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Sarrera
Honako dokumentu hau LIFE10/NAT/ES000572
“PRO-Izki” (www.izkilife.com) izeneko egitasmoaren
barruko ekintzaren baitan prestatu da. Europako
Batzordeak, LIFE deritzon funtsaren bitartez, eta
Arabako Foru Aldundiak finantzatu dute proiektua.
Arabako erakundea, gainera, onuradun koordinatzailea da eta Hazi Fundazioak ere parte hartu du onuradun elkartu gisa. LIFE PRO-Izki proiektua 2011 eta
2015 urteen artean garatu da eta, guztira, 1.112.000
euroko aurrekontua baliatu du.
LIFE Pro-Izki ekimenaren helburu nagusia izan da
Izkiko ameztiaren kontserbazio egoera hobetzea,
bai eta horri lotutako flora eta faunako espezie garrantzitsuenena ere. Baso horretan, haritz beltz edo
ametz arruntaren (Quercus pyrenaica) sail bikaina
dago, 3.900 ha-ko azaleran hedatzen da eta Europako ameztirik zabalenetakoa da. Arrisku maila eta
Izkiko populazioek Europako hego-mendebaldean
duten garrantzia aintzat hartuta, basoko ornodunen
espezie esanguratsuenak okil ertaina, baso-igel
jauzkaria eta Bechstein saguzarra ditugu. Gainera,
Rhynchospora fusca espeziearen populazio garrantzitsuena Iberiar penintsula osoan Izkin ageri da.
Espezie hori landare belarkara da, istinga txikiei eta
zohikaztegi hezeei lotutakoa. Izkik, guztira, 9.100

ha-tik gorako azalera dauka eta Natura 2000 sarearen barruan dago, hegaztientzako babes bereziko
eremu (BBE) eta Batasunaren garrantzizko leku (BGL)
izendatuta dago eta, gainera, parke naturala da.
Mende askotan, egurra ustiatu ingurunean, abereak
larratzeko erabili da eta etengabe luberritu da;
horregatik, basoa hedatzen deneko azalera gehienak egitura gaztea erakusten du, zuhaitz-oin ugari
leheneratzen ari dira eta zuhaitz helduen unada
gutxi ageri da. Epe ertainean eta luzean, trozala
zabaldu eta hazien bidezko berritzea sustatuz gero,
ekosistemaren erresilientzia erraztuko litzateke eta
arestian aipatutako populazioak areagotuko lirateke.
LIFE + Pro-Izki proiektuaren kontserbazio ekintzak
(C motakoak) helburu horiek lortzeko baliatu dira,
basoak kudeatzeko aplikazioak erabiliz eta kudeaketa eredu berriak baliatuz, babeslekuak edo ugaltzeko
lekuak ahalbidetzeko azpiegitura txikiak sortuz eta
elementu kalteberak babestuz. Aurrekoez gain, plangintza prestatzeko ekintzak, oinarrizko informazioa
eskuratzeko ekintzak (A motakoak) eta komunikazio
ekintzak (D motakoak) garatu dira sektore teknikoentzat zein herritarrentzat –batez ere, tokiko biztanleentzat–, bai eta jarraipen, ebaluazio eta trukeko
ekintzak ere (E motakoak).

Azaleko eta orrialde nagusiko argazkiak:
Joseba del Villar
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Egungo egoera eta betetze maila LIFE + proiektua amaitutakoan

