Zabalkunde txostena
LIFE10/NAT/ES000572

PRO-IZKI

ABIAPUNTUA

Sarrera

Natura 2000 sareko lekuak

Euskadi (Espainia)

KBE
KBE + HBBE

Izki Arabako hego-ekialdean dago eta eremua parke natural izendatu zuten 1998an. 9.000 hektareatik gorako
azalera dauka –Euskal Autonomia Erkidegoko hirugarren
parke natural handiena da– eta, bertan, paisaia anitz
aurki ditzakegu. Ikuspegi biogeografikotik aztertuta, Europako eskualde atlantikoan dagoen arren, giro
mediterraneoak eragin nabarmena dauka Izkiko prozesu ekologikoetan eta, beraz, esan dezakegu trantsizio
eremua dela.
Kokapen geografiko hori dela eta, Izkiko parke naturala
eremu guztiz interesagarria da kontserbazioari dagokionez. Eta horren erakusgarri, Batasunaren Garrantziko
Leku (BGL) eta Hegaztien Babes Bereziko Eremu (HBBE
edo BBE) ere izendatu dute eremua, betiere Natura
2000 sarearen esparruan. Gaur egun, agiriak prestatzen
ari dira Izki Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izenda
dezaten lortzeko.
Naturagune babestu horren barruan, leku batzuek badute
interes nabarmena, baina guztietan azpimarragarriena
dugu haritz mota jakin bat, ametz izenekoa (Quercus pyrenaica) hedatzen deneko eremua. Haritz espezie hori Euskal
Autonomia Erkidegoko beste toki batzuetan ere ageri da,
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baina Izkin azalera handia betetzen du, beste inon baino
handiagoa, eta gainera, oso egoera onean dago.
Abeltzaintza estentsiboari lotutako aziendak edo abereak larreratzeko eremuak bereizi eta egur baliabideak
ustiatzeko erabilera iraunkorra baliatu denez, Izkik, oro
har, kontserbazio egoera nahikoa onargarria dauka. Hala
eta guztiz ere, zenbait tokitan, ameztiak itxura homogeneoa eta heldu gabekoa erakusten du, diametro urriko
ale ugarik osatuta dagoela.
Baso horren historia Iberiar penintsulako amezti gehienen historiaren antzekoa izan da; hau da, jatorrizko
egitura galdu du mozketa eta erreketa sarrien ondorioz.
Nolanahi ere, espezie honen sustraiek ernaberritzeko
gaitasun handia dutenez, zuhaitz sail gehienak dentsitate handikoak dira, indar handirik ez badute ere.
Hauxe da LIFE+ PRO-Izki proiektuaren abiapuntua. Nola
lagun dezakegu basoak epe luzean iraun eta era egokian
kontserba dadin? Ikuspegiak ekosistemari begiratzen dio;
hau da, ameztia ez da ingurune bakana, ameztiak berak,
beste habitat eta espezie batzuek elkarri eragiten baitiote.

Proiektuaren fitxa
Izki
• Izena: “Izkiko ameztiaren eta hari lotuta dauden Europar Batasunaren intereseko habitat
eta espezieen kudeaketa ekosistemikoa”.
• Erreferentzia: LIFE10 NAT/ES/000572.
• Akronimoa: LIFE+ PRO-Izki.
• Onuradun koordinatzailea: Ingurumen eta Hirigintza Saila. Arabako Foru Aldundia.
• Onuradun elkartua: Hazi Fundazioa.
• Guztizko aurrekontua: 1.112.695 euro.

Ameztia
Pagadi azidofiloa
Zohikaztegi hezeak

• Europako Batzordearen finantzaketa: 556.348
euro (% 50).
• Proiektuaren iraupena: 48 hilabete (2011ko
urritik 2015eko irailera arte).

Vista desde Mantxibio

Argazkia:
Joseba del Villar
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ELEMENTU GAKOAK

Jarraian, LIFE+ proiektuak jorratu dituen elementu gakoen (habitatak eta espezieak) laburpena jasotzen da eta elementu gako horiek proiektua garatu den bitartean hartu dituzten onurak azalduko dira.

