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1.- AURREKARIAK ETA TESTUINGURU ARAUEM AILEA

Armañon Naturagune Babestuan, lurralde-esparru berean bi babes-figura biltzen dira, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duen 
(aurrerantzean NKLTB) apirilaren 15eko 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren 13. art ikuluak ezartzen 
duen naturagune babestuen t ipologiaren arabera: parke naturala eta Europako Natura 2000 Sare 
ekologikoko kontserbazio bereziko eremua.

Armañon parke natural deklaratu zuten irailaren 19ko 176/ 2006 Dekretuaren bidez, eta dagokion 
Natura Baliabideak Antolatzeko Plana dauka, irailaren 19ko 175/ 2006 Dekretuaren bidez onartua. 

Parke naturalaren esparrua, La Cadena inguruan desberdintasun batzuekin, Batasunaren 
Garrantzizko Leku (BGL) gisa proposatu zuten, Eusko Jaurlaritzako Gobernu Kontseiluaren 1997ko 
abenduko Erabakiaren bidez, eta halakotzat  agertu zen Eskualde Biogeografiko At lant ikoko 
Batasunaren garrantzizko lekuen zerrenda onartu zuen Europako Batzordearen 2004ko 
abenduaren 7ko 2004/ 813/ EE Erabakiaren eranskinean. Otsailaren 16ko 25/ 2016 Dekretuaren 
bidez Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) deklaratu zuten eta berori kontserbatzeko neurriak 
onartu zituzten, habitat  naturalak eta basoko fauna eta flora zaintzeari buruzko Kontseiluaren 
92/ 43/ EEE Zuzentarauaren (Habitaten Zuzentaraua) 4. eta 6. art ikuluetan ezarritakoari jarraikiz.

Bi babes-figura biltzen dituzten naturagune babestuei dagokienez, NKLTBren 18. art ikuluak 
honako hau ezartzen du: “ Naturagune babestuetako zenbait  figura leku berean gainezarriko 
balira, horien arauak zein plangintza-mekanismoak dokumentu bakar batean koordinatu beharko 
dira, eremuaren kudeaketa-planean, kategoria bakoitzaren arabera aplikatu daitezkeen 
araubideek osotasun koherente bat  osatzeko helburuarekin” .

Aurrekoa betetzeko, arest ian aipatutako 25/ 2016 Dekretuaren azken xedapenetat ik hirugarrenak 
honako hau ezartzen du: “ Dekretu hau onartzen denean, parke naturalaren eta KBEaren mugak 
bat  etortzeko prozedurari ekingo zaio, eta parke naturalaren NBAPa naturagune babestuen bi 
t ipologia horiek arautuko dituen dokumentu bakarra bihurtzeko prozedura ere abiaraziko da, 
1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Natura Babesteko Legearen testu bateginaren 
18. art ikuluan aurreikusitakoaren arabera” .

Beraz, azaldutakoaren arabera eta aipatutako 18. art ikulua aplikatuta, Armañon naturagune 
babestua (NB) dokumentu bakarraz hornitzea izango litzateke kontua. Dokumentu bakar horrek, 
NBan biltzen diren bi figuren mugaketak bateratzeaz gain, espazio horretan aplikatzekoak diren 
plangintza-t resnen edukiak integratuko ditu, hots: Parke Naturalaren (PN) Natura Baliabideak 
Antolatzeko Plana eta Armañon Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) kontserbatzeko t resna; 
eduki horiek NKLTBren 4.2 eta 22. art ikuluetan araututa daude, hurrenez hurren.

Armañon Naturagune Babestua Natura 2000 Sarearen barruan sartzeak aldakuntza dakar 
naturagune babestu hori kontserbatzeko irizpideetan eta helburuetan. Hori dela eta, NKLTBren 
5.2 art ikuluan ezarritakoari jarraituz, bidezkoa da Armañongo Natura Baliabideak Antolatzeko 
beste Plan bat  egitea, Natura Baliabideak Antolatzeko lehen Plana onartu zenet ik igaro den 
denbora kontuan hartuta.

Armañon eremuko lehen NBAPak, 10. zenbakian, NBAParen helburuak zenbateraino betetzen 
diren ebaluatzeko eta NBAPa bera betetzen den egiaztatzeko jarraipen-plana aurreikusten du. 
Kudeaketa-organoak Patronatuari onartzeko aurkezten dion urteko memoriari gehitzen zaizkio 
jarraipen horren emaitzak. 
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NBAP berria egiteko, landa-lanaz gain, bildu ahal izan den informazio eskuragarri guzt ia erabili da, 
bai azken urteetan NBaren esparruaren inguruan egin diren azterketetat ik datorrena, bai espazio 
horren plangintzan eta kudeaketan eskumena duten administ razioetan eskuragarri dagoena: 
basogintza antolatzeko planak, plan hidrologikoak, ehiza-jarduerari buruzko informazioa, flora eta 
faunari buruzko azterketak, interes geologikoko lekuen inbentarioa, eta abar. 

Bestalde, dokumentua Europako zuzentarauetara egokitzearekin bat , Natura 2000 Sarearen 
eskakizuna gehitzen da, jarraipen-sistemak ezartzekoa eta Batasunaren intereseko habitat  eta 
espezieen kontserbazio-egoerari buruzko ebaluazioa egin eta informazioa aldian behin ematekoa 
(Habitaten Zuzentarauaren 11. eta 17. art ikuluak). Jarraipen eta ebaluazio horiek Batasunaren 
mailan ezarritako metodologia eta parametro zehatzen gainean egin behar dira eta horiek lehen 
NBAPari nekez aplika dakizkioke, natura-baliabideen deskribapenari eta diagnost ikoari buruzko 2. 
eta 3. zenbakiek ez baitaukate gaur egungo ebaluazio-irizpideak aplikatzeko behar den informazio 
mota. 

NBAP berri honetan parke natural den aldet ik eta Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko 
Eremu den aldet ik dagozkion eskakizunak integratzeaz gain, ezin dugu ahaztu Armañon Euskal 
Autonomia Erkidegoko Naturagune Babestuen Sarekoa dela, eta sare horren helburuetako bat  
dela, NKLTBren 11.1 art ikuluan ezarritakoaren arabera, naturagune babestuak kudeatzeko 
sistema orokorrak koordinatzea. Helburu hori betetzeko, Armañongo NBAP berria bost  
naturagune babestuetarako diseinatu diren egitura eta eduki erkideez hornitu da. Izan ere, 
naturagune horiek guzt iek parke natural eta Natura 2000 Sarean sartutako naturagune izatea 
dute bereizgarri eta guzt ietarako t ramitatzen ari dira NBAP berriak.

NBAP berri horietan egitura eta eduki erkideak ezartzeak, zonifikazioa barne, dokumentuen 
koherentzia hobetzeko aukera ematen du, bereziki espazioen zonifikazioari dagokionez (NB osoan 
30 zona mota izatet ik 11 zona izatera igarotzen da), espazioen artean esku-hartze 
administ rat iboaren erregimen eta arautze antzekoak eta konparagarriak ezartzea eta 
plangintzaren eta kudeaketaren arteko oreka hobetzea ahalbidetzen baitu.

M emoria honen edukia, natura-ondarearen balioei dagokienez, otsailaren 16ko 25/ 2016 
Dekretuaren II. eranskineko (“ Armañon KBEari dagozkion informazio ekologikoa, kontserbazio-
helburuak, kontserbazio-arauak eta jarraipen-programa” ) 1.et ik 5.era bitarteko puntuen 
osagarria, laburpena eta eguneratzea da, eta bete egiten du bai NKLTBren 4.2 art ikuluan NBAPen 
zehaztapenei buruz xedatutakoa eta bai NKLTBren beraren 22.4 art ikuluan Natura 2000 Sareko 
naturaguneen gainean ezarritakoa. 

2.- ARM AÑON NATURAGUNE BABESTUAREN EZAUGARRI OROKORRAK ETA ESPARRUA

Bizkaiko mendebaldeko muturrean dago Armañon eremua, Kantabriarekiko mugan, eta 
Enkarterriko eskualdeko bi udalerritako lur zat i batzuk biltzen ditu, Karrantzakoak eta 
Turtziozkoak. Hainbat  mendi hartzen du barnean, 850 metrora iristen diren gailurrak, Karrantza 
eta Agüera ibaien haitzarteen artean. M endi horiek mendebaldean dute abiapuntua, Ranero 
Haitzetan, Karrantza haraneko paisaiaren erreferentzia garrantzitsuena den kareharrizko 
mendigunean. Gailur gehiago daude ekialderantz, profil biribilagoekin, eta Jorrios izeneko lapiaz 
handian dute amaiera; artadi t rinko batek hartzen du lapiazaren mazela. Remendon ibaiaren goi-
ibarra dago espazioaren ipar-mendebaldean, eta ibai horrexek ematen dio izena Cuadro Harriaren 
inguruan zabaltzen den natura-interes handiko basoari. Hegoaldeko mendi-hegalek mosaiko 
baten antzeko paisaia osatzen dute, larreetan, soroetan, landare-hesietan eta basoetan aberatsa.
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Armañon mendigunea Euskal Autonomia Erkidegoko kiropteroentzako leku garrantzitsuenen 
artean dago. Beste fauna-espezie batzuk ere hartzen ditu, ia Euskal Autonomia Erkidegoaren 
mendebaldeko muturrera mugatuta daudenak, hala nola Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi), 
elur-lursagua (M icrotus nivalis), sator itsua (Talpa occidentalis) edo erbinude zuria (M ustela 

erminea). Nabarmentzekoa da, halaber, Quimper barraskiloa (Elona quimperiana) edo arkanbelea 
(Lucanus cervus) bezalako ornogabe-espezieen presentzia. Intereseko florari dagokionez, espezie 
hauek nabarmen daitezke, besteak beste: Culcita macrocarpa, Woodwardia radicans, Pinguicula 

lusitanica, Spiranthes aest ivalis, Prunus lusitanica (Portugal erramua) edo Sempervivum vicentei.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerez gain, ingurune horretan zenbait  modalitate 
t radizionaletan garatu izan den ehiza ere garrantzi handiko jarduera da NBaren esparruan.

M eatzaritzako eta harrobietako baliabideen aprobetxamenduak nolabaiteko eragina izan zuen 
Armañonen, eta paisaia-inpaktu handia sortu zuen. Nabarmentzekoa da abandonatutako 3 
kaltzita-harrobiren presentzia, eta kareharria, hareharria eta dolomia erauzteko aire zabaleko 
beste 3 ust iategi ere badaude, nahiz eta jardunean ez dauden. Dolomia ust iatzearen ondorioz 
aurkitu ziren Pozalaguako haitzuloak. Gaur egunean jardunean jarraitzen dute Pandoko 
meategiak, NBaren barruan, eta Ventalaperrako harrobiak, babes-zona periferikoan.

3.- EZAUGARRI FISIKO ETA BIOLOGIKOEN DESKRIBAPENA ETA INTERPRETAZIOA

3.1.- INGURUNE FISIKOA 

3.1.1. KLIM A

Armañon NBa, Haran At lant ikoen eskualdean integratua, erabilgarritasun hidriko handia eta 
tenperatura leunak dituen lurraldea da. Alabaina, orografiaren heterogeneotasuna dela eta, 
konbinazio ugari dago gailurretako eta haran-hondoetako malda leuneko zonen eta bi inguruneak 
konektatzen dituzten mazeletako zona malkartsuagoen artean. Aldagai horiek, alt itudeak eta 
maldak, mazelen orientazioarekin batera, garrantzi handia hartzen dute, eragin handia baitute 
lekuko klima-aldakuntzaren gainean, bereziki intsolazioarekin, hezetasunarekin eta haizearekin 
erlazionatutako faktoreen bitartez. 

Horiek horrela, zonak hodeitza handia eta prezipitazio sarriak ditu bereizgarri, batez ere euri 
moduan, eta elurra ere noizean behin agertzen da punturik garaienetan. Urteko batez besteko 
prezipitazioak zona jakin batzuetako 1.300 mm eta Armañon eta Jorrios mendietako 1.700 mm-t ik 
gorako prezipitazioen artean kokatzen dira.

Urteko batez besteko tenperaturak 11-13 ºC ingurukoak dira; tenperatura maximoen 
batezbestekoa 14-15 ºC da eta minimoen batezbestekoa 7,5-8 ºC.

3.1.2. GEOLOGIA, GEOM ORFOLOGIA ETA GEOLOGIA INTERESDUN LEKUAK

Aztergai dugun zona Eusko-Kantauriar arroaren ipar-mendebaldeko sektorean kokatzen da, 
Bilboko Ant iklinorioaren mendebaldean, Gorbeiako Unitatearen barruan. Armañon NBaren 
esparruan azaleratzen diren ia material guzt iak Behe Kretazeokoak dira, garai Apt iar eta 
Albiarrekoak hain zuzen ere. Oso ingurune sedimentario desberdinetako bi konplexu bereizten 
dira: Urgondarra eta Supraurgondarra edo Albocenomaniarra. M aterial horietako gehienak 
kareharri arrezifalei eta paraarrezifalei dagozkie. Est rat ifikazio masiboko banku handietan 
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aurkezten dira, kareharri zuri eta beltzen tartekatze lokalekin eta est rat ifikazio paraleloarekin 
ordena metrikoko mailetan. Haustura-zonen alde, fluido hidrotermalen zirkulazioaren ondorioz 
sortutako dolomit izazio-zerrenda irregularrak daude. Horrek harpeak eratzeko eskala handiko 
ekintza sortu du. Izan ere, 200 barrunbe baino gehiago daude erregist ratuta, hala nola 
Pozalaguako haitzuloa, non barrunbe batean eman daitezkeen berreraikuntza-era guzt iak 
bikaintasun gorenean irudikatuta baitaude, edo Karlistaren torka, Europako barrunberik 
handiena.

M endigunearen izaera funtsean kareharrizkoak, haitzulo eta leize ugariak alde batera utzita, 
erliebe ikusgarriak dituen azaleko paisaia eratzen du, forma karst iko ugari bereizgarri dituena: 
lapiazak, dolinak eta arrailak.

Geomorfologiari dagokionez, landa-izaera garbia duten lur muinotar eta menditarren segidak 
eratzen duen eta % 30 eta % 50 arteko maldak dituen mendigunea dela nabarmendu beharra 
dago. Ibaietako haran-hondoek eta bizkar txiki batzuek besterik ez dituzte % 5et ik beherako 
maldak. Raneron euri-uren higadurak modelatutako kareharrizko mendigune batekin egiten dugu 
topo. Horrek sorrarazten ditu lurpeko formazio t ipikoak, hala nola Pozalagua eta Santa Isabel 
haitzuloak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020 dokumentuan jasotako 
Geologia Interesdun Lekuen (GIL) Inbentarioak 7 GIL jasotzen ditu Armañon NBaren barruan: 
Raneroko plataforma karbonatatuaren ertza (GIL 16); Pozalaguako haitzuloa (GIL 64); Karlistaren 
torka (GIL 67); Karrantzako kolubioiak (GIL 107); Raneroko dolomitak (GIL 138); Pozalaguako 
barita (GIL 144); Valnerako failako kaltzita espat ikoa (GIL 146). 

Est rategia horretan GIL bakoitza zenbait  alderdiren arabera aztertu da: balio int rintsekoa, 
didakt iko-dibulgaziokoa eta turist iko-aisialdikoa; diziplina geologikoak; denbora-eskala 
geologikoa; zaurgarritasuna eta degradazio-arriskua; naturagune babestuan duen kokapena.

Pozalaguako haitzuloak, Raneroko dolomitek eta Valnerako failako kaltzita espat ikoek balio 
zient ifiko handia dute. Dena den, GIL guzt iek dute intereseko alderdiren bat  edo gehiago zenbait  
diziplina geologikotan.

Armañongo GILen kasuan, era berean, azterketak oso zaurgarritasun int rintseko handia 
adierazten du Pozalaguako haitzuloan eta Karlistaren torkan, eta Pozalaguako haitzuloan 
erabileraren ondoriozko arriskua ere oso handia da. Azkenik, adierazi beharra dago Pozalaguako 
baritak oso espoliazio-arrisku handia duela.

3.1.3. EDAFOLOGIA ETA ERABILERA-AHALM ENA

NBaren esparruan hiru motatako unitate edafologikoak daude. Behealdeko zonetako bizkar eta 
muinoetan —malda apalak (% 10-30) dituzte bereizgarri— lurzoru sakonak eta, oro har, 
emankorrak daude, ezaugarri fisiko aldakorrak dituztenak oinarrian duten arroka motaren 
arabera. M alda handiko mazeletan kokatutako lurzoruek, aldiz, subst ratu nabariki azidoak dituzte 
bereizgarri. Horren ondorioz, lodiera txikiak dituzte eta azaleratze arrokatsu ugari izaten dituzte. 
Lurzoruok, produkt ibitate mugatua izateaz gain, arrisku naturaleko egoeran daude (arroaren goi-
ibarra, sute-arrisku handiko eguterako mazelak).

Azkenik, zona karst ikoetan nagusi diren lurzoruak, oinarrizkoak, kareharri karst ifikatuak 
disolbatzearen ondorioz eratzen dira. Prozesu hori bereziki motela denez, lurzoruak lodiera 
txikikoak dira, eta jasan behar duten etengabeko higadurak haien garapena mugatzen du. 
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Karst ifikazio-egoera aurreratuan dauden dolomiek eta kareharri arrezifalek eratuta daude eta oso 
ugariak dira leizeak eta haitzuloak. Horien artean daude nazioarteko garrantzizko bi barrunbe: 
Karlistaren torka, mundu-mailan ezagutzen den bolumen handieneko barrunbeetako bat , 500 m-
ko luzerako eta 125 m-ko altuerako areto handia duena, eta Pozalaguako haitzuloa, estalakt ita 
eszentriko bereziak dituen bakarra. Harri horien gainean garatzen diren oinarrizko lurzoruak ez 
dira lodiera garrantzitsukoak izatera iristen, eta etengabe azaleratzen da substratua. 

3.2.- EZAUGARRI EKOLOGIKOAK 

3.2.1. BASO NATURALAK ETA ERDINATURALAK

Armañon NBaren azaleraren % 74,98 (2.254,61 ha) formazio naturalek edo erdinaturalek 
okupatzen dute. Azalera horren % 66,08 (1.489,78 ha) Habitaten Zuzentarauaren I. eranskinean 
jasotako Batasunaren intereseko 12 habitat i dagokie, eta horietako bi lehentasunezko 
interesekotzat  jotzen dira: Nardus-dun formazio belarkarak (EB kodea: 6230* ) eta Alnus 

glut inosa-ko ibarbasoak (EB kodea: 91E0* ). Batasunaren intereseko habitatetako lau 
ordezkagarritasun adierazgarrikoak dira naturagunean: landaredi kasmofit ikodun malda arrokatsu 
kaltzikolak (EB kodea: 8210), Europako txilardi lehorrak (EB kodea: 4030) eta Nardus-dun formazio 
belarkarak (EB kodea: 6230* ), hurrenez hurren naturagune babestuaren % 16,74, % 13,32 eta 
% 4,32 hartuta banatzen direnak. Adierazi beharra dago turismoak ust iatu gabeko haitzuloak (EB 
kodea: 8310), lurpean kokatzearen ondorioz kartografiatuta ez badaude ere, oso ugariak direla 
Armañonen, 200 barrunbe baino gehiago katalogatu dira eta. Habitat  horiei gehitu behar zaizkie, 
eskualdearen interesekoak direlako, heskai autoktonoak dituzten larreak, iratzediak, pagadi 
basofiloak, gurbizt iak eta Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloak (1. taula).

Ondorengo taulan habitat  bakoitzerako Habitaten Zuzentarauaren I. eranskinean erabilitako izena 
erabiltzen da, eta, Batasunaren intereseko habitata ez denean, EUNIS kodearen izendapena.

HZ kodea /  

EUNIS 

kodea

HZ izendapena /  EUNIS izendapena

NBko 

azalera 

(ha)

NBko 

esparruaren % 

EAEko 

Natura 

2000 

Sareko %

Ordezka

garritas

una

NBko 

kontserbazio-

egoera 

EAEko 

kontserbazio-

egoera

4030/ F4.2
1(X), 

F4.21(Y), 
F4.23(X), 
F4.237    

Txilardi lehor europarrak /  
Ahabidia, Erica arborea-ren txilardi 

altua, Ulex sp. nagusitzen den 
txilardi at lant ikoa, Erica vagans eta 
Erica cinerea-ren txilardi at lant ikoa

400,14 13,32 6,15 A Ezezaguna Ona

4090/ F7.4
4(Y)

Txilardi oromediterraneo endemiko 
elorri-t riskadunak

60,59 2,02 0,76 B Ezezaguna Ona

F5.21(Y)
Gurbizt i edo maquis altu 

termoat lant ikoa
1,49 0,05 0,16 - - -

FA.3 Bertako espezieen heskaiak 35,40 1,18 1,21 - - -

6170/ E1.2
7

Larre alpetar eta subalpetar 
karedunak /  Larre harritsu 

kalkareoak
51,78 1,72 1,32 C Ezezaguna Ona
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6210/ E1.2
6

Festuco-Brometea karedun 
substratuen gaineko larre 

mesofit iko eta mesoxerofit iko 
bizikorrak / Albizt iak eta 

M esobromion taldeko larreak

12,11 0,40 0,63 C
Txarra - 

Desegokia
Txarra - 

Desegokia

6230* / E1.
72, E1.73

Nardus-dun formazio belarkarak, 
espezie ugarirekin, zona 

menditarreko (eta Europa 
kont inentaleko zona 

azpimenditarreko) silize-
substratuetan /  Agrost is eta 

Festuca-ren mendiko larreak, 
Deschampsia flexuosa-larre 

silizikolak

129,80 4,32 2,16 B Ona Ona

6510/ E2.2
1

Alt itude baxuetako sega-belardi 
txiroak /  Larratu gabeko 
segabelardi at lant ikoak

14,68 0,49 0,08 C
Txarra - 
Kaskarra

Txarra - 
Desegokia

E2.11
Belardi larratuak eta manipulatu 

gabeko larreak
314,10 10,46 0,89 - - -

E5.31(X)/ E
5.31(Y)

Iratzedi at lant ikoak eta 
subat lant ikoak

37,51 1,25 0,77 - - -

F3.11(X) Arantzadi at lant iko kaltzikolak 14,14 0,47 1,00 - - -

F3.13
Lahardi azidofilo at lant ikoa, 

elorriekin (Rubus gr. glandulosus)
2,66 0,09 0,46 - - -

8210/ H3.2
Landaredi kasmofit ikodun malda 
arrokatsu kaltzikolak /  Harkaizt i 

basikoetako landaredia
502,75 16,74 16,10 B

Txarra - 
Desegokia

Ona

8310
Turismoak ust iatu gabeko 

haitzuloak
- - - A

Txarra - 
Desegokia

Ona

9120/ G1.6
2

Pagadi azidofilo at lant ikoak, Ilex 
oihanpedunak, eta batzuetan 
Taxus-dunak (Quercion robori-

pet raeae edo Ilici-Fagenion) /  
Pagadi azidofilo at lant ikoak

4,59 0,15 0,03 D
Txarra - 
Kaskarra

Txarra - 
Kaskarra

91E0* / G1.
21(Z)

Alnus glut inosa eta Fraxinus 

excelsior-eko ibarbasoak /  
Ibaiertzeko haltzadi eurosiberiarra 

1,33 0,04 0,11 D
Txarra - 
Kaskarra

Txarra - 
Kaskarra

9230/ G1.7
B1

Quercus robur eta Quercus 

pyrenaica-dun harizt i 
galaikoportugesak /  Iberiar 

Penintsularen erdialdeko Quercus 

pyrenaica basoak, amezt i 
kantauriarrak

2,38 0,08 0,06 D
Txarra - 
Kaskarra

Txarra - 
Kaskarra
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9340/ G2.1
21

Quercus ilex eta Quercus 

rotundifolia artadiak /  Quercus ilex 
baso mesomediterraneoak

309,64 10,31 3,11 B
Txarra - 

Desegokia
Txarra - 
Kaskarra

G1.64 Pagadi basofilo edo neutroa 20,46 0,68 0,09 -
Txarra - 
Kaskarra

-

G1.86 Harizt i azidofilo iberiar-at lant ikoak 300,07 9,99 0,96 -
Txarra - 
Kaskarra

-

G4.(Z)
Quercus robur eta Quercus ilex-en 

baso mistoa
9,12 0,30 3,23 - - -

G5.61 Zuhaitz hostozabalen baso gazteak 27,76 0,92 0,23 - - -

GUZTIRA 2.254,61 74,98

1. taula. Habitat  natural eta erdinatural garrantzitsuenak eta Armañon NBan okupatzen dituzten azalerak. 
Europako Ingurumen Agentziaren EUNIS kodea. EB kodea: Habitaten Zuzentarauaren I. eranskineko 
Batasunaren intereseko habitatak. (* ): lehentasunezko habitatak. Iturria: EAEko habitaten, egungo 
landarediaren eta lurzoruaren erabileren kartografiat ik (2009) eta EAEko Batasunaren intereseko habitaten 
(2012) kartografiat ik egokitua. Oharra: ehuneko horiek kalkulatzeko, “ Batasunaren intereseko habitaten 
2012. urteko mapa” , 1:10.000 eskalakoa, eta “ Natura 2000 Sarearen 2013. urteko mapa” , 1:25.000 
eskalakoa, hartu dira erreferentzia gisa (Ingurumen eta Lurralde Polit ika Saila).