rritasuna; izan ere, baso-igel jauzkariak gutxienez halako bi kolonizatu ditu 2015ean.
• Kutxa artifizialen ezarpenak ere ahalbidetu bide
du saguzarrentzako babeslekuen erabilgarritasuna; hala eta guztiz ere kolonizazioa hala
moduzkoa izan da eta, gainera, xede-espezieak
(Bechstein saguzarrak) ez ditu kolonizatu. Horiek
horrela, baliteke barrunbeek mugapen esanguratsurik ez izatea edo, bestela, litekeena da
populazioak areagotzeko beste murriztapen
batzuk egotea.
• Basoko jarduketak gauzatu diren eremuetan, okil
ertainaren populazio-erantzunaren bilakaera
aztertzeko denbora, seguru asko, laburregia izan
da. 2015ean, dentsitateek iraungo balute, esan
genezake lurraldeetako inertzia espaziala gertatu dela edo, bestela, ondorio kaltegarririk ez
dagoela; izan ere, ondorio kaltegarririk agertzekotan, epe laburrean antzemango ziren.
• Rhynchospora fusca espeziea sendotu denez,
populazioak beste gune batzuk eskuratu ditu.
Hala ere, populazioen biziraupena eta landaketen bilakaera ez da izan aurreikusitako
bezain arrakastatsua.

Argazkia:
Joxerra Aihartza

Ondoko taulan, LIFE + Pro-Izki proiektua dela eta
gauzatutako ekintza guztietan lortu diren zuzeneko emaitzak eta ekintzen betetze maila jaso
da, labur-laburrean. Oro har hartuta, hautagaitzan
ezarritako eragin-helburuak bete dira eta aldez
aurretik finkatutako gauzapen adierazleen maila
erdietsi da –zenbait kasutan, gainditu egin dira–.
Esandakoa gorabehera, proiektuen garapenak
ekosistemari eta gizarteari sorrarazitako ondorioen
jarraipenak, E2 ekintzaren esparruan aztertu denez,
honako iradokizun hauek ekarri dizkigu:
• Eraiki diren putzu edo idoi berriek hobetu bide
dituzte urlehortarrak ugaltzeko lekuen erabilga-

• Zohikaztegi hezeetan belarjaleak erabat baztertu direnez, esfagno, belarki eta ihien hedapenaren egoera hobetu da; alabaina, habitata noizbehinka alda lezaketen zuhaixken plantulak edo
landaretxoak ere agertu dira.
• Izkiko herritarren eta erabiltzaileen hautematea eta ohiturak aldatu direnetz egiaztatzeko
gogobetetze-inkestarik edo beste adierazlerik
eskuratu ez dugun arren, esan dezakegu publizitate eta zabalkunde euskarrien hedapena eta
ulertzea, bai eta jardueretan parte hartu duten
lagunen kopurua ere, guztiz egoki eta gogobetegarriak dira.
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EKINTZA

BETETZE
MAILA

EMAITZA

PRESTAMEN EKINTZAK
A1

Basoa kudeatzeko plana

% 100

Bost urteko plangintza jasotzen duen agiria lantzea.
Bertan, basoko jarduketak eta ustiapenak jasotzen dira.

A2

Okil ertainaren populazioen inbentarioa eta
karakterizazioa

% 100

Izkin, okil ertainaren populazioaren zenbatekoaren
gaineko jakintza zehatza eta eguneratua eta elikatzeko
nahiz ugaltzeko habitaten inguruko ezagutza eskuratzea.

A3

Rhynchospora fusca espeziearen ex situ ugalketa

% 100

Material begetatiboa (haziak eta sustraiak) biltzea eta
gordetzea, eta ernetze eta ugalketa protokoloak idaztea.

A4

Kartografia, idoiak eraiki aurretik

% 100

Basoko urlehortar eta kiropteroentzako idoiak eraikitzeko leku egokien inguruko kartografia zehatza lantzea.

A5

Idoiak eraikitzeko proiektua

% 100

Eraikuntza-proiektuak prestatzea, ondokoak jasota:
azterketa hidrogeologikoa eta berariazko egokitzapenak
basoko faunak erabil ditzan.

% 100

Soilketa aukeratuak egitea (pagoak ere bai) 117 ha-ko
azaleran. Basoko egitura irekitzea, zuhaitz-oinen dentsitatea murriztea eta leheneratzeko lurzatiak instalatzea.

KONTSERBAZIO EKINTZA ZEHATZAK
C1-C2 Basogintzako ekintzak

C3

Okil ertainarentzako baso-egiturak berrosatzea.

