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1.- AURREKARIAK ETA TESTUINGURU ARAUEM AILEA

Izki Naturagune Babestuan (aurrerantzean NB), lurralde-esparru berean lau 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, zuhaitz 

apartekoa, kontserbazio bereziko eremua (aurrerantzean KBE) eta hegazt ientzako babes 

bereziko eremua (aurrerantzean HBBE), azken bi horiek Europako Natura 2000 Sarearen 

barruan.

Izki parke natural deklaratu zuten martxoaren 31ko 65/ 1998 Dekretuaren bidez, eta dagokion 

Natura Baliabideak Antolatzeko Plana (aurrerantzean NBAP) dauka, martxoaren 31ko 64/ 1998 

Dekretuaren bidez onartua. 

Otsailaren 11ko 23/ 1997 Dekretuaren bidez zuhaitz aparteko izendatu zituzten parke 

naturalaren esparruan Antoñanako hagina eta Antoñanako ezki hostozabala, biak ere 

Kanpezuko udalerrian kokatuak. 

Parke naturalaren esparruaren gehiena Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) gisa proposatu 

zuten, Habitaten Zuzentaraua aplikatuta, 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. Gainera, 2000ko azaroan Izki HBBE 

deklaratu zuten, Hegazt ien Zuzentaraua aplikatuta. 

Gero, martxoaren 1eko 33/ 2016 Dekretuaren bidez, NBa KBE izendatu zuten eta KBEa zein 

HBBEa kontserbatzeko neurriak onartu zituzten.

Zenbait  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 33/ 2016 Dekretuaren azken xedapenetat ik lehenak 

honako hau ezartzen du: “ Dekretu hau onartzen denean, Parke Naturalaren eta 

KBE/ Hegazt ientzako BBEaren mugak bat  etortzeko prozedurari ekingo zaio, eta Parke 

Naturalaren NBAPa Naturagune Babestuen t ipologia horiek arautuko dituen dokumentu 

bakar bihurtzeko prozedura ere abiaraziko da, 1/ 2014 Legegintzako Dekretuaren bidez 

onartutako Natura Kontserbatzeko Legearen Testu Bateginaren 18. art ikuluan 

aurreikusitakoaren arabera” .

Beraz, azaldutakoaren arabera eta aipatutako 18. art ikulua aplikatuta, Izki NBa dokumentu 

bakarraz hornitzea izango litzateke kontua. Dokumentu bakar horrek, NBan biltzen diren 

figuren mugaketak bateratzeaz gain, espazio horretan aplikatzekoak diren plangintza-t resnen 

edukiak integratuko ditu, hots: Parke Naturalaren NBAPa eta Izki KBEa eta HBBEa 

kontserbatzeko t resna; eduki horiek NKLTBren 4.2 eta 22. art ikuluetan araututa daude, 

hurrenez hurren.
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Izki Natura 2000 Sarearen barruan sartzeak aldakuntza dakar NB hori kontserbatzeko irizpide 

eta helburuetan. Hori dela eta, NKLTBren 5.2 art ikuluan ezarritakoari jarraikiz, bidezkoa da 

beste NBAP bat  egitea, lehen NBAPa onartu zenet ik igaro den denbora kontuan hartuta 

gainera.

Izki eremuko lehen NBAPak, VI. t ituluan, 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. 

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, ez baitauka gaur egungo ebaluazio-irizpideak 

aplikatzeko natura-baliabideen deskribapenari eta diagnost ikoari buruzko atal espezifikorik. 

NBAP berri honetan parke natural den aldet ik eta Natura 2000 Sareko KBE eta HBBE den 

aldet ik dagozkion eskakizunak integratzeaz gain, ezin dugu ahaztu Izki 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, Izkiko 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, martxoaren 1eko 33/ 2016 

Dekretuaren II. eranskineko (“ Izki KBE/ HBBE: 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. 
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2.- IZKI NATURAGUNE BABESTUAREN EZAUGARRI OROKORRAK ETA ESPARRUA

Izki NBa Euskal Autonomia Erkidegoko hego-ekialdeko sektorean kokatzen da, Arabako 

M endialdeko eskualdean. Honako muga hauek ditu: ipar-mendebaldean, Gasteizko mendiak; 

ekialdean, Azazetako Ega (Berron) ibaia; hegoaldean, Toloño mendilerroaren behealdeko 

haranak; eta, mendebaldean, Trebiñu Konderria (Burgos, Gaztela eta Leon). Naturagunea 

hurrenez hurren Zadorra-Trebiñu eta Ega unitate hidrografikoei dagozkien Ihuda eta Ega ibaien 

isuri-arroetan integratuta dago, biak ere Ebroren demarkazioan.

1 . irudia.  I zki NBaren kokapena EAEn.

Izki NBak baso zabal baten presentzia du bereizgarri. Izki ibaian isurtzen diren erreka askok 

hondeatutako sakan txikiek zeharkatzen duten lautada hareatsu handi baten gainean kokatzen 

da basoa. Izki ibaiak mendebaldet ik ekialdera zeharkatzen du naturagunea eta erreka ugarik 

eta putzu txikiek drainatzen dituzte urak.

Lautada horrek zenbait  goragune eta kareharrizko mendi ditu inguruan, Kapildui - San Kristobal 

kareharrizko goi-lautada deritzona nabarmentzen dela, naturagunearen iparraldean kokatua, 

Kapildui (1.180 m), San Just i (1.021 m) eta San Kristobal (1.055 m) mendiek osatua. Ekialdean 

M antxibio (939 m), Soila (989 m) eta M uela (1.059 m) kareharrizko mendiak altxatzen dira. 

Izkiren ezaugarri geologikoak eta geomorfologikoak interes geologikoko zenbait  lekutan 

nabarmentzen dira, hala nola “ Kanpezuko mueletako aldapa-erliebean”  edo “ M aeztuko 

asfaltoetan” . 