3.2.2. FLORA

Armañonen Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan (Agindua, 2011ko urtarrilaren 10ekoa, 
Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena. Honen bidez, Basa eta 
Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen Euskadiko Zerrenda aldatzen da, eta 
testu bakarra onartzen. Agindua, 2013ko ekainaren 18koa, Ingurumen eta Lurralde Polit ikako 
sailburuarena. Honen bidez, Basa eta Itsas Fauna eta Landaredian Arriskuan dauden Espezieen 
Euskadiko Zerrenda aldatzen da) jasotako 14 espezie daude gutxienez. Horietako hiru 
Batasunaren interesekoak dira, Habitaten Zuzentarauaren eranskinen batean jasota daude eta (2. 
taula).
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HZ kodea Izen arrunta Izen zientifikoa
HZ 

eranskina
LESPRE/ CEEA EM EK

Kudeaketa 

Plana EAEn
NBko kontserbazio-egoera

10658 Zuhaizt ietako iratzeak Culcita macrocarpa II-IV * EP Txarra - Kaskarra

10679 Dryopteris aemula BAKANA Ezezaguna

10788 Gorost ia Ilex aquifolium IE Ona

10667 Suge-mihia Ophioglossum vulgatum BAKANA Ezezaguna

12716 Azeri-mahatsa Paris quadrifolia BAKANA Ezezaguna

11985 Pinguicula lusitanica BAKANA Ezezaguna

12244 Portugal erramua Prunus lusitanica EP Txarra - Kaskarra

12719 Erratza Ruscus aculeatus V IE Ona

10385 Sempervivum vicentei EP Txarra - Kaskarra

12837 Spiranthes aest ivalis * VU Txarra - Desegokia

17197 Sphagnum squarrosum EP Txarra - Kaskarra

10717 Hagina Taxus baccata IE Txarra - Desegokia

12715 Berdeganbrea Verat rum album IE Ezezaguna

10649 Woodwardia radicans II-IV * VU Txarra - Kaskarra

2. taula. Armañon NBan aipatutako kontserbatu beharreko flora-espezieak.

HZ: Habitaten Zuzentaraua;
LESRPE: Babes Bereziko Erregimeneko Espezie Basat ien Zerrenda; CEEA: Espezie M ehatxatuen Espainiako Katalogoa;
EM EK: Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoa;

EP: galzoriko espeziea; VU: kaltebera; R: bakana; IE: interes berezikoa
Kudeaketa Plana: A: Araba; B: Bizkaia; G: Gipuzkoa



ARM AÑON – II. eranskina. M emoria. 2019ko ekaina 12

Garrantzitsua da mehatxatuta dauden bi iratze espezie paleot ropikalen presentzia nabarmentzea. Espezie 
horiek Habitaten Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasoak dira, eta hezetasun konstanteari eta 
tenperatura leunei eusten dieten ezponda laiotzetan eta amildegietan aterpeturik hazten dira: 

 Culcita macrocarpa da espezie horietako bat , EAE mailan beste bi populazio txiki ezagutzen dira 

Urdaibai aldean, eta NBan duen presentzia 40 hostodun bost  aletara mugatzen da; 2012an 

erroldatu ziren Los Ladrones errekako ezpondetan, eta mundu-mailan duen banaketaren ekialdeko 

muturra osatzen dute horiek, eta beraz, espezie horren habitataren nahasmenduari loturiko 

arazoez gain, haren hauskortasuna eta kalteberatasuna areagotu baizik ez du egiten espezie horren 

populazio murritzak.

 Woodwardia radicans espeziea da bestea, aipatu errekan egokitutako populazioarekin. EAEn 

bereizitako espezie honen ale helduen guzt izkoak nabarmen eta etengabe egin du behera azken 

urteotan, eta espezie horren okupazio-eremua ere murriztu egin da, habitataren kalitateak ere 

behera egin duen aldi berean. 

NBaren esparruan, halaber, badira Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan Bakan kategorian jasotako 
beste Pteridofito espezie interesgarri batzuk: Ophioglossum vulgatum , egindako azken prospekzioetan ezin 
aurkitu izan dena, eta Dryopteris aemula; Armañongo populazioen egoera ezezaguna da. Era berean, Los 
Ladrones errekan bertan, berriki berretsi da Sphagnum squarrosum  espeziearen presentzia. Gorbeiako 
eremu ezagunarekin batera, espezie horri buruzko bigarren aipamena da EAEn. Ekologia berezia ageri duen 
esfagno espezie bat  da, baina benetako zohikaztegiek baino berezkoagoak dituzte horrelakoak erreka 
bazterretako zuhaizt ietako ingurune hidroturbosoek.

Portugal erramua (Prunus lusitanica) oso banaketa murritza duen zuhaitza da, egiazko fosil biziduna, 
Tertziarioaz gerozt ik (orain dela 20 milioi urte) baitaude horrelakoak. NBaren esparruan, Ranero Haitzetan, 
ale bakarraren presentzia egiaztatzen da; Ordunteko M endietan dagoena da espezie horren hurbileneko 
populazio ezaguna. EAEn espezie horretako bost  populazio baizik ez dira erregist ratu, 50 ale baino gutxiago 
guzt ira. Azken urteetan populazio horiek murriztu direnik egiaztatu ez bada ere, oso kalteberak dira oso 
eremu txikietara mugatzen direlako eta eremu horietan ere aleak oso gutxi direlako.

Sopeñako kareharrizko harkaizt ien inguruetara mugaturik, EAEn ezagutzen den Sempervivum vicentei 
espezieko bi populazioetako bat  dago. Ale helduen guzt izko kopurua ez da 1.000 alet ik gorakoa izango; 
landare horren banaketa-eremuaren ipar-mendebaldeko muga osatzen duela esan behar da.

3.2.3. FAUNA

Osatu gabe dago talde batzuei begira dagoen informazio eskuragarria, ezezagun dira NBko populazio 
batzuen, bereziki kiropteroen eta ornogabeen, egoera eta joera, eta ondorioz, ezinezkoa da horien egungo 
kontserbazio-egoera zehaztea; hala eta guzt iz ere, espezie batzuen presentzia iragar daiteke, horientzat  
egoera onean dauden habitatak baitaude.

Ondoren, taldeka aurkezten dira fauna-balio aipagarrienak, kontserbatzeko interesaren arabera, bai 
eskualdeko interesekotzat  jotzen direlako, Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan jasota baitaude, bai 
Batasunaren interesekoak direla irizten zaiolako, Habitaten Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan edo 
Hegazt ien Zuzentarauaren I. eranskinean jasota baitaude.
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Kontserbatu beharreko basafaunako espezieak

HZ edo 

HgZ kodea
Izen arrunta Izen zientifikoa M ota

HZ 

eranskina

HgZ 

eranskina

LESPRE eta 

CEEA
EM EK

Kudeaketa 

Plana EAEn

NBko kontserbazio-

egoera

ARRAINAK

14131 Loina txikia Parachondrostoma miegii P II Ezezaguna

ORNOGABEAK

10002 Ibai-karramarro autoktonoa Austropotamobius italicus
P

II-V VU EP
Txarra - 
Kaskarra

10008 Quimper barraskiloa Elona quimperiana P II-IV  * Ona

10022 Arkanbelea Lucanus cervus P II  * IE Ezezaguna

ANFIBIOAK ETA NARRASTIAK

10042 Txantxiku arrunta Alytes obstet ricans P IV   *  Ona

10463 M usker berdea Lacerta bilineata P IV  * Ona

10054 Horma-sugandila Podarcis muralis P IV   *  Ona

10059 Uhandre marmolairea Triturus marmoratus P IV  * Txarra - 
Desegokia

HEGAZTIAK

10061 Aztore arrunta Accipiter gent ilis P  * BAKANA Ezezaguna

10062 Gabirai arrunta Accipiter nisus P  * IE Ezezaguna

10071 M art in arrantzalea Alcedo at this P I  * IE Ezezaguna

10098 Hontz handia Bubo bubo P I  * BAKANA Ezezaguna
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10110 Zata arrunta Caprimulgus europaeus R I  * IE Ezezaguna

10126 Arrano sugezalea Circaetus gallicus
R

I
 *

BAKANA
Txarra - 
Desegokia

10125 Ur-zozoa Cinclus cinclus P  * IE Ezezaguna

10128 M irotz zuria Circus cyaneus
R

I
 *

IE
Txarra - 
Kaskarra

10135 Erroia Corvus corax P IE Ezezaguna

10145 Okil beltza Dryocopus mart ius P I  * BAKANA Ezezaguna

10156 Belatz handia Falco peregrinus P I  * BAKANA Ezezaguna

10174 Sai arrea Gyps fulvus P I  * IE (1) Ona

10182 Lepitzulia Jynx torquilla R  * IE Ezezaguna

10183 Antzandobi arrunta Lanius collurio R I  * Ezezaguna

10206 M iru beltza M ilvus migrans
R

I
 * Txarra - 

Desegokia

10207 M iru gorria M ilvus milvus
P

I EP EP
Txarra - 
Desegokia

10216 Sai zuria Neophron percnopterus
R

I VU VU
(1) Txarra - 

Desegokia

10236 Zapelaitz liztorjalea Pernis apivorus
R

I
 *

BAKANA
Txarra - 
Desegokia

10263 Belatxinga mokohoria Pyrrhocorax graculus P  * IE Ezezaguna

10264 Belatxinga mokogorria Pyrrhocorax pyrrhocorax P I  * IE Ezezaguna

10269 M endi-erregetxoa Regulus regulus P  * IE Ezezaguna
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10298 Etze-txinboa Sylvia undata P I  * Ezezaguna

UGAZTUNAK

10320 Otsoa Canis lupus P V  * Ezezaguna

10349 Elur-lursagua Chionomys nivalis
P

BAKANA
Txarra - 
Desegokia

10322 Baratze-saguzarra Eptesicus serot inus P IV  * IE Ezezaguna

10323 Basakatua Felis silvest ris P IV  * IE Ezezaguna

14144 M uxar grisa Glis glis
P

VU VU
Txarra - 
Desegokia

10331 Lepahoria M artes martes
P  

BAKANA
Txarra - 
Desegokia

10333 Schreibers saguzarra M iniopterus schreibersii P II-IV VU VU (2) Ezezaguna

10449 Erbinude zuria M ustela erminea P  * IE Ezezaguna

10336 Ipurtatsa M ustela putorius
P

V 
 

IE
Txarra - 
Desegokia

10337 Bechstein saguzarra M yot is bechsteinii P II-IV VU EP (2) Ezezaguna

10339 Daubenton saguzarra M yot is daubentonii P IV  * IE Ezezaguna

10340 Geoffroy saguzarra M yot is emarginatus P II-IV VU VU (2) Ezezaguna

10341 Arratoi-belarri handia M yot is myot is P II-IV VU EP (2) Ezezaguna

10343 Nat terer saguzarra M yot is nat tereri P IV  * IE Ezezaguna

10345 Gau-saguzar txikia Nyctalus leisleri P IV  * IE Ezezaguna

10347 Kuhl pipist reloa Pipist rellus kuhlii P IV  * IE Ezezaguna
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10349 Pipist relo txikia Pipist rellus pipist rellus
P

IV
 *

IE
Txarra - 
Desegokia

10350 Iparraldeko belarrihandia Plecotus auritus P IV  * IE (2) Ezezaguna

10354 Ferra-saguzar handia Rhinolophus ferrumequinum P II-IV VU VU (2) Ezezaguna

10355 Ferra-saguzar txikia Rhinolophus hipposideros P II-IV  * IE (2) Ezezaguna

10353 Ferra-saguzar mediterraneoa Rhinolophus euryale P II-IV VU EP (2) Ezezaguna

10356 Saguzar buztanluzea Tadarida teniot is P IV  * IE Ezezaguna

3. taula. Armañon NBan aipatutako kontserbatu beharreko fauna-espezieak.

HZ: Habitaten Zuzentaraua; HgZ: Hegazt ien Zuzentaraua
EP: galzoriko espeziea; VU: kaltebera; R: bakana; IE: interes berezikoa; 
Kudeaketa Plana: A: Araba; B: Bizkaia; G: Gipuzkoa
EP: galzoriko espeziea; VU: kaltebera; R: bakana; IE: interes berezikoa; 
* : Babes Bereziko Erregimeneko Espezie Basat ien Zerrenda. 

Eredu-legenda

R
Bertakoak. Lurraldean urte osoan egoten diren hegazt iak; beraz, bertan izaten dituzte kumeak. Populazioa handitu egin daiteke garai jakin batzuetan, eskuarki neguan, 
banako negutarrak iristen bait ira. 

r Bertako urria edo bakana

E Udakoak. Oro har udan iristen diren eta kumeak lurraldean izaten dituzten hegazt i migratzaileak. Udaren amaieran edo udazkenean alde egiten dute. 

e Udako urria edo bakana eta/ edo ezohikoa

P Pasekoak. M igrazio-bidaian baino ikusi ezin diren hegazt iak. Ez dira luzaroan egoten lurraldean. 

I
Negutarrak. Lurraldera udazkenean eta neguan baino iristen ez diren hegazt i migratzaileak. Lurraldean ez dute kumerik izaten. Neguaren amaieran edo udaberriaren 
hasieran alde egiten dute, iparralderago dauden zonetan kumeak izateko. 

i Negutar urria edo bakana eta/ edo ezohikoa

A Ustekabekoa. Lurraldean ustekabean edo noizean behin baino ikusten ez diren hegazt iak.

(1) Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Plana; (2) Euskal Autonomia Erkidegoan Kiroptero Harpetarrak edo 
Eraikinetan bizi direnak Kudeatzeko Baterako Plana (prestatzen).
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Barrunbeei lotutako fauna-komunitate hauskorrean, Ischyropsalis magdalenae opilioia eta Speocharis 

sharpi koleoptero endemikoa aipatu dira Armañongo esparruan. Espezie horiek ez daude Habitaten 
Zuzentarauaren eranskinetan jasota, baina kontserbaziorako balio handia dute, okupatzen duten 
ingurunearen esklusibotasuna eta espezie horien populazioen bakantasuna kontuan hartuta.

Aipagarria da, halaber, M yot is bechsteinii espeziearen presentzia. Espezie hori Habitaten Zuzentarauaren II. 
eta IV. eranskinetan jasota dago eta EAE mailan galzoriko espezie gisa katalogatuta dago. EAEn Jorrios 
mendigunean erregist ratu zen espezie hori aurreneko aldiz modu fidagarrian, eta gaur egun Kantauriar 
mendilerrora, Urkabustaizera, Gorbeiara, Izkira eta Karrantzara (ar bat  harrapatu zuten 2010. urtean) 
mugatzen da haren presentzia, baina populazioak urriak direla uste da, gure lurraldearen parterik 
handienak ez bait itu espezie horren populazio egonkorrei eusteko behar diren ingurumen-baldintzak 
betetzen.

Azkenik, Ranero Haitzetako kareharrizko harkaizt ietan dago EAEn elur-lursaguarentzat  (Chionomys nivalis) 
ezagutzen diren hiru lekuetako bat . Hala eta guzt iz ere, ez da ezagutzen haren okupazio-eremua eta 
presentzia erreala, egin den azken berrikusketan ezin izan baita berretsi haren presentzia. Halaber, habitat  
egokiak nagusiki Raneroko mendigunearen Kantabriako sektorean daude, eta espeziearentzako habitat  
egokiaren % 15 besterik ez dago Bizkaian; hortaz, litekeena da populazio horren gune nagusia Kantabrian 
egotea.

3.2.4. SISTEM A URTARRAK

Armañon NBko sare hidrografikoa bi arro hidrografiko hartzen ditu: Karrantza ibaiaren arroa, hego-
mendebaldeko sektorean (era berean, Raneroko karstaren azpiarroan, azaleko drainatzerik gabea, eta 
Callejuelas eta Rioseco erreken azpiarroetan zat itua) eta Agüera ibaiaren arroa, iparraldean eta ekialdean 
(era berean, Jorrios mendiko karstaren azpiarroan, azaleko drainatzerik gabea, eta Remendon, Valnero eta 
Cubilla erreken azpiarroetan zat itua).

Hain azalera txikian hainbeste azpiarro egon arren, drainatze-dentsitate erreala oso txikia da; izan ere, 
Ranero eta Jorrioseko multzo karst ikoak daude bertan eta urak, absortzio-sistema ezberdinetan zehar 
iragazi ondoren, lurpeko urekin bat  egiten du. Errekak, beraz, gutxi dira eta orokorrean t roka oso sakonetan 
daude. Karst ifikatu gabeko materialetan erortzen diren euri-urez gain, lurpeko erregimenet ik datozen 
ekarpenak ere biltzen dituzte. Nolanahi ere, ur-emariak urriak dira, euri asko egiten duen sasoietan izan 
ezik, eta erreka gehienak urtarotarrak direla esan daiteke.

Ur-ibilgu nagusiak Agüera ibaia, ekialdean, eta Karrantza ibaia dira, azken hori NBaren esparrut ik kanpo, 
hegoaldean. Eusko Jaurlaritzaren ibaien egoera ekologikoaren jarraipena egiteko sarearen arabera (2011ko 
kanpaina), Agüera ibaiak egoera ekologiko ona erakusten du (AGU126 laginketa-puntua), nahiz eta ur-
bazterreko basoak gabezia garrantzitsuak dituen, batez ere aldameneko sistemarekiko konektagarritasunik 
ezaren ondorioz.

Eusko Jaurlaritzak, Uraren Euskal Agentziaren bitartez (aurrerantzean URA), lur gaineko ur-masen kalitatea 
zaintzeko sarea dauka, uraren kalitate ekologikoa 2000/ 60/ EE Uraren Esparru Zuzentarauak ezarritako 
parametroen arabera kontrolatzeko. Armañon NBaren esparrua 2015-2021 zikloari dagokion Kantauri 
Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoaren barruan dago. Plana urtarrilaren 8ko 1/ 2016 
Errege Dekretuaren bidez onartu zen. Plan hori ekainaren 7ko 400/ 2013 Errege Dekretuaren bitartez onartu 
zen 2009-2015 Plan Hidrologikoaren berrikuspena da.

Karrantza unitate hidrologikoa EAEn hiru ur-masatan zat ituta dago: bi masa arro nagusian, Karrantza eta 
Ason II, eta bestea Caleraren arroan. Ason II masa, EAEren barruan duen ordezkagarritasun urriaren 
ondorioz, kontrolik gabe dago. Karrantza masak —KAR130 estazioa— egoera ekologiko moderatua 
erakusten du eta ez du kalitate-helburua betetzen ez 2016ko kanpainan ez 2012-16 bosturtekoan. Calera 
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masak, berriz, helburua betetzen du kanpaina horretan eta, bere naturaltasun-maila kontuan izanik, pentsa 
daiteke bosturtekoan ere betetzen duela. Ez-betetzea fitobentoen komunitatearen ondorioz gertatzen da 
udan, espezie ugarienek mantenugai-karga handiak jasaten dituztenean, eta uraren egoera fisiko-kimikoak 
ere berresten du, ez baitu kalitate-helburua betetzen IFQ, DQO eta fosfatoetarako (2016ko kanpaina). Era 
berean, masa horren egoera ekologikoak, urtez urte zein bosturtekoan, ez du kalitate-helburua betetzen. 
Adierazle osagarriek, halaber, egoera hori berresten dute (ICG indizeak kalitate moderatua lortzen du, eta, 
gainera, urak arrainak bizitzeko egokiak ez direla zehazten da). Izan ere, artsenikoaren, kobrearen, 
selenioaren, zinkaren eta fluoruroen presentzia detektatzen da, baina ez dituzte dagozkien ingurumen-
kalitatearen arauak gainditzen. Hala ere, egoera kimiko ona diagnost ikatzen da (4. taula).

Calera masak —KCA069 estazioa— 2016an egoera ekologiko ona erakusten du eta ingurumen-helburua 
betetzen du. Adierazle guzt iek kalitate ona edo oso ona erakusten dute. Analisi historiko xehatua egiteko 
daturik ez badago ere, 2016ko emaitzak kontuan izanik eta presiorik ez dagoela ikusita, Calera masak 
kalitate-helburua erdiesten duela pentsa daiteke (4. taula).

Karrantza masa

KAR130 estazioa

M akroornogabeak Ona

Fitobentoak M oderatua

Arrain-fauna M oderatua

M akrofitoak Ebaluatu gabe

Adierazle biologikoak

Egoera biologikoa M oderatua

IFQ-R OnaAdierazle fisiko-kimikoak

Lehentasunezko substantziak (60/ 2011 
Errege Dekretuaren II. eranskina)

Oso ona

QBR indizea

Ur-bazterreko baldintzak (RQI)

Ibai-habitata (IHF)

Adierazle hidromorfologikoak

Eraldaketa hidromorfologikoak Ebaluatu gabe (* )

EGOERA EKOLOGIKOA M ODERATUA

Calera masa

KCA069 estazioa

M akroornogabeak Oso ona

Fitobentoak Ona

Arrain-fauna Ona

M akrofitoak Ebaluatu gabe

Adierazle biologikoak

Egoera biologikoa Ona

IFQ-R OnaAdierazle fisiko-kimikoak

Lehentasunezko substantziak (60/ 2011 
Errege Dekretuaren II. eranskina)

Oso ona

QBR indizea

Ur-bazterreko baldintzak (RQI)

Ibai-habitata (IHF)

Adierazle hidromorfologikoak

Eraldaketa hidromorfologikoak Ebaluatu gabe (* )

EGOERA EKOLOGIKOA ONA

4. taula. Karrantza eta Calera ur-masen egoera ekologikoaren diagnost ikoaren laburpena (2016ko kanpaina). (* ) Oso 
ona 2015eko kanpainan.

Agüera unitate hidrologikoa, EAEren barruan, bi ur-masatan (Agüera I eta II) zat itzen den arro bakar batek 
eratzen du. Agüera I masak besterik ez du garrantzia EAEren barruan. Ur-masa horrek kontrol-estazio bat  
du, baita ur-bazterreko basoa aztertzeko estazio gehigarri bat  ere. Agüera I ur-masak —AGU126 estazioa— 
egoera ekologiko ona erakusten du, bai 2016. urterako, bai 2012-16 bosturtekorako. Analizatutako 
adierazle biologiko guzt iek kalitate-helburuak betetzen dituzte. Arrain-faunari dagokion adierazlea da 
kalitate-helburuak betetzen ez dituen bakarra, eta makroornogabeen eta fitobentoen kasuan, uraren 
baldintza fisiko-kimikoekin eta ur-bazterreko basoarekin gertatzen den moduan, kalitaterik handiena 
erdiesten dute (2016ko kanpaina) (5. taula).
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Agüera masa

AGU126 estazioa

M akroornogabeak Oso ona

Fitobentoak Ona

Arrain-fauna M oderatua

M akrofitoak Ebaluatu gabe

Adierazle biologikoak

Egoera biologikoa Ona

IFQ-R OnaAdierazle fisiko-kimikoak

Lehentasunezko substantziak (60/ 2011 
Errege Dekretuaren II. eranskina)

Oso ona

QBR indizea

Ur-bazterreko baldintzak (RQI)

Ibai-habitata (IHF)

Adierazle hidromorfologikoak

Eraldaketa hidromorfologikoak Ebaluatu gabe (* )

EGOERA EKOLOGIKOA ONA

5. taula. Agüera ur-masaren egoera ekologikoaren diagnost ikoaren laburpena (2016ko kanpaina). (* ) Oso ona 
2015eko kanpainan.