Proiektuaren habitatak
Zohikaztegi hezeak
(7140 eta 7150 habitatak)
Izugarriak dira Izkiko flora eta landaredi higrofiloaren askotarikotasuna eta aberastasuna. Izkin,
horrelako ingurune mota asko daudenez, habitat
turfofiloen mosaikoa berebizikoa da.
Ingurune horietan hazten dira Izkiko landare
espezie sentiberenetako batzuk. Ildo horretan,
azpimarratu behar da Galbaniturriko hezegunean
hazten den Rhynchospora fusca espeziearen populazioa Iberiar Penintsulako handiena dela.
Zohikatz hezeko habitatek Izkiko BIL delakoaren
azalera osoaren % 1 baino gutxiago hartzen dute
eta kontserbazio egoera desberdinetan daude.
Mehatxurik larriena abeltzaintzaren presioa da,
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baina ez dago argi zehaztuta zer-nolako eginkizuna duten abere belarjaleek ingurune horien
kontserbazioan.
Kontserbazioa bideratzeko onurak:
Habitat horietan egiten ari diren saiakuntzen
epe luzeko jarraipenak informazio esanguratsua emango digu aipatutako inguruneen kudeaketa egokia gauzatzeko. Rhynchospora fusca
espeziaren populazioak sendotzeko programa
burutu da eta, horri esker, landare berriak agertu dira jatorrizko populazioa hazten den lekutik
hurbileko lurzatietan.

Ameztia
(9230 habitata)
Baso hostoerorkor hori Izkiko habitat berezkoena
da. Erdialdean dago eta 3.630 hektarea inguru
hartzen ditu, hau da, azalera osoaren % 40.
Izkiko ameztiaren kontserbazio egoera onargarria
da, batez ere azalerari, eginkizun ekologikoei eta
espezieen kontserbazioari dagokienez. Basoaren
egitura, aldiz, ez dago horren ongi, adin taldeak ez
daudelako behar bezala ordezkatuta, iraganeko
kudeaketen ondorioz.
Horren eraginez, azaleraren gehienean, basoak eite
homogeneoa edo erakusten du, eta diametro urriko
enbor ugarik osatzen dute; hala, zuhaitzen dentsitatea handia den arren, baso sailaren indarra, aldiz,
ez da oso handia.
Kontserbazioa bideratzeko onurak:
Diseinatu den basogintzako kudeaketa planari
esker, basoaren bizitasuna eta egitura hobetzen
ari dira. Gainera, aukera bikaina da alde horretako
gizarte eta ekonomia garapena sustatzeko, basotik
lortzen den egurraren ustiapen iraunkorra ahalbidetzen baita.

Pagadi azidofiloa
(9120 habitata)
Pagoa (Fagus sylvatica) ia espezie bakarra
duten baso hostogalkor horiek Euskal Herriko
baso ugarienetakoak dira. Lurzoru azidoetan
hazten dira, klima euritsuko aldeetan, 700 eta
1.300 metro bitarteko garaieran. Izkin, pagadiek inguruko mendietako trokak eta malda
heze eta ospelak hartzen dituzte, eta ameztiaren baitan ere guneak ageri dira han-hemenka.
Guztira, Izkiko pagadi azidofiloek 450 hektarea inguruko azalera dute (azalera osoaren
% 5), eta kontserbazio egoera onean daude.
Pagadiak kolonizatzaileak dira eta, pixkanaka-pixkanaka, ale batzuk hariztiaren barruan
finkatzen ari dira.
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Argazkia:
Joseba del Villar

Kontserbazioa bideratzeko onurak:
Proiektuak hariztiaren iraupena hobetsi du pagadiarenaren aldean eta, hortaz, pagoen soilketa
egiten da garaiko hariztiekin lehian dabiltzan
aleei dagokienez. Neurri horri esker, intereseko
bi habitat horiek orekaz betetzen dute azalera.

ELEMENTU GAKOAK
Proiektuaren barruko faunako espezieak

Okil ertaina
(Hegaztien 409/79/EB Zuzentarauaren I. eranskineko espeziea)
Okil mota hori arruntean bizi da Izkiko ameztian,
eta horren populazioak dentsitate nabarmena
dauka: 25 okil kilometro karratu bakoitzeko. Izkiko populazioa egonkorren eta trinkoenetakotzat
jotzen da penintsulakoen artean.
Okil ertaina haritz hostoerorkorreko edo zimelkorreko basoetan bizi da eta, beste okil batzuek ez
bezala, ez ohi ditu zuloak berrerabiltzen. Urtero-urtero, parekatu ondoren, habia berria egiten
du eta, horretarako, zuhaitz makal edo zaharrak
edo ia-ia hilak daudenak aukeratzen ditu.
Kontserbazioa bideratzeko onurak:
Espezie horren populazioaren tamaina eta habitataren erabilera hobeto ezagutzen da Izkin eta,
beraz, espezie horrentzat egokia den basogintzako
kudeaketa egiteko irizpideak ezarri dira.