% 100

Soilketa aukeratuak egitea 52 ha-ko azaleran. Basoko
egitura irekitzea, zuhaitz-oinen dentsitatea murriztea
eta sastrakadiaren estalkia urritzea.

C4

Bechstein saguzarrentzako
babes kutxak ipintzea

% 100

125 babes kutxa ezarrita daude ameztian.

C5

Zohikaztegi hezeak hesitzea

% 100

Zortzi lurzati txiki babestuta daude, aziendak eta ungulatu basatiak haietatik baztertuta.

C6

Rhynchospora fusca espeziea berriro sartzea

% 100

Populazioak sendotzea beste 240 landare sartuta bost
lurzatitan, jatorrizko populazioaren inguruetan.

C7

Idoiak eraikitzea

% 85

Aurrez ikusitako sei idoietatik, bost eraiki dira.

6- Post-LIFE kontserbazio plana

Egungo egoera eta betetze maila LIFE + proiektua amaitutakoan
BETETZE
MAILA
KOMUNIKAZIOA ETA ZABALKUNDEA
EKINTZA

EMAITZA

D1

Komunikazio eta zabalkunde plana

% 100

Komunikazioari buruzko agiri estrategikoa. Webgunea
(www.izkilife.com) sortu eta hari eustea. Facebook eta
Flickr sare sozialetako profilak. Proiektua zabaltzeko
liburuxka. Hamahiru interpretazio taula diseinatu eta
instalatzea. Layman txostena euskaraz, gaztelaniaz
eta ingelesez. Zabalkundea egiteko bideoa euskaraz,
gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez. 500 ale banatu dira eta gaur egun erakusten da parke naturaleko
informazio gunean. Bi prentsaurreko, 13 prentsa ohar,
13 elkarrizketa irratian eta 27 artikulu aldizkari eta
egunkarietan. Albisteak LIFE News berripaperean.
Publizitate iragarkiak tokiko aldizkarietan. Monografikoaren argitalpena estatuko Quercus aldizkarian. Baso
igel jauzkariari buruzko liburuaren argitalpena. Bost
hitzaldi biltzar eta mahai-inguru zientifikoetan, lau
ekarpen ikastaro eta masterretan.

D2

Ibilbide didaktikoa

% 100

Bi interpretazio ibilbide lekuan bertan diseinatu
eta balizatzea.

D3

Komiki didaktikoa

% 100

Komiki baten 2.500 ale argitaratzea, euskaraz, gaztelaniaz
eta ingelesez. Ikasleentzako jarduera parte-hartzailea.

D4

Prestakuntzako hitzaldien zikloa

% 100

Lau hitzaldi eman eta zabalkunde jarduerak antolatu
dira tokiko biztanleentzat.

D5

Abeltzainentzako ikastaroa

% 100

Ikastaro parte-hartzaile bat eman da jardunbide egokiak
sustatzeko eta C7 ekintzaren bidez eraiki beharreko
idoien kokalekua adosteko.

D6

Jardunaldi teknikoak

% 100

Emaitzen zabalkundea egin eta proiektua kapitalizatzeko azken mintegia egin da.
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EKINTZA

BETETZE
MAILA

EMAITZA

KOORDINAZIOA ETA JARRAIPENA
E1

Elkarlaneko kudeaketa

% 100

Prozedurak erabaki eta betearaztea proiektuaren
kontrol teknikoa, administratiboa eta finantza arlokoa
kudeatzeko eta kideen arteko koordinazio eraginkorra
bideratzeko (bilerak, batzordeak, landa-lanak, trukeak,
kanpoko jarraipen lantaldearen arreta).

E2

Ikuskapen prozedurak

% 100

Emaitzak ebaluatzeko txostenak eta ondorioei buruzko
txostenak, aurretiaz finkatutako jarraipen adierazleen
arabera: Kiropteroentzako babes kutxen betetze maila,
urlehortarren kolonizatutako idoi berriak, okil ertainen lurralde kopuruaren aldaketak, aberastasun eta hedaduraren
bilakaera hesitutako lurzatietan, +espeziearen landareen
sustraitzea, parte-hartzea zabalkunde jardueretan.