Lurpeko urei dagokienez, Euskal Autonomia Erkidegoko lurpeko uren egoeraren jarraipena egiteko 
programa garatzen da EAEn, lurpeko ur-masen egoera kimiko eta kuant itat iboaren egoeraren berri 
emateko pentsatua, Uraren Esparru Zuzentarauan eta lurpeko urak kutsadurat ik eta narriadurat ik 
babesteko 2006/ 118/ EE Zuzentarauan xedatutakoaren arabera.

Armañon NBaren esparruaren ingurunean Lurpeko Uren Kontroleko Oinarrizko Sarearen kontrol 
foronomikorako puntuak —SA14 Iturriotz iturburua eta SA15 Lanestosa iturburua— eta Lurpeko Uren 
Kontroleko Oinarrizko Sarearen kontrol piezometrikorako puntuak —SC26 Iturriotz iturburua eta SC27 
Lanestosa iturburua— daude, lurpeko ur-masen ezaugarrien berri ematen dutenak. Puntu horien bidez 
kontrolatzen den ur-masaren egoera kimikoak balorazio ‘ona’ lortu du 2010. urtet ik 2015. urtera arte.

3.2.5. PAISAIA

Armañon Bizkaiko mendebaldeko haranen zonan kokatzen da, Enkartazioetako (Balmaseda-Zalla) Eremu 
Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren (LPP) aplikazio-esparruan (226/ 2011 Dekretua, duela gutxi 
paisaiaren zehaztapenak sartzeko aldatua (133/ 2018 Dekretua, irailaren 18koa)). Ikuspuntu 
biogeografikot ik, NBa Eskualde Eurosiberiarrean kokatzen da, probintzia kantauriar at lant ikoan. Horrek, 
gizakiaren mendeetako jarduerarekin batera, baldintzatu egiten du landaredia eta, hortaz, paisaia. Horrek 
aukera ematen du Armañonen artzaintza-jardueraren ondorio diren antzinako lurraldearen erabilerei 
lotutako paisaia menditar kantauriarren irudikapen onaz gozatzeko, biztanlegune eta abeltzaintza-
eraikuntza batzuen presentziarekin.

Alt itude-desberdintasun handiek paisaia malkartsua eratzen dute, Ranero Haitzetat ik eta Karlistaren 
tontorret ik abiatzen den gailur-sistemak mendean hartzen duena. Sistemak Cuetot ik jarraitzen du 
Armañoneraino (854 m), Kantabriarekiko banalerroa osatuz, eta gero hegoalderantz jaisten da 
Turtziozekiko banalerrot ik La Escrita mendateraino eta ekialderantz Jorrios (837 m) eta Zariketeraino, 
Turtziozeko iparraldeko muga definituz. Iparralderantz urak Kantabriara isurtzen dituen kareharrizko 
paisaia bikaina agertzen da, inguruko erakargarri handietako bat , hegoalderantz eta ekialderantz larre-
gailurrek eta baso-mazelek osatzen dutena. Adierazi beharra dago, azkenik, paisaia hori eten egiten dutela 
erauzketa-ust iategi batzuek, hala nola La Cadenako harrobiak NBaren mendebaldeko muturrean, eta 
paisaiaren sintonia hausten duten eta haren t ipikotasuna eta naturaltasuna neurri handi batean murrizten 
duten koniferoen eta eukaliptoen plantazio homogeneo eta linealek.

Gizakiaren intentsitate handiko erabilerak aldatu egin du landaredi potentziala, eta landare-estalkiaren 
% 79,5 ordeztuta dago potentzialaren aldean, nabarmen basokoa, non nagusi izan beharko bailukete 
pagadiek goiko zonetan, harizt iek lurzoru sakonak dituzten behekoetan, amezt iek pagadien alt itude-
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bitartean, baina lurzoru hareatsuetan edo intsolazio garrantzitsukoetan, eta artadiek azaleratzen den 
kareharriaren gaineko enklabe zehatzetan. Horrela, pagadiak, amezt iak eta harizt iak (Remendonen 
kokatutakoa izan ezik) oso murriztuta geratu dira beren adierazpen potentzial handienaren aldean. Gaur 
egungo elementu adierazgarrienak sega-belardiak eta basoberritzeak dira behealdean, artadiak Jorrios eta 
Sopeñako mazelan, belardiak eta txilardiak gailur silizeoen zonan, Remendonen kokatutako harizt ia eta 
larre harritsuak Jorrioseko eta Ranero Haitzetako karstetan. Dena den, multzoak mendietako eta 
t rantsizioko haran garaietako paisaia t ipikoa osatzen du, egitura desberdineko elementu biologikoak batzen 
dituena, landaredi potentzialarekiko hondar modukoak, edo ordezkapen-etapetakoak.

6. taulan lurzoruaren erabilera garrantzitsuenen egungo banaketa ikus daiteke, eta lekuaren osotasuneko 
irudia osatzeko aukera ematen du. 

Landaredi mota Azalera (ha) NBaren % 

Harkaizt i basikoetako landaredia 502,75 16,74

Koniferoen plantazioak 498,50 16,59

Txilardi lehor azidofiloak 460,73 15,34

Belardiak 328,78 10,94

Artadi kantauriarra 309,64 10,31

Q. robur espezieko harizt i azidofiloa 300,07 9,99

Hostozabalen plantazioak (Eucalyptus sp. eta Q. rubra) 236,04 7,86

M endi-belardiak 193,69 6,45

Iratzedia 39,62 1,32

Heskaiak 35,40 1,18

Hostozabalen baso gazteak 27,76 0,92

Pagadi basofiloa 20,46 0,68

Arantzadiak 16,80 0,56

Quercus robur eta Quercus ilex espezieen baso mistoa 9,12 0,30

M oztutako plantazioak 8,70 0,29

Art ifizializatua 6,25 0,21

Pagadi azidofiloa 4,59 0,15

Amezt ia 2,38 0,08

M aquis altu termoat lant ikoa 1,49 0,05

Haltzadia 1,33 0,04

GUZTIRA 3.004,10 100

6. taula. Armañon NBan landaredi mota bakoitzak okupatutako azaleren banaketa. Iturria: Eusko Jaurlaritzaren EAEko 
habitaten, egungo landarediaren eta lurzoruaren erabileren kartografiat ik (2009) egokitua.

M endigune horren puntu gorena Armañongo gailur zabalean kokatzen da. Haranaren ipar-ekialdeko 
muturrean 854 m-ko altuerarekin altxatzen den gailur horrek Turtzioz eta Karrantza haranen gaineko 
panoramika ezin hobeak eskaintzen dizkigu. Halaber, Ranero (737 m), Surbias (638 m) eta Jorrios (837 m) 
bezalako beste mendi batzuk nabarmentzen dira.

M endi arrokatsuen eta mazeletako larre eta zuhaizt ien artean sortzen diren kontrasteek ikaragarri 
handitzen dute NBaren ikus-kalitatea, hainbat  paisaia mota ident ifika daitezke eta. Ipar-ekialdeko eta hego-
mendebaldeko muturretan, inguruko eremuan argi eta garbi gailentzen diren kareharrizko masa handi eta 
malkartsuak daude. Oso malda handiko zonak dira, ia zuhaitzik gabekoak, Jorrioseko artadiaren orban 
handia izan ezik. Behealdeko zonetan, aldiz, topografia bizkar-itxurakoa da, haranek eteten dutena, eta 
heterogeneotasun handiko landaredia duena, landazabal at lant ikoko inguruneen bereizgarri. Azkenik, 
erdialdeko zona garaienean zuhaitzik gabeko gailur silizeoen bizkar-itxurako erliebeak dira nagusi.
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Nabarmentzekoa da Remendoneko sakanaren enklabea, NBaren iparraldean kokatua, non sakan gutxi-asko 
artekatuak osatu bait ira. Haren ingurunean dago baso-masa autoktonorik handiena, Jorrioseko karstaren 
horma zuriek eta El Cuadro haitzak mugatua.

Balio handiko paisaia-kalitatearen ondorioz, Armañon Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia Berezien eta 
Apartekoen Katalogoaren proposamenean jasota dago. Izan ere, bertan 4 ikus-arro banatzen dira (2. irudia) 
eta espazioaren paisaia-kalitatea balio oso handikotzat  jotzen da. 

2. irudia. Armañon NBko ikus-arroak. Iturria: bertan landua, Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia Berezien eta 
Apartekoen Katalogoa abiapuntu hartuta. Ikus-arroak: 157: Karrantza; 287: Jorrios; 489: Remendon; 541: Turtzioz. 

Hala, lau ikus-arroetarako egindako paisaia-balorazioa handia da: Jorrios, Remendon eta Turtzioz ikus-
arroak paisaia-balio oso handiarekin katalogatu dira eta Karrantzakoari paisaia-balio handia eman zaio.

Ikus-arroen karakterizazioa eta ident ifikatutako inpaktuak kontuan izanik, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoan jaso diren aztertutako ikus-arroen (paisaia-balio handia edo 
oso handia duten ikus-arroak nabarmendu dira) paisaia-kalitatea ikus daiteke 7. taulan. 

Kodea Ikus-arroa
Paisaia-balioa, errepideak eta 

trenbidea kenduta
Paisaia-balioa Katalogoa

157 Karrantza 4- Handia 4- Handia Bai

287 Jorrios 5- Oso handia 5- Oso handia Bai

489 Remendon 5- Oso handia 5- Oso handia Bai

541 Turtzioz 5- Oso handia 5- Oso handia Bai

7. taula. Ikus-arroen balorazioa, paisaia-balioaren arabera. Iturria: Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia Berezien eta 

Apartekoen Katalogoa.
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Duela gutxi onartutako 133/ 2018 Dekretuak, irailaren 18koak, zeinaren bidez behin bet iko onartzen baita 
Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren aldaketa, paisaiaren 
zehaztapenei buruzkoa, gomendio moduko xedapenak jasotzen ditu eremu funtzionalaren paisaia-
kalitatearen helburuak garatzeari begira. LPP horretan Armañon eremua paisaiaren ikuspuntut ik 
nabarmentzen diren esparruetako bat  da. Ildo horretan, esparrurako helburu hauek proposatzen dira (4. 
art ikulua), besteak beste:

– Lurraldea eta paisaia egituratzen duten multzo geomorfologikoak babestea, eremu funtzionalaren 

izaera naturalari berriz balioa emateko; eta, paisaia-kalitatea eta bideragarritasun ekologikoa duten 

paisaia naturalak kontserbatzea.

– Gizakien jardueren eta paisaia-inpaktu handiko jardueren ondorio diren paisaiaren aldaketak 

lehengoratzea, egokitzea eta integratzea, Cadenako harrobia (Ventalaperra) besteak beste.

5. eta 6. art ikuluek ezarritako helburuak lortzeko zehaztapen zehatzak jasotzen dituzte. Horien artean 
honako hauek nabarmentzen dira:

– Lurraldearen jatorrizko morfologia zaintzea, bereziki eskualdean dauden mendi-hegalena, besteak 

beste Armañon Parke Naturala hartzen duen kareharrizko arkua.

– Saihestea telekomunikazio-estazioen eta parke eolikoen ondorioz gerta daitezkeen aldaketa 

geomorfologikoak, eta atzealdeko paisaiako gailurraren lerroak desitxuratu ditzaketen bestelako 

elementuak jartzea.

– Baso autoktono nagusiei jarraitutasuna ematea: Sopeñako artadia, Remendon harizt ia, eta 

Karrantza ibaiertzeko unadak eta basoak.

– Babesteko irizpideak sartzea hirigintza-t resnetan helburu horrekin ident ifikatutako eremuetarako. 

Zehazki, lurzoru ez urbanizagarrian, «Babes Berezia» kategoria zehaztuko da.

– Berariaz zuhaitz-espezie autoktonoak landatzeko bokaziorik ez duten lurzoru part ikularren 

dedikazioa bultzatzea.

Bestalde, 14. art ikuluak gizakien jardueraren (harrobiak, hondakindegiak…) ondorioz paisaian izandako 
aldaketak lehengoratzeko eta integratzeko zehaztapenak jasotzen ditu, batez ere erauzteko ust iaketa-
instalazioak edo ikuspegian eragin handia duten bestelako elementuen ikuspegi-eragina gutxiagotzea 
(harrobiak, hondakindegiak…) eta horiek paisaian integratzea aintzat  hartuta. 

3.2.6. KONEKTAGARRITASUN EKOLOGIKOA ETA BESTE NATURAGUNE BABESTU BATZUEKIKO ERLAZIOA 

Armañon Kantauriar mendikatearen ekialdeko muturrean kokatzen denez, garrantzi berezia ematen dio 
euskal mendietat ik Kantabriako hego-ekialdeko mendietaranzko t rantsizioaren parte izateak, garrantzi 
handiko eginkizuna betetzen baitu bi eremu geografikoen arteko korridore natural gisa. Naturagune 
babestua inguratzen duen lurraldea mosaiko baten modura egituratuta dago. M osaiko horretan baso-
inguruneak dira nagusi, eta batez ere baso-masa natural txikiek, sast rakadiek, larreek eta haran-hondoetara 
jaitsi ahala ugaritzen diren baso-plantazioek osatzen dute. Ingurunean kokatutako hiriguneak tamaina 
txikikoak dira. 2018. urteko erroldaren arabera, NBko bi udalerrietan 3.262 biztanle zeuden. Komunikabide 
nagusiak BI-630 eskualdeko errepidea eta BI-3622 tokiko errepidea dira. Harrapatzeen daturik eta faunaren 
tokiko mugimenduei buruzko informaziorik ezean, pentsa daiteke azpiegiturak ez direla ari faunarentzako 
oztopo gisa funtzionatzen eta ez dutela lurraldearen funtzionaltasun ekologikoa baldintzatzen.

“ Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen Sarean” , EAEko basoko habitaten eta horiei lotutako 
espezieen analisia oinarri hartuta egindako korridore ekologikoen proposamenean, Armañon esparrua 
espazio/ nukleo gisa jasota dago. Espazio hori, EAEren barruan, beste eremu/ nukleo batzuekin erlazionatuta 
egongo litzateke, hala nola Ordunte KBEarekin, hegoalderantz, eta Gorbeia NBarekin, hego-ekialderantz. 
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Hala, Armañon eta Bizkaiko hego-mendebaldearen arteko konexioak Ordunten barrena ezartzen dira, 
Armañon hego-ekialdet ik Ordunte KBEarekin lotzen duen R4 korridorearen bidez (3. irudia), zeinak, era 
berean, mendebaldeko muturrean hartzen baitu, Kantabriarekiko mugan, Kalera deritzon konexio-interes 
bereziko ibai-tartea, eskualdearen interesekoa. Halaber, Kolitza mendiaren lotura-eremua ere hartzen du, 
Ordunteren ekialdearekiko mugakide. Korridore horretan baso naturalak dira nagusi, landazabaleko 
zonekin batera, baina baso-plantazio komertzialen presentzia ere ez da baztertzeko modukoa.

3. irudia. Armañon NBarekin erlazionatutako beste NB batzuk eta Euskal Autonomia Erkidegoko Korridore Ekologikoen 
Sareko elementuak. Iturria: bertan landua. 

Lotura-elementuen kokagune den lurralde-matrizea mosaiko baten gisara antolatutako landazabaleko 
paisaiari eta baso-formazioen presentzia nagusi duten mendi-goraguneei dagokie. Lotura-elementuek edo 
korridore ekologikoek bi paisaia-konfigurazio motak hartzen dituzte. Korridoreen kokagune diren mendi eta 
mazelei dagokienez, nabarmentzekoak dira, Armañonen eta Gorbeia NBaren arteko hego-
mendebalderanzko konexioaren kasuan, M eatzaldeko eremua eta Ganekogorta mendia (R3 korridorea) 
(EAEko garrantzizko naturaguneen katalogo irekian jasoa), Rio M ayor, Las Tobas eta Akirtza ibaien konexio-
interes bereziko ibai-tarteak barne (3. irudia).

Hegoalderantz Ordunte NBarekiko konexioari dagokionez, Agüera eta Karrantza ibaien arroen arteko 
isurialdeen banalerroan kokatutako mendien gainean kokatzen da, La Escrita mendatea zeharkatuz. 
Karrantza haranaren mendebaldean, bestalde, Ordunterekiko konexioa Karrantza eta Kalera ibaien arteko 
isurialdeen banalerroko mendien gainean kokatzen da, Ubal mendatea zeharkatuz.

Armañonen eta EAErekiko zona mugakideetan kokatutako espazioen arteko erlazioei dagokienez, 
Kantauriar mendikatearen ekialdeko muturrean kokatuta egoteak garrantzi berezia ematen dio, euskal 
mendietat ik Kantabriako hego-ekialdeko mendietaranzko t rantsizioaren parte da eta. Nabarmendu beharra 
dago Kantabrian dauden eta Armañongo mazeletako urak beren arroetan biltzen dituzten Ason 
(ES1300011) eta Agüera ibaien BGLek, hurrenez hurren, Kantabriako Ekialdeko M endialdeko BGLrantz eta 
kostalderantz zuzentzen diren korridore ekologiko xumeen modura jarduten dutela. Kantabriako ekialdeko 
haranek eta mendialdeek eta Bizkaiko Karrantza haranekoek antzeko paisaia-eredua dute, neurri handi 
batean artzaintza-jarduerak moldatua. Oinaldeko zonetan ongi kontserbatutako landazabalaren egitura 
mantentzen du eta mazeletan hedadura handi samarreko baso- eta zuhaixka-formazioak ditu.
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3.3.- INGURUNE SOZIALA 

3.3.1. UDALERRIAK, BIZTANLERIA ETA DEM OGRAFIA

Armañonen hainbat  jabetza publiko eta pribatu mota biltzen dira. NBaren esparruan dauden lursail gehien-
gehienak publikoak dira (% 98,9) (4. irudia), naturagunean lursailak dituzten bi udalerrienak: Karrantza eta 
Turtzioz; Ranero da esparruaren barruan dagoen biztanlegune bakarra.

Hala, azaleraren % 59,61 Turtziozeko Udalari dagokio eta gainerako % 40,39 Karrantzako Udalaren 
jabetzakoa da. 8. taulan ikus daiteke udalerri bakoitzak okupatzen duen azalera.

Udal-barrutia Udalerriaren azalera 

(ha)

KBEaren barruko 

udalerriaren azalera 

(ha)

KBEak okupatutako 

udalerriaren ehunekoa 

Udalerriak okupatutako 

KBEaren ehunekoa

Turtzioz 3.090,69 1.790,57 57,93 59,61

Karrantza 13.796,30 1.213,49 8,80 40,39
8 . taula. Arm añon NBan dauden udalerr ien zerrenda eta bakoitzaren azalera-ekarpena.

Armañon NBaren azaleraren % 97,8 onura publikoko mendia (OPM ) da. Karrantza eta Turtziozko udalerriak 
hiru OPM ren jabeak dira: Sopeña eta La Llorosa, Karrantzan, eta Remendon, Turtziozen (9. taula).

M endia Azalera Jabea

78. OPM . Ranero - La Llorosa 277,28 Karrantzako Udala

84. OPM . Sopeña 872,47 Karrantzako Udala

122. OPM . Remendon 1.784,56 Turtziozko Udala

9 . taula. NBaren barruko onura publikoko m endiak.

4 . irudia.  Arm añon NBaren esparrua eta bertan dauden onura publikoko mendien banaketa.

Azalera publikoaren proportzio handi horrekin batera, jabetza publikoa eta part ikularra elkarrekin 
erlazionatzeko beste modu batzuk ere badaude zonan. Horien artean, nabarmentzekoak dira, hartzen 
duten azalera —NBaren azaleraren % 33,26— eta herrian zenbateraino errotuta dauden kontuan izanik, 
emakida esaten zaienak, hots, part ikularrei ematen zaizkien lursail publikoen okupazioak, lursaila 
abeltzaintzarako edo basogintzarako erabil dezaten. Emakida horiek, nagusiki, iraupen mugagabearekin 
larre gisa edo 60 urtez baso-plantazio gisa erabiltzeko izaten dira. Guzt ira, emakida kopuruari buruzko 
benetako egoera zehazten zaila bada ere, Karrantzako eta Turtziozko OPM ak antolatzeko planetan 
bildutako informazioa kontuan hartuta 
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(ht tp:/ / www.bizkaia.eus/ Home2/ Archivos/ DPTO2/ Temas/ Pdf/ M ontes/ Planes/ Documentacion_escrita_CA
RRANZA.pdf?hash=24c79fbd6507a409ad08a3db87e0bb46), zenbatespenak 975 ha ingurukoak dira, eta 
horien % 54,7, gutxi gorabehera, batez ere baso-plantazio komertzialek okupatutako eremu zuhaiztunei 
dagozkie (533,98 ha) (10. taula).

OPM Larreak (ha)
Partzuergoaren 

%
Basoa (ha)

Partzuergoaren 

%

Partzuergoa 

guztira

78 64,24 093 4,61 007 069,05

84 281,77 063 164,93 037 446,70

122 95,84 021 364,44 079 460,28

Guzt ira 441,85 045 533,98 055 976,03

10. taula. Armañonen dauden partzuergo eta emakidetan bildutako azalera, OPM en eta erabileren arabera. Iturria: 
Karrantzako (2005) eta Turtziozko (2005) mendiak antolatzeko plana.

Antolatutako eremuko egoera demografikoa egitura sozioekonomiko landatar bat i dagokion egitura t ipikoa 
da: biztanleriaren dentsitate txikia, bilakaera demografiko negat iboa, biztanleriaren zahartzea eta 
batezbestekoaren gainet ik dauden langabezia-tasak, nahiz eta Karrantzan tasa hori txikiagoa izan.

NBaren mugen barruan ez dago Ranerokoaz besteko biztanlegunerik. NBaren inguruetan, alabaina, bi 
udalerrietakoak diren zenbait  biztanlegune daude, 2018. urtean 3.262 biztanle biltzen dituztenak (11. 
taula). Biztanleriaren bilakaera 12. taulan jasota dago, eta, bertan ikus daitekeen moduan, biztanleriak 
behera egin du zertxobait  azken 12 urteetan.

Udalerr ia Biztanleak ( Eustat , 2 0 1 8 )

Karrantza 2.740

Turtzioz 522

1 1 . taula. Arm añon KBEaren inguruetako biztanleguneetako biztanler ia (Eustat , 2018) .

Udalerr ia 2 0 0 6 2 0 1 2 2 0 1 8
Bilakaera

2 0 0 1 - 2 0 1 8

Karrantza 2.805 2.807 2.740 –%  2,32
Turtzioz 530 547 522 –%  1,51
Guzt ira 3.335 3.354 3.262 –%  2,19

12. taula. Biztanler iaren bilakaera udalerr ien arabera. I turr ia:  Eustat  (2015) .

3.3.2. DESKRIBAPEN SOZIOEKONOM IKOA 

NBaren esparruak zeharkatzen dituen udalerrietan (13. taula) jarduera-adar bakoitzean lanean ari den 
biztanleriari buruz erabilgarri dauden datu berrienek adierazten dutenez, biztanleria akt iboak, funtsean, 
zerbitzu-sektorean lan egiten du. Izan ere, zerbitzu-sektoreak biztanleen erdiei baino gehiagori ematen die 
lana bi udalerrietan, eta Karrantzan ere nabarmentzekoa da lanean ari den biztanleriaren % 25 nekazaritzan 
aritzen dela.