Bechstein saguzarra
(Habitaten 43/92/EB Zuzentarauaren II. eta IV.
eranskinetako espeziea)
Izkin aurkitu diren basoko bost saguzarren espezieetako bat dugu, segurutik, espezierik mehatxatuena. Ugaltzeko toki egonkorrak badaudela
egiaztatu da, gehien-gehienetan, okilek utzitako
habietan. Kiroptero mota hori hariztiei lotuta
dago hedatzen den eremu osoan, baina Iberiar
penintsulan sakabanaturik ageri da, batez ere,
zuhaitz zaharrak dituzten basoetan; habitat hori
Izkiko dehesa zaharretan aurkitu da.
Kontserbazioa bideratzeko onurak:
Okil ertainarentzat hartu diren neurriek onurarik
ekarri diote saguzarren espezie horri, okilek utzitako habiak berrerabil ditzakeelako.
Hala ere, 125 babes kutxa jarri dira saguzarrak
finka daitezen. Era berean, bost putzu edo idoi
eraiki dira hariztiaren barruan, emeek ura eskura izan dezaten udaldiko edoskitzaroak irauten
duen artean.
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Baso-igel jauzkaria
Iberiar penintsularen barruan, basoko urlehortar
hori Nafarroako, Euskal Autonomia Erkidegoko eta
Burgosko iparraldeko leku jakin batzuetan baino
ez da bizi. Izkin, dentsitate nabarmena dauka, eta
orbelen azpian zein hariztiaren oihanpean ezkutatzen da. Ugalketa aldian, otsailean eta martxoan,
basoetan agertzen diren ur-bilguetan bizi dira.
Dena dela, ur bolumena egonkorra izan dadin
behar-beharrezkoa dute, larben metamorfosia
ekaina arte ez baita gertatzen.
Kontserbazioa bideratzeko onurak:
Bost idoi eraiki dira hariztiaren barruan bertan bizi
diren populazioen arteko lotura hobetu eta haien
ugalketa errazteko.

Argazkia:
Joseba del Villar
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HELBURUAK

PROIEKTUAREN EKINTZAK

Proiektuaren helburu nagusia da Izkiko ameztia eta
ameztiarekin elkarreragiten duten habitatak eta Batasunaren intereseko espezieak leheneratu eta epe
luzean kontserbatzea, aldeko baldintzetan.
Helburu orokor hori lortzeko, honako helburu zehatz
hauek proposatu ziren:

Helburu zehatzak
1.Izkiko ameztiak epe luzera berean iraungo
duela bermatzea, enborren indarra hobetuz
eta inguruko pagadi azidofiloak ameztia ordezka dezan eragotziz.
2.Okil ertainaren populazioak Izkin finka dadin
eta iraun dezan erraztea, espezie horrek
habiak egiteko eta elikatzeko baso egitura
onuragarriak sustatuz.
3.Bechstein saguzar eta Izkiko beste basoko
saguzar batzuentzako babeslekuak eta elikatzeko tokiak areagotzea.
4.Europar Batasunaren intereseko zohikatz
hezeak leheneratzea eta haien kontserbazio
egoera onari eustea.
5.Basoko urlehortarren eta saguzarren kolonizazio eta hedapen ahalmena erraztea, batez ere,
baso-igel jauzkari eta Bechstein saguzarrarena. Horretarako, ura baliatzeko gune berriak
sortuko dira Izkiko ameztiaren baitan.
6.Izkin interesa duten tokiko entitate eta
erakunde guztiak partaide egitea bertako
kudeaketan, eremu horretako balio naturalak
epe luzera zainduko direla bermatze aldera.
7.Gizartearen ezagutza eta kontzientziazioa
areagotzea, bereziki, Izkiko balio naturalen inguruan, eta orokorrean, Natura 2000
sarearen inguruan.
8.Adituek osatutako lantaldeak sustatzea, Izkin
kontserbatu behar diren elementuak lantzeko.
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Proposatutako helburuak betetzeko, 25
ekintza diseinatu dira, ataletan banatuta, LIFE+ programak ezarritako eskakizunei jarraiki.