E3

Finantzen ikuskaritza

% 100

Ikuskaritza txostena egindako gastuak kanpoko ikuskariek ikuskatu eta baliozkotu ondoren.

E4

Okil ertainari buruzko lan
taldean parte hartzea

% 100

Bilera deitu eta bilera egin da teknikari, kudeatzaile eta
adituekin, okil ertainei buruzko estatuko lantaldearen
ingurumarian. 7th International Woodpeckers Conference
izeneko biltzarra egin zen 2014ko otsailean.

E5

Basoko kiropteroen inguruko lantaldea

% 100

Bi bisita egin dira basoko saguzarrak kontserbatzeari
buruzko proiektuak garatzen diren bi lan eremutara
(Extremadura eta Katalunia).

E6

Ameztien inguruko lantaldea

% 100

Bi bilera egin dira hariztien basogintzan adituak diren
teknikariekin.

E7

Post-LIFE plana

% 100

Honako agiri honen lanketa.

Argazkia:
Ramón Arambarri
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AMIA azterketa

BARRUKOAK

AMIA azterketa izeneko tresnak proiektuaren, lantaldearen, lekuaren eta testuinguru sozioekonomiko nahiz instituzionalaren ezaugarriei buruzko hausnarketa errazten digu eta, horren bidez, azter dezakegu proposatutako lan
ildoak nola finkatu edo nola handitu etorkizunean. Horrela, Post-LIFE plana arrazoizko eran uztartu daiteke LIFE +
Pro-Izki proiektuak lortu nahi dituen helburuekin.

KONTRAKOAK

ALDEKOAK

Helburuak lortzeko

Helburuak lortzeko

AHULEZIAK

INDARGUNEAK

• Epe luzeagoko jarraipena beharrezkoa da
kontserbazio ekintzek habitatean eta basoko espezieetan benetan izan dituzten ondorioak ebaluatzeko.

• Gizarteak gero eta aitorpen handiagoa egiten die Izkiko balio naturalei eta basoaren
beraren balioei, erabilera anitzeko eremua
den aldetik.

• Zailtasun teknikoak daude Rhynchospora
fusca espeziearen hazi bidezko ernetze protokolo egokiak garatzeko.

• Arabako Foru Aldundiko Parke Naturalen eta
Mendien Zerbitzuen arteko barruko koordinazioa oso ona da, proiektuaren iraupenari
heltzeko orduan.
• Zabalkundea lantzeko material baliagarria
egin da, eta material hori erabilgarri dago
proiektuaren helburuak zabaltzen jarraitzeko.
• Harreman eta truke ugari landu dira basogintzako kudeaketan eta basoko faunan adituak diren teknikarien artean.
• LIFE + proiektuaren onuradunek ezaupideak
berenganatu eta esperientzia askoren berri
izan dute.

KANPOKOAK

• Oinarrizko informazio maila landu da eta,
horretatik abiatuta, prozesuen jarraipena
egiteko diseinua egin daiteke.

MEHATXUAK

AUKERAK

• Kontserbazioa bideratzen eta jakintza hobetzen inbertitzeko aurrekontu publikoa
urria da.

• Izki Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE)
izendatu izana; eremu hori kudeatzeko agiriek badakartzate proiektuan garatu den
Basogintzako planean ondorioztatutako gidalerro nagusiak.

• Mendien jabe diren administrazio batzar batzuek errezeloak dituzte basogintzako planean
jasotzen den kudeaketa estrategia garatzeko.
• Izkiko abeltzainek ez dute begi onez ikusten Basogintzako planean jasotzen den larreen egutegia.