Eremuan dauden litologia, topografia eta orientazio desberdinek era askotako landare-

formazio ugari sortzen dute, ametz-basoa (Quercus pyrenaica) nabarmentzen dela, Europako 

zabalenetakoa. Horrekin batera, pagadi garrantzitsuak aurki daitezke, eta, kareharrizko 

enklabe harritsu jakin batzuetan, pagadi eta erkamezt i ezpeldunak.

Nabarmentzekoak dira, halaber, naturagunearen ertzeko harkaitzak, hagin-basoak, 

zohikaztegiak edo ur karbonatatuen iturbegiak.

I zki NBa
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Habitat -dibertsitate horrek intereseko flora- eta fauna-espezie ugariri ematen die babesa. 

Lehenengoen artean Rhynchospora fusca nabarmentzen da, hor baitauka Iberiar penintsulako 

populaziorik handiena, baita Olandinako urmaeleko nenufar zuriaren (Nymphaea alba) 

populazioa ere, Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkari bakarra eta Iberiar penintsulako 

handiena.

Fauna-espezieen artean okil ertaina (Dendrocopos medius) nabarmentzen da. Espazio horretan 

750 banakot ik gorako errolda dago eta horrek garrantzi adierazgarria ematen dio Izkiri Iberiar 

testuinguruan mokodun horrentzat .

Izkiko basoei lotutako beste fauna-espezie batzuen artean basoko kiropteroen komunitatea 

dago, nagusiki Bechstein saguzarra (M yot is bechsteinii), umatze-kolonien presentzia egiaztatua 

duena, eta baso-igel jauzkaria (Rana dalmat ina), Izkin EAE osoko populaziorik ugariena duena. 

Bestalde, naturagunearen ertzeko harkaitzetan hegazt i errupikola ugarik egiten dute habia; 

arrano beltza (Aquila chrysaetos), sai zuria (Neophron percnopterus) eta sai arrea (Gyps fulvus) 

nabarmentzen dira.

Naturaguneko hezeguneen eta erreken sareak intereseko espezie ugari hartzen du; odonatuen 

komunitatea gailentzen da, baita ibai-karramarroa (Austropotamobius italicus) eta apo pintatu 

iberiarra (Discoglosus jeanneae) bezalako hainbat  anfibio-espezie ere.

Bestalde, Izki NBa Pirinioen mendebaldeko eta Bizkaiko Golkoaren ekialdeko migrazio-bidearen 

parte da. Horrek, hezeguneen sarearekin batera, garrantzi nabarmena ematen dio 

naturaguneari urtero bertan gelditzen diren hegazt i urtar negutarren eta pasekoen 

komunitateari dagokionez.

Izki, bestalde, Arabako M endialdeko eskualdean dago, EAEko biztanle gutxieneko zonetako 

batean.

Nagusi dira baso-erabilerak, abeltzaintza estentsiboa eta, neurri txikiagoan, nekazaritza-

laboreak. Baso-aprobetxamendua egurrak lortzean, egur-sortak eskuratzean eta basoak 

garbitzean, eta zura erauztean zentratzen da. Koniferoen baso-sail landatu batzuk ere 

badaude.

Abeltzaintza estentsiboa nagusiki zaldi-aziendan eta haragitarako behi-aziendan oinarritzen da 

—urtearen gehienean mendian bazkatzen dira—, eta artaldeak askoz ere urriagoak dira.

Jolas-erabilerek hazkunde handia izan dute Izki NB deklaratu zutenet ik. Izan ere, oraindik 

garapen betean dagoen baliabide sozioekonomiko berria da.

Ehiza eta arrantza, bestalde, naturagunearen ohiko erabilerak izan dira, bereziki lehenengoa.
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3.- EZAUGARRI FISIKO ETA BIOLOGIKOEN DESKRIBAPENA ETA INTERPRETAZIOA

3.1.- INGURUNE FISIKOA

3.1.1.- Klima

Izki NBa Euskal Autonomia Erkidegoko t rantsizioko mendietan kokatzen da, klima at lant ikoaren 

eta mediterraneoaren artean.

Urteko batez besteko tenperatura 8,57 °C ingurukoa da, izozterik gabeko aldia urria da, neguak 

hotzak izaten dira eta udak epelak. NB osoa termot ipo menditarrean kokatzen da.

Topografiaren ondorioz, Izkik hodeitza handia eta prezipitazio sarriak ditu, bai euri moduan bai 

elur moduan.

Ipar-mendebaldet ik datozen haizeak, Kantauriko fronte hotzei lotuak, ia urte osoan nagusitzen 

dira naturagunean. Udaberrian eta udazkenean, aldiz, sarriagoak dira haize epelagoak, baina 

baita mendebaldeko eta hego-mendebaldeko haize hezeak ere. 

Haizeen denboraren araberako banaketa horrek 869,74 mm-ko batez besteko prezipitazioa 

sorrarazten du Kapilduiko estazioan. Horrek naturagunea onbroklima azpihezean kokatzen du, 

hezet ik hurbil; dena den, zonaren t rantsizioko izaera prezipitazioak urritzean eta udako 

nolabaiteko lehorraldia agertzean islatzen da batez ere.

3.1.2.- Geologia, geomorfologia eta interes geologikoko lekuak

Izki NBa Eusko-Kantauriar arroaren hegoaldean kokatutako eremu zabal batean kokatzen da, 

Arabako Ildoan hain zuzen ere. Goi Kretazeoan metatutako jalkinen lodiera handia du 

bereizgarri formazio horrek.