Prestamen ekintzak
Prestamen ekintzen artean, basogintzako
erabilera kudeatzeko plana prestatu da, 15
urtekoa. Plan horretan, LIFE+ proiektuaren
esparruan garatu diren basogintzako jarduketa edo ekintza nagusiak jaso dira eta
horiek guztiak epe laburrean gauzatuko
dira Izkin. Gainera, okil ertainaren populazioen inbentarioa eta karakterizazioa
egin da; izan ere, lehen ez genekien zenbat
ale zeuden eta espezie horrek basoa nola
eta zertarako erabiltzen zuen. Zohikaztegi
hezeei lotuta, Rhynchospora fusca espeziearen ex situ ugalketa egin da Fraisoroko hozi-plasmaren biltegian (Gipuzkoa).
Gainera, banku horretan espeziearen material begetatiboa gordetzen da. Azkenik,
idoiak eraikitzeko, leku egokien kartografia
egin da eta eraikuntza proiektua prestatu
da urlehortar eta saguzarrentzako kontserbazio irizpideak txertaturik.

Kontserbazio ekintzak
Kontserbazio ekintza gehienek basoko lanak jorratzen dituzte. Oro har, basoko lan hutsak dira,
batez ere, soilketa txikiak, hariztiaren indarra hobetzeko eta egitura sendotzeko. Beste alde batetik,
ameztiaren barruan zeuden pagoak soildu dira pago horien hedapena galarazteko. Neurri multzo
horren barruan, baso egiturak berregin dira okil ertainarentzat, basoko lurzati batzuk “eraldatu” eta,
horrela, hegazti horren beharrizan ekologikoak betetzeko. Basoko saguzarren finkapena errazteko,
125 babes kutxa jarri dira eta bost putzu berri eraiki dira hariztiaren barruan. Putzu edo idoi horiek
baso-igel jauzkariaren populazioei ere eragiten diete. Zohikaztegi hezeei dagokienez, perimetroko
itxitura batzuk egin dira landarediaren bilakaera aztertzeko abererik gabe eta kudeaketa nola
bideratu erabakitzeko etorkizunean. Rhynchospora fusca espeziearen populazioa sendotu da. Hori
lortzeko, landareak landatu dira jatorrizko populaziotik hurbil.

Komunikazio eta sentiberatze neurriak
Oro har, gizartea sentiberatzeko eta, bereziki, tokiko auzokideak sentiberatzeko, komunikazio ekintzen multzoa diseinatu da, besteak beste, ondoko hauek: bi ibilbide didaktiko landu eta komiki bat
argitaratzea, lau prestakuntza hitzaldi ematea, abeltzainentzako ikastaro bat ematea eta, proiektuaren amaierako jardunaldi teknikoak egitea. Jardunaldi tekniko horietan, proiektuaren emaitza nagusien berri eman zen. Aurrekoez gain, proiektuak iraun duen aldian, prentsa ohar, artikulu eta argitalpen ugari kaleratu dira, Izkiko ondare naturalaren zein LIFE+ proiektuaren beraren berri emateko.