• Administrazio batzar eta auzokide gehienak
prest daude Basogintzako planean jasotako
ekintzei eusteko.
• Egur sektoreari eta mahastizaintza zein
ardogintzako sektoreari lotutako enpresa
pribatuek interesa agertu dute Izkiko basogintzako ustiapenaren inguruan eta, beraz,
Basogintzako plana gauzatzeko beste finantzabide iturri batzuk sor daitezke.
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Post-LIFE planaren helburuak

1

LIFE + Pro-Izki proiektuaren barruan garatu diren leheneratze eta
tratamenduen eraginpeko eremuak finkatu eta horiei eustea.

2
3

Bost urteko epean, kontserbazioa, komunikazioa eta prozesuen ebaluazioa.

4

Kontserbazio ekintzak areagotzea (sendotze eta babeste lanak) zohikaztegi hezeetan.

5

Epe luzeko jarraipen ekologikoa garatzea, garatutako ekintzek
basoko espezieen populazioen kontserbazio egoeran izan duten
eragina modu zientifikoan aztertu ahal izateko.

Basogintzako tratamenduen eraginpeko azalera handitzea, ingurunearen egiturazko heldutasuna areagotzeko helburuz.

10- Post-LIFE kontserbazio plana

Gaikako lan ildoak
Ondoko lerroetan agertzen dira LIFE + Pro-Izki proiektuaren onuradunek hartzen dituzten konpromisoak aurreko atalean jaso ditugun helburuen erdiespena bermatzeko. Helburu bakoitzari dagokionez, programa edo lan
ildoaren deskribapena, emaitzak finkatu edo handitzen direneko LIFE + proiektuari lotutako ekintza eta ardura
daukan onuraduna jasotzen dira.

BASOGINTZAKO KUDEAKETA

Bost urteko Basogintzako kudeaketa plana gauzatzea.
A1 ekintza

Arabako Foru Aldundia

Soilketa aukeratuei eustea, heltze egiturak eta leheneratzeko lurzatiak ahalbidetzeko xedez. Biodibertsitatea babesteko irizpideak ezartzea egiten
diren basogintzako lan guztietan eta basogintzako
lanak garapen sozioekonomikoa helburu duten
proiektuetan txertatzen ahalegintzea.
C1 eta C2 ekintzak

Arabako Foru Aldundia

BASOKO FAUNA

Izkiko okil ertainaren populazioen gaztaroaren
ondoko sakabanaketari eta ugalketa arrakastari
buruz jakiteko azterlanak sustatzea. Izkitik hurbil
dauden Natura 2000 sarearen barruko beste eremu batzuekiko lotura errazteko irizpideak ezartzea
eta LIFE + Pro-Izki proiektuan ikasitakoak irizpide
horietan txertatzea.
A2 ekintza

Arabako Foru Aldundia eta Hazi Fundazioa

Jarritako 125 babes kutxak urtero-urtero ikuskatzea eta Bechstein saguzarra Izkin bertan eta Natura
2000 sarearen barruko beste eremu hurbil batzuetan finka dadin ahalbidetzeko irizpideak ezartzea.
C4 ekintza

Arabako Foru Aldundia
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Gaikako lan ildoak
ZOHIKAZTEGI HEZEAK

Rhynchospora fusca espeziearen material begetatiboa gordetzea etorkizuneko sendotze ekintzetan erabiltzeko. Hazien bidezko ernetze protokoloak optimizatzea.
A3 ekintza
Arabako Foru Aldundia

Rhynchospora fusca espeziaren populazioak sendotzeko lurzatiak aldiro-aldiro monitorizatzea eta,
beharrezkoa izanez gero, populazioak sendotzeko
ekintza gehiago egitea.