Zonaren tektonika eta egituraketa orokorra xumeak dira; ant iklinal eta sinklinal leunak ditu, 

eta desplazamendu txikiko faila arruntak. M aeztuko diapiro t riasikoa nabarmentzen da, 1.400 

ha inguruko azalera hartzen duena.

Erliebea ondulatua da, gorabehera handirik gabekoa. NBaren zat irik handiena Izki ibaiaren 

arroan kokatzen da. Osatzen duen unitate geomorfologikoa material litologikoen 

uniformetasunak (harea eta hareharri karetsuak, tuparri hareharritsuekin batera) eta erliebeak 

definitzen dute. Erliebeak ibarbide eta bizkar txikien segida du bereizgarri, elipse formako 

kubeta zabala osatzen duena, kareharrizko mendietan artekatua.

Kapildui mendiaren hegoaldeko mazelek eta San Just i (hegoaldean) eta San Kristobal (hego-

ekialdean) mendietarainoko jarraipenak Kapildui - San Kristobal kareharrizko goi-lautada 

deritzona osatzen dute; hor daude Izki eremuko kotarik handienak. Unitate hori, gaingiroki, 

900 eta 1.100 m arteko alt itudean kokatutako irregulartasun urriko kareharrizko lautada batek 

definitzen du. Bertan sortzen dira ingurua drainatzen duten zenbait  erreka: Berrozi, Los Ríos, 

San Just i, M olino eta abar.

Soila eta Durrumako M uela kareharrizko mendiek, Izki ibaiak bereizten dituela, aurrekoaren 

antzeko unitate geomorfologikoa osatzen dute, baina azalera txikiagokoa. Haien tontorretako 



I ZKI  – I I .  eranskina. Mem oria. 2019ko m artxoa 7

lautadak ez dira oso zabalak, eta mazelek desnibel handiak dituzte. M uelan ezaugarri 

karst ikoak begien bistakoak dira; lapiaz garrantzitsu bat  agertzen dela ere ikus daiteke.

Testuinguru horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020 

dokumentuan jasotako Geologia Interesdun Lekuen (GIL) Inbentarioak honako hauek 

ident ifikatzen ditu NBaren barruan:

 GIL 113 - Kanpezuko mueletako aldapa-erliebea: 

Kanpezuko muelak, balio geomorfologiko handikoak, aldapan dauden erliebe est rukturalen 

adibide garbiak dira, M uela eta Peña del Santo edo Arregi mendiek irudikatzen dituztenak. 

Paleozenoko kareharriz osatuta daude, Goi Kretazeoko tuparrien gainean kokatuta. Bi 

unitateen higadura diferentziala denez, horren ondorio dira gaur egungo itxura eta erliebe 

maldatsua.

Hala, sinklinal oso irekia osatzen da, ardatza pixka bat  iparralderantz okertua duena, eta bi 

paketeek okerdura leunak dituzte ipar-mendebalderantz eta ipar-ekialderantz. 

Bi saihetsak banatu eta bi erliebe independenteak sortzen dituen iparraldet ik hegoalderanzko 

faila batek eragiten dio tolesturaren ardatzari. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategia 2020 dokumentuan GIL bakoitza 

zaurgarritasunaren eta degradazio-arriskuaren arabera baloratu da, erabileragat ik zein 

hirigintza-garapenagat ik edo espoliazio-arriskuagat ik. “ Kanpezuko mueletako aldapa-erliebea”  

GILaren kasuan, analisiak berezko zaurgarritasun oso txikia eta arrisku oso txikia adierazten 

ditu.

 GIL 150 - M aeztuko asfaltoak:

Euskal Autonomia Erkidegoko asfalto naturalaren kontzentraziorik handiena da. Horrek oso 

balio handia ematen dio meatokiei dagokienez.

M aeztuko diapiroaren material ostalariek asfalto-bolumen handia daukate arrokaren poro eta 

hausturetan infilt ratuta. Horrek ust iapen garrantzitsua ahalbidetu du, 50eko hamarkadan 

hasia.

Asfaltoaren banaketa irregularra da diapiroaren ertzetan, hegoaldeko eta ekialdeko ertzetan 

kontzentratzen baita. Aldiz, iparraldeko eta mendebaldeko mugetan ez dago material horren 

metaketarik, nahiz eta materialak behar bezain porotsuak izan asfalto-inpregnazio on bat  

hartzeko.

Zaurgarritasunari dagokionez, kasu honetan ere oso txikia da, baina espoliazio-arriskua handia 

da.

NBaren Babes Zona Periferikoan (BZP), bestalde, GIL hau sartzen da:

 GIL 110 - M arkizeko pinakuluak:

GIL hau Paleozenoko kareharri eta dolomien gainean garatutako pinakulu multzo batek 

osatzen du. Lodiera txikiko pakete bat  osatzen du, 20 m inguru, gehienez ere. Bi tarteren 

artean kokatuta dago: azpian, M aastricht iarreko hareharri karedunak eta, gainean, 

Thanet iarreko kalkarenita tupatsuak.
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Higadura diferentzialari erantzunez, Paleozenoko kareharrietan, disolbagarriagoak direnez, 

karst ifikazio bizia gertatu da, zeinak, azkenik, tamaina handiko prisma errektangularrak 

bakartu bait itu (20 × 20 × 20 m).

Pinakuluak bi lerrokadura ikusgarritan kontzentratzen dira funtsean (ipar-mendebalderantz eta 

hego-ekialderantz). Pinakulu batzuetan haitzulo art if izial eremit ikoak daude, Erdi Aroan 

hondeatuak.

GIL horren zaurgarritasunari eta degradazio-arriskuari dagokienez, aintzat  hartzeko modukoak 

ez direla irizten zaio.  