Udalerr ia Landunak Nekazaritza % I ndustr ia % Eraikuntza % Zerbitzuak %

Karrantza 990 247 24,95 116 11,72 66 6,67 561 56,67

Turtzioz 198 16 8,08 36 18,18 17 8,59 129 65,15
13. taula. Udalerr i bakoitzeko biztanler ia landuna. I turr ia:  Eustat  (2016) .
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3.3.3. KULTURA-ONDAREA

M endilerroan hainbat  kokagune izan dira Neolitoaz gerozt ik. Horrek herentzia historiko eta kultural 
aberatsa utzi du, hainbat  garaitako elementu ugariren presentziak erakusten duen moduan: grabatuak, 
hileta-monumentuak edo historiaurreko herrixken aztarnategiak, besteak beste. Horiei guzt iei interes 
handiko erlijio-ondare arkitektonikoa gehitu behar zaie, han-hemenka aurki baitaitezke elizak, baselizak, 
jauregiak eta abar. 

Horiek horrela, Armañon NBko kultura-aberastasuna handia da, kultura-ondare bikaina du eta. Bereziki 
nabarmentzekoak dira Ventalaperrako haitzuloko aztarnategia, monumentu gisa katalogatua, eta 
Armañongo estazio megalit ikoa (25/ 2009 Dekretua, otsailaren 3koa, I. eranskinean agertzen diren Bizkaiko 
Lurralde Historikoko estazio eta monumentu megalit ikoak, M onumentu M ultzo izendapenaz, Kultura 
Ondasun gisa deklaratzeko dena). 

Ventalaperrako haitzuloari dagokionez, historiaurreko grabatuak ditu, eta santutegia eta bizitzeko haitzuloa 
da, J.M . Barandiaranek 1931. urtean hondeatua. Aztarnategian egindako hondeatze-lan horiei esker, 
zeramikazko puskak, silex eta animalien hezurrak aurkitu ziren. Bigarren mailan aztarnak eskasagoak dira. 
Hirugarren mailan punta birlanduak agertu ziren, eta laugarrenean silex eta ofitazko t resnak. Kulturi 
dagokionez, jendeztatze-mailarik zaharrenak M oust ier aldikoak (Erdi Paleolitoa) eta Aurignac aldikoak izan 
daitezkeen beste batzuk omen dira. Zeramikazko garaien aztarnak ere badaude. Historiaurreko santutegi 
izatea da, hain zuzen ere, haitzulo hau bereizgarri egiten duena. Bizkaian Paleolitoko labar-artearen 
adierazpenak biltzen dituen lehen haitzuloetako bat  da, eta grabatuaren teknika erabiltzen duen bakarra. 

Armañongo multzo megalit ikoari dagokionez, Karrantza harana eta Turtzioz bereizten dituen gailurrerian 
kokaturik, adierazi beharra dago nekazaritzari eta artzaintzari lotutako produkzio-bizimodua garatzen zuten 
artzain taldeen presentzia berresten duela. Gainazaleko historiaurreko elementu multzo garrantzitsuen 
presentzia da nagusi: harrespilak, tumuluak, hala nola Carcelares eta Picosal II, edo t rikuharriak, hala nola 
La Galupa (I, II, IV eta V), Campo Diego, Armañon I eta La Lama.

Aztarnategi arkeologikoak dituzten beste barrunbe batzuk ere badaude, haitzuloaren irisgarritasun 
handiagoaren edo txikiagoaren araberako kontserbazio-egoeran daudenak, baina oro har ez dago 
eraldaketa-arazo handirik. Halaber, aurkikuntza ugarik zedarritzen dute zona, multzo megalit ikoekin 
erlazionatutako antzinako kokaguneen existentziaren erakusgarri.

3.4. NATURA-BALIABIDEEN ERABILERA

3.4.1. BASOGINTZA-ERABILERA

Armañon NBaren ia esparru osoan zehar hedatzen da basogintza-erabilera. Bertan, basogintzako 
aprobetxamenduek, bat ik bat  pinuaren (Pinus radiata) eta eukaliptoaren (eskuarki Eucalyptus nitens) 
ust iapenean oinarrituta, nabarmen egin dute gora azken urteetan, eta nagusiki lehen larre gisa erabiltzen 
ziren lursailak okupatu dituzte, 600 metrot ik beherako alt itudeetan, bereziki Turtziozko udalerrian, non 
nekazaritzaren eta abeltzaintzaren sektorea gainbehera garbian baitago, eta, neurri txikiagoan, Karrantzan. 
Halaber, basogintzako jarduerari mesede egin dio lursail publikoak modu pribatuan kudeatzeko sistema 
bitxi batek, bertako biztanleak mendien kudeaketan inplikatzen dituen partzuergoen sistemak.

NBaren azaleraren % 97,8 onura publikoko hiru mendietan banatzen da (78., 84. eta 122. OPM ak). Hiru 
mendiek 2005. urtean egindako antolamendu-plan teknikoak dituzte 
(ht tp:/ / www.bizkaia.eus/ Home2/ Archivos/ DPTO2/ Temas/ Pdf/ M ontes/ Planes/ Documentacion_escrita_CA
RRANZA.pdf?hash=24c79fbd6507a409ad08a3db87e0bb46), eta plan horiek UNE 162.002-1 arauak ezartzen 
dituen Basogintza Jasangarriaren Irizpide eta Adierazle Paneuroparrak hartu badituzte ere, ez zaie egin 
ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/ 2013 Legeak ezartzen duen ingurumen-inpaktuaren ebaluazio 



ARM AÑON – II. eranskina. M emoria. 2019ko ekaina 27

sinplifikatua, ezta Habitaten Zuzentarauan eta Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen 42/ 2007 Legean 
ezarritako terminoen araberako ebaluazio egokirik ere, nahiz eta azken bi arau horiek gutxienez 2004. 
urteaz gerozt ik aplikatzekoak diren. Plan horiek mendietarako xedeak ezartzen dituzte, bakoitzak dituen 
erabilerak oinarri hartuta (14. taula).

78. OPM 84. OPM 122. OPM Guztira %

Lehentasunezko produkzioa 81,86 - 50,81 132,67 4,52

Kontserbazioa/ Produkzioa 40,29 - 59,01 99,30 3,38

Kontserbazioa 443,02 39,07 141,13 623,22 21,24

Emakidapeko belardiak 95,84 64,20 281,77 441,81 15,06

Larreak 759,13 157,12 174,83 1.091,08 37,18

Partzuergoaren zuhaizt iak 364,44 4,61 164,93 533,98 18,20

Jolasa - 8,89 - 8,89 0,30

Azpiegiturak - 3,38 - 3,38 0,12

Guzt ira 1.784,58 277,27 872,48 2.934,33 100,00

1 4 . taula.  Arm añon NBko OPMen xedeak (ha) . I turr ia:  Karrantzako (2005)  eta Turtziozko (2005)  m endiak antolatzeko 
plana.

Plan horietan bildutako informazioaren arabera, Armañongo baso-azalera zuhaiztunak naturagunearen 
azaleraren % 46,33 hartzen du. Azalera horretan baso-plantazio komertzialak dira nagusi —% 55,41 
okupatzen dute—, eta baso naturalek eta erdinaturalek azaleraren % 44,59 hartzen dute. Horiek horrela, 
Armañon NBan espezie exot ikoen baso-plantazioek 753,46 ha okupatuko lituzkete, hots, azalera osoaren 
% 25,6. NBan baso-plantazio komertzialek okupatzen duten azaleraren % 66,9 (504 ha) partzuergoei edo 
auzotarrentzako emakidei dagokie, eta baso-plantazio horiek okupatzen duten gainerako lurzoruaren 
% 33,1 (249,39 ha) kudeaketa publikokoa da. Horrek aukera ona eskaintzen du baso autoktono gisa 
birmoldatzeko prozesuak hasteko. Bestalde, azalera zuhaiztuna duten mendi pribatuak urriak dira, 20 ha 
baino ez dute okupatzen. Azalera horren % 20 baso-plantazioek okupatuko lukete. Hurrengo taulan ikus 
daiteke plantazio horietako espezie nagusien zerrenda.

Espeziea 78. OPM 84. OPM 122. OPM Guztira

Fagus sylvat ica 6,83 69,39 76,22

Quercus robur 0,97 44,02 164,68 209,67

Betula pendula 0,83 0,83

Corylus avellana 0,92 0,92
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Espeziea 78. OPM 84. OPM 122. OPM Guztira

Quercus ilex 41,37 51,94 228,40 321,71

Eucalyptus nitens 54,67 157,14 211,81

Quercus rubra 14,37 12,57 26,94

Beste zenbait  hostozabal 15,13 15,13

Pinus insignis 153,20 220,74 373,94

Pinus nigra 32,02 12,45 44,47

Pseudochuga menziesii 9,80 43,05 52,85

1 5 . taula. Arm añon NBko OPMetako basogintzako espezieen banaketa (ha) . I turr ia:  Karrantzako (2005)  eta 
Turtziozko (2005)  mendiak antolatzeko plana.

Kontuan izan behar da, arest ian aipatutako onura publikoko mendietako basogintza antolatzeko planen 
arabera, baso-plantazioen egungo egituraren ondorioz, 31,06 ha eukalipto, 18 unadatan banatuak, eta 1,31 
ha intsinis pinu azken mozketako adinean sartuko direla, guzt iak ere partzuergoen lursailetan. Horiei, 
gainera, ezarritako mozketa-txanda dagoeneko gainditu duten eukaliptoen eta intsinis pinuen plantazioek 
okupatutako azalera gehitu behar zaie (16. taula). Horien artean Sopeñako pinudi heldu zabalari dagozkion 
unadak nabarmendu behar dira. Izan ere, okupatzen duen azalera handia, zuhaitzen heldutasuna eta 
birsortutako oihanpearen naturaltasuna kontuan izanik, masa hori garrantzizkoa da basoko biodibertsitatea 
mantentzeko.

Eukaliptoa Intsinis pinua

Azken 

m ozketaren 

aurreikuspena

OPM
Unada 

kopurua
ha

Unada 

kopurua
ha Guztira (ha)

1 5,46 3 9,84 15,3

84

16 23,11 19 97,42 120,53

1 4,49 4,49

Mozketa-

txanda 

gaindituta

122

60 107,5 2 1,89 109,39

84 1 0,40 0,4

2013

122 5 7,18 7,18

84 2 8,42 8,42

2014

122 3 6,55 1 1,31 7,86
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Eukaliptoa Intsinis pinua

Azken 

m ozketaren 

aurreikuspena

OPM
Unada 

kopurua
ha

Unada 

kopurua
ha Guztira (ha)

84 1 2,30 2,3

2015

122 6 6,21 6,21

Guzt ira 95 167,13 26 114,95 282,08

1 6 . taula.  Arm añon NBko OPMetako azken mozketen aurreikuspena (ha) . I turr ia:  Karrantzako (2005)  eta Turtziozko 
(2005)  mendiak antolatzeko plana. Let ra lodiz adierazi da partzuergoei dagokien azalera.

3.4.2. NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO ERABILERA

NBaren esparruan garatzen den abeltzaintzak zalantzarik gabeko ingurumen-balioak ditu. Horien artean, 
nabarmentzekoak dira landazabal at lant ikoa bera mantentzea, abeltzaintzarekin zuzenean erlazionatutako 
paisaiaren egitura eta zona garaietako espazio irekiena. Dena den, azken kasu horretan, zona ertain eta 
garaietako larreak aprobetxatzen dituzten ardi-aziendaren eta haragitarako behi-aziendaren presentziak 
definitzen du funtsean abeltzaintza-erabilera. Erabilera hori hondar-izaerako ekonomia-jarduera da, 
bertako errentaren osagarri modukoa eta sektorearentzako laguntza eta dirulaguntzen polit iken oso 
mendekoa.

NBko larre eta sast rakadien erabilera gisa horretako baliabideen aprobetxamendu t radizionalaren parte da. 
Abeltzaintzako erroldei buruz erabilgarri dauden datuen arabera —dokumentu hau prestatu den unean 
Armañongo larreak erabiltzen dituzten abeltzainek emanak—, behi-aziendako 191 buru, zaldi-aziendako 58 
eta ahuntz-aziendako 26 buru izango lirateke NBko larreak erabiltzen ariko liratekeenak, Turtziozko 
udalerriko 14 abeltzaintza-ust iategitakoak. Armañongo larreak erabiltzen dituzten Karrantzako 
udalerrikoak, bestalde, lau ust iategitako behi-aziendako 246 buru, ardi-aziendako 225, ahuntz-aziendako 52 
eta zaldi-aziendako bi buru izango lirateke. Kontuan izan behar da, halaber, NBko eremu jakin batzuetan 
ganadu-t rukea dagoela Kantabriarekin, eta horren ondorioz zailagoa dela bertako larreetan dagoen abere-
zama zehatz-mehatz jakitea.

Larreen produkt ibitatea, eta, hortaz, haien kontserbazioan lermarik eragin gabe azienda hartzeko ahalmena 
kontuan hartzen badugu, ikus daiteke, oro har, NBko larratzeko moduko eremuek gaur egun dagoen abere-
karga jasateko behar besteko ahalmena dutela (15. taula). Alabaina, abere-kargaren banaketa ez da 
homogeneoa, larratzeko moduko baliabideen aprobetxamendua aldatu egiten baita alde batet ik bestera: 
azienda larre menditar t rinkoetan kontzentratzen da eta kontzentrazio horrek behera egiten du pixkanaka 
larre bakanagoetan eta txilardietan, bereziki horiek dentsitate handiagoa dutenean. Zona zuhaiztunetan 
aprobetxamendua txikiagoa da, larratzeko moduko eskaintza urria da eta. Aziendak atseden hartzeko eta 
abaro egiteko besterik ez ditu erabiltzen zona horiek. Eskasia-garaietan aziendak biziki bilatzen ditu larre 
t rinkoak, ezaugarri bromatologiko onekoak, eta malda handiagoko zonetan barneratzen da. Banaketa 
horren ondorioz, zona batzuetan gutxiegizko larratze-egoera ikus daiteke, hala nola Remendon mendiko 
(Turtzioz) edo Sopeñako haitzetako (Karrantza) larratzeko moduko eremuen gehienean, eta beste 
batzuetan, aldiz, gehiegizko abere-zama dago, esate baterako Sopeña mendiaren (Karrantza) gainerakoan 
(17. taula). Horrek baldintzapean jartzen du, larreen beren produkt ibitatea ez ezik, zona horretan dauden 
intereseko beste habitat  batzuen birsortze naturala ere, hala nola artadiena edo amezt iena.
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Eremua Udalerria
Larratzeko moduko 

azalera (ha)

Harrera-ahalmena 

(AU)

Egungo abere-zama 

(AU)

Inguruko itxitura Turtzioz 448,17 134,28 202,13

Haitzak Turtzioz 416,34 106,44 3,38

Cuetoko haitzak Turtzioz 739,17 202,13 15,66

Sopeñako haitzak Karrantza 86,18 19,43 6,76

Sopeña Karrantza 334,31 147,3 248,95

Orokorra 2024,17 609,58 476,88

1 7 . taula. Arm añon NBko larreen harrera-ahalm ena eta egungo abere-zam a. AU:  azienda-unitateak. I turr ia:  I sabel 
Albizu (NEI KER) .

Abere-zamaren banaketa desberdin horren ondorioz, zona batzuetan aurrera egin du sast rakadiak, otea 
nagusi dela, eta horrek baldintzatu egin du larreak mantentzea eta/ edo berreskuratzea. Aitzit ik, 
abeltzaintza estentsiboa mendiko larre horiek mantentzeko garrantzitsua bada ere, gehiegizko abere-
zamak inpaktuak sor ditzake ingurunean, esate baterako zorua t rinkotzea eta flora-konposizioa eraldatzea 
ekar dezake. Beraz, Armañon NBko goialdeko larreetan bazkatzen diren abereen jarraipena egin behar da.

Larreen kudeaketaren gaineko erantzukizuna bi erakunderi dagokie, eta abeltzainak dira haren hartzaileak. 
Alde batet ik, Bizkaiko Foru Aldundiak larre horien erabilera orokorra arautzen du, eta, bestet ik, mendien 
jabe diren udalek larreak okupatzeko eta erabiltzeko baimenak ematen dituzte. Horretarako, abeltzain 
bakoitzak ordaindu beharreko kuotak ezartzen dituzte eta mendira igo nahi den abelburu kopurua eta 
azienda mota kudeatzen dute. Gainera, larratzerik gabeko aldia adierazten dute, abeltzainak azienda 
mendit ik atera behar duen garaia. 

Karrantzako Udalak larratzerik gabeko aldi hori urtarrilaren 1et ik martxoaren 15era arte ezarri du. 
Turtziozko Udalak, aldiz, ez du ezer arautu horren inguruan. Hori dela eta, onura publikoko mendietan 
larreen aprobetxamendua eteteari buruzko araudia ezartzen duen 222/ 2005 Foru Dekretua aplikatuta, udal 
horren onura publikoko mendietan (OPM ) larratzea eteteko aldia urtarrilaren 1et ik martxoaren 15era 
artekoa izango litzateke. 

Abeltzaintza-jarduerak azken urteetan izan duen joerari buruzko datu zehatzik ezean, pertzepzio orokorra 
da itxuraz nolabaiteko egonkortasuna dagoela ardi-aziendako abelburu kopuruari dagokionez. Ez, ordea, 
ahuntz-aziendaren eta zaldi-aziendaren kasuan, azken urteetan abelburu kopuruak gora egin duela ematen 
baitu. Behi-aziendaren kasuan, bestalde, beherakada nabarmena antzematen da. 18. taulan jaso da 
azienda-erroldak Karrantzako eta Turtziozko udalerrietan izan duen bilakaera (EUSTAT).

Urtea Behi- azienda Ardi- azienda
Ahuntz-
azienda

Zaldi-
azienda

1999 12.384 819 66 442

2009 11.011 805 85 511

1 8 . taula. Karrantzako eta Turtziozko udalerr ietako azienda-errolda. I turr ia:  EUSTAT.
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3.4.3. EHIZA- ETA ARRANTZA-BALIABIDEEN ETA BESTE PRODUKTU BATZUEN APROBETXAM ENDUA 

Ehiza-aprobetxamendua Ehizaren 2/ 2011 Legeak eta dagozkion urteko foru-aginduek erregulatzen dute.

Armañon NBa ehiza-paraje t ipikoa da, batez ere ehiza larrirako eta espezie negutarren ehizarako. 
Karrantzako udal-barrut ian, ehiza-jarduera Las Estacas ehiza-barrut i pribatuan (BI-10.004) garatzen da hein 
handi batean. Ehiza-barrut i hori Karrantzako Ehiza eta Arrantza Elkarteari esleitu zaio 2021. urtera arte. 
Barrut i horren mugak bat  datoz Karrantzako udalerriarekin, eta 7.152 ha onura publikoko mendi hartzen 
ditu barnean.

Barrut ian 281 ehiztarik egiten dute ehiza-aprobetxamendua. Ehiztari horietako 209 bertako biztanleak dira. 
Aldi berean egon daitezkeen ehiztariei dagokienez, 50 ha-ko ehiztari bateko (1) muga dago. Nolanahi ere, 
garai jakin batzuetan biltzen den ehiztari eta ibilgailu kopuru handia da jarduera horrek dakarren 
ingurumen-presiorik handiena.

Aprobetxamendurik handiena duten ehiza larriko espezieak basurdea eta orkatza dira, eta, neurri 
txikiagoan, oreina. Batez ere uxaldian ehizatzen dira, eta azken bi espezie horiek zelata-ehizan ere bai.

Turtziozko udal-barrut i osoa ehiza kontrolatuko gunea da (3163/ 2010 Foru Agindua, uztailaren 29koa, 
horren bidez, Trucios-Turtziozen ehiza kontrolatuko gunea sortu da). Ehiza kontrolatuko gune horrek 3.100 
hektareako azalera hartzen du gutxi gorabehera, eta muga hauek ditu, besteak beste: iparraldean, 
Kantabria; ekialdean, Artzentalesko udal-barrut ia; hegoaldean, Kantabriako Villaverde harana; eta, 
mendebaldean, Karrantza harana.

Arrantza-jarduerari dagokionez, nabarmendu beharra dago NBko ibai-ibilgu guzt iak arrantza-debekuguneak 
direla.

3.4.4. M EATZARITZAKO BALIABIDEEN APROBETXAM ENDUA

M eatzaritzako eta harrobietako baliabideen aprobetxamenduak eragin handi samarra izan zuen iraganean 
Karrantzako eta Turtziozko udalerrietan, Energiaren Euskal Erakundeak (EEE) 2009. urtean egindako Eusko-
Kantauriar arroko harri eta mineral indust rialen mapan agertzen den moduan 
(ht tp:/ / info.igme.es/ SIDIM AGENES/ 149000/ 36/ 149036_0000001.PDF), eta Armañon NBaren barruan ere 
nolabaiteko eragina izan zuen. Horren lekuko dira NBaren barnealdean aurki daitezkeen harrobi 
abandonatuak eta ebakiak.

Dolomitak sortu zuen harrobi-jarduerarik handiena zonan, Pozalaguako harrobian, eta ebakia, 
hondakindegia eta aurri-egoerako eraikuntza batzuk utzi zituen horren lekuko, guzt iak ere paisaia-inpaktu 
handiaren eragile. Nabarmentzekoa da, gainera, abandonatutako hiru kaltzita-harrobiren presentzia, eta 
kareharria, hareharria eta dolomia erauzteko aire zabaleko beste hiru ust iategi ere badaude, nahiz eta 
jardunean ez dauden.

Gaur egun Armañon NBaren barruan jardunean dagoen ust iategi bakarra Pandoko kaltzita-meategia da, 
Valneron kokatua (Turtzioz), antzinako M ina Perico izenekoan; 2002. urtean aldeko ingurumen-inpaktuaren 
adierazpena jaso zuen. Proiektuaren arabera, 500.000 tonako erreserba frogatuak daude. Lur gainean 
unean uneko jarduketa txikiak baino ez dira aurreikusten, nagusiki segurtasun-arrazoien ondorioz, bai 
proiektatutako ust iategirako bai pertsonentzat  oro har.

Gainera, beste kareharri-harrobi bat  dago jardunean, Ventalaperrako harrobia, La Cadena auzoaren ondoan 
kokatua, NBaren mugetat ik kanpo, baina haren babes-zona periferikoaren esparruan. Jarduera 2030. urtera 
arte mantentzea aurreikusten da. Aldeko ingurumen-inpaktuaren adierazpena ere badu, 2002. urtekoa 
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(ht tps:/ / www.euskadi.eus/ y22-bopv/ es/ bopv2/ datos/ 2002/ 06/ 0203530a.pdf). Adierazpen horren D) let ran 
jasotzen denez, “ Aipatutako fase horretarako aurreikusi diren baliabideak agortu ondoren, aurrerantzean 

jarduera garatu ahal izateko baldintzak ingurumenaren gaineko eraginari buruzko ebaluazio berri batek 

zehaztuko ditu. Izan ere, kasu horretan ebaluazio honetan aztertu ez diren ingurumenaren aurkako hainbat  

eragin gerta daitezke. Bereziki aztertu beharko da zehatz-mehatz Venta la Perrako historiaurreko Haitz-

Santutegiaren eta Ranero mendietako eremuaren gaineko eragina; hori guzt ia ez da eragozpen izango 

ingurumenaren gainean duen eraginari buruzko ebaluazio berria egitean beste zenbait  eragin 

antzemateko” .

Armañon eremurako gaur egun indarrean dagoen Natura Baliabideak Antolatzeko Planak (NBAP), 2006. 
urtean onartutakoak, erauzteko jarduerak eta horien inpaktuak azpimarratzen zituen, eta zenbait  alderdi 
nabarmentzen zituen meatzaritzako eta industriako aprobetxamenduen gainean (7.1.6 atala):

a) Venta La Perra harrobia antolatutako aldearen eremut ik kanpo geratzen den arren, eragin 

handia du, aldearen ertz batean kokatuta baitago. Irizpide orokor gisa, neurriak hartzea 

gomendatzen da begi-inpaktu zein hautsa sortu eta zarata egiteak duen eragina murrizteko. 

Halaber, beharrezkoa izango da ust iatze-lanak amaitzean gunea lehengoratzea.

b) Hasiera batean, behintzat , Pandon kaltzita lurpeko ust iatzeko proiektua proposatutako 

kontserbazio-helburuekin bateragarria dela esan daiteke. Hala ere, beharrezkoa izango da 

proiektua garatzeak ingurumenean izan ditzakeen eraginak behar bezala ebaluatzea, ingurunea 

erabat  errespetatu dezan.

d) Antolatutako aldearen barruan ez da baimenduko ust iapen berririk ezartzea, ez aire zabalekorik, 

ez lur azpikorik, «Pandos zonako lurpeko kaltzita-ust iapena» izan ezik.