Ikuskapen eta jardunbide orokorreko ekintzak
Jarduera horietan, nabarmendu behar da hiru lantalde abian jarri direla (okil ertainaren ingurukoa,
basoko saguzarren ingurukoa eta ameztien ingurukoa) eta lantaldeek lan egiteko metodologiak
adostu dituztela, proiektuari buruzko emaitzak eta iritziak landu dituztela eta proiektuak zaintzea
xede dituen habitat eta espezieen kontserbazioaz eztabaidatu dutela. Lantaldeen parte-hartzea
funtsezkoa izan da LIFE+ proiektua garatzeko. Bestetik, esan behar da aipatutako ekintzetan jasota dagoela Post-LIFE plana prestatzea. Plan horretan, bada, proiektua amaitutakoan hartuko diren
konpromisoak ageri dira, hala nola, finantza ikuskaritza egitea.
Planean jasotzen den ekintza zehatz bati jarraiki, jarraipen adierazleak ere diseinatu dira epe ertain-luzean sortzen diren ondorioak ebaluatu ahal izateko.
Argazkia:
Joseba del Villar
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Basogintzako ekintzak
Izkin egiten diren basogintzako ekintza edo jarduketa guztiak Basogintzako kudeaketa plan baten bidez egituratzen
dira. Izan ere, kudeaketa plana funtsezko tresna da basoaren administrazio egokia egiteko eta, horretarako, ondoko
ekintza planak kontuan hartzen ditu:
• BASOGINTZA PLANA: Izkiko basogintza intentsitate txikiko mozketa aukeratuetan oinarritzen da, ameztiaren egoera hobetzeko helburuz. Hala, ametza sustatzen da espezie nagusia izan dadin eta zenbait irizpide aintzat hartzen
dira okil ertainaren habitata hobetzeko. Proiektuak iraun duen bitartean, soilketak egin dira 150 hektareatan.
• ABELTZAINTZA PLANA: larreak erabili eta ustiatzeko baldintzak arautu dira, besteak beste, abereen zamaren
intentsitatea, larratzeko egutegia landu da, aziendak ez sartzeko aldeak zedarritu dira edo hobekuntzak egin dira
abeltzaintzako azpiegituretan.
• BASOGINTZAKO IKERKETA ETA SAIAKUNTZA PLANA: saiakera batzuk egin dira ametzaren leheneratzea, okil ertainaren habitata eta ameztiaren gertaera ekologikoen bilakaera ikertzeko gizakien esku hartzerik gabe. Hala, proiektuak iraun duen bitartean, jarduketak egin dira 45 hektareako azalera batean, okil ertainarentzat egokitzat jotzen
diren baso egiturak berreginda. Gainera, erabat itxitako zazpi hektareako azalera baliatzen da basoaren birsorkuntza ikertzeko.
Izkiko ameztiaren kudeaketa iraunkorrari esker, baso sailak hobetzen ari dira ezaugarri jakin batzuk lortzeko helburuz, hots, “xede baso” deritzoguna erdiesteko. Xede baso horren ezaugarriak honako hauek dira:

Zuhaitz helduen adaburuek
beren espazioa dute garatzeko eta basoaren hazkundearen zati handia biltzen dute.

Basoa irregularra da, hainbat diametro eta altuerako zuhaitzez osatua.

Zuhaitz handi ugari dago (gutxienez % 30ek 50 cm-ko diametroa baino gehiago daukate).

Badira hutsuneak ametz
arrunta berez berritzeko.

Alde batzuetan badaude ametz arrunta
ez den espezieak, hala
nola pagadiak.

Zuhaitz gazteak argiaren bila lehiatzen dira, gora haziz eta enborretan adarrak agertzea ekidinez.

Badaude diametro handiko zuhaitz hilak zutik.
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Zuhaitz hilak dauden
lurrean, baso faunaren
babesleku, jana… direnak.

Badira beste hainbat
espezie ameztia aberasten dutenak, espezie lagunak direnak (pagoak,
urkiak, erkametzak…)

Okil ertainaren populazioen inbentarioa eta karakterizazioa egitea
Okilen familiako okil ertaina Izkin egon badagoela jakin dugun arren,
orain arte ez dugu daturik eskuratu okil ertainaren garrantziaren inguruan
Iberiar penintsulan, ezta okilak basoa nola eta zertarako erabiltzen duen
ere. “Lurraldeen mapaketa” izeneko teknika baten bitartez, jakin dugu
Izkin badaudela okil ertainari lotutako 350 lurralde inguru, hau da, Iberiar
penintsulan bizi diren okil ertainaren populazio guztien % 25-30.
Espezie horren faktore mugatzailerik behinena 35 zentimetroko diametrotik gorako enborra duten zuhaitzek ezartzen dute, halakoak baliatzen
baititu elikatzeko, intsektuak azaleko zirrikituetan bilatuta. Beste alde
batetik, 18 zentimetrotik gorako diametroa duten zuhaitz zaharrak erabili
ohi dituzte habiak egiteko, habia bat urte bakoitzean.
Datu horiei guztiei esker, espeziearen kontserbazioa ahalbidetzeko irizpideak txertatu dira basogintzako jarduketetan eta, gainera, saiakuntza batzuk egin dira okil ertainarentzat egokiak diren basoko habitaten egiturak
berregiteko, etorkizuneko bilakaera aztertzeko xedez.