3.1.3.- Edafologia eta erabilera-ahalmena

Zonako lurzoru sarrienak eta, aldi berean, eboluzionatuenak, kanbisolak dira. M alda txiki edo 

apaleko eremuetan osatzen dira, hala kareharrizkoak (kareharrizko kanbisolak) nola silizeoak 

(kanbisol eut rikoak). Kategoria horretakoak dira gaur egun Izkin lantzen diren lurzoru gehienak, 

baita amezt iaren kubeta ere.

M alda apal edo handien gainean, kaltzio karbonato ugari duten arroketat ik abiatuta, rendzinak 

osatzen dira; kasu horretan, bertan sust raitzen den landaredia garapen txikikoa izaten da, hala 

nola dentsitate txikiko larrediak, sast rakadiak, artadiak edo erkamezt iak.

Regosolak, sakonera eta emankortasun txikiari dagokionez, aurrekoen antzekoak dira, 

tuparriak edo hareharriak bezalako material bigun eta finkatugabeen gainean eratuak. Izkin ez 

dute azalera handirik okupatzen eta kanbisolekin lotuta agertu ohi dira.

Azkenik, litosolak garapen txikieneko lurzoruak dira, 10 cm baino gutxiagoko sakoneran 

kokatutako arroka ama oso gogor batekin lotuak; larratze estentsiboa da egin daitekeen 

aprobetxamendu bakarra. Lurzoru horiek alt itude handieneko zonetan barreiatuta agertzen 

dira, San Kristobal mendiaren mazeletan nagusiki.

3.1.4.- Hidrologia eta hidrogeologia

3.1.4.1.- Hidrologia

Izki NBa hurrenez hurren Zadorra-Trebiñu eta Ega unitate hidrografikoei dagozkien Ihuda eta 

Ega ibaien isuri-arroetan kokatuta dago, biak ere Ebroren demarkazioan.

M olino ibaia, Ihuda ibaiaren arroan sartua, Kapilduin sortzen da eta sakan-zona batean zehar 

igarotzen da Arluzeraino; hor atzean uzten du NBa.

Berrozi erreka eta Izki ibaia Ega ibaiaren arroan sartzen dira. Lehena naturagunearen ipar-

ekialdeko mugat ik igarotzen da, NBt ik kanpo Azazetako Ega (Berron) ibaiarekin bat  egin arte. 

Bestalde, Izki ibaia naturaguneko ardatz hidrologiko nagusia da: San Just i (989 m) mendiaren 

hegoaldeko mazeletan sortzen denet ik Azazetako Ega (Berron) ibaian isurtzen den arte, 

hareek, hareharriek eta tuparri hareatsuek okupatutako zuhaizt i zabala zeharkatu ondoren, 

ibilbide laburreko ibai-ibilgu ugariren existentzia (Arizulo, Errekagatxa eta Bardiluz errekak 

nabarmentzen dira) bereizgarri duen harana konfiguratzen du.

Izkin nabarmentzekoa da, halaber, putzu eta hezeguneen sare oparoa; gehienak zohikaztegi 

modukoak dira, baina bi urtegi eta zenbait  ureztatze-putzu ere aipatzen dira.
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3.1.4.2.- Hidrogeologia

Hidrogeologiari dagokionez, Urbasa - Gasteizko M endiak unitate hidrogeologikoaren barruan 

kokatzen da Izki. Unitate hori, era berean, hainbat  azpiunitatek osatzen dituzten bi sektore 

hidrogeologikotan zat itzen da: ekialdekoa eta mendebaldekoa. Izkin azpiunitate hauek daude: 

Korres (ekialdeko sektorea), Kapildui eta Izki (mendebaldeko sektorea).

Korres azpiunitateak Izki ibairako drainatzearen gehiena hartzen du, akuifero nagusiak 

M aastricht iarreko, Paleozenoko eta Eozenoko kareharriek eta dolomiek eratzen dituzte, 

berezko ent itatea eta izaera librea duen azpiunitatea osatuta. Kapildui eta Izki azpiunitateak, 

bestalde, bert ikalean elkarrekin konektatuta dauden hiru akuiferok osatzen dituzte.

3.2.- EZAUGARRI EKOLOGIKOAK

3.2.1.- Habitat naturalak eta erdinaturalak

Atal honek Izki NBan kartografiatutako Batasunaren Intereseko Habitatei (BIH) buruzko 

informazioa laburbildu eta sintet izatzen du. Halaber, NBAP honen aplikazio-esparruan 

garrantzizkoak diren Eskualdearen Intereseko Habitatak (EIH) eta beste EUNIS habitat  batzuk 

ere sartu dira.

Zenbakiak bat  datoz Habitaten Zuzentarauaren beraren I. eranskineko kodeekin eta Natura 

Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/ 2007 Legekoekin (aurrerantzean 

NOBL). (* ) ikurrak adierazten du lehentasunezko habitata dela. Batasunaren Intereseko Habitat  

bat  ez denean, EUNIS kodea eta izendapena erabiltzen da.

Ident ifikatutako 28 BIHek 7.160,81 ha-ko azalera hartzen dute, hau da, NBaren % 75,52. Horiei 

1.277,34 ha (NBaren % 13,47) okupatzen duten lau EIH gehitu behar zaizkie. Hortaz, intereseko 

habitatek estalitako azalera osoa 8.438,15 ha-koa da (NBaren % 88,99).

Habitaten azalera-banaketa oso desberdina da. Hala, Batasunaren Intereseko Habitaten 

artean, azalerari dagokionez, 9230 habitata (amezt ia), Izkin 3.683,42 ha okupatzen dituena 

(guzt izkoaren % 38,84), eta 9240 habitata (Quercus faginea eta Quercus canariensis 

espezieetako harizt i iberiarrak), 767,34 ha okupatzen dituena (% 8,09), nabarmentzen dira. 