Bestalde, Armañon NBak hartzen duen ondare natural, geologiko, paisajist iko eta kulturalaren balio 
nabarmenak, horiek babestu beharra eta erauzteko aprobetxamendu horien aurrean duten hauskortasun 
handia kontuan izanik, naturagunea parke natural deklaratu zuten 2006. urtean eta Natura 2000 Sareko 
Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu zuten 2016. urtean. Ezaugarri horiek aholkatzen dute 
lehenengo NBAPan ezarritako debekua mantentzea, bai NBaren esparruko ust iategi berrietarako, bai 
lehendik daudenak handitzeko, honako kontsiderazio hauek oinarri hartuta:

A) Ondare biologikoa:

Armañonen dauden Batasunaren intereseko 12 habitatek eta eskualdearen intereseko 10 habitatek NBaren 
azaleraren % 75 okupatzen dute. Horien artean bereziki nabarmentzen dira artadi kantauriarrak, harizt i 
azidofiloak, kareharrizko harkaitzak, Europako txilardi lehorrak, belardi larratuak, Nardus-dun formazio 
belarkarak eta haitzuloak, ordezkagarritasun handia baitute NB honetan. Habitat  gehienen kontserbazio-
egoera desegokia edo txarra da. Hori dela eta, perturbazioekiko bereziki sent ikorrak dira eta behar-
beharrezkoa da inpaktuak saihesteko erregulazioak ezartzea eta kontserbazio-egoera hori hobetzeko 
jarduketak burutzea.

Adierazi beharra dago, gainera, kareharrizko harkaitzak —Armañonen hartzen duten azalera Euskal 
Autonomia Erkidegoan Natura 2000 Sare osoan sartutako habitataren azaleraren % 16 baino gehiago da— 
eta inbentariatuta dauden 200 haitzulo eta barrunbeak kontuan izanik, Armañon gehienean espazio 
karst ikoa dela, erauzteko jarduerak garatzeko ez oso aproposa beraz. Haitzuloei dagokienez, Karlistaren 
torka, El Bortal eta Santa Isabel nabarmentzen dira. Azken hori, gainera, NBan dauden kiropteroen 16 
espezieetako askok erabiltzen dute beren bizi-zikloaren uneren batean.

Interes bereziko beste habitat , espezie eta elementu batzuek, baso autoktonoen, txilardien eta mendi-
larreen inguruneekin lotutakoek, interes eta/ edo bakantasun handia erakusten dute eta NB honetan babes 
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eta kontserbazio berezia eman behar zaien funtsezko elementuak dira; erauzketa-jarduerek modu 
nabarmenean har litzakete eraginpean.

Armañonen funtsezko elementu diren habitatei loturik, interes ekologiko handiko basaflora eta 
basafaunako espezieak bizi dira, Habitaten Zuzentarauaren II. eta/ edo IV. eranskinetan, Hegazt ien 
Zuzentarauaren I. eranskinean edo Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan jasotakoak.

Armañon NBan dauden eta 3.2.2 eta 3.2.3 ataletan deskribatu diren basaflora eta basafaunako espezieez 
gain, kiropteroak ere nabarmentzen dira. Izan ere, gutxienez 16 espezieren presentzia egiaztatu da NBaren 
esparruan, guzt iak ere naturaguneko funtsezko elementu gisa hautatuak. 16 espezie horietat ik hiru 
‘galzoriko espezie’ gisa katalogatuta daude Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan, espezie guzt iak 
daude Habitaten Zuzentarauaren IV. eranskinean jasota eta horietako zazpi zuzentarau horren II. 
eranskinean ere jasota daude. Ildo horretan, erauzteko jarduerak oro har garatzeak dakartzan eraginak eta 
eragozpenak espezie horien babeslekuen eta ugaltze-zonen gainean ez ezik, bizi-eremuen gainean ere 
sortuko lirateke, eta horiek hil edo bizikoak dira espezie horiek bizirik irautea bermatzeko aukera emango 
dieten baliabideak lortzeko. Arest ian aipatu den moduan, Santa Isabel haitzuloari arreta berezia eskaini 
beharko litzaioke, Ventalaperrako harrobit ik 700 bat  m-ra baitago, eta ferra-saguzar mediterraneoaren 
(Rhinolophus euryale) —galzoriko espezie gisa katalogatua— EAEko babesleku nagusietako bat  hartzen 
baitu, Europako testuinguruan garrantzitsuenetakoa.

Hegazt i errupikolak ere oso garrantzi handikoak dira, Armañon NBan funtsezko elementu gisa jasoak. 
Horien artean sai arrearen eta sai zuriaren presentzia nabarmentzen da. Azken espezie hori, hain zuzen, 
funtsezko elementuaren barruko garrantzi bereziko kontserbazio-xedetzat  jotzen da. Halaber, bi espezieak 
Hegazt ien Zuzentarauaren I. eranskinean, Espezie M ehatxatuen Espainiako Katalogoan eta Espezie 
M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan jasota daude. Hori dela eta, dokumentu honetan ezarritakoaz gain, 
hegazt i errupikolak kudeaketa espezifikoaren xede dira EAE osoaren mailan, Euskal Autonomia Erkidegoan 
Batasunaren Intereseko Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planaren bidez. Bizkaian Euskal 
Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Plana onartzen 
duen ekainaren 15eko 83/ 2015 Foru Dekretuaren bidez onartu zen. Plan horretan, Armañon NBa 
osotasunean hartzen da interes bereziko eremu eta elikadurarako babes-zonatzat , hau da, hegazt i horien 
ugaritasuna eta aniztasuna kontuan hartuta, horien populazioak epe luzean mantentzeko funtsezko 
lurraldetzat  jotzen da Armañon. Ildo horretan, gaur egun egiaztatu da sai zuriaren zenbait  habia daudela 
Ventalaperrako harrobiaren inguruetan, 1.000 m eta 4.200 m artean. Beraz, adierazitako Kudeaketa 
Planean ezarritakoaren arabera, ingurune hori sai zuriarentzako eremu krit ikotzat  jotzen da.

Aurreko guzt ia dela eta, ondare biologikoaren balioei eta garrantziari dagokienez, ezin da baztertu 
erauzteko jarduera berriak ezartzeak edo lehendik daudenak handitzeak eragin nabarmenik sortuko ez 
duenik Armañon NBaren osotasunaren gainean, ezta kontserbazio-xedeen gainean ere (habitatak eta 
espezieak), eta gogoan izan behar da horien presentzia izan zela, hain zuzen ere, naturagunea Natura 2000 
Sarearen parte izateko izendatzeko arrazoia.

B) Ondare geologikoa:

Armañon NBan nabarmentzekoa da Geologia Interesdun Lekuen (GIL) Inbentarioan jasotako zazpi leku 
egotea, EAEko geodibertsitatearen parte baten adierazgarri gisa ident ifikatuak, interes eta/ edo bakantasun 
handikoak. Horietako batzuk, gainera, bakarrak dira eskualde-eskalan eta narriatzea edo suntsitzea 
itzulezina izango litzateke. Erauzteko jarduerek eragin nabarmena izan lezakete leku horien gainean. Hauek 
dira GIL horiek: Raneroko plataforma karbonatatuaren ertza (GIL 16); Pozalaguako haitzuloa (GIL 64); 
Karlistaren torka (GIL 67); Karrantzako kolubioiak (GIL 107); Raneroko dolomitak (GIL 138); Pozalaguako 
barita (GIL 144); Valnerako failako kaltzita espat ikoa (GIL 146). 
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Horien artean nabarmentzea komeni da Pozalaguako haitzuloak eta Karlistaren torkak, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020 dokumentuaren arabera, berezko zaurgarritasun oso 
altuko elementuak direla, kondizioen aldaketa minimoak edo kontaktu soilak aldarazi egiten dituenak. 
Hortaz, erauzteko jarduerak kalte itzulezinak sor litzake.

Zazpi GIL horiek duten balioa izatera iristen ez badira ere, EAEko geologia-interesdun puntuen mapak, 
1:25000 eskalan, puntu-kontzentrazio handia jasotzen du Armañon eremuan.

Geologiarekin erlazionatuta, baina hidrogeologiarekin zehazkiago, nabarmentzea komeni da Armañon 
NBaren zat i handi bat  “ interes hidrogeologikoko zonatzat ”  hartzen dela eta, EAEko mapa hidrogeologikoan 
bildutako informazioaren arabera, Armañon NBa hartzen duen Karrantza sektoreak akuiferoen 
kutsadurarekiko kalteberatasun handia, karst ifikazio-maila handia eta horri lotutako akuifero karst iko 
hertsiak dituela bereizgarri. Horren guzt iaren ondorioz, GeoEuskadi bisorean erabilgarri dagoen EAEko ur-
puntuen kartografiaren arabera, asko dira NBaren barnealdean dauden ur-puntuak. 

Gainera, mapa hidrogeologikoak ident ifikatzen du karst  horretan fluxuak iparraldet ik hegoalderakoak direla 
eta Karrantza ibaia elikatzen dutela zenbait  iturbegitan deskargatuta (La Cadena, La Fuentona, Lanestosa 
edo El M olinar). Hori dela eta, ezin da baztertu erauzteko jarduerek Armañon NBa ez ezik, 500 m uretan 
behera kokatutako Ason ibaiaren KBEa ere eraginpean hartzea.

C) Kultura-ondarea

“ II. eranskina - M emoria”  dokumentu honen 3.3.3 atalean labur-labur adierazi dira Armañongo kultura-
ondarearen elementuak, eta horiei Parke Naturalaren lehenengo NBAPan (2006. urtekoa) jasotzen ziren 
beste elementu batzuk gehitu behar zaizkie. Esaterako, Basinagre inguruko artadian aztarnategiak dituzten 
barrunbe batzuk daude, haitzuloaren irisgarritasun handiagoaren edo txikiagoaren araberako kontserbazio-
egoeran daudenak, baina oro har ez dago eraldaketa-arazo handirik. Halaber, aurkikuntza ugarik 
zedarritzen dute zona, multzo megalit ikoekin erlazionatutako antzinako kokaguneen existentziaren 
erakusgarri. Bizkaiko inguru horren aberastasun arkeologikoa gogoan harturik, bereziki zuhur jokatu 
beharra dago erauzteko jarduerak garatzean. 

D) Paisaia

“ II. eranskina”  dokumentu honen 3.2.5 atalean bildutako informazioaz gain, Enkartazioetako (Balmaseda-
Zalla) Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoaren memoriak (ht tp:/ / www.euskadi.eus/ web01-
a3lurpai/ es/ contenidos/ informacion/ paisaia_2011_encartaciones/ es_paisaia/ fin_etapa_1.html) 
ondorioztatzen du, DPSIR analisian, meatze-ust iapenek paisaiaren morfologia aldarazten dutela eta inpaktu 
ugari sortzen dutela —paisaia-balio handiko eremuak suntsitzea, t rafiko arriskutsua, kutsadura, hautsa eta 
zarata eta eskualdearen ospe-galera—, eta haien hedapena mugatzea eta egun dauden harrobiak ixtea 
proposatzen du.

M emoria horren ondorioetan aipatzen da beharbada harrobiak direla paisaiaren aurkako erasorik larrienak, 
modu itzulezinean aldarazten baitute haren topografia. Beraz, paisaia babestearen ikuspuntut ik ere uste da 
Armañon NBan erauzteko jarduerak ez direla bateragarriak NBAP honen helburu diren balioak 
zaintzearekin.

Ildo berean, Balmaseda-Zalla (Enkarterri) eremu funtzionalaren lurralde-plan partzialaren aldaketa, 
paisaiaren zehaztapenei buruzkoa, behin bet iko onartzen duen 133/ 2018 Dekretuaren 6.3 art ikuluan 
adierazten denez, paisaia-kalitatea eta bideragarritasun ekologikoa duten paisaia naturaletan, Armañon 
NBan, esaterako, “ babes berezia”  kategoria ezarriko da. Ildo horretan bertan, Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroen berrikusketaren hasierako onarpeneko dokumentuan bildutako ingurune fisikoaren matrizean 
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ezartzen denez, erauzteko jarduerak debekatuta egongo dira babes berezikotzat  kategorizatutako 
esparruetan.

3.4.5. TURISM O- ETA JOLAS-ERABILERAK

Armañon NBak aukera bikainak eskaintzen ditu gisa horretako jarduerak garatzeko. Gaur egun zerbitzu-
eskaintza askotarikoa dauka eta turismo-erakargarri ugari eskaintzen ditu, bai naturalak, hala nola NBa bera 
eta Ingurumena Ezagutzeko Zentroa, Pozalaguako haitzuloa edo Carpin gunea, bai kulturalak eta 
etnografikoak, hala nola aztarnategi arkeologikoak, batez ere Armañongo estazio megalit ikoa, herritarrek 
gozatzeko aukera izan dezaten. 

Zonarako sarbide nagusiak honako hauek dira: BI-630 errepidea, Ramales edo Balmaseda aldet ik etorriz 
gero, eta BI-2617 errepidea, Guriezo aldet ik etorriz gero. Armañon NBaren barnealderako sarbideak 
honako hauek dira: Karrantzan, Ranero auzot ik, Pozalaguara doan errepidearen bitartez, eta Las Torcachas 
edo El Pontarronet ik, El Suceson barna; Turtziozen, berriz, Cuetot ik, El Posadero haitzaren ingurura igotzen 
den pistan barna.

M endi-ibiliak

Armañongo paisaien ikus-kalitate handiak, mendi-ibiliak egiteko ibilbideen eskaintzak, zona oro har 
ezezaguna izateak eta Bilbo metropolitarreko hirigunet ik eta Balmasedako eta Zallako udalerrietat ik hurbil 
egoteak turismo- eta jolas-baliabide interesgarria eta erakargarria taxutzen dute. Inguruaren erliebeak bide 
ematen dio eskaintza horri, izaera ezin egokiagoa baitu mendi-ibiliak bezalako jarduerak garatzeko. 

Ibilaldiak egiteko seinaleztatutako zenbait  ibilbide daude, Karrantzako eta Turtziozko udalerrietan barna eta 
NBan zehar igarotzen direnak. Interesgarria da, halaber, Sopeñako artadiko baso naturaletara edo 
Baljerriko pagadira bisitaldiak egiteko aukera. La Cabañako nekropoliaren eta Cotobasero mendiaren arteko 
ibilbideak Karrantza haraneko monumentu megalit ikoak bisitatzeko aukera eskaintzen du.

Ingurumenaren arloko dibulgazioa eta hezkuntza

Pozalaguako haitzuloaren inguruetan Parke Naturaleko Ingurumena Ezagutzeko Zentroa abian jarri izanak 
aukera interesgarria eskaintzen du oso ezagunak ez diren lurpeko barrunbeak bezalako habitatak 
ezagutzeko.

Armañon Parke Naturalaren eta haren eragin-eremuko (Karrantza eta Turtzioz) turismo-balioen sustapenari 
esker, gero eta bisitari gehiago etortzen dira zonara erakarrita. Hori bereziki nabarmena da Pozalaguako 
haitzuloaren inguruetan, urtean 14.000 bisitari hartzen bait itu eta urtean 100.000 €-t ik gorako diru-
sarrerak uzten bait itu udalaren diru-kutxan. Jarduera horiek eraginak sor litzakete NBaren balio naturalen 
gainean, eta habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera baldintzatu. Beraz, ezinbestekoa da jarduerak 
behar bezala antolatzea. Ildo horretan, adierazi beharra dago naturaguneak oraingoz ez daukala 
informazio-elementurik, Ingurumena Ezagutzeko Zentroaren inguruetan daudenak izan ezik. Horiek, 
gainera, Armañon Natura 2000 Sarekoa dela aditzera ematea dute helburu.

Espeleologia

Paisaia-balioekin batera, baliabide espeleologikoak dira zonaren turismo-erakargarririk handiena. Baliabide 
horien interesa Ranero Haitzen eremuan ardazten da. Inguru horretan, hainbat  leize eta barrunberen 
artean, Karlistaren torka kokatzen da, egungo informazioen arabera Europako handiena eta munduko 
bigarrena.
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3.4.6. UR-HORNIDURARAKO APROBETXAM ENDUAK

NBaren esparruan aplikatzekoa den Plan Hidrologikoaren (Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa) 
Eremu Babestuen Erregist roaren (EBE) arabera, hiri-hornidurarako ur-bilgune bat  (Fuente Buena; kodea: ZP 
48087-08) eta zenbait  ur-puntu daude, lurpeko (14) eta lur gaineko (2) iturburuak eta ur-bilguneak direnak:

Ranero-Tasugueras: Ranero auzoko hornidura
Salzar: Santecilla eta Raneroko hornidura
Santecilla-Baikote: Santecillako hornidura
Punt ia-1: Biañez auzoko hornidura
Punt ia-2: Biañez auzoko hornidura
Punt ia-3: Biañez auzoko hornidura
Fuenfria: El Suceso auzoko hornidura
La Senduca: Cuetoko hornidura
Los M oros-2: Paulesko hornidura
La M uela: El Suceso auzoko hornidura
Cotarro: Biañez auzoko hornidura
Bueno: Cuetoko hornidura
Santeflares: Cuetoko hornidura
Raspanoso: Turtzioz hornitzen du
Remendon ibaia: lur gaineko ur-bilgunea
Rio M ayor: lur gaineko ur-bilgunea
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4.- ARM AÑON NATURAGUNE BABESTUKO FUNTSEZKO ELEM ENTUAK. KONTSERBAZIO-EGOERA

4.1. FUNTSEZKO ELEM ENTUAK HAUTATZEKO ETA KONTSERBAZIO-EGOERA ZEHAZTEKO IRIZPIDEAK

Kapitulu honetan kontserbazio-lehentasunak ezartzen dira, halakotzat  hartuta kontserbatzeko eta 
kudeatzeko neurri akt iboak hartzea eskatzen duten habitat  eta/ edo espezie garrantzitsuenak hautatzea. 

Lehentasun horiek ezartzeko ‘funtsezko elementuak’ ident ifikatu behar izan dira, hots, kontserbazio eta 
kudeaketaren xede izango diren habitat , espezie eta sistema multzoak, horiek egoera onean mantentzeak 
bermatu egiten baitu, era berean, Armañonen balio naturalist ikoa dutelako kontserbatu behar diren 
elementu eta baliabide guzt ien egoera ona.

NBan kudeatzeko funtsezko elementuak hautatzeko irizpide hauek hartu dira: 

– NBan presentzia oso adierazgarria eta garrantzizkoa duten eta Natura 2000 Sarearen osotasunean 
eskualdearen, estatuaren edo Batasunaren eskalan kontserbatzeko garrantzizkoak diren habitatak edo 
espezieak, baldin eta kontserbazio-egoera desegokiaren ondorioz kudeaketa-neurri akt iboak hartu 
behar badira.

– Erabilgarri dagoen informazio tekniko edo zient ifikoaren arabera, behar diren neurriak hartu ezean 
egoera desegokian egon daitezkeen edo egotera irits daitezkeen habitatak edo espezieak.

– Giza erabileren mende dauden habitatak edo espezieak, kontserbazio-egoera egokia erdietsi edo 
mantenduko dutela bermatzeko arautu edo bultzatu behar direnak. 

– Talde taxonomikoen eta ekosistemen osasunaren adierazle diren habitatak edo espezieak eta/ edo 
biodibertsitatearen gaineko presioak detektatzeko baliagarriak direnak, eta, hortaz, monitorizazio-
ahalegin berezia eskatzen dutenak.

– M aneiatuz gero beste habitat  edo espezie basat i batzuen gainean edo leku osoaren integritate 
ekologikoaren gainean ondorio posit iboak izango dituzten habitatak edo espezieak. 

Funtsezko elementu horietako bakoitzerako kontserbazio-helburu espezifikoak proposatzen dira, horiek 
betetzeko zenbait  neurri lotuta dituztenak.

Dokumentu honen hurrengo kapituluetan garatzen dira funtsezko elementuetako bakoitzerako 
proposatzen diren helburuak, orientazio-irizpideak eta erregulazioak.

Adierazitako irizpideen arabera, ondoren zerrendatzen diren funtsezko elementuak definitu dira Armañon 
NBan. Naturaguneko funtsezko elementu gisa ident ifikatu diren habitaten eta/ edo lotutako espezieen 
taldeen arabera egituratu da kapitulua; horietako bakoitzerako alderdi hauek deskribatzen dira:

- Deskribapena eta just ifikazioa.
- Presioak eta mehatxuak.
- Beste faktore eta baldintzatzaile batzuk.
- Kontserbazio-egoera.
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4.2. TXILARDI-LARRE M OSAIKOA

4.2.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Funtsezko elementua Justifikazioa

Txilardi-larre mosaikoa:

Europako txilardi lehorrak (EB kodea: 4030).
Txilardi oromediterraneo endemiko elorri-
t riskadunak (EB kodea: 4090).
Larre alpetar eta subalpetar karedunak (EB 
kodea: 6170).
Festuco-Brometea karedun substratuen gaineko 
larre mesofit iko eta mesoxerofit iko bizikorrak (EB 
kodea: 6210).
Nardus-dun formazio belarkarak, espezie 
ugarirekin, zona menditarreko silize-
substratuetan (EB kodea: 6230* ).

– Txilardi-larre mosaikoak Armañon NBaren azaleraren % 35 
okupatzen du gutxi gorabehera.

– Armañongo txilardi-larre mosaikoa eratzen duten habitaten 
% 100 Batasunaren intereseko habitat  naturalak dira; 
horietako bat , gainera, lehentasunezkotzat  jotzen da.

– M osaikoa eratzen duten habitatak abeltzaintza-jarduera 
estentsiboa mantentzearen mendekoak dira eta haien 
kontserbazioa gainbeheran dauden jarduera t radizionalak 
mantentzearen mende dago.

– Larre eta txilardi gehienak t itulartasun publikoko lurzoruetan 
kokatzen direnez, haien kontserbazio-egoera hobetzeko 
ekintzak gauzatzeko aukera eskaintzen du.

– Intereseko fauna- eta flora-espezie multzo ugariak hartzen 
dituzte, bakanak eta mehatxatuak, eta ingurune horien 
berezko espezie jakin batzuen babesleku dira.

Armañon NBaren azaleraren parte handi bat  larrez eta sast rakadiz estalita dago. Nagusiki gizakiak zona 
horretan mendeetan zehar garatu duen nekazaritzako eta abeltzaintzako jardueraren ondorioz, baso 
hostoerorkorrak ordezten ari diren komunitate serialak dira oro har. Habitat  horien 1.041,09 ha-ko azalera 
kartografiatu da, hots, NB osoaren % 34,66. Sastrakadiek 518,63 ha-ko azalera okupatzen dute, hots, 
NBaren % 17,26, eta larreek, berriz, 522,46 ha, % 17,39. Azalera horretat ik, 193,69 ha mendi-belardiak 
izango lirateke.

Nabarmentzekoa da zailtasunak daudela sast rakadi mota bakoitzak okupatzen duen azalera zehatz-mehatz 
mugatzeko, sast rakadi horietako asko, baso azidofiloak ordezteko etapak direnez eta abeltzaintza-
jarduerari oso loturik daudenez, zenbaitetan larreekin eta gainazal zuhaiztunekin mosaikoak eratuz 
banatuta daude eta.

Nabarmentzekoa da, halaber, ist inga eta zona heze txikien presentzia puntuala. Dimentsioen ondorioz 
kartografiatu ezin badira ere, bertan mantentzen dira flora-espezie oso berezien populazioak, hala nola 
Spiranthes aest ivalis, Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan ‘espezie kaltebera’ kategorian jasoa, eta 
ingurune horiei lotutako intereseko beste flora-espezie batzuk, hala nola Pinguicula lusitanica, ‘bakan’ gisa 
katalogatua, baita briofitoen komunitate interesgarriak ere, esfagnoen presentzia garrantzitsuarekin. Hori 
dela eta, ist inga txiki horietako batzuk ‘Trantsizio-zohikaztegiak’ habitatari (EB kodea: 7140) atxiki 
lekizkioke.

