m-koa izan da. Aurreranzko joera horren bataz
besteko abiadura urteko 4 m baino handiagoa izan da, kantaurialdeko
gainontzeko duna sistemetan neurtu den 0,12 m-koa baino askoz
handiagoa. Sedimentazio azkar hori zuzenean lotzen dugu itsas nahiz
ibai prozesu higatzaileen aurrean bokaleko dikeek ematen dioten
babesarekin. Dinamika eoliko aktiboena, hondartzaren ondoko 100
m inguruko xafla batean kokatzen da, itsasorantz frontearekin batera
aurrera egiten duenekoan. Aldi berean, barnealdeko duna tertziarioa
handitzen doa.

JARRAIPEN EKINTZAK
Landare arrotz inbaditzaileen
kontzentrazio nagusiko eremua.

Azken urtetako sedimentoen azterketak ez digu aholkatu hondar
biltzaileak ipintzea, horrekin, hondarra duna grisa alderantz jo dezan
lagunduko duelakoan.

Onuradunak
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PRESTAKUNTZA EKINTZAK

Koordinatzailea

C2 ekintza

4

ha tratatuak

C3 ekintza

0

m ipinitako hondar
biltzaile luzera

Jarraipen zehatza: Hiru laginketa gune hautatu dira: Partzela bat eta
bi trantsektu. Partzelarekin, burutu diren landaketak aztertu nahi dira.
Trantsektuek, aldiz, espezie inbaditzaileen portaeraren jarraipena dute
xede, eremu horretan horietako espezien ezabatze kanpainak burutu
baitira, hala nola kainabera (Arundo donax), yuka (Yucca gloriosa), askia
amerikarra (Stenotaphrum secundatum), oenotera (Oenothera glazioviana)
eta arratoi isatsa (Sporobolus indicus). Era berean, seguruenik Zuloagatrren
etxaldearen lorategian landatutako aleetatik dunetara hedatutako itsas
pinu (Pinus pinaster) batzuk ere atera dira.
Jarraipen arrunta: Jarraipenerako 17 puntu geokokatu dira non hondar
ekarpena edo galera ematen den aztertuko da, hesien eta duna frontea
begiratuko, biltzaileen nahiz seinalen egoera eta eraginkortasuna
aztertuko. Horretarako, landaketen jarraipenerako 5 partzela hautatu
dira eta beste 6 inbaditzaileen jarraipenerako.

C4 ekintza

200

m hesi eraikia

C5 ekintza
Egiturazko

355

landare gehituak

C6 ekintza

1.6K

landare, biodibertsitatea
emendatzeko

SANTIAGOKO DUNA SISTEMAREN ORAINA ETA ETORKIZUNA
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(Zumaia, Euskadi, Gipuzkoa) ES2120004 KBE Urolako itsasadarra/Ría del Urola
HASIERAKO EGOERA
1

AMAIERAKO EGOERA
2

ESPAZIOAREN BILAKAERA

ESPAZIOAREN EGUNGO PANORAMIKA

Zumaiko duna sistemak jasatzen duen antropizazio gogorraren ondorio
dira biodibertsitatearen galera eta bere jatorrizko egituraren eraldaketa.
Itsas pinuaren zuhaiztiak naturaltasun galera horri laguntzen dionez, haren
ezabaketa mailakatuari ekitea erabaki dugu (1) eta (2). Argazki-segidan ikus
liteke landare nahiz pinu gazteen ezabaketaren emaitza (ikusi geziak).
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Erabiltzaileen joan-etorria antolatzeko eraikitako hesiek lekua zeharkatzen
zuten bidezidor zaharren naturalizazioa ekarri du epe motzean (Ikusi geziak
2n). Berriki eraikitako azpiegiturak (hondartzarako sarbidea) eta hondartzako
kantinaren (5) itxierak leheneratze ekintza berriak eskatzen dute.