Ordezkaritza handia duten beste habitat  batzuk 4090 habitata (txilardi oromediterraneo 

endemiko elorri-t riskadunak) eta 9120 habitata (Pagadi azidofilo at lant ikoak, Ilex 

oihanpedunak, eta batzuetan Taxus-dunak) dira; izan ere, Izkiren azalera osoaren % 7,42 eta 

% 5,96 hartzen dute, hurrenez hurren.

Gainera, nabarmendu beharra dago pagadi basofilo edo neutroen azalera handia. Ez dute 

Batasunaren Intereseko Habitata osatzen, baina berebiziko garrantzia dute Izkin, eta, hortaz, 

eskualdearen interesekotzat  jotzen dira.
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1. taula. Izki NBko Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko Habitaten azalera.

HZ/EUNIS 
kodea

Habitataren izena EIH
NBko habitataren 

azalera (ha)
NBko 

esparruaren %
EAEko N2000 

Sareko %
EAE osoko 

%
Ord.

Balorazio 
globala

NBko 
kontserbazio-

egoera

EAEko 
kontserbazio-

egoera

3150
Aintzira eutrofiko naturalak, Magnopotamion edo Hydrocharition 
landaredia dutenak.

- 0,6314 0,0067 0,2806 0,2723 A C I I

3170* Denboraldiko urmael mediterraneoak. - 5,4089 0,0570 12,1411 10,3382 B B M F

4020*
Erica ciliaris eta Erica tetralix espezieetako zona epeletako txilardi 
heze atlantikoak.

- 0,1381 0,0015 0,1651 0,1637 C C M I

4030 Europako txilardi lehorrak. - 368,9172 3,8907 5,6731 1,9380 A B I F

4090 Txilardi oromediterraneo endemiko elorri-triskadunak. - 703,8441 7,4230 8,8320 3,7932 B B I F

5110
Malda arrokatsuetako Buxus sempervirens-eko formazio egonkor 
xerotermofiloak (Berberidion p.p.).

- 107,4841 1,1336 8,1541 6,5115 C B F I

6170 Larre alpetar eta subalpetar karedunak. - 0,8809 0,0093 0,0225 0,0164 A B F F

6210
Belardi lehor erdinaturalak eta kare-substratuetako sastraka-
faziesak (Festuco-Brometalia).

- 180,2321 1,9008 C C I I

6210(*)
Belardi lehor erdinaturalak eta kare-substratuetako sastraka-
faziesak (Festuco-Brometalia) (* orkidea ugariko lekuak).

- 188,4512 1,9875
9,4038 2,1173

B B I I

6220*
Gramineodun eta urteroko Thero-Brachypodietea-dun zona 
subestepikoak.

- 17,2119 0,1815 3,6316 0,2867 B B F I

6230*
Nardus-dun formazio belarkarak, espezie ugarirekin, zona 
menditarreko (eta Europa kontinentaleko zona azpimenditarreko) 
silize-substratuetan.

- 63,9904 0,6749 1,0429 0,7984 C C I F

7140 Trantsizio-zohikaztegiak. - 9,1411 0,0964 7,4488 6,1821 A A I I

7150
Zohikatz-substratuko sakonuneetako Rhynchonsporion taldeko 
landaredia.

- 0,7225 0,0076 26,9734 26,9738 A A I M

7210*
Cladium mariscus-eko kare-zohikaztegiak, Caricion davallianae-ko 
espezieekin.

- 1,1290 0,0119 63,5511 63,0317 B B F I

7220* Iturburu petrifikante tofikoletako formazioak (Cratoneurion). - 0,0141 0,0001 2,2082 1,8546 A B I I

7230 Zohikaztegi baxu alkalinoak. - 49,9297 0,5266 53,9083 47,1826 A B I I

8130 Mediterraneo mendebaldeko lur-jausi termofiloak. - 4,9368 0,0521 2,3450 2,1552 D F F

8210 Landaredi kasmofitikodun malda arrokatsu kaltzikolak. - 24,0578 0,2537 0,7708 0,6476 C B F F

8310 Turismoak ustiatu gabeko kobak. - 5 - C C F I

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

- 565,0992 5,9597 3,9211 2,3828 B B I M

9150 Europa erdialdeko pagadi kaltzikolak (Cephalanthero-Fagion). - 168,4047 1,7761 8,1526 6,6351 B B I M

91E0*
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-eko ibarbasoak (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

- 121,4047 1,2804 10,1130 2,7281 B C F M

9230 Quercus robur eta Quercus pyrenaica-dun harizti - 3.683,4214 38,8467 100 39,9996 A A I M
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1. taula. Izki NBko Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko Habitaten azalera.

HZ/EUNIS 
kodea

Habitataren izena EIH
NBko habitataren 

azalera (ha)
NBko 

esparruaren %
EAEko N2000 

Sareko %
EAE osoko 

%
Ord.

Balorazio 
globala

NBko 
kontserbazio-

egoera

EAEko 
kontserbazio-

egoera

galaikoportugesak.

9240 Harizti iberiarrak Quercus faginea eta Quercus canariensis-ekin. - 767,2806 8,0920 10,7130 3,4206 B B I M

9260 Castanea sativa-ko basoak. - 5,2695 0,0556 6,0199 1,2054 C C M M

92A0 Salix alba eta Populus alba-ko galeria-basoak. - 5,1128 0,0539 1,2173 0,8966 D I M

9340 Quercus ilex eta Quercus rotundifolia-ko basoak. - 99,3007 1,0473 0,9982 0,4128 C C I M

9580* Taxus baccata-ko baso mediterraneoak. - 18,3975 0,1940 27,2883 0,0765 B B I M

C3.2 Helofito handien formazioak. IR 0,6812 0,0072 - - C D I -

F3.15(X) Ulex europaeus-en otadi subatlantiarra. IR 164,0373 1,7300 - - B B F -

G1.64 Pagadi basofilo edo neutroa. IR 1.082,3620 11,4148 - - A B F -

G1.91 Urkidiak. IR 30,2610 0,3191 - - B B I -

Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko Habitatak guztira 8.438,2208 88,9911

Ordezkagarritasuna (A: Bikaina; B: Ona; C: Adierazgarria; D: Presentzia ez adierazgarria); Balorazio globala (A: Bikaina; B: Ona; C: Adierazgarria); Kontserbazio-egoera (M: Txarra; I: 
Desegokia; F: Egokia; D: Ezezaguna).
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3.2.2.- Flora

Izki NBan dauden Batasunaren eta/ edo Eskualdearen Intereseko flora-espezieak nabarmentzen 

dira atal honetan. 