Hesiei eustea eta lurzatien bilakaera aldizka monitorizatzea. Kudeaketaren inguruko erabakiak
hartzea abereen zamak sorrarazitako eraginari
buruzko ondorioetan oinarrituta.
C5 ekintza

Arabako Foru Aldundia

C6 ekintza

Arabako Foru Aldundia

KOMUNIKAZIOA ETA ZABALKUNDEA

www.izkilife.com webguneari eustea eta aldiro-aldiro albistez elikatzea. LIFE + proiektuak eta
horren zabalkunde jarduerek tokiko biztanleen
gainean sorrarazitako ondorioak ebaluatzea,
inkesta soziologiko baten bitartez.
D1 ekintza

Arabako Foru Aldundia eta Hazi Fundazioa

Gutxienez, prestakuntzako edo zabalkundeko bi
jarduera (hitzaldiak, ikastaroak, bisitaldiak, bilerak) egitea urtean bertako biztanleentzat.
D4 ekintza

Arabako Foru Aldundia eta Hazi Fundazioa

LIFE + proiektuari atxikitako bi ibilbide didaktikoen seinaleei eta informazio panelei eustea.
Ibilbideen erabilera sustatzea, zabalkundeko
liburuxka bat argitaratuta.
D2 ekintza

Arabako Foru Aldundia
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Gaikako lan ildoak
EBALUAZIOA ETA JARRAIPENA

SAREKO LANA

LIFE + proiektuaren adierazleen sistema erabiltzen
jarraitzea eta BBE/HBBE Izki eremua kudeatzeko
planean identifikatu diren elementuen kontserbazio egoera adierazle gisa txertatzea sistema horretan. Adierazleen bitartez eskuratutako emaitzak
zabaltzea www.izkilife.com webgunean.

LIFE + proiektuak kontuan hartzen dituen lantalde bakoitzak, gutxienez, informazio eta esperientziak trukatzeko ekitaldi batean parte hartzea: Basogintzako kudeaketa, hegazti pizidoak
eta basoko saguzarrak.

E2 ekintza

Arabako Foru Aldundia eta Hazi Fundazioa

Argazkia:
Joseba del Villar

Arabako Foru Aldundia eta Hazi Fundazioa

E4, E5 eta E6 ekintzak

LIFE 10/NAT/ES000572 “PRO-IZKI” Ekintza E7 - 13

Laburpen taula eta kronograma
1. KONTSERBAZIO EKINTZAK
Lan
ildoa

Aurreikusitako ekintza

GF

Basogintzako tratamenduak

EH

Rhynchospora fusca espeziearen ex
situ kontserbazioa

Lotutako ekintza

KRONOGRAMA
2016 2017 2018 2019 2020

C1, C2

A3

2. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Lan
ildoa

Aurreikusitako ekintza

BK

Basogintzako kudeaketa plana gauzatzea

A1

BF

Okil ertainarentzako ekologia lantzea
eta beste eremu batzuetara hedatzea

A2

BF

Kiropteroentzako babes kutxak ikuskatzea eta kontserbazio irizpideak ezartzea

C4

ZH

Rhynchospora fusca espeziaren populazioak
sendotzeko lurzatien jarraipena egitea

C6

ZH

Hesitutako zohikaztegi hezeen lurzatien
jarraipena egitea eta irakaspenak baliatzea

C5

KZ

Bertako biztanleei inkesta egitea

D1

EJ

Adierazleen sistema ezartzea

E2

EJ

BBE/HBBE eremuko elementu behinenen kontserbazio egoera txertatzea

E2

Lotutako ekintza

KRONOGRAMA
2016 2017 2018 2019 2020
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Laburpen taula eta kronograma
3. KOORDINAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA
Lan
ildoa

Aurreikusitako ekintza

KZ

www.izkilife.com webguneari eustea

D1

KZ

Seinale eta panelei eustea

D2

KZ

Bertako biztanleentzako prestakuntza
eta zabalkunde jarduerak egitea

D4

SL

Informazioa trukatzeko jarduerak

Lotutako ekintza

E4, E5, E6

Argazkia:
Joseba del Villar

Lan ildoa:
BK (basogintzako kudeaketa)

KZ (komunikazioa eta zabalkundea)

BF (basoko fauna)

EJ (ebaluazioa eta jarraipena))

ZH (zohikaztegi hezeak)