Ingurune heterogeneo horiei lotzen zaie bizi-eremu eta elikadura-zona gisa erabiltzen dituzten Batasunaren 
intereseko fauna-espezie batzuen presentzia: zata arrunta (Caprimulgus europaeus), sai zuria (Neophron 

percnopterus), sai arrea (Gyps fulvus), arrano sugezalea (Circaetus gallicus), mirotz zuria (Circus cyaneus), 
miru gorria (M ilvus milvus), miru beltza (M ilvus migrans), antzandobi arrunta (Lanius collurio), belatxinga 
mokogorria (Pyrrhocorax pyrrhocorax) edo etze-txinboa (Sylvia undata), guzt iak ere Hegazt ien Habitataren 
I. eranskinean jasoak.
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4.2.2. Presioak eta mehatxuak

Habitata Kodea Presioa/ M ehatxua

A04.01 Larratze intentsiboa 

A08 Ongarrien erabilera 

D01.01 Bidexkak, pistak, bidegorriak 

G01.03.02 Lur orotako ibilgailu motordunak

J01.01 Suteak 

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea 

K01.01 Higadura 

Europako txilardi 
lehorrak (EB kodea: 
4030).

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

A04.02.01 Abeltzaintza ez-intentsiboa 

A04.02.02 Ardien larratze ez-intentsiboa 

A04.02.03 Zaldien larratze ez-intentsiboa 

D01.01 Bidexkak, pistak, bidegorriak 

J01.01 Suteak 

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea 

K01.01 Higadura 

Txilardi 
oromediterraneo 
endemiko elorri-
t riskadunak (EB kodea: 
4090).

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

A04.02.02 Ardien larratze ez-intentsiboa 

A04.03 Larratze-sistemak bertan behera uztea, larratzerik eza

A08 Ongarrien erabilera 

D01.01 Bidexkak, pistak, bidegorriak 

G091.02.03 Lur orotako ibilgailu motordunak

G05.01 Zanpatzea, gehiegizko erabilera

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea 

K01.01 Higadura 

Larre alpetar eta 
subalpetar karedunak 
(EB kodea: 6170).

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

A04.02.01 Abeltzaintza ez-intentsiboa 

A04.02.02 Ardien larratze ez-intentsiboa 

A04.02.03 Zaldien larratze ez-intentsiboa 

A04.03 Larratze-sistemak bertan behera uztea, larratzerik eza

A08 Ongarrien erabilera 

D01.01 Bidexkak, pistak, bidegorriak 

G091.02.03 Lur orotako ibilgailu motordunak

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea 

K01.01 Higadura 

Festuco-Brometea 
karedun substratuen 
gaineko larre 
mesofit iko eta 
mesoxerofit iko 
bizikorrak (EB kodea: 
6210).

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

A04.01 Larratze intentsiboa 

A04.01.05 Larratze misto intentsiboa

A04.03 Larratze-sistemak bertan behera uztea, larratzerik eza

A08 Ongarrien erabilera 

D01.01 Bidexkak, pistak, bidegorriak 

G01.02.03 Lur orotako ibilgailu motordunak

G05.01 Zanpatzea, gehiegizko erabilera

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea 

K01.01 Higadura 

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago

Nardus-dun formazio 
belarkarak, espezie 
ugarirekin, zona 
menditarreko silize-
substratuetan (EB 
kodea: 6230* ).

M 02.03 Espezieen gainbehera edo iraungipena
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4.2.3. Beste faktore eta baldintzatzaile batzuk

NBaren azaleraren % 30, gutxi gorabehera, gehienean t itulartasun publikoko lurzoruen gainean kokatzen 
diren mendi-larreek eta txilardiek estaltzen dute. Horrek aukera bikaina eskaintzen du habitatak behar 
bezala kudeatzeko.

Armañon NBko abere-zamaren bilakaerak egonkortasuna erakusten du itxuraz abelburu kopuruan, batez 
ere zaldi-aziendari eta behi-aziendari dagokienez, eta ardi-aziendaren kasuan nolabaiteko beherakada 
antzematen da. Ahuntz-aziendak, ordea, azken urteetan gora egin duela ematen du.

Gaur egun Armañon NBko abere-zamari buruzko informazioa erabilgarri izan arren eta espazioaren balio 
naturalekin bat  datorren abeltzaintza-kudeaketa garatzeko eta sistema orekan mantentzeko funtsezko 
alderdiak ezagutu arren, hori funtsezkoa baita txilardi-larre mosaikoa mantentzeko eta kontserbatzeko, 
oraindik ere ez da jarduera antolatzeko neurririk art ikulatu. Horrela, abereen eragina ona izan da ingurune 
horiek mantentzeko, formazio horiek berez duten izaera irekia sustatu baitute eta mikroingurune 
askotarikoak sortu bait ituzte; baina, abere-presioa handitu denez —abelburu kopurua handitu delako edo 
pisu handiagoko arrazak ekarri direlako—, eraso garrantzitsuak egiten ari zaizkie ingurune horiei, gehiegi 
bazkatu, gehiegi marruskatu eta gehiegi zapaltzen direlako, eta horren ondorioz, lurzorua altxatu eta 
landaredi bereizgarria suntsitzen da. 

Horren harit ik, Sopeña mendian abere-zama handiegia dago, eta esan daiteke ia bikoiztu egiten duela larre-
azaleren harrera-ahalmena; horrek larre horien ahalmena izugarri baldintzatzen du, denboran beren 
emankortasuna mantentzeko, eta hori kaltegarria da larreak erabiltzen dituen abeltzaintza-ust iategi 
bakarrarentzat . Baina, era berean, kalte egiten dio baso-habitatak lehengoratzeari eta haien kontserbazio-
egoerari. Sopeñako artadiari gertatu zaio hori, bazkan ari den ganaduaren ekintzak baldintzatua baitago 
berezko lehengoratzea.

Bestalde, ardi-aziendako buru kopurua jaisteak (gaur egun, 225 buruko artaldea bakarrik baitago) 
etorkizunean arazoak sor ditzake, azienda mota horrek betetzen duen eginkizuna dela-eta. Izan ere, ardi-
azienda lagungarria da bai habitaten mosaiko horien egiturazko ezaugarriak mantentzeko, bai habitat  
hidroturbosoak mantentzeko, zuhaixkek tamaina handiagoa hartzea eragozten baitu. 

Oraingoz, egiaztatu da azienda oso era desberdinean maneiatu eta gobernatzen dutela hiru azienda moten 
abeltzainek (ardi-azienda, behi-azienda eta zaldi-azienda), eta desberdintasunak antzematen dira azienda 
mota bereko abeltzainen artean ere. Beraz, abeltzaintza-sektorearen kontzientziazioa eta lankidetza 
ezinbestekoak dira larreak egoki kudeatzeko. 

Ildo horretan, abeltzaintza aspaldit ik Karrantza haraneko sostengu ekonomiko garrantzitsuenetako bat  izan 
bada ere, abeltzaintzari loturiko jarduketa batzuk ez dira batere egokiak izan, eta zuzeneko ondorioak izan 
dituzte bertako habitaten egungo egoeran, hala nola higadurak eragindako arazoak, larreak sortzeko 
t radizioz sua erabili izanak, abeltzaintza-antolamendurik ez izateak eta zuhaitz-landaredia zuzenean 
ezabatu izanak sortuak. 

Nolanahi ere, larrez eta sasiz osaturiko mosaiko mota horiek giza jarduerak erregulatuak daude, bilakaera-
prozesu bizkor samarrak izaten dituzte, eta t rantsizioko habitatak oreka dinamiko eta ezegonkorrean 
daude; hortaz, kontserbazio-helburuak egoki zehaztu behar dira, kudeaketa haietan oinarriturik bideratuko 
baita. Horren harit ik, kudeaketak dinamiketara egokitu behar du, eta gauzarik garrantzitsuena da NB osoan 
habitat  bakoitzerako ezarri den kopuru garbia mantentzea, halako banaketa-arau bat i jarraikiz, habitat  
askotan bizi diren espezie kopuru handi baten bizikidetza bermatze aldera paisaiaren eskalan; izan ere, 
espezie horien bizia aipatu mosaikoaren mendean dago; ez, ordea, habitat  zehatz baten mendean. 
Horretarako, ez da mugatu behar tarteko t rantsizio-egoeren presentzia, multzoari aldakortasuna eta, 
hortaz, biodibertsitatea ematen bait iote. Horrenbestez, mosaikoen kudeaketa dinamikoak orbanen 
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bilakaera librea hartu behar du aintzat , eta aldi berean, beste orban batzuk lehengoratzeko lanak egingo 
dira. Horrez gain, mosaiko hori sortzen duten jarduerak mantentzea halako baldintza sozial eta ekonomiko 
batzuei lotuta dago; beraz, aipatu baldintzak ere aintzat  hartuko dira. Hortaz, guzt iz onargarria da habitat  
jakin batzuen azalera galtzea (txilardiak, kasu) belar-bazkaz osaturiko habitaten mesedetan (larre menditar 
azidofiloak, kasu).

Nahiz eta arauturik ez egon ongarrien edo medeagarri kaltzikoen erabilera NBko larreetan, eta gaur egun 
ongarririk eta karerik botatzen ez bada ere, arlo horri buruzko irizpide argiak ezarri beharra dago. Izan ere, 
larreen kontserbazio-egoeran ondorio kaltegarriak eragiten ditu, hala nola larreetako flora-osaera aldatzea, 
habitateko espezie bereizgarriak galtzea, eta bestelako larre sinplifikatuetara jotzea. Horrez gain, onartua 
dago horrelako ongarriek eta gisakoek errendimendu apala dutela, kostuaren, kant itatearen eta 
kalitatearen aldean. Horrela, ez da ahaztu behar mendiko larre horietan aziendak berak hobetzen duela 
larrearen kalitatea, huraxe janez, eta larrerik emankorrenak aziendak gehien erabilitakoak direla; 
gehienetan topografia-baldintza egokiagoetan kokaturiko larreak izaten dira, bertan gertatzen baita 
berezko ongarritzerik handiena, abereen gorozki eta pixen bidez.

Zona heze eta ist inga horietako batzuetan, etxe-abereek lurra zapaltzea eta pistak egitea dira eraginik 
nabarienak, errekasto batzuen erregimen hidrologikoa aldatu egiten dutelako eta, horren ondorioz, 
lurzoruaren higadura eta t rinkotasuna handitzen da, eta hari loturiko landarediaren osaera eta egitura 
aldatu egiten da. Gainera, mehatxaturiko flora-espezie horien populazioen tamaina txikia denez 
(gehienetan, ale gutxi dira azalera txiki batean), oso kalteberak dira unean-unean gerta daitezkeen 
ustekabeko inpaktuen aurrean.

Adierazi beharra dago, azkenik, NBan pista-sare t rinkoa dagoela eta ibilgailu asko ibiltzen direla; horrek, 
batzuetan, unean uneko inpaktu negat iboak sortzen ditu zenbait  tokitan, bereziki ibilgailuak pistat ik kanpo 
ibiltzen direnean.

4.2.4. Kontserbazio-egoera

Habitata Deskribapena
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4030 Europako txilardi lehorrak. F D F D

4090
Txilardi oromediterraneo endemiko elorri-
triskadunak.

F D F D

(Funtzioak)
F

6170 Larre alpetar eta subalpetar karedunak F
(Egitura)

D

F D

(Funtzioak)
I

6210
Festuco-Brometea karedun substratuen gaineko 
larre mesofitiko eta mesoxerofitiko bizikorrak

F
(Egitura)

D

F I

6230*
Nardus-dun formazio belarkarak, espezie 
ugarirekin, zona menditarreko silize-
substratuetan

F F F F

F: Egokia; I: Desegokia; M: Txarra; D: Ezezaguna
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4.3. BASOAK 

4.3.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Funtsezko elementua Justifikazioa

Basoak: 

Pagadi azidofilo at lant ikoak, Ilex 
oihanpedunak, eta batzuetan Taxus-
dunak (Quercion robori-pet raeae edo 
Ilici-Fagenion) (EB kodea: 9120).

Alnus glut inosa eta Fraxinus excelsior-
eko ibarbasoak (EB kodea: 91E0* ).

Quercus robur eta Quercus pyrenaica-
dun harizt i galaikoportugesak (EB kodea: 
9230).

Quercus ilex eta Quercus rotundifolia-ko 
basoak (EB kodea: 9340).

Quercus robur nagusitzen deneko baso 
azidofiloak eta pagadi basofiloak.

– Armañongo basoen % 47,9 Batasunaren intereseko habitat  
naturalak dira, eta, gainera, haltzadi kantauriarrak 
lehentasunezkotzat  jotzen dira. Proportzioa % 92,5eraino igotzen da 
eskualdearen intereseko basoak kontuan hartzen baditugu.

– Basoen % 100 t itulartasun publikoko lurzoruetan kokatzen direnez, 
haien kontserbazio-egoera hobetzeko ekintzak gauzatzeko aukera 
eskaintzen du.

– Habitat  horietako batzuk, hala nola amezt iak, pagadiak eta haltzadi 
kantauriarrak, Armañongo habitat ik eraldatuenen artean daude, eta 
azalera potentzialaren % 2,55 besterik ez dute okupatzen.

– Bizkaiko harizt i azidofilorik zabalena Armañonen dago, Remendon 
errekaren goi-ibarrean.

– Sopeñako artadia substratu silizeoaren gainean garatutako artadi 
kantauriar baten lagin interesgarria da; haren kontserbazio-egoera 
ez da ona.

– Basoen azalera handitu eta kontserbazio-egoera hobetuko duten 
eta horiei lotutako espezieen eskakizun ekologikoak ahalbidetuko 
dituzten neurriak hartu behar dira.

– Basoak umatze-inguruak, babeslekuak eta elikatze-eremuak dira 
fauna-espezie askorentzat . Zenbaitetan mehatxatutako espezieak 
dira eta horien artean interes berezia dute basoko hegazt i eta 
kiropteroek.

– NBan, haltzadi kantauriarrei loturik, iratze eta goroldioen populazio 
oso bakanak eta mehatxatuak ezagutzen dira, Euskal Katalogoan 
jasotakoak, hala nola Culcita macrocarpa, Dryopteris aemula, 

Sphagnum squarrosum  eta Woodwardia radicans, baita 
Austropotamobius italicus bezalako fauna-espezie mehatxatuak ere.

– Ibaiaren ertzetako goi-ibarretan eta mazeletan, baso-masek 
lurzoruak higadurat ik babesten dituzte eta uren kalitatea eta 
garbitasuna bermatzen dute.

– CO2 xurgatu eta finkatzen dute eta naturan aisialdirako eta 
jolaserako espazioa eskaintzen dute.

Gaur egun NBan 8 baso-habitat  mota daude, 675,3 ha-ko azalera okupatzen dutenak, hots, azalera osoaren 
% 22,5. Habitat  horien artean Quercus ilex artadiak eta harizt i azidofiloak nabarmentzen dira, 300 ha baino 
gehiago hartzen dituzte eta.
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4.3.2. Presioak eta mehatxuak

Habitata Kodea Presioa/ M ehatxua

B02 Baso eta plantazioen kudeaketa 

B02.02 Zuhaitz-mozketa 

B02.03 Oihanpea kentzea 

B02.04 Zuhaitz hilak edo narriatuak kentzea

B02.06 Baso-garbiketa

B03 Baso-ust iapena, birlandaketarik edo birsorkuntza naturalik gabe

B04 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera (basogintza)

B06 Basoetan/ zuhaizt ietan larratzea

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea

J03.02 Habitaten konektagarritasunaren murrizketa ant ropogenikoa

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

M 01.01 Tenperatura igotzea eta muturreko tenperaturak

Pagadi azidofilo 
atlantikoak, Ilex 
oihanpedunak, eta 
batzuetan Taxus-dunak 
(Quercion robori-petraeae 
edo Ilici-Fagenion) (EB 
kodea: 9120).

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago

A01 Laboreak

B02 Baso eta plantazioen kudeaketa 

B02.03 Oihanpea kentzea 

B02.04 Zuhaitz hilak edo narriatuak kentzea

I01 Espezie exot iko inbaditzaileak

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea

J03.02 Habitaten konektagarritasunaren murrizketa ant ropogenikoa

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

M 01.01 Tenperatura igotzea eta muturreko tenperaturak

Alnus glut inosa eta 
Fraxinus excelsior-eko 
ibarbasoak (EB kodea: 
91E0* ).

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago

B02 Baso eta plantazioen kudeaketa 

B02.02 Zuhaitz-mozketa 

B02.03 Oihanpea kentzea 

B02.04 Zuhaitz hilak edo narriatuak kentzea

B02.06 Baso-garbiketa

B03 Baso-ust iapena, birlandaketarik edo birsorkuntza naturalik gabe

B04 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera (basogintza)

B06 Basoetan/ zuhaizt ietan larratzea

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea

J03.02 Habitaten konektagarritasunaren murrizketa ant ropogenikoa

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

M 01.01 Tenperatura igotzea eta muturreko tenperaturak

Quercus robur eta 
Quercus pyrenaica-dun 
harizt i 
galaikoportugesak (EB 
kodea: 9230).

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago

A04.02.01 Larratze ez-intentsiboa (behi-azienda)

A04.02.05 Larratze ez-intentsibo mistoa

B02 Baso eta plantazioen kudeaketa 

B02.02 Zuhaitz-mozketa 

B02.03 Oihanpea kentzea 

B02.04 Zuhaitz hilak edo narriatuak kentzea

B02.06 Baso-garbiketa

B03 Baso-ust iapena, birlandaketarik edo birsorkuntza naturalik gabe

B04 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera (basogintza)

B06 Basoetan/ zuhaizt ietan larratzea

G01.02.03 Lur orotako ibilgailu motordunak

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea

J03.02 Habitaten konektagarritasunaren murrizketa ant ropogenikoa

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

M 01.01 Tenperatura igotzea eta muturreko tenperaturak

Quercus ilex eta Quercus 

rotundifolia-ko basoak 
(EB kodea: 9340).

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago
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B02 Baso eta plantazioen kudeaketa 

B02.02 Zuhaitz-mozketa 

B02.03 Oihanpea kentzea 

B02.04 Zuhaitz hilak edo narriatuak kentzea

B02.06 Baso-garbiketa

B03 Baso-ust iapena, birlandaketarik edo birsorkuntza naturalik gabe

B04 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera (basogintza)

B06 Basoetan/ zuhaizt ietan larratzea

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo galtzea

J03.02 Habitaten konektagarritasunaren murrizketa ant ropogenikoa

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

M 01.01 Tenperatura igotzea eta muturreko tenperaturak

Quercus robur 
nagusitzen deneko baso 
azidofiloak eta pagadi 
basofiloak.

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago

4.3.3. Beste faktore eta baldintzatzaile batzuk

Armañon NBaren azalera gehiena t itulartasun publikokoa da. Horrek erraztasun handiak eman ditzake 
lekuko biodibertsitatearen kontserbaziorako neurri akt iboak abian jartzeko. Alabaina, egun dauden onura 
publikoko mendietako basogintza antolatzeko plan teknikoek 
(ht tp:/ / www.bizkaia.eus/ Home2/ Archivos/ DPTO2/ Temas/ Pdf/ M ontes/ Planes/ Documentacion_escrita_CA

RRANZA.pdf?hash=24c79fbd6507a409ad08a3db87e0bb46)  azaleraren %  21,24 baino ez dute 
zuzentzen kontserbaziora.  Plan horien edukia, gainera, ez dator bat  NBaren kudeaketa-helburu 
espezifikoekin, bertan sartuta egotea aipatu arren, ezta haren berezitasun ekologikoekin ere, eta ez dute 
jasotzen lekua planifikatzeko dokumentuetan ezarritako helburuekin, zonifikazioarekin eta araudiarekin bat  
datorren kontserbazio-ekintzarik.

Armañongo basoen ezaugarri ekologikoei buruz eta horien egungo kontserbazio-egoerari buruz erabilgarri 
dagoen informazio zehatza urria da, onura publikoko mendietako basogintza antolatzeko plan teknikoetan 
bildutako informazioa eta fauna- eta flora-espezieen presentziarekin erlazionatutako alderdi batzuk alde 
batera utzita. Hala, ez dugu informaziorik habitat  horien egiturazko alderdiei buruz: oihanpearen osaera, 
zuhaitz- eta zuhaixka-geruzen heterogeneotasuna, intereseko bigarren mailako espezieen ugaritasuna, egur 
hilaren bolumena, zuhaitz zaharren, helduen edo zaharkituen dentsitatea, baso-inguruneko soilguneen 
dentsitatea, eta abar. Hala eta guzt iz ere, gutxi maneiatutako unaden aldean, naturagune babestuaren 
basoetan erabilgarri dagoen egun hilaren bolumena —tamaina txikikoa nahiz handikoa, zut ik zein eraitsita 
dagoena— gutxi maneiatutako basoetakoa baino nabarmen txikiagoa da, eta antzeko zerbait  gertatzen da 
zuhaitz helduen eta oso helduen dentsitatearekin.

Zaila da, beraz, NBko basoen egungo kontserbazio-egoeraren ebaluazio zehatzik ezartzea, kudeaketa berriz 
bideratzea ahalbidetuko duten indize fidagarrien, konparagarrien eta aldi laburretako aldaketekiko 
sent ikorren bidez. Hortaz, hainbat  eskalatan ebaluatzea ahalbidetuko duten balio kuant itat iboak ezarri 
behar dira. Ildo horretan, egur hilaren neurketa epe laburreko aldaketekiko sent ikor samarra bada ere, 
beste adierazle batzuk, hala nola basoko hegazt ien populazio-joera, koleoptero saproxilikoen ugaritasuna 
eta dibertsitatea edo geruzaz geruzako espezieen dibertsitatea, epe ertain edo luzeko aldaketak 
ebaluatzeko baino ez dira eraginkorrak. 

Armañongo orografiak berak eraginda, baso-masa autoktonoak zat ikatuta eta bakartuta ageri dira nolabait  
ere, eta horrek baldintzatu egiten du haien konektagarritasuna eta funtzionaltasun ekologikoa. Adierazi 
beharra dago, halaber, eskualdeko basoak egur- eta zur-iturri izan direla mendez mende, eta, batez ere, 
baso askoren ordez larratze-eremuak ezarri direla. Horren ondorioz, ia leku osoan ez dago berezko basorik.

Aziendaren ekintzak baso horien egitura eta dibertsitatea baldintzatzen ditu, oihanpeko espezieen 
ugaritasuna eta banaketa aldatzen ditu, eta guzt iz kolokan jartzen du birsortzeko ahalmena, hain irisgarriak 
ez diren eremu zehatzetan izan ezik. Hori bereziki nabaria da zuhaitz-erorketen ondorioz sortutako 
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soilguneetan. Dena den, abere-zamaren banaketa heterogeneoak modu desberdinean eragiten dio 
birsortze horri, zonen irisgarritasunaren arabera. Aziendaren presioari zona eraginpean hartu duten 
etengabeko suak gehitu behar zaizkio. Izan ere, larre-azalera handitzeko egin diren su horien ondorioz, 
azkenean lur horiek degradatu egin dira eta txilardiak eta otadiak basoak ordeztera iritsi dira. Ildo horretan, 
bereziki nabarmena da ahuntz-taldeen presentzia baso horien bilakaera naturalean izaten ari den eragin 
negat iboa, kolokan jartzen baitu horien birsorkuntza eta intereseko landare-espezieen kontserbazioa. 
Horixe gertatzen da kare-amilburupeko basoen kasuan Jorrios eta Peña del Cuadro mendiguneetan eta 
Sopeñako artadian.

Gaur egun ez da inongo jarduketarik garatzen NBko artadietan. Harizt iei aplikatutako basogintzako 
kudeaketa, ordea, mazelen goialdeak basoberritzeko lanetan zentratzen da, jatorrizko landaredia 
lehengoratzeko asmoz, eta baso-masaren gainerakoan ez da baso-ust iapenik planteatzen.

Amezt i-orban bakarraren egoera kezkagarria da. Izan ere, egungo egoeraren ondorioz, bakartua eta 
aziendaren ekintzak oso eraldatua, murriztu egin da pixkanaka, ia birsorkuntza naturalik eta egur hilik 
gabeko zuhaizt i txiki bat  izatera iritsi arte. 