Ondorengo taulan islatzen da Habitaten Zuzentarauaren zein eranskinetan jasota dauden, 

Espezie M ehatxatuen Espainiako Katalogoan (CEEA) eta Espezie M ehatxatuen Euskadiko 

Katalogoan (EM EK) zer sailkapen dagokien eta, azkenik, kontserbazio-egoeraren balorazioa 

jasotzen da. 

Izki NBak hartzen duen kontserbaziorako interes handieneko flora inguru higroturbosoei eta 

soilgune hareatsuei lotutako landare-espezieek ordezkatzen dute, baita harkaiztegiei eta kare-

amilburupeei lotutakoek ere.

2. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko flora-espezieak.

HZ 
kodea

Izen arrunta Izen zientifikoa
HZ 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana 

NBko 
kontserbazio-

egoera

- - Arenaria vitoriana - - R F

- -
Armeria arenaria subsp. 
burgalensis

- - R I

- Ezpel arrunta Buxus sempervirens - - IE F

- - Carex davalliana - - PE M

- - Coeloglossum viride - - VU I

- Eguzki-ihintza Drosera intermedia - - PE I

- Eguzki-ihintza Drosera longifolia - - PE M

- - Dryopteris carthusiana - - VU I

- - Epipactis palustris - - VU I

- - Genista eliassennenii - - R F

- Halimium
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides

- - PE M

- Gorostia Ilex aquifolium - - IE F

- - Isoetes durieui - - VU F

- - Littorella uniflora - - R I

1865 Lilipa txikia Narcissus asturiensis II eta IV * IE F

1864 Lilipa
Narcissus bulbocodium 
subsp. citrinus

V - IE F

1857 Lilipa arrunta
Narcissus gr. 
pseudonarcissus

II eta IV * R F

1996 -
Narcissus triandrus subsp. 
triandrus

IV * VU I

- Nenufar zuria Nymphaea alba - - PE I

- Suge-mihia Ophioglossum vulgatum - - R I

- - Ophrys aveyronensis - - VU I

- Trumonira Osmunda regalis - - IE F

- - Potentilla fruticosa - - VU I

-
Udaberri-lore 
gorrizta

Primula farinosa - - PE I

- Haritza Quercus robur - - IE F

- - Radiola linoides - - R I

- - Rhynchospora fusca - - PE I

1849 Erratza Ruscus aculeatus V - IE F

- - Scorzonera aristata - - IE D

- - Senecio carpetanus - - PE M

- -
Senecio doronicum subsp. 
doronicum

- - VU M
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2. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko flora-espezieak.

HZ 
kodea

Izen arrunta Izen zientifikoa
HZ 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana 

NBko 
kontserbazio-

egoera

- Gurbea Sorbus latifolia - - VU I

1900 - Spiranthes aestivalis IV * VU M

- Hagina Taxus baccata - - IE I

- - Triglochin palustris - - VU M

- - Utricularia australis - - PE I

HZ (Habitaten Zuzentarauaren eranskina); LESRPE eta CEEA (Babes Bereziko Erregimeneko Espezie Basatien 
Zerrenda eta Espezie Mehatxatuen Espainiako Katalogoa) (PE: Galzoriko espeziea; VU: Kaltebera; *: Zerrendan dago); 
EMEK (Espezie Mehatxatuen Euskadiko Katalogoa) (PE: Galzoriko espeziea, VU: Kaltebera; R: Bakana; IE: Interes 
berezikoa); PG (Badago espeziea kudeatzeko plana); Kontserbazio-egoera (M: Txarra; I: Desegokia; F: Egokia; D: 
Ezezaguna).

Izki NBan Habitaten Zuzentarauaren II. eranskinean jasotako flora-espezieetako bi daude: 

Narcissus asturiensis eta Narcissus gr. pseudonarcissus. Biak IV. eranskinean ere jasotzen dira, 

Narcissus t riandrus subsp. t riandrus eta Spiranthes aest ivalis espezieekin batera. Lau espezieak 

estatu-mailako Babes Bereziko Erregimeneko Espezie Basat ien Zerrendan agertzen dira.

Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoari dagokionez, Galzoriko espezieen kategorian 

sartutako bederatzi espezie daude Izkin: Carex davalliana, Drosera intermedia, Drosera 

longifolia, Halimium lasianthum subsp. alyssoides, Nymphaea alba, Primula farinosa, 

Rhynchospora fusca, Senecio carpetanus eta Utricularia aust ralis.

Kalteberen kategorian hamaika espezie aipatzen dira: Coeloglossum viride, Dryopteris 

carthusiana, Epipact is palust ris, Isoetes durieui, Narcissus t riandrus subsp. t riandrus, Ophrys 

aveyronensis, Potent illa frut icosa, Senecio doronicum subsp. doronicum, Sorbus lat ifolia, 

Spiranthes aest ivalis eta Triglochin palust ris.

3.2.3.- Fauna

Izki NBan dauden Batasunaren eta/ edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak jasotzen dira 

atal honetan. 