SL (sareko lana)
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Erakunde eta finantza aurreikuspenak
Post-LIFE plan honetan proposatzen diren ekintza gehien-gehienak Arabako Foru Aldundiak
gauzatu beharko ditu; horretarako, LIFE +
proiektuan parte hartu duen lantaldearen
aholkularitza teknikoa baliatu ahal izango
du. Horrela, planean jasotako programak eta
ekintzak, nagusiki, Arabako Foru Aldundiaren
aurrekontuko baliabideak erabiliz gauzatuko
dira. Erakundeak 40.000 euroko zenbatespena
egin du urteko planari heltzeko, hau da,
200.000 euroko aurrekontua zenbatetsi du 5
urteko epean. Erakunde honen aurrekontuko
konpromisoak urtetik urtera egokitzen
eta egiaztatzen direnez, ez dago bermerik
egungo lehentasun politikoek aurrerantzean
ere irauteko. Hala eta guztiz ere, lan eremua
1/2014 Legegintzako Dekretuak (Euskal
Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko
Legearen testu bateratua onartzen duena)
babestutako parke naturala da eta parkearen
organo kudeatzailea Arabako Foru Aldundia
bera da. Gainera, eremua azpiegituraz
(informazio gunea) eta gaitutako giza
baliabideez (jendeari arreta egiteko zerbitzua
eta zaintza zerbitzua) hornituta dagoenez,
esan daiteke post-LIFE plan honetan jasotako
eskakizunei heltzeko moduko gutxieneko
egitura edo hornidura badagoela. Era berean,
Izki BBE/HBBE eremuaren kudeaketa plana
onartu denez, jarraipena eta ebaluazioa egiteko
sistema abian jarri behar da halabeharrez,
hori ere Arabako Foru Aldundiaren ardurapean
abian jarri ere. Horiek biak funtsezko arrazoiak
dira onuradun koordinatzailearen konpromisoa
berresteko, LIFE + Pro-Izki proiektuak garatu
dituen lan ildoak finka daitezen.

Beste alde batetik, post-LIFE plana osorik
garatu dadin, kanpoko finantzaketa erakartzen
ahaleginduko gara, dela Europar Batzordeko
programen bitartez, dela LIFE+ proiektuaren
ingurumen helburuekin bat datozen beste proiektu
batzuen bitartez. Ildo horretan, Hazi Fundazioak
eskaera aurkeztu zuen 2015eko urrian EGEF funtsak
eskuratzeko, post-LIFE planean jasota dauden
ekintzetako batzuk gauzatzeko helburuz. Hala ere,
fundazioak ez du baztertu dirulaguntzak eskatzeko
beste bide batzuk jorratzea etorkizunean.
Badira beste eragile batzuk LIFE + proiektuarekin
zeharkako lotura izan dutenak, hala nola, Izkin
lurrak dituzten administrazio batzarrak, udalak
Kanpezu-Mendialdea Kuadrilla eta Izki Landa
Garapenerako Elkartea. Eragile horietako batzuek
errezeloak agertu dituzte LIFE + proiektuan jasotzen
diren basogintzako teknikak direla eta, baina,
nagusiki, elkarrizketaren bidez gainditu dira.
Gure asmoa da erakunde horiek guztiek Natura
2000 eremuaren etorkizuneko kudeaketan parte
har dezaten, sinergiak eta egitasmo erkideak
landuta. Basogintzako kudeaketa planak eta
basogintzako jarduketek zuzenean eragiten diete
Izkiko gizarte sistemari eta, horrela, baliagarriak
izango dira eta gizartea zein ekonomia garatzeko
baliabideak eskuratu eta, beharbada, ekintzen
zati bat finantzatzeko. LIFE + proiektua garatu den
artean, helburu erkideak eta sinergiazko ekintzak
partekatu dira tokiko garapena eta kontserbazioa
xede duten gobernuz kanpoko antolakunde eta
elkarteekin. Aurrerantzean ere harreman horiek
lantzen eta sustatzen ahaleginduko gara eremuaren
eta onuradunen eragin gaitasunak indartzeko.

www.izkilife.com

Argazkia:
Ramón Arambarri

