LABURPEN FITXA
G2-ZARAUTZ (Zarautz, Euskadi, Gipuzkoa)

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

KBE (ES2120009) Iñurritza

Koordinatzailea

Onuradunak

ZARAUTZ

Udalerria: Zarautz
Eskualdea: Euskadi (Gipuzkoa)
Zentroidearen koordenatuak: lat: 43.29, lon: -2.15
Azalera: 81.28 ha Deklarazio data: 16/08/2012

AIA

ARCOS proiektuan jasotako Natura 2000 Lekuak
G2-ZARAUTZ Lekuaren kokapena
KBEri buruzko informazioa, Europako Ingurumen Agentziak Natura 2000 Sareaz emandako datu basetik jasotakoa.
https://www.eea.europa.eu/ds_resolveuid/5e808111dc8447b79f515c1ffcfbf95c
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Iñurritza KBEren baitako golf zelaia,
katalogatutako espezietako populazioak
dituena.
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Lekuaren kudeaketa dokumentuak jasotzen dituen proposamenetara
egokituz, Ekintza Planaren garapena burutu da.
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A4- EKINTZA PLANEN GARAPENA
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Duna frontearen eta sedimentu ekarpenaren bilakaeraren analisi
diakronikoa burutu zen.
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A3- BILAKAERA HISTORIKOA, DINAMIKA ETA
GOMENDIOAK
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2014-2015 aldian, 16 espezieri dagozkien 30 germoplasma akzesio
bildu dira.

Zarauzko duna sistemak 16 m inguru egin du lehorrerantz 1957-2014
epean. Edozein modutan, duna azaleraren galera hau ez da konstantea
izan. 1957 eta 2007 bitartean dunak itsasorantz egin zuen 10 bat metro.
Duna azaleraren ikuspuntutik, momenturik gorena 1978ko argazkian
azaltzen dena da, ondorioz, 2006ko argazkikoa delarik.
Irudiak © Espainiako Geografia Institutu Nazionala: Amerikarren hegaldia B seriea eta PNOA 201 ortofotoa

A1, A2.- GERMOPLASMA BILKETA ETA KULTIBO
PROTOKOLOAK

DUNA SISTEMAREN BILAKAERA

1956

Iñurritza, dituen taxoi kopuruari eta euren dentsitateari
erreparatuz gero, Euskal Erkidego Autonomoko landaretza
mehatxatuaren gune nagusia da. Iñurritzako duna
eremuan Landare Mehatxatuen Euskal Katalogoko 9 taxoi
azaltzen dira.
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PRESTAKUNTZA EKINTZAK

Ecología Litoral sl
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KONTSERBAZIO EKINTZAK
C1 – ZUHAIZTI EZ AUTOKTONOA ERAUZI
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C5, C6 – LANDARE ESTALDURA BERRESKURATU ETA
BIODIBERTSITATEAREN EMENDAKETA
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JARRAIPEN EKINTZAK
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2015 eta 2029 artean, duna fronte guztian 1780 m hesi berri eraiki
da, C birlandatutako zonaldetan zapalketa ekiditeko. Bidenabar,
beste 280 m hesi berritu da.

uare n b i

ar

C4 – ITXITURAK IPINTZEA
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Hainbat urtetan, 1133 m zumezko biltzaile ipini dira, hondarraren
atxikipena sustatzeko. Helburu berarekin, eta modu arrakastatsuan,
kainabera adarrak ere erabili dira.
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C3 – HONDAR BILTZAILEAK IPINTZEA
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Eskuz nahiz herbizidaz, duna fronteko eta golf zelaiko LAIen ezabaketa.
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ha hobetuak