Itsas pinua kentzeko eskuhartutako eremua

AURRE EGINIKO MEHATXUAK
Albotik bertaratzeko bide berria
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Jolas lekua eta kantina
zegoeneko eremua
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Mehatxu nagusiak jatorri antropikoa dute. Lehenengoa, neurriagatik,
itsasadarraren bokaleko kontradike artifiziala da, duna sistema babesten duena.
Bertan ematen den jarduera eoliko urria izan arren, sedimentuen ekarpenak
egonkorra dirudi. Sedimentuen mugikortasun eskasa, batetik, pantaila
efektuari egotzi behar zaio eta, bestetik, haizeen norabide nagusiari
Bertan eman den erabilera publikoaren intentsitateak zapalketa ekarri du eta,
horrek, puntu batzutan, duna sistemaren gehiegizko konpaktazioa. Horrek,
eta azaldu diren espezie inbaditzaileen ugaritasunak lekuaren ingurumen
narriadura eta aldeko kontserbazio egoeratik urruntzea ekarri dute.

EKINTZA AIPAGARRIAK
Inongo zalantzarik gabe, itsas pinuaren (Pinus pinaster) ale heldu nahiz
landareak ezabatzea izan da erantzun sozial handiena eragin duen ekintza.
Ekintza horren emaitza (1) eta (2) irudiak alderatzean ikus liteke.
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Burutu diren ekintzen zati handi bat lekuan azaltzen diren espezie
inbaditzaileak ezabatzen joan da. Ikusterrazak eta erradikatzen zailak
diren Yucca gloriosa landareak lekutik eskuz erretiratu dira. Bidenabar,
baliabide kimikoak hostoetan erabiliz bere garapena ahuldu nahi izan da.
Horrezaz gain, neurri gabe ugaritzen diren Lobularia maritima, Sporobolus
indicus, amerikar askia edo Oenothera (7) generoko beste hainbat ere duna
inguruetatik kendu behar izan ditugu.
Babestutako eremuetan joan-etorria antolatzeko hesi batzuk eraiki dira,
zapalketa ekiditeko asmoz. Era berean, egurrezko hesola bat eta bi sokaz
osatutako sistema hauek landaketa eremuak (bereziki harenondokoa
eta itsas askia) behar bezala mugatzeko eta, ondorioz, hondartzaren
erabiltzaileek lekuotan sar ez ditezen ere balio izan dute.
Euskal Herriko Mehatxatutako espezien Katalogoan diren espezien
populazio desgaituak birgaitzeko itsas alpapa (Medicago marina)(10)
hainbat ale sartu dira Euphorbia paralias, itsas arnika (Eryngium maritimum)
edo Sedum acre bezalako beste batzuekin batera, azken hauek katalogatu
gabeak direnak.
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ETORKIZUNERA BEGIRA, LEKUAN
PROPOSATZEN DIREN EKINTZAK
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((1) Espezie mehatxatuekin berrindartzea (Medicago marina edo bestelakoak,
Honckenya peploides errepide ondoan) eta egiturazkoekin ere.

(5) Errepidetik zuzeneko sarbide berria eraiki denez
erabilerarik gabe geratu denaren naturalizazioa.

(2) Hondar biltzaileak ezartzea dunaren hazkuntza errepide ondotik
barrurantz laguntzeko.
(3) Eraitsi den hondartzako kantinaren eremua leheneratzea. Deskonpaktazioa
eta landaketa eskatzen du.
(4) Pinus pinaster landareak atera eta pinu heldu gehiago kentzea ere
aztertzea. Bertako landareengatik ordezkatzea (Quercus suber, Rhamnus
alaternus, Arbutus unedo etab)

(3) Eraitsi berria den kantinaren
inguruen naturalizazioa
(2) (4) Egiturazko espezien landaketa eta
hondar biltzaileak ipintzea, duna, barrurantz
hazi dadin

(5) Itsasadarretik zehar ibilgailuentzat dagoen sarbidea leheneratzea.
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