Ondorengo taulan adierazten da espezie horiek Habitaten Zuzentarauaren zein eranskinetan 

jasota dauden eta zenbait  zerrenda eta katalogoren arabera zein sailkapen dagokien.

Hegazt i-espezieei dagokienez, basa-hegazt iak kontserbatzeari buruzko 2009/ 147/ EE 

Zuzentarauaren I. eranskinean sartuta daudenak (NOBLren IV. eranskina) zein NBan presentzia 

erregularra duten eta Hegazt ien Zuzentarauaren I. eranskinean sartuta ez daudenak jasotzen 

dira.
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3. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak.

Kodea Izen arrunta Izen zientifikoa Mota
Zuzentarauaren 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana

NBko 
kontserbazio-

egoera

ORNOGABEAK

1044 Txitxi-burruntzia Coenagrion mercuriale P II * - I

- - Sympetrum meridionale P - - R I

- - Coenagrion scitulum P - - - I

- - Aeshna affinis P - - R I

1065 Zingira-dontzeila Euphydryas aurinia P II * - D

1083 Arkanbelea Lucanus cervus P II * IE D

1088 Kaprikornio handia Cerambyx cerdo P II eta IV * IE D

1087
Kakalardo adarluze 
alpetarra*

Rosalia alpina P II eta IV * IE D

1092 Ibai-karramarroa Austropotamobius italicus P II eta V VU PE M

ARRAINAK

5283 Mendi-barboa Luciobarbus graellsii P IV eta V - - F

5565
Mazkar 
arantzagabea

Barbatula barbatula P - - - F

5830 Amuarrain arrunta Salmo trutta P - - - F

6150
Iparraldeko loina 
txikia

Parachondrostoma toxostoma P II eta IV - - D

6155
Errutilo 
hegatsgorria

Achondrostoma arcasii P II eta IV * - F

ANFIBIOAK

1195
Hegoaldeko apo 
pintatua

Discoglossus jeanneae P II eta IV * R I

1209 Baso-igel jauzkaria Rana dalmatina P IV VU VU D

1191 Txantxiku arrunta Alytes obstetricans P IV * - F

6284 Apo lasterkaria Epidalea calamita (= Bufo calamita) P IV * VU F

1203 Zuhaitz-igel arrunta Hyla arborea (= Hyla molleri) P IV * - F

2351 Arrubioa Salamandra salamandra P - - - F

NARRASTIAK
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3. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak.

Kodea Izen arrunta Izen zientifikoa Mota
Zuzentarauaren 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana

NBko 
kontserbazio-

egoera

5883 Gardatxoa Timon lepidus P - * IE D

2466
Montpelliereko 
sugea

Malpolon monspessulanus P - - IE D

2430 Txaradi-sugandila Psammodromus algirus P - * IE D

HEGAZTIAK (*)

A004 Txilinporta txikia Tachybaptus ruficollis P - * R F

A005 Murgil handia Podiceps cristatus P/W - * IE F

A017 Ubarroi handia Phalacrocorax carbo C/W - - - F

A022 Amiltxori txikia Ixobrychus minutus V I * R F

A023 Amiltxori arrunta Nycticorax nycticorax V I * R F

A028 Lertxun hauskara Ardea cinerea C/W - * - F

A029 Lertxun gorria Ardea purpurea C I * R F

A031 Amiamoko zuria Ciconia ciconia C I * R F

A043
Antzara 
hankagorrizta

Anser anser C II A - - F

A050 Ahate txistularia Anas penelope C II A - - F

A051 Ipar-ahatea Anas strepera C/W II A - - F

A052 Zertzeta arrunta Anas crecca W II A - - F

A053 Basahatea Anas platyrhynchos C/W II A - - F

A054 Ahate buztanluzea Anas acuta C/W II A - - F

A055 Udako zertzeta Anas querquedula C II A - - F

A056 Ahate mokozabala Anas clypeata W II A - - F

A059 Murgilari arrunta Aythya ferina W II A - - F

A060 Murgilari arrea Aythya nyroca W I PE - F

A061 Murgilari mottoduna Aythya fuligula W II A - - F

A072 Zapelaitz liztorjalea Pernis apivorus R/C I * R F

A073 Miru beltza Milvus migrans R/C I * - F

A074 Miru gorria Milvus milvus P/C/W I PE PE D

A076 Ugatza Gypaetus barbatus C/W I PE PE A, B eta G D
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3. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak.

Kodea Izen arrunta Izen zientifikoa Mota
Zuzentarauaren 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana

NBko 
kontserbazio-

egoera

A077 Sai zuria Neophron percnopterus R I VU VU A, B eta G F

A078 Sai arrea Gyps fulvus P I * IE A, B eta G F

A080 Arrano sugezalea Circaetus gallicus R/C I * R F

A081 Zingira-mirotza Circus aeruginosus C I * R F

A082 Mirotz zuria Circus cyaneus P/C/W I * IE F

A084 Mirotz urdina Circus pygargus R/C I VU VU F

A085 Aztore arrunta Accipiter gentilis P - * R F

A086 Gabirai arrunta Accipiter nisus P - * IE F

A091 Arrano beltza Aquila chrysaetos P I * VU I

A092 Arrano txikia Hieraaetus pennatus R/C I * R F

A098 Belatz txikia Falco columbarius C/W I * R F

A099 Zuhaitz-belatza Falco subbuteo R/C - * R F

A103 Belatz handia Falco peregrinus P I * R F

A113 Galeperra Coturnix coturnix R II B - - F

A188 Uroilanda handia Rallus aquaticus P/C II B - R F

A125 Kopetazuri arrunta Fulica atra P/C/W II A - - F

A127 Kurrilo arrunta Grus grus C I * IE F

A152 Istingor txikia Lymnocryptes minimus C/W II A - - D

A153 Istingor arrunta Gallinago gallinago C/W II A - - F

A155 Oilagorra Scolopax rusticola P/C/W II A - - F

A165 Kuliska iluna Tringa ochropus C/W - * - F

A168 Kuliska txikia Actitis hypoleucos C - * R F

A208 Pagausoa Columba palumbus P/C II A - - F

A210 Usapala Streptopelia turtur C II B - - F

A212 Kukua Cuculus canorus R - * - F

A214 Apo-hontza Otus scops R - * - F

A215 Hontz handia Bubo bubo P I * R F

A224 Zata arrunta Caprimulgus europaeus R I * IE F
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3. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak.