5 putzu edo idoi eraikitzea
Hariztiaren barruan, 5 putzu edo idoi berri eraiki dira
eta, horretarako, kartografia egin da aldez aurretik eta
putzuen kokapena adostu da Izkiko abeltzainekin. Idoi
horien bitartez, baso-igel jauzkariaren eta basoko saguzarren kontserbazioa ahalbidetu nahi da abereak egon
arren. Horregatik, putzu batzuek aska edo edanleku

erantsia dute edo, bestela, bi putzuz osatutako multzoak
eraiki dira: bata itxia, fauna basatiak erabil dezan, eta
bestea irekia, abereak bertara sar daitezen edatera. Egundaino, putzu berrietako bi baliatu dira baso-igel jauzkaria
ugaltzeko toki gisa eta jarraipen protokoloak diseinatu
dira putzu horien erabilera ebaluatzeko etorkizunean.
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Zohikatz hezeen kontserbazioa ahalbidetzea

Basoko kiropteroentzako babes kutxak jarri eta ikuskatzea

Azaleratzen den urak hezegune
txikiak sortzen ditu basoaren
barrualdean eta, horri esker,
loreen aniztasuna izugarria da.
Aniztasun horri eusteko, azienden zapalketak toki horietan
zer ondorio sorrarazten duen
jakin behar dugu, ura urte osoan
dagoenez, abereek edateko
tokitzat erabiltzen dituztelako.
Hori dela eta, lurzati txikien
multzoa diseinatu da: horietako
batzuk beti daude itxita, beste
batzuk zabalik egoten dira urteko hil jakin batzuetan eta beste
batzuk, kontroleko lurzatiak
izenekoak, beti daude zabalik.
Gaurdaino, bi urtetan egin da
jarraipena, eta ondorio onuragarriak zein kaltegarriak antzeman
dira lurzati itxietan.

Basoko saguzarren finkapena
sustatzeko helburuz, batez ere,
baso sail gazteetan, berariazko
babes kutxak jarri dira saguzarrek babesleku eta ugaltoki gisa
erabil ditzaten.

• Ondorio onuragarriak: espezie
belarkara eta zurkarentzat
mesedegarria da, bai eta zapalketaren ondorioz kalteberak
diren espezieentzat, hala nola,
esfagnoentzat.
• Ondorio kaltegarriak: zuhaitzen
urtadarrak edo kimuak agertzen dira eta argiaren beharrizan handiagoa duten espezieak
murrizten dira, landare belarkarekin lehian aritzen direlako.
Datu horiek guztiak lortzea funtsezkoa da zohikaztegi hezeak behar bezala kudeatzeko eta ingurune
horien kontserbazioa bideratzeko.

12-Zabalkunde txostena

Guztira, 125 kutxa jarri dira
hariztiaren barruko hainbat tokitan, horietako 100 8-9 kutxako
multzoetan, 100 bat metro utzita
batetik bestera.
Kutxak multzoka kokatzeko
banaketa horrek erantzuten dio
Bechstein saguzarrak zuhaitzetako zuloak erabiltzen dituen
moduari.

Rhynchospora fusca espeziearen populazioak
sendotzea
Rhynchospora fusca espeziearen
kontserbazioa Izkin bermatzeko,
populazioak sendotzeko programa garatu da. 2012an eta
2013an, landarearen material
begetatiboa (haziak eta sustraiak)
bildu zen eta, hori baliatuz,
Fraisoroko mintegian (Gipuzkoa)
ugaldu zen. 2013an eta 2014an,
espeziaren 120 landare berri
landatu dira jatorrizko populaziotik hurbileko bost tokitan,
eta populazio gazteen arrakasta
ebaluatzen ari da.
Jarraipena egindako lehen
urtean, uraldiak landare ugari
herrestan eraman zituenez, bigarren saiakuntzan sare biodegradagarriak erabili ziren, kimu
berriak hobeto finka zitezen.
Bizirauteko arrakasta nabarmen
handitu da: % 28koa izan zen
2014an eta % 65ekoa 2015ean,
hau da, 78 landare berri arrakastaz finkatu dira eta, horri esker,
jatorrizko populazioaren gordailu genetikoa bermatu da. LIFE+
proiektua amaituta, urteko jarraipena egingo da eta populazioen
uneko sendotzeak gauzatuko
dira aldian-aldian.

Izan ere, saguzar espezie horrek
elkarrengandik oso gertu ez dauden babeslekuen sarea darabil,
eta emeen koloniak baliatzen
ditu, ez aldi berean, baina.
Gainerako 25 kutxak putzuetatik
hurbil kokatu dira, aise erabil
daitezen, baina 2015ean jarri direnez, oraindik ere ez da emaitzarik lortu.
Saguzarrak, gutxi gorabehera, kutxa guztien % 30 inguru
erabiltzen ari dira. Lau espezie
antzeman dira kutxen erabiltzaile gisa, baina horien artean
ez dugu Bechstein saguzarra.
Proiektua burutu ondoren, kutxen urteko jarraipena egiteko
sistema abian jarri da.