Haltzadien kasuan, haien espazio potentzialaren parte handi bat  basoberritzeek okupatzen dute, bereziki 
NBaren behealdean. Basoberritze horiei lotutako basogintzako lanek ere —baso-pistak eta zura ateratzeko 
bideak egitea eta zura ateratzeko lanak berak— eragin nabarmena dute baso horien degradazioan. NBko 
ingurune horiei loturik, zenbait  espezie mehatxatu aurkitzen ditugu, hala nola Culcita macrocarpa eta 
Woodwardia radicans, Habitaten Zuzentarauaren II. eta IV. eranskinetan jasoak, okupazio-eremuaren 
murrizketa izan dutenak. Populazioen tamaina txikia denez, oro har azalera txikia hartzen duten oin gutxi 
batzuetara mugatua, populazioak oso kalteberak dira ustekabeko inpaktuen unean uneko egoeren aurrean 
—luiziak, isurketak, ist ripuak eta abar—, eta hezetasunaren eta argitasunaren aldaketekiko oso sent ikorrak 
gainera. Erreketan eta haien inguruetan egiten den basogintzako jarduerak ere baldintzatu egiten du haien 
kontserbazio-egoera, eta bereziki garrantzitsua da Los Ladrones errekan ezagutzen diren populazioak 
mantentzea.

El Picon, La M azuela, Peñanegra eta Jorrios mendietako kareharrizko harkaitzetan, gutxi gorabehera 22 ha-
ko guzt izko azaleraren gainean, baso-formazioen lau orban kokatzen dira. EUNIS landaredi-mapan (2009) 
Pagadi basofiloei eta Arantzadi kaltzikolei atxiki bazaizkio ere, haien egitura-ezaugarriak, osaera espezifikoa 
eta kareharrizko harkaitzetako kokapena kontuan izanik, beharbada ez da sailkapenik egokiena, eta Kare-
amilburupeko baso mistoak (EB kodea: 9180* ) izan daitezke ziur asko. Ildo horretan, alderdi hori zehaztu 
egin beharko litzateke eta, hala badagokio, habitat  horrek NBan duen banaketari buruzko xehetasun-
kartografia egin.

Duela gutxi, karramarro autoktonoaren (Austropotamobius italicus) populazioen presentzia egiaztatu da 
hainbat  erreka-tartetan. Espeziea Habitaten Zuzentarauaren II. eranskinean jasota dago eta, duela gutxi, 
Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan jaso da, ‘Galzoriko espezieen’ kategorian, eta populazioek 
NBaren esparruan duten banaketa ezarri da. Nolanahi ere, espezie horren populazioen kalteberatasuna 
kontuan hartuta, populazioen tamainaren eta kokapenaren aldian behingo jarraipenak egitea komeni da. 
Karramarroa bizi den uraren kalitatea eta ibai eta erreken dinamika naturala eraldatzea, bi karramarro-
espezie aloktonoren presentziak (karramarro seinaleduna eta karramarro amerikarra) eragindako 
gaixotasunak hedatzeak dakarren mehatxua eta populazio urrien ezkutuko arrantza dira ornogabe horren 
mehatxu nagusiak. 

Bisoi amerikarrari dagokionez, ez da haren presentziarik egiaztatu Armañongo erreketan, baina EAEn duen 
presentzia, non espezie hori erauzteko kanpainak egiten bait ira, arrisku nabaria da Armañonen bisoi 
europarraren populazio egonkorrak finkatzeko. Nolanahi ere, haltzadien eta uren kalitatearen egungo 
egoerak ez du ahalbidetzen bisoi europarraren (M ustela lut reola) populazio egonkorrik ezartzea, nahiz eta 
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Armañongo mendietako goi-ibarretako errekak espeziearentzako intereseko eremutzat  jo diren eta 
hurbileko herrietan espeziearen presentzia egiaztatu den.

Azken urteotan Armañongo basoetan baso-aprobetxamendurik egin ez bada ere, basoak ez dira bilakatu 
estadio helduagoetara eta egitura konplexuagoetara, orbanak munta handikoak ez direlako eta 
abeltzaintza-jarduerak eragotzi duelako. Alde horretat ik, funtsezkotzat  jotzen da masa horiek bilakaera 
naturalean utziko dituen kudeaketa egitea, halako esku-hartze txikiak eginda, zertarako eta egiturazko 
dibertsitatea areagotzeko, egur hilaren kopurua handitzeko eta oihanpe aberatsa garatzeko; horrela poliki-
poliki hobetuko baita habitat  horien kontserbazio-egoera.

Ez da ahaztu behar baso horiek —harizt iak bat ik bat— garai batean okupatzen zuten azaleraren zat i handi 
bat  gaur egun konifero aloktonoen basoberritze komertzialek okupatzen dutela. Ildo horretan, plantazio 
horietako gehienak lurzoru publikoan daude eta ikusi da pagoak edo haritzak bezalako espezie autoktonoak 
berez birsortzen ari direla. Beraz, aukera bikaina izan daiteke hazten ari diren baso natural horiek finkatzera 
bideratutako lanak egiteko, horrela lortuko baita formazio horien azalera banaketa potentzialaren eremuan 
handitzea eta haien arteko konexio ekologikoa hobetzea. Horren harit ik, mendi publikoen gaineko eskari 
sozialek mendiak kudeatzeko eredu berriak ezartzea ahalbidetzen dute, ingurumeneko ondasunez eta 
zerbitzuz hornitzera bideratuak.

Horiek horrela, baso-plantazioek okupatzen dituzten 753,46 hektareetat ik % 33,1 (249,39 ha) baino ez 
lirateke kokatuko kudeaketa publikoko lursailen gainean. Gainerako 504 hektareak, berriz, partzuergoko 
lursailak edo auzotarrentzako emakidei dagozkienak dira, interes pribatu aldakorrei erantzuten dietenak 
beraz. Horrek zailtasunak ekar litzake formazio horiek kudeatzeko eredu bakarra ezartzerakoan, 
kontserbaziorako intereseko basoko habitatak lehengoratzeari begira. Adierazi beharra dago Turtziozko eta 
Karrantzako udalek finantzaketa-iturri urriak dituztela eta plantazio produkt iboek baliabideen zat i 
garrantzitsua ekartzen dietela. Ildo horretan, lankidetza-mekanismoak art ikulatzeko aukera aztertu beharko 
litzateke, gaur egun espezie aloktonoen plantazioek okupatzen dituzten partzeletan baso autoktonoa 
lehengoratzeko, horrek aukera emango bailuke basoak lehengoratzearen aldeko kudeaketa proakt iboan 
aurrera egiteko, mendien jabeei errenta-galerarik eragin gabe.

Nabarmendu beharra dago, azkenik, heldutasun-egoera aurreratuan dauden konifero-masa batzuek, hala 
nola Sopeñako pinudiek, basoko harrapari-espezie batzuen kontserbaziorako balio erlat iboa dutela, eta 
horietan basoak ust iatzeko mozketak egitea negat iboa izan daitekeela harrapari horien kontserbaziorako.
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4.3.4. Kontserbazio-egoera

Habitata Deskribapena
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9120
Pagadi azidofilo atlantikoak, Ilex oihanpedunak, 
eta batzuetan Taxus-dunak (Quercion robori-

petraeae edo Ilici-Fagenion)
I M I M

(Funtzioak)
D

91E0*
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-eko 
ibarbasoak

M
(Egitura)

I

D M

9230
Quercus robur eta Quercus pyrenaica-dun harizti 
galaikoportugesak

M M I M

9340 Quercus ilex eta Quercus rotundifolia-ko basoak I I I I

-
Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloa 
eta pagadi basofiloa

M I D M

F: Egokia; I: Desegokia; M: Txarra; D: Ezezaguna



ARM AÑON – II. eranskina. M emoria. 2019ko ekaina 48

4.4. KOM UNITATE ERRUPIKOLAK

4.4.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Funtsezko elementua Justifikazioa

Komunitate errupikolak:

Landaredi kasmofit ikodun malda 
arrokatsu kaltzikolak (EB kodea: 8210)

Intereseko hegazt i errupikolak: Neophron 

percnocterus.

Intereseko beste fauna-espezie batzuk: 
Chionomys nivalis.

– Armañongo malda arrokatsuek haiei lotutako fauna eta flora 
aberatsa hartzen dute, gutxi gorabehera azaleraren % 17an 
hedatuta.

– Armañon Hegazt i Nekrofagoentzako Interes Bereziko Eremu gisa eta 
Batasunaren Intereseko Espezie Nekrofagoen Elikadurarako Babes 
Eremu gisa jaso da Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren 
Intereseko Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planean.
NBak intereseko hegazt i-espezieen populazioak ditu: Bubo bubo, 

Corvux corax, Falco peregrinus, Falco t innunculus, Gyps fulvus, 

Neophron percnocterus, Pyrrhocorax graculus eta Pyrrhocorax 

pyrrhocorax.

– Harkaizt i horietan dauden harrapari errupikola guzt iak Hegazt ien 
2009/ 147/ EE Zuzentarauaren 1. eranskinean jasota daude.

– Iberiar penintsulako sai zurien populazioari buruzko azken datuen 
arabera —Europako populazioaren % 75 baino gehiago hartzen du 
lurraldeak—, banakoen kopuruak nabarmen egin du behera, % 30 
inguru. NBaren esparruan espezie horren bi umatze-lurralde 
ezagutzen dira.

– Erabiltzen dituzten habitat  batzuk abeltzaintza-erabilera estentsiboa 
mantentzearen mendekoak dira eta haien kontserbazioa 
gainbeheran dauden jarduera t radizionalak mantentzearen mende 
dago.

– Ranero Haitzetako harkaizt ietan dago EAEn elur-lursaguarentzat  
(Chionomys nivalis) ezagutzen diren hiru lekuetako bat . 

– Sopeñako kareharrizko harkaizt ietan kokatzen da EAEn ezagutzen 
diren Sempervivum vicentei espeziearen bi populazioetako bat , eta 
Prunus lusitanica espeziearen ale bakarra ezagutzen da Armañonen; 
salbuespen modura agertzen da ingurune horietan, Ranero Haitzen 
inguruetan. Halaber, Paris quadrifolia espezie mehatxatua ere 
bertan dago.

– Landare errupikola mehatxatu gehienen babes-erregimena handitu 
egin da EAE mailan 2011ko urtarrilaren 10eko Aginduaren bitartez.

Habitat  arrokatsuak Armañonen hedadura handiena duten habitat  mota dira, 502,75 ha okupatzen baitute, 
NBaren azaleraren % 16,74. Hala ere, azalera ez da habitat  horrek sarean duen ordezkaritzaren 
nahikotasuna hobekien adierazten duen datua, hori ez baita kalkulatzen habitatak berak okupatzen duen 
azaleraren arabera, bi dimentsioko proiekzioaren bidez plano baten gaineko irudikapenak hartzen 
duenaren arabera baizik, eta horrek gutxietsi egiten du okupazio erreala, harkaizt ien altuerak baldintzatuta 
baitago. Gainera, habitat  horren balioa, neurri handi batean, kontserbaziorako balioa duten flora-espezieak 
eta hegazt i mehatxatuen habiagintzako puntuak hartzeko harkaizt ien kalitatean datza.

Armañon funtsezko naturagunetzat  jotzen da habitat  hori EAE mailan kontserbatzeko. Izan ere, Natura 
2000 Sareko espazioetan dagoen habitat  mota horren azaleraren % 12,51 hartzen du. Horren adierazgarri 
bikainak dira masa arrokatsu hauek: Ranero Haitzak, Peña del Cuadro, Sopeñako Haitzak eta Jorrios 
eremua.

Arrokari lotutako inguruneetan fauna errupikola da elementu garrantzitsuenetako bat . Armañonen ugari 
samarra eta askotarikoa da. Nabarmentzekoa da sai zuriaren (Neophron percnopterus) presentzia, 
ugaltzaile gisa, penintsulan populazio-gainbehera nabarian baitago eta NBan bi bikote ugaltzaile baitaude. 
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Hori dela eta, Armañon funtsezkotzat  jotzen da populazio horiek epe luzera mantentzeko; horrexegat ik 
dago Hegazt i Nekrofagoentzako Interes Bereziko Eremu gisa eta Batasunaren Intereseko Espezie 
Nekrofagoen Elikadurarako Babes Eremu gisa jasota Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko 
Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planean.

Azkenik, ingurune arrokatsuei lotutako ornodun txiki bat  aipatu behar da: elur-lursagua (Chionomys 
nivalis). EAEn ezagutzen zaizkion hiru populazioetako bat  Armañonen dago, nahiz eta naturagunean egin 
diren azken prospekzioetan ezin izan den baieztatu haren presentzia. Hori dela eta, haren okupazio-eremua 
ezezaguna da.

4.4.2. Presioak eta mehatxuak

Habitata Kodea Presioa/ M ehatxua

A04.01.04 Ahuntzen larratze intentsiboa 

A04.02.04 Ahuntzen larratze ez-intentsiboa 

D01.01 Bidexkak, pistak, bidegorriak 

G01.02
Txangozaletasuna, zaldiketa eta ibilgailu motorgabeen 
erabilera 

G01.08 Aire zabaleko beste kirol batzuk eta aisia-jarduerak

J03.01
Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo 
galtzea

K02.01 Aldaketak espezieen osaeran (segida) 

M 01.01 Tenperatura igotzea eta muturreko tenperaturak

Landaredi kasmofit ikodun malda 
arrokatsu kaltzikolak (EB kodea: 
8210)

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago

Espeziea Kodea Presioa/ M ehatxua

A04.03 Larratze-sistemak bertan behera uztea, larratzerik eza

C03.03 Energia eolikoaren produkzioa

D01.01 Bidexkak, pistak, bidegorriak 

D02.01 Linea elekt rikoak eta telefono-lineak

F03.02.03 Tranpaz harrapatzea, pozoiak, ezkutuko ehiza

G01.02
Txangozaletasuna, zaldiketa eta ibilgailu motorgabeen 
erabilera 

G01.04.01 Alpinismoa eta eskalada

J03.01
Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo 
galtzea

Neophron percnopterus

J03.01.01 Harrapakin eskuragarriak murriztea (sarraskia barne)

F03.02.03 Tranpaz harrapatzea, pozoiak, ezkutuko ehiza

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo 
galtzea

M 01.01 Tenperatura igotzea eta muturreko tenperaturak

Chionomys nivalis

M 01.02 Lehorteak eta prezipitazio gutxiago

4.4.3. Beste faktore eta baldintzatzaile batzuk

Harkaizt ien inguruneei lotutako landarediari eta florari dagokionez, kalteberatasun handikoa dela 
nabarmendu behar da, urrakortasunaren, hazkunde-garai laburraren, birsortzeko potentzialtasun txikiaren 
eta bakartze-maila handiaren ondorioz. Izan ere, populazioak gutxi dira eta ale gutxiz osatuak gainera, eta 
horrek zailago egiten du haiek lehengoratzea. Egoera hori oso nabarmena da Portugal erramuaren (Prunus 
lusitanica) kasuan, edozein inpaktuk berekin ekar baitezake Armañonen egiaztatuta dagoen ale bakarraren 
desagerpena. Armañonen espezie hori babesteko eta lehengoratzeko ekintzak abian jartzeak espeziearen 
eskualde-mailako kontserbazio-egoera hobetzen lagunduko du.

M endilerroan ahuntz-azienda ibiltzeak —2013. urteko datuen arabera, gutxienez 78 abelbururen 
presentzia egiazta daiteke, guzt iak ere bi abeltzainenak—, gisa horretako inguruneetarako joera 
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nabarmena duenez, harkaizt ietako landarediaren garapen naturala eragozten du, ahuntzek kimuak jaten 
dituzte eta. Halaber, ondorio negat iboak ditu flora-espezie mehatxatuen populazioen kontserbazio-egoeran 
nahiz espezie horiek lehengoratzeko eta mantentzeko lanetan, bereziki Sempervivum vicentei espeziearen 
kasuan. Izan ere, ahuntzek espezie horren oinaldeko errosetak kaltetzen dituzte, eta aleak harkaizt ietako 
ertzetan eta zona ez hain irisgarrietan bakartzen dituzte. 

Aurreko guzt ia dela eta, harkaizt iak bilakaera naturalean uztera eta eraldaketa antropikoetat ik kanpo 
mantentzera bideratu behar da haien kudeaketa.

Hegazt i-faunari dagokionez, espezie errupikolak eragozpenekiko oso sent ikorrak dira, eta beren lurraldeak 
uztera ere iristen dira. Beraz, prebentzio- eta babes-neurriak muturrera eraman behar dira. Espezie horien 
habitatak leku helezinak edo aire zabaleko jarduerak garatzeko ez oso aproposak izaten diren arren, NBan 
jarduera horietako batzuk egiten dira, hala nola mendi-ibiliak edo mendiko bizikleta. Jarduera horiek ez 
daude araututa eta eragina izan dezakete harkaizt ien eta horiei lotutako espezieen kontserbazio-egoeran. 

Bestalde, linea elekt rikoak eta zentral eolikoak bezalako instalazio batzuek inpaktu nabarmenak ekar 
ditzakete hegazt i-espezie jakin batzuen gainean. Ildo horretan, sai zuriaren (Neophron percnopterus) 
presentzia nabarmentzen da, “ Kaltebera”  gisa katalogatua eta Armañonen ugaltzaile gisa dagoena. Hortaz, 
gisa horretako azpiegiturak instalatzeko egin diren ingurumen-inpaktuaren azterketa ugarik adierazten 
duten moduan, 5 km-ko segurtasun-tartea utzi behar dela irizten zaio, distantzia horretat ik aurrera haize-
sorgailuek espezie horri eragozpenik sortzen ez dietela uste baita oro har. Adierazi beharra dago, era 
berean, 2009. urtean zentral eolikoek sai zuriaren gainean dituzten eraginen inguruan egindako azterketa 
batek ondorioztatu zuenez, populazio-tamainek behera egiten dutela eta, hortaz, espeziea iraungitzeko 
probabilitateak gora egiten duela ereduetan parke eolikoek sortzen duten heriotza-tasa sartzen denean. 
Izan ere, azterketa horrek proposatu zuen zentral eolikorik ez instalatzea galzoriko hegazt ientzako zona 
krit ikoetan, eta horixe da Armañonen kasua. Aurreikuspenen arabera, beraz, eragin jasanezinak sortuko 
lirateke, are gehiago kontuan hartzen badugu espeziearen populazioak beheranzko joera izan duela azken 
urteetan. 

Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Plana da 
sai zuria eta sai arrea EAE mailan kontserbatzeko t resna. Beraz, Armañon esparruan aplikatzeak haien 
populazioen egoera hobetzen lagunduko du. Nolanahi ere, ez da ahaztu behar mugitzeko gaitasun handia 
duten espezieak direla. Beraz, horien kudeaketa dokumentu honen lurralde-esparrua baino eskala 
handiagoan planteatu behar da, umatze-eremuak zein bizi-eremuak babesteko. Halaber, funtsezkotzat  
jotzen da EAEko mugetat ik harantzago doazen beste eskualde batzuekin koordinatzea eta lankidetzan 
jardutea, bereziki sai zuriaren kasuan. Gainera, espezie nekrofago horiek kudeatzeko ezinbestekoa da 
berorien kontserbazioarekin bateragarria den abeltzaintza estentsiboa mantentzea.

Adierazi beharra dago, azkenik, NBa iparraldeko muturret ik zeharkatzen duen Penagos - Gueñes 400 kV-
eko linea elekt rikoa heriotza-faktorea izan daitekeela espezie horientzat , elekt rokuzioaren zein talken 
ondorioz, eta hori arriskutsua izan daitekeela ingurune horiei lotutako hegazt i-espezieak ez ezik, Armañon 
erabiltzen duten hegazt i harrapari guzt iak ere kontserbatzeko. 

Elur-lursaguari dagokionez, esan behar da espezie horren biziraupenerako mehatxu nagusietako bat  dela 
populazioak txikiak izatea eta zat ikatuta egotea. Populazio horientzat  faktore estokast ikoen ondoriozko 
(demografikoak, ingurumenekoak edo genet ikoak) mehatxua handia da eta espeziearen galera ekar dezake.
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4.4.4. Kontserbazio-egoera
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B
an

ak
et

a-
er

em
u

a 
ed

o
 

ta
rt

ea

E
g

it
u

ra
 e

ta
 

fu
n

tz
io

 
es

p
ez

if
ik

o
ak

E
to

rk
iz

u
n

er
ak

o
 

au
ke

ra
k

E
b

al
u

az
io

 
g

lo
b

al
a

8210
Landaredi kasmofitikodun malda arrokatsu 
kaltzikolak

F F I I

F: Egokia; I: Desegokia; M: Txarra; D: Ezezaguna
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Neophron percnopterus F F F I I

Chionomys nivalis D D F I I

F: Egokia; I: Desegokia; M: Txarra; D: Ezezaguna
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4.5. KIROPTEROAK

4.5.1. Deskribapena eta just ifikazioa

FUNTSEZKO ELEM ENTUA, 

kiropteroak:

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros 

Rhinolophus euryale

M yot is daubentonii

M yot is emarginatus 

M yot is bechsteinii

M yot is nat tereri

M yot is myot is

Nyctalus leisleri

Pipist rellus pipist rellus

Pipist rellus kuhlii

Eptesicus serot inus

Plecotus auritus

Tadarida teniot is

M iniopterus schreibersii

– Armañonek potentzialtasun handia du kiropteroetan komunitate aberatsa eta 
askotarikoa izateko, baso-habitatak askotarikoak direlako eta inguru karst ikoa 
delako. Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren kiroptero-espezieetako 15 daude, 
gutxienez, NBan. Nabarmentzekoa da espezie hauen presentzia: Rhinolophus 

euryale, R. ferrumequinum, M iniopterus schreibersii, M . bechsteinii edo M . 

emarginatus.
– Kiroptero-espezie guzt iak Habitaten Zuzentarauaren IV. eranskinean jasota daude 

eta batzuk, gainera, II. eranskinean ere bai, eta autonomia-erkidegoaren eta 
estatuaren mailan katalogatutako espezieak dira.

– Prestatzen ari den Euskal Autonomia Erkidegoan Kiroptero Harpetarrak 
Kudeatzeko Baterako Planak lehentasunezko babeslekutzat  jotzen du Santa Isabel 
haitzuloa.

– Santa Isabel haitzuloan kokatzen da ferra-saguzar mediterraneoaren (Rhinolophus 

euryale) EAEko babesleku nagusia, Europako mendebaldeko testuinguruan 
garrantzitsuenetakoa. Espezie hori ‘galzoriko espezie’ gisa katalogatuta dago eta 
bi populazio gune ezagun besterik ez ditu EAEn: Lea-Art ibai eta Karrantza.

– Bechstein saguzarraren (M yot is bechsteinii) duela gutxiko aipamenak daude; 
galzoriko espeziea da.

– Espezie horietako askok “ Turismoak ust iatu gabeko haitzuloak (EB kodea: 8310)”  
Batasunaren intereseko habitata erabiltzen dute beren bizi-zikloaren uneren 
batean.

– Populazioaren ugaritasunari, estatusari eta joerari buruzko informazioa urria da 
benetan talde honetan, baina zenbatespenen arabera ornodun-espezie 
mehatxatuenen artean daudela uste da. 

– Gizakiak lurraldeaz egiten duen erabileraren mendekoak dira —abeltzaintza, 
basogintza eta jolas-erabilera—, eta espezie harpetarrak gizakiaren perturbazio 
eta eragozpenekiko oso sent ikorrak dira.

– Saguzarren habitatak egoki maneiatzea onuragarria da basoko beste espezie 
intsektujale edo t rogloditentzat .

Armañonen ugari dira ugaztun-espezie batzuek babesleku gisa erabiltzen dituzten barrunbeak, eta horietan 
era askotako inguruneak daudenez, kiropteroen komunitate oparoa bizi da bertan. Gutxienez 15 espezieren 
presentzia erregist ratu da: Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus euryale, 

M yot is daubentonii, M yot is bechsteinii, M yot is emarginatus, M yot is nat tereri, M yot is myot is, Nyctalus 

leisleri, Pipist rellus pipist rellus, Pipist rellus kuhlii, Eptesicus serot inus, Plecotus auritus, Tadarida teniot is eta 
M iniopterus schreibersii. Dena den, basoko habitaten zein egitura geologikoaren potentzialtasuna kontuan 
hartzen badugu, litekeena da, prospekzioen intentsitatea areagotuz gero, bertan dauden kiroptero-
espezieen kopurua handitzea, eta zerrendari beste espezie batzuk gehitzea, hala nola Pipist rellus pygmaeus 
edo Barbastella barbastellus.