2120 habitata

1.2

ha hobetuak

2130 habitata

C1 ekintza

ha hobetuta

pinu erauziak

0.5

Jarraipen zehatza: Hiru laginketa gune hautatu dira: Bi partzela
eta trantsektu bat. Partzelekin burutu diren landaketak aztertu nahi
dira: Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii, harenondokoa, itsas askia,
Eryngium maritimum, Euphorbia paralias, Galium arenarium, Honckenya
peploides, Medicago marina, Herniaria ciliolata, Pancratium maritimum,
Festuca vasconcensis, Helichrysum stoechas, Koeleria albescens, Linaria
supina subsp. supina, Sedum acre, Solidago virgaurea, Thymus praecox.
Trantsektuaren helburua espezie inbaditzaileen bilakaera ikertzea da,
izan ere, zonalde horretan, ezabatze ekitalde bakar batek, bereziki
Drummond oenotera (Oenothera drummondii), Sporobolus indicus,
Paspalum dilatatum eta askia amerikarra (Stenotaphrum secundatum).
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 eta beste 6 inbaditzaileen jarraipenerako hautatu dira.

Frontea 40.000 harenondorekin landatu zen eta golf zelaiko besteak
beste Galium arenarium, Alyssum loiseleurii subsp. loiseleurii , Medicago
marina, Festuca vasconcensis edo Koeleria albescens populazioak 3532
alerekin berrindartu ziren

2110 habitata

Higadura-ezpondaren gailurraren gainetik, sistemaren ekialdean,
haizearen dinamikaren birsortze bat nabaritzen da duna igotzaileetan
eta proikeziozkoetan; bide batez, aktibitate ahulagoa azalduz
barruragoko zonaldetan.
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C2 – ESPEZIE ARROTZ INBADITZAILEEN ERAUZKETA
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Ez da beharrezkoa izan biotopo babestuan ekintza hau burutzea.

Ondoren, galera izan da nagusi, 13 m eta 12 m-tako galerekin, hurrenez
hurren, 2007-2011 eta 2011-2014 aldietarako. 80ko hamarkadan
jazotzen denaren antzekoa. Behin 2001z geroztik, haize dinamika
aktiboagoa duna frontearen aurrekaldean atxikitako prisma formako
biltegietan, pasabidearen aurrean, ematen da, barrurago geratzen
direnetan haize aktibitate hori ahulago delarik.
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C2 ekintza

8

ha tratatuak

C3 ekintza

C4 ekintza

m ipinitako hondar
biltzaile luzera

m hesi eraikia

1.1K

1.7K

C5 ekintza

40K

gehitutako egiturazko
landareak

C6 ekintza

3.5K

landare biodibertsitatea
emendatzeko

ZARAUZKO DUNA SISTEMAREN IRAGANA, EGUNGOA ETA ETORKIZUNA
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www.arcoslife.eu

(Zarautz, Euskadi, Gipuzkoa) KBE ES2120009 Iñurritza
HASIERAKO EGOERA
1

AMAIERAKO EGOERA
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ESPAZIOAREN EGUNGO PANORAMIKA

ESPAZIOAREN BILAKAERA
2014 (1) urteko ekaitzek, Iñurritza Biotopo Babestuaren baitako Zarauzko
duna frontea ia ezabatu zuen. Duna enbrionarioa eta lehen lerroetako
zuria desagertuta zeuden (3). Horrezaz gain sedimentuen balantzea
ere erabat defizitarioa zen. Horregatik guztiagatik, leku honetako
helburu nagusienetako bat duna fronteko hondarra eta landaretza
berreskuratzea izan da. Fisikoki hura babestu, hondar biltzaileak ipini eta
landatu ondoren, erdietsi ditugun emaitzek (2) eta (4), hábitat hauek
etorkizunerantz izan dezaketen bilakaeraz, momentuz behintzat
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AURRE EGINIKO MEHATXUAK
Esku-hartu den lehenengo mehatxua olatuen eragina eusten duen duna
oina jasaten duen higadura gogorra da eta duna frontea atzeratzea
eragin duena, berarekin dakarren azalera eta sedimentu galerarekin.
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EKINTZA AIPAGARRIAK
Esan den bezala, kontserbazio ekintza gehienak duna frontean burutu
dira, bere leheneratzea ahalbidetzeko.