PROIEKTUAREN KOMUNIKAZIOA ETA ZABALKUNDEA

Logotipoa
Webgunea
www.izkilife.com.
Gainera, Facebook eta Twitter, Flikr eta Vimeo sare sozialetako orriak ere erabiltzen dira.

Liburuxka
Proiektuaren hasieran, aurkezpen liburuxka argitaratu zen euskaraz, gaztelaniaz
eta ingelesez.
Era berean, proiektua bukatutakoan, liburuxka teknikoagoa argitaratu da arestian aipatutako hiru hizkuntzetan. Liburuxka horretan, Basogintzako kudeaketa plana azaltzen da.

Zabalkunderako bideoa
Izkiri eta LIFE+ proiektuari buruzko dokumentala egin da, euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez. Bideoa parketxean eskuratu daiteke, Korresen (Araba). Bideoaren
500 kopia egin ziren USB formatuan, tokiko biztanleen artean eta zabalkundeko beste
jarduera batzuetan parte hartu dutenen artean banatzeko.

Prentsa
Proiektuak iraun duen lau urteetan, prentsaurrekoak egin eta prentsa ohar ugari
bidali dira hedabideetara eta, horiei esker, hamaika albiste eta artikulu argitaratu dira
egunkari zein aldizkarietan eta elkarrizketak egin dira irratietan.

Komiki didaktikoa
Proiektuari buruzko komikia egin da Arabako gazteentzat eta argitalpena Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan banatu da. Gainera, horren osagarri,
zabalkundeko jarduera bat egin da ikasleekin: irteera bat egin zen Izkira eremua ezagutzeko helburuz eta, gero, komikiari buruzko horma-irudia marraztu zuten ikasleek.
Horma-irudia Korresko parketxean ikus daiteke.

Ibilbide didaktikoak
Bi ibilbide egokitu dira Izkin: bata, laburra eta zailtasun txikikoa, “familia ibilbidea”
izenekoa eta, bestea, luzea eta zailtasun ertainekoa, “mendiko ibilbidea” deritzona.
Bi ibilbide horietan, Izkiko gune interesgarrienak eta LIFE+ proiektuaren bidez garatu
diren ekintzetako batzuk ikus daitezke.

Oholak
13 informazio ohol jarri dira Izkiren inguruan dauden herri batzuetan, Izkira sartzeko
aparkaleku nagusietan eta ibilbideetako interpretazio guneetan. Horietan guztietan,
LIFE+ eta proiektuari atxikitako ekintzak azaltzen dira.
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Abeltzainentzako lantegia
Abeltzainen parte hartzea funtsezkoa izan da proiektuan. LIFE+ proiektuaren hasieran
jarduera parte hartzailea egin zen eta, horretan, ekintzak azaldu eta putzuak eraikitzeko tokiak adostu ziren.

Unitate Didaktikoa
Unitate didaktikoa egin da neska-mutilentzat. Jarduera horretan, proiektuaren nondik
norakoak azaltzen dira txotxongiloz eta antzerki txiki batez lagunduta. Txotxongiloek
proiektuaren xede diren faunako espeziak irudikatzen dituzte: okil ertaina, Bechstein
saguzarra eta baso-igel jauzkaria.

LIFE+ PRO-I Z K I

Argitalpenak
Proiektuak iraun duen bitartean, hainbat argitalpen kaleratu dira. 2014an, Quercus aldizkariaren ale berezia argitaratu zen eta 15.000 aletik gora banatu ziren Espainia osoan.
Proiektuaren amaieran, berriz, baso-igel jauzkariari buruzko liburua argitaratu da.
Un futuro para
el robledal de Izki
Actuaciones
del proyecto
Emblemas: murciélago
de Bechstein, pico
mediano y rana ágil

GESTIÓN DE UN BOSQUE
EMBLEMÁTICO EN ÁLAVA

Prestakuntzako hitzaldien zikloa
Prestakuntzako lau hitzaldi antolatu dira tokiko biztanleentzat. Hitzaldi bat egin da
urtero eta jende ugarik parte hartu du haietan. 2012an, proiektua bera eta Natura
2000 sarea aurkeztu ziren; 2013an eta 2015ean, basoko saguzarrei buruzko jarduera
bat egin zen familientzat; 2014an, berriz, hariztira joateko bisita antolatu zen, basogintzako ekintzez bertatik bertara jakiteko.