Kodea Izen arrunta Izen zientifikoa Mota
Zuzentarauaren 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana

NBko 
kontserbazio-

egoera

A226 Sorbeltz arrunta Apus apus R/C - * - F

A228 Malkar-sorbeltza Tachymarptis melba R/C - * IE F

A229 Martin arrantzalea Alcedo atthis P I * IE F

A230 Erlatxoria Merops apiaster C - * IE F

A232 Argi-oilarra Upupa epops C - * VU F

A233 Lepitzulia Jynx torquilla R/C - * IE F

A236 Okil beltza Dryocopus martius P I * R F

A238 Okil ertaina
Dendrocopos medius (= Leiopicus 
medius)

P I * VU F

A240 Okil txikia
Dendrocopos minor (= Dryobates 
minor)

P - * IE F

A246 Pirripioa Lullula arborea P I * - F

A247 Hegatxabal arrunta Alauda arvensis P/C/W II B - - F

A249 Uhalde-enara Riparia riparia C - * VU A F

A250 Haitz-enara
Ptyonoprogne rupestris (= Hirundo 
rupestris)

R/C - * - F

A251 Enara arrunta Hirundo rustica R/C - * - F

A253 Enara azpizuria Delichon urbica (= Delichon urbicum) R/C - * - F

A255 Landa-txirta Anthus campestris R I * IE F

A256 Uda-txirta Anthus trivialis R/C - * - F

A257 Negu-txirta Anthus pratensis C/W - * - F

A259 Mendi-txirta Anthus spinoletta P/W - * - F

A260 Larre-buztanikara Motacilla flava R/C - * - F

A264 Ur-zozoa Cinclus cinclus P - * IE F

A271 Urretxindorra Luscinia megarhynchos R - * - F

A272 Paparrurdina Luscinia svecica C I * - F

A274 Buztangorri argia Phoenicurus phoenicurus R/C - VU VU F

A275 Pitxartxar nabarra Saxicola rubetra C - * IE F

A277 Buztanzuri arrunta Oenanthe oenanthe R/C - * - F
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3. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak.

Kodea Izen arrunta Izen zientifikoa Mota
Zuzentarauaren 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana

NBko 
kontserbazio-

egoera

A280 Harkaitz-zozo gorria Monticola saxatilis R - * IE F

A284 Durdula Turdus pilaris C/W II B - - F

A286 Birigarro txikia Turdus iliacus C/W II B - - F

A290 Benarriz nabarra Locustella naevia C - * - F

A292 Benarriz gorrizta Locustella luscinioides C - * PE F

A295 Benarriz arrunta Acrocephalus schoenobaenus C - * PE F

A297 Lezkari arrunta Acrocephalus scirpaceus C - * R F

A298 Lezkari karratxina Acrocephalus arundinaceus C - * R F

A300 Sasi-txori arrunta Hippolais polyglotta R/C - * - F

A302 Etze-txinboa Sylvia undata P/W I * - F

A309 Sasi-txinboa Sylvia communis R/C - * - F

A310 Baso-txinboa Sylvia borin R/C - * - F

A313 Txio lepazuria Phylloscopus bonelli R - * - F

A315 Txio arrunta Phylloscopus collybita C/W - * - F

A316 Txio horia Phylloscopus trochilus C - * R F

A618 Txio iberiarra Phylloscopus ibericus R/C - * - F

A317 Mendi-erregetxoa Regulus regulus P/W - * IE F

A319 Euli-txori grisa Muscicapa striata R/C - * - F

A322 Euli-txori beltza Ficedula hypoleuca R/C - * R F

A337 Urretxoria Oriolus oriolus R/C - * - F

A338 Antzandobi arrunta Lanius collurio R I * - F

A341
Antzandobi 
kaskagorria

Lanius senator C - * VU F

A346
Belatxinga 
mokogorria

Pyrrhocorax pyrrhocorax P I * IE F

A350 Erroia Corvus corax P - - IE F

A351 Araba zozo pikarta Sturnus vulgaris C/W II B - - F

A360 Negu-txonta Fringilla montifringilla C/W - * - F

A365 Tarina Carduelis spinus C/W - * IE F
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3. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak.

Kodea Izen arrunta Izen zientifikoa Mota
Zuzentarauaren 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana

NBko 
kontserbazio-

egoera

A373 Mokolodia Coccothraustes coccothraustes C/W - * IE F

UGAZTUNAK

1304
Ferra-saguzar 
handia

Rhinolophus ferrumequinum P II eta IV VU VU D

1303 Ferra-saguzar txikia Rhinolophus hipposideros P II eta IV * IE D

1324
Arratoi-belarri 
handia

Myotis myotis P II eta IV VU PE D

1321 Geoffroy saguzarra Myotis emarginatus P II eta IV VU VU D

1323
Bechstein 
saguzarra

Myotis bechsteinii P II eta IV VU PE D

1330 Saguzar biboteduna Myotis mystacinus P IV VU PE D

5003
Saguzar bibotedun 
txikia

Myotis alcathoe P IV * PE D

1322 Natterer saguzarra Myotis nattereri P