Gehien bat duna grisei legokiokeen eremuan golf zelaiaren presentziak
eta era horretako azpiegitura batek berarekin daraman mantenu
jarduerek (belar mozketak, arriskuak, tratamendu fitosanitarioak,
ongarriketak, etab) baldintzatu eta arriskuan ipintzen dute dunetako
landaretzaren garapena, bere populazioek erabiltzen duten azalera
murriztuz. Bestalde, belardi artifizialek eta bidezidorrek habitata zatitu
egiten dute, duna sekundario eta tertziarioetako lur sail desberdinen
arteko konektibitatea zailduz. Horri guztiari gehitu behar zaio
bereziki uda sasoian jasaten den aisiarekin lotutako presio gogorra
eta kolonizaziorako horren gaitasun handia duten espezie arrotz
inbaditzaileen ugaritzea.
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Duna fronte osoan egurrezko hesolak eta hiru soka erabiliz eraiki diren
hesiak eremu horretan presioa murrizteko balio izan du. Bereziki izan
da eraginkorra uda sasoian, aisiarekin lotutako erabilera gogorragoa
denean. Neguko ekaitzek lan hau behin baino gehiagotan errepikatzera
behartu gaituzte
Hondar biltzaileak, zumezkoak (6) nahiz sedimentua atxikitzeko balio
izan duten kainaberez osatutakoak, duna lerro aurreratuenaren luzera
osoan ipini dira.
Duna frontea zenbait zatitan berrosatu (7) behar izan dugu. Bidenabar,
40 zm-ko sakonera arte ezpondan eta gutxixeago golf zelaiaren barneko
beste gunetan, lurra erauzi egin da, landaketei heldu aurreko urrats gisara.
Landare inbaditzaileen aurkako lanak, gehien bat, mekanikoki edo eskuz
burutu dira, nahiz eta amerikar askia bezalako beste espezie batzuren
kontrola laguntzeko, beti ere modu mugatuan, herbizidak (8) erabili
behar izan den.
Duna frontean nahiz golf zelaiaren barnean landaketak burutu dira.
Batetik, espezie egituratzaileak erabili dira, harenondokoa kasu, eta
bestetik katalogatutako espezieak, hala nola itsas alpapa Medicago
marina (9), Alysum loiseleurii, Galium arenarium, Honchenya peploides,
Koeleria albescens, Herniaria ciliolata, Linaria supina edo beste honakoak
ere: Euphorbia paralias, Thymus praecox, Sedum acre, Helichrysum stoechas
edo itsas armika Eryngium maritimum.
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ETORKIZUNERA BEGIRA, LEKUAN
PROPOSATZEN DIREN EKINTZAK
(1) Naturagune babestu osoan landare inbaditzaileen aurkako lanei
hurrengo urtetan ere jarraipena ematea eta, mantenu gisara ere, baita
ere erreka aldeko duna txikiari eta putzu gezaren ertzari.
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(2) Golf zelaiaren barruan, 2130* lehentasunezko habitata
leheneratzeko, lur azala erauztea lehenesten den zonaldeak.

(2) Golf barruko duna tertziarioan esku-hartzea. Horretarako,
seinaleztatutako zonaldetan lur azala erauziz eta dentsitate handian,
Fraisoroko (Gipuzkoako Foru Aldundia) mintegiko landaretxoak landatuz
(3) Bertakoak ez diren zuhaixka espezieak (bereziki pitosporoak)
kantaurialdeko zuhaitz nahiz zuhaixka espeziengatik ordezkatu (ereñoa,
artelatza, txorbeltza, gurbitza, eta.)
(4) Aurrekaldeko hesien nahiz biltzaileen birsartze eta mantenua.
Diseño y realización: J.Ignacio Alonso Felpete