Proiektuaren amaierako jardunaldiak
2015eko irailaren 25ean eta 26an, proiektuaren amaierako jardunaldiak egin ziren eta,
haietan, proiektuak ondu dituen emaitza nagusiak ezagutarazi ziren. Jardunaldiak Gasteizko Artium museoan egin ziren eta 65 lagunek parte hartu zuten. Lehen egunean,
hamar hitzaldi egin ziren eta jarduera parte hartzailea antolatu zen. Bigarren egunean,
aldiz, irteera antolatu zen proiektuari lotutako ekintzak bertatik bertara ikusteko.
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LANEKO SAREAK

Okil ertainaren inguruko
lantaldea

Basoko kiropteroen inguruko
lantaldea

Ameztien inguruko lantaldea

Aditu eta teknikarien lantaldea eratu
da lan egiteko metodologiak aztertu
eta Iberiar penintsulan bizi den okil
ertainari buruz eskuragarri dagoen
informazioa ezagutzeko. Lantaldeak
2012ko udaberrian egin zuen lehen
bilera, adituek ezaupideak partekatu
zituzten, Izkira joan ziren eta, gainera, LIFE+ proiektua aurkeztu zen.

Proiektuak iraun duen lau urteetan zenbait bisita egin dira
basoko saguzarren kontserbazioa
bideratzeko helburuz beste leku
batzuetan gauzatutako ekintzak
tokian bertan aztertzeko.

Herri administrazio eta erakunde
pribatuetako adituen taldea Arabara bertaratu zen proiektua eta
hari lotutako basogintzako ekintzak
ezagutzera, 2012ko udaberrian. Talde horren ondorioak erabakigarriak
izan ziren Basogintza plana behar
bezala idazteko jarraibideak emateko orduan eta geroko basogintza
lanak garatzeko. Lantaldea 205eko
irailean bildu zen berriro azken
urteotako lanak ondutako emaitzak
aztertzeko xedez.

Bigarren bilera 2014ko otsailean
egin zen eta nazioarteko ikuspegia
eman nahi izan zioten. Horretarako,
okiletan aditu diren 110 teknikari bildu ziren nazioarteko biltzar
batean: “Internacional Conference –
Woodpeckers in a changing world”.
Bi egunetan, 25 hitzaldi espezializatu eman ziren, gaikako hiru
ataletan banatuta, eta irteera egin
zen Izkin garatutako basogintzako
jarduketak ikusteko.
Biltzar horretan, agerian geratu zen
okil ertainarentzat berregindako
baso egituren inguruko ekintzaren
izaera berritzailea. Ildo horretan,
esan beharra dago ekintza horren
bidez lorturiko emaitzek berebiziko
garrantzia izango dutela
Natura 2000 sareari
lotutako beste
eremu batzuetan
garatzeko.

Hala, 2013an, LIFE proiektuari
atxikita, Extremadurako saguzarren kontserbazioa ahalbidetzeko
ekintzak aztertu ziren, Bechstein
saguzarraren inguruko jarduketa
espezifikoak landu baitziren.
2015ean, Kataluniako leku batzuetarako bisita antolatu zen. Erkidego
horretan, Granollers herriko Zientzien Museoa eta Centre Tecnològic Forestal de Catalunya deritzon
erakundea ekintzak garatzen ari dira
basoko saguzarren habitata ikertu
eta hobetzeko.
Babes kutxen okupazioari buruzko
datuak partekatzen ari dira laneko sarea osatzen duten partaideen artean,
halako ekintzen eraginkortasuna
etorkizunean sustatzeko helburuz.

Adituek egiaztatu zutenez, ekintzak
eredugarriak izan ziren, basoaren
guztizko azaleraren zati txiki batean
baino ez zirelako egin. Hala eta guztiz ere, ezarritako kudeaketa sistema
ameztiaren azalera handiagoan gara
liteke, eta zati batean, behintzat,
ez luke bestelako laguntzarik jaso
beharko, egurraren balioari esker.
Proiektuak basoaren erabilerak eta
ustiapenak aintzat hartzen ditu eta
basoaren erabilera iraunkorrak etekin garrantzitsuak ekarriko lizkieke
ekonomiari eta ingurumenari.

Argazkia:
Joseba del Villar

LIFE -Pro Izki-15