4.5.2. Presioak eta mehatxuak

Espeziea Kodea Presioa/ M ehatxua

A02 Nekazaritzako jardunbideak aldatzea

A07 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera

A10.01 Heskaiak eta ibarbasoak edo zuhaixkak kentzea

B02 Baso eta plantazioen kudeaketa

B02.03 Oihanpea kentzea

B02.04 Zuhaitz hilak edo narriatuak kentzea

Rhinolophus ferrumequinum, R. 

hipposideros, R. euryale, M yot is 

daubentonii, M . emarginatus, M . 

bechsteinii, M . nat tereri, M . myot is, 

Nyctalus leisleri, Pipist rellus 

pipist rellus, P. kuhlii, Eptesicus B04 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera 
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(basogintza)

E06.02 Eraikinak berritzea eta berreraikitzea

F03.02.03 Tranpaz harrapatzea, pozoiak, ezkutuko ehiza

G01.04.02 Espeleologia

G01.04.03 Haitzuloen bisita turist ikoak

G05.04 Bandalismoa

G05.07
Kontserbazio-neurririk ez izatea edo haiek gaizki 
kudeatzea 

G05.08 Haitzuloak eta galeriak ixtea

H06.01 Zarata, kutsadura akust ikoa

serot inus, Plecotus auritus, Tadarida 

teniot is eta M iniopterus schreibersii

J03.01 Habitat  baten ezaugarri espezifikoak murriztea edo 
galtzea

4.5.3. Beste faktore eta baldintzatzaile batzuk

Oraingoz, Armañonen dauden kiroptero-espezieei buruzko ezagutza ez da behar bestekoa, haien 
populazioen ugaritasunari eta tamainari, habitat  egokiak biltzen dituzten zonei, umatze- eta hibernazio-
babeslekuen kokapenari eta elikatze-zonei dagokienez bereziki. Populazioak egiazki zertan diren eta egun 
zer joera duten ez jakitearen ondorioz, zaila da kokaleku zehatzetan neurri egokiak hartzea.

Santa Isabel haitzuloa lehentasunezko babeslekua da, eta Karrantzaren nahiz Agüeraren (Villaverde 
Turtziozt ik uretan behera) ibai-arroak, 400 metroko alt itudera arte, lehentasunezko eremuak dira Euskal 
Autonomia Erkidegoan Kiroptero Harpetarrak edo Eraikinetan bizi direnak Kudeatzeko Baterako Planaren 
arabera. Hori ikusita, baikor izan gaitezke haietan bizi diren espezie mehatxatuen kolonien kontserbazioari 
dagokionez. Alabaina, barrunbeetan oro har jende asko sarri ibiltzea mehatxua da kolonia horiek 
kontserbatzeko. Izan ere, lurpeko sistema eraldatzeaz gain (pintadak, lurzorua t rinkotzea, egitura 
hautsiak…), saguzarrak zuzenean hartzen ditu eraginpean (zaratak, argiztapena, tenperatura igotzea, 
animaliekiko harreman zuzena…).

Armañonen aipatzen diren espezie guzt iek joan-etorri nabarmenak egiten dituzte beren babeslekuen eta 
ehiza-eremuen artean, baita izan ditzaketen umatze-babeslekuen artean ere, alde batera utzita distantzia 
laburreko migratzaileak direla; beraz, gizakiak eragindako kalteak paira ditzakete, hala nola beren habitatak 
eraldatzea edota eskura dagoen elikadura murriztea, hala babeslekuetako eragozpenek nola biozidak 
erabiltzeak eraginda, eta horrek NBaren mugez haratago har ditzake eraginpean. Ildo horretan, 
babeslekuak NBaren esparruan dituzten kiropteroen kolonietako batzuek seguruenik naturaguneko zenbait  
eremutan zein hurbileko zonetan bilatzen dituzte ehizakiak. Joan-etorriak egiteko tamaina handiagoko 
baso-masak konektatzen dituzten heskai edo zuhaizt ien sarea hautatzen dute. Beraz, espezie horien 
kontserbaziorako funtsezkoa da behealdeko zonetako landazabal at lant ikoko paisaia osatzen duten 
belardiak eta heskaiak (340 ha gutxi gorabehera) mantentzea. Behatutakoaren arabera, Santa Isabel 
haitzuloko R. euryale espezieko banakoen kopururik handienak NBt ik kanpo ditu bizi-eremuak, eta horrek 
zaildu egiten du haien kontserbazioa. Polit ika sektorialak NBaren mugetat ik haratago inplementatzeko 
premia azpimarratzen du horrek.

M asa hostozabal autoktonoak zein belardiak eta heskaiak kendu eta horien ordez espezie aloktonoen 
plantazio komertzialak ezartzeak larriki oztopatzen du kiroptero gehienen kontserbazioa. Izan ere, sistema 
sinpleak, homogeneoak eta adinkideak dira, ehizaki-espezieen biomasa gutxi sortzen dute eta ia ez dute 
babesleku gisa erabil daitekeen barrunberik.

Haitzuloetako babeslekuei dagokienez (egungoak zein potentzialak), esan behar da ezinezkoa dela haien 
kartografia habitaten mapan jasotzea, handiak bait ira azaleraz eta lurpean baitaude, baina argi dago 
Batasunaren intereseko habitatak direla: “ Turismoak ust iatu gabeko haitzuloak”  (EB kodea: 8310). 
Barrunbe horietako gehienak nekez iristeko modukoak dira eta pentsa daiteke ez dutela bisita askorik 
izaten. Ezer gutxi dakigu haien kontserbazio-egoeran eta lotutako fauna harpetarrean eragina duten 
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faktoreei buruz. Alabaina, oso garrantzi ekologiko handia dute. Izan ere, berezko balio geologikoaz gain, 
hartzen duten fauna harpetarrak oro har endemikotasun-maila handia du eta ingurunera oso egokituta 
dago. Hori dela eta, oso urrakorrak eta kalteberak dira kanpoko perturbazioen aurrean.

Zuhaitzetako barrunbeak eta arrailak ezinbesteko babeslekuak dira basoko kiropteroentzat . Hortaz, zuhaitz 
helduen oinak behar dituzte, eta Armañonen ez dira oso ugariak. Alabaina, heskai-sistema korapilatsuak 
ere ase ditzake behar horiek, NBan heskaiak maiz egoten bait ira eite eta adin nabarmeneko espezie 
autoktono hostoerorkorren oinez osatuta. Bestalde, NBan dauden basoen dibertsitatea, harizt iak, artadiak, 
pagadiak edo haltzadiak han-hemenka, zuhaitz-espezie ugariren presentziarekin batera, interes handikoa 
da.

Zona hezeak eta errekak erakargarriak dira saguzarrentzat ; ura edateko eta elikagaiak eskuratzeko 
erabiltzen dituzte, intsektu-kontzentrazio handia dago eta. Horregat ik, uraren baldintza fisiko-kimikoak 
eraldatzeak eta edozein arrazoiren ondorioz kutsatzeak oso eragin negat iboa du, ingurune horien berezko 
kontserbazio-egoeran ez ezik, kiropteroen komunitatea mantentzeko eginkizunean ere.

Kiropteroen habitatet ik hurbil dauden laboreetan izurriteak kontrolatzeko produktu toxiko ez-espezifikoak 
erabiltzeak murriztu egiten du eskura dauden ehizakien dibertsitatea. Arazo bera dago baserri eta eraikin 
zaharretako zura t ratatzeko erabilitako produktu batzuekin (organokloratuak), azken urteotan saguzar-
espezie batzuen koloniak oso-osorik desagerrarazi bait ituzte Euskal Autonomia Erkidegoan, hala nola ferra-
saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum), Geoffroy saguzarra (M yot is emarginatus), iparraldeko 
belarrihandi arrea (Plecotus auritus) eta hegoaldeko belarrihandi grisa (Plecotus aust riacus). 

Azkenik, jendeak ez daki zer-nolako eginkizun onuragarria betetzen duten espezie horiek, bet idanik irudi 
txarra izan dute, eta eragozpen txikiak sor ditzakete eraikin eta instalazioetan babesa hartzen dutenean; 
horrek guzt iak espezie horien aldeko neurrien aplikazioa baldintzatu dezake.

4.5.4. Kontserbazio-egoera
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Rhinolophus ferrumequinum / Rhinolophus hipposideros 

/ Rhinolophus euryale / Myotis bechsteinii / Myotis 

nattereri / Myotis emarginatus / Myotis myotis / 

Miniopterus schreibersii

D D I D D

Myotis daubentonii / Nyctalus leisleri / Pipistrellus kuhlii / 

Eptesicus serotinus / Plecotus auritus / Tadarida teniotis
D D I F D

Pipistrellus pipistrellus F D I F I

F: Egokia; I: Desegokia; M: Txarra; D: Ezezaguna
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5 .-  KONTSERBAZI ORAKO I NTERESEKO BESTE ZENBAI T ELEMENTU

5.1. GEOLOGIA-INTERESDUN LEKUAK

Euskal Autonomia Erkidegoko Geologia Interesdun Lekuen Inbentarioan jasotako geologia-interesdun 
lekuak dira, Armañon NBan daudenak.

5.1.1. Raneroko plataforma karbonatatuaren ertza. GIL 16.

5.1.1.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Plataformaren ertza makroegitura sedimentario bat  da, luzeran 1 km baino gehiago duena eta 600 m-ko 
garaiera hartzen duena. Karrantza ibaiak Albiarreko kareharrietan ebaki duen haizpitartean ikus daiteke; 
izan ere, ibaiak 500 m inguruko lodiera duen Behe Albiarreko serie sedimentario ia horizontal bat  ebakitzen 
du. 

Interes zient ifiko oso altukotzat  jo da ikuspuntu est rat igrafikot ik, eta interes altukotzat  ikuspuntu 
geomorfologiko, hidrogeologiko eta paleontologikot ik.

5.1.1.2. Presioak eta mehatxuak

Presioa Balorazioa (1 - 4)

Landaredi kasmofitikodun malda arrokatsu kaltzikolak (EB kodea: 8210) 1

Garapen-mehatxuak, egungoak edo potentzialak (azpiegiturak, eraikuntzak…) 1

Espoliazio-arriskua 1

5.1.2. Pozalaguako haitzuloa. GIL 64.

5.1.2.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Pozalaguako haitzuloa Ranero mendigunean dago (Bizkaiko mendebaldean), Apt iar-Albiarreko (Behe 
Kretazeoa) sedimentuen arkitektura ondoen ikusten den eremu geografikoetako batean. 

Interes zient ifiko oso altukotzat  jo da ikuspuntu geomorfologiko eta petrologikot ik, eta interes 
ertainekotzat  ikuspuntu hidrogeologikot ik.

5.1.2.2. Presioak eta mehatxuak

Presioa Balorazioa ( 1  -  4 )

Erabilera publikoaren m ehatxuak 1

Garapen-m ehatxuak, egungoak edo potentzialak (azpiegiturak, eraikuntzak…) 1

Espoliazio-arr iskua 1

5.1.3. Karlistaren torka. GIL 67.

5.1.3.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Ranero haitzetako Pico del Carlista mendian du sarrera, 712 metroko garaieran. Sarrera hori 60 bat  metro 
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luzeko leize bat  da, hodi-formakoa, eta 4 m luze eta 1 m zabaleko ahoa du. 

Interes zient ifiko oso altukotzat  jo da ikuspuntu geomorfologikot ik.

5.1.3.2. Presioak eta mehatxuak

Presioa Balorazioa ( 1  -  4 )

Erabilera publikoaren m ehatxuak 1

Garapen-m ehatxuak, egungoak edo potentzialak (azpiegiturak, eraikuntzak…) 1

Espoliazio-arr iskua 1

5.1.4. Raneroko dolomitak. GIL 138.

5.1.4.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Raneroko kareharriak Ramalesko plataforma karbonatatu handiaren ekialdeko muturraren parte dira; 
plataforma horren ertza Soba (Kantabria), Karrantza-Turtzioz (Bizkaia) eta Castro-Urdiales/ Santoña 
(Kantabria) artean zegoen. 

Interes zient ifiko oso altukotzat  jo da ikuspuntu petrologikot ik eta mineral-hobien ikuspuntut ik.

5.1.4.2. Presioak eta mehatxuak

Presioa Balorazioa ( 1  -  4 )

Landaredi kasm ofit ikodun m alda arrokatsu kaltzikolak (EB kodea:  8210) 2

Garapen-m ehatxuak, egungoak edo potentzialak (azpiegiturak, eraikuntzak…) 1

Espoliazio-arr iskua 1

5.1.5. Pozalaguako barita. GIL 144.

5.1.5.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Baritaren mineralizazioa filoniar motakoa da, eta Albiarraren amaieran eta Cenomaniarrean Raneroko 
overstep jokoak kareharri albiarretan sortutako hausturetan kokatua dago.

Interes zient ifiko oso altukotzat  jo da mineral-hobien ikuspuntut ik, eta interes altukotzat  ikuspuntu 
tektoniko/ est rukturalet ik.

5.1.5.2. Presioak eta mehatxuak

Presioa Balorazioa ( 1  -  4 )

Landaredi kasm ofit ikodun m alda arrokatsu kaltzikolak (EB kodea:  8210) 1

Garapen-m ehatxuak, egungoak edo potentzialak (azpiegiturak, eraikuntzak…) 1

Espoliazio-arr iskua 4
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5.1.6. Valnerako failako kaltzita espatikoa. GIL 146.

5.1.6.1. Deskribapena eta just ifikazioa

Jorrios mendiguneko kareharriak Ramalesko plataforma karbonatatu handiaren ekialdeko muturraren 
parte dira; plataforma horren ertza Soba (Kantabria), Karrantza-Turtzioz (Bizkaia) eta Castro-
Urdiales/ Santoña (Kantabria) artean zegoen (ikus GIL 16 eta GIL 138). 

Interes zient ifiko oso altukotzat  jo da ikuspuntu tektoniko/ est rukturalet ik, est rat igrafikot ik eta mineral-
hobien ikuspuntut ik.

5.1.6.2. Presioak eta mehatxuak

Presioa Balorazioa ( 1  -  4 )

Landaredi kasm ofit ikodun m alda arrokatsu kaltzikolak (EB kodea:  8210) 1

Garapen-m ehatxuak, egungoak edo potentzialak (azpiegiturak, eraikuntzak…) 1

Espoliazio-arr iskua 3

5.2. LANDAZABAL ATLANTIKOA

5.2.1. Antzemandako kontserbazio arazo nagusiak

Landa-inguruneko biztanleria zahartzen eta erabilera t radizionalak galtzen ari dira; horren ondorioz, 
zailagoa da ingurune hau mantentzea, belardi, heskai eta zuhaizt i txikien mosaikoa bereizgarri duena. 
Segaldiak, partzela lau eta mekanizagarrienetan izan ezik, gero eta urriagoak dira eta pixkanaka erabilera-
aldaketa gertatzen da baso-plantazioetarantz.

Esan beharra dago ez dela batere erraza ingurune honetan Batasunaren intereseko habitata (sega-
belardiak) eta gainerako belardiak bereiztea. Desberdintasuna belardiaren flora-osaeran datza, eta hori 
belardia maneiatzeko moduaren ondorio da. Alabaina, aldakorra da partzela bakoitzeko segaldi kopurua, 
baita sega-lana amaitu ondoren azienda zuzenean sartzea ere. Beraz, ingurune honen gidalerroak eta 
helburuak bertan dauden belardi guzt ietara hedatuko dira, zuzentarauaren habitatzat  jotzen den ala ez 
kontuan izan gabe.

5.3. HAITZULOAK

5.3.1. Antzemandako kontserbazio arazo nagusiak

Ingurune hau eraginpean hartzen duten mehatxu nagusiak jendeak barrunbeetara egiten dituen kontrolik 
gabeko bisitak dira. Jendearen bisitek eragozpenak sortzen dizkiete saguzarren koloniei eta askotan, 
gainera, estalakt itak eta estalagmitak bezalako elementuak hausten dituzte. Beraz, haitzuloen kokalekuari 
buruzko publizitatea egiteak larriagotu egiten du mehatxu hori. Era berean, sistema karst ikoaren uretara 
kutsatzaileak iristea, batez ere larreak ongarritzeko mindak erabiltzearen ondorioz, mehatxu nagusitzat  
hartu behar da.
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5.4. IBAI-IBILGUAK

5.4.1. Antzemandako kontserbazio arazo nagusiak

Ibaien behealdeko tarteetako haltzadi-azalera oso nabarmen murriztu da, funtsean baso-plantazio 
aloktonoen ondorioz. Horren ondorioz, halaber, egiturazko gabeziak daude egun bizirik dirauten unadetan 
eta arazoak daude habitat  honen konexio-funtzioa betetzeko, guzt iz garrantzitsua lotutako fauna-
espezieentzat , bereziki karramarro autoktonoarentzat .

5.5. ZONA HEZEAK

5.5.1. Antzemandako kontserbazio arazo nagusiak

Ingurune honen izaera azonalaren ondorioz, argi eta garbi dago konfiguratzen duen erregimen hidrikoa 
mantentzearen mendean. Beraz, edozein eraldaketak ezin aurreikusizko ondoreak izan ditzake hezeguneen 
gainean. NBko zona hezeen kartografiarik ez dago, baina flora-populazio oso berezi batzuk lokalizatuta 
daude. Populazio horien tamaina txikiak eta bakantasunak, ordea, areagotu egiten du haien 
kalteberatasuna.

5.6. ETXE-ABEREEN ARRAZA AUTOKTONOAK

5.6.1. Antzemandako kontserbazio arazo nagusiak

M onchina behia, Karrantzako ardi mutur beltza, Enkarterriko astoa, azpigorri ahuntza eta Pot toka zaldia 
etxe-abereen barietate autoktonoak dira, guzt iak ere Enkarterrikoak bertakoak. Gero eta gutxiago 
daudenez, arriskupeko deklaratu dituzte abenduaren 26ko 373/ 2001 Dekretuan, Euskal Herriko bertako 
abere-arrazei eta arrazok sustatzea helburu duten elkarteei buruzkoan.

Batasunaren intereseko habitat  jakin batzuen (txilardiak, larreak eta abar) kontserbazioa eta landa-izaera 
handiko arrazetan oinarritutako abeltzaintza estentsibo t radizionalarena elkarren mendekoak dira. 
Horrelako erabilerak posible dira, tokiko baldintza berezietara egokitutako arraza autoktonoak izan 
badirelako; arraza horiek ezaugarri berezi nabarmen asko dituzte eta tokiko biodibertsitatearen osagai dira.

6 .-  ARMAÑON NATURAGUNE BABESTUKO ZERBI TZU EKOSI STEMI KOAK

Armañon NBaren funtsezko elementuek zerbitzu ekosistemiko hauek eskaintzen dituzte:

19. taula. NBaren funtsezko elementuek eskaintzen dituzten zerbitzu ekosistemikoak.
Zerbitzu mota Zerbitzua Deskribapena

Ganadu- eta ehiza-haragia.

Basafruituak.

Onddoak eta perretxikoak.
Elikagaiak

Eztia.

Ur geza 
Hainbat erabileratarako ur-hornidura (kontsumoa, 
nekazaritza eta abar).

Etxean erabiltzeko eta eskulangintzarako zura eta egurra.
Lehengai biotikoak

Aziendarentzako bazka.

Energia berriztagarriak Nekazaritzako eta basogintzako hondakinen biomasa.

Hornidura

Gordailu genetikoa
Basaflorako eta basafaunako espezie ugariren presentziak 
dakarren dibertsitate genetikoa (endemismoak barne).
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19. taula. NBaren funtsezko elementuek eskaintzen dituzten zerbitzu ekosistemikoak.
Zerbitzu mota Zerbitzua Deskribapena

Ganadu-arraza autoktonoen presentzia.

Sendagai naturalak
Pago-ezkurrak, ezki-lorea, kamamila, elorria, Calluna 

vulgaris, sahatsak, iratzeak eta abar.

Zuhaitzen azpian tenperatuta freskoagoak kontserbatzea.

Airearen hezetasuna ebapotranspirazioaren bidez 
kontserbatzea.

Haizearen abiadura erregulatzea eta indargetzea.

Prezipitazio-erregimena erregulatzea.

Klima-erregulazioa

Karbono-hustulekua.

Atmosferako kutsatzaileak gas-trukearen bidez erregulatzea.
Airearen kalitatearen 
erregulazioa Zuhaitzen azpian tenperatuta freskoagoak erregulatzea eta 

erregulazio termikoa oro har.
Ura lurzoruan infiltratu eta bana dadin indartzea. Ura harrien 
bitartez araztea, kutsatzaileak eta partikula organikoak 
iragazita.

Ekosistema urtarretan ur-korrontearen abiadura 
erregulatzea.

Partikulen sedimentazioa eta, hortaz, uren kalitatea 
hobetzea.

Ziklo hidrologikoaren 
erregulazioa

Akuiferoak kargatzea.

Sustraiek lurzorua egonkortzea, euri-jasen garaian galtzea 
saihesteko.
Materia organikoak uraren lurzoruan zeharreko zirkulazioa 
mantsotzea.

Higaduraren kontrola

Ekosistema urtarretan ur-korrontearen abiadura 
erregulatzea.
Mantenugai-ekarpena.

Lurzoruaren emankortasuna 
mantentzea

Lurzoruaren hezetasuna eta ahalmen kationikoa 
mantentzea.

Euri-jasen garaian ur-fluxua mantsotzea uholdeak 
saihesteko.

Haize gogorren aurkako babesa.
Perturbazio naturalen 
erregulazioa

Baso-suteen arriskua arintzea.

Kontrol biologikoa
Izurriteen prebentzio eta kontrolean garrantzizkoak diren 
hegazti eta kiroptero ugariren presentzia.

Erregulazioa  

Polinizazioa Polinizatzaileentzako elikagai-hornitzaileak.

Jolasa
Mendi-ibiliak, espeleologia, eskalada kontrolatua, bainua, 
aisialdiko ehiza, perretxikoak eta onddoak biltzea, eta abar.

Jakintza zientifikoa Zenbait ikerketa-azterketaren xede 

Prozesu ekologikoen funtzionamenduari buruzko 
prestakuntza.

Ingurumen-hezkuntza 
Ingurumen-dibulgazioa eta funtzio soziala Pozalaguako 
parketxetik
Oso paisaia preziatuak, haien dibertsitatea eta naturaltasuna 
dela eta. 

Arte-adierazpenerako inspirazio gisa (literatura, pintura, 
musika eta abar).

Kulturalak

Paisaiaren gozamen estetikoa 
eta espirituala

Bere baitan biltzeko espazio espiritualak: baselizak, 
santutegiak…
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19. taula. NBaren funtsezko elementuek eskaintzen dituzten zerbitzu ekosistemikoak.
Zerbitzu mota Zerbitzua Deskribapena

Ehiza.
Ikazkintza, lepaketa, asfalto-ustiapena, hargintza.Jakintza tradizionala
Artzaintza, erlezaintza.

Larratze-sistema tradizionalak, asfalto naturalen ustiapena, 
ikazkintza edo lepaketak gure historiaren aztarna bizia dira 
eta euskal identitate kulturalaren parte dira.

Hariztiak garrantzi handikoak dira euskal identitate 
kulturalean.

Ekosistemei oso loturik dagoen euskal mitologia: basoak, 
harkaiztegiak, leizeak, haitzuloak, ibaiak eta abar.

Naturako elementuei lotutako toponimia eta onomastika 
(euskaraz batez ere, eta gaztelaniaz).

Historia: geodibertsitateak haitzulo prehistorikoak eta 
eremitikoak eskaintzen ditu.

Trikuharri, harrespil eta menhirretarako materiala eta zona 
bakoitzari loturiko arkitektura (baserriak, elizak, jauregiak eta 
abar).

Identitate kulturala eta kide 
sentitzea

Herri-kirolak: aizkolariak, harri-jasotzaileak, idi-probak, 
barrenatzaileak…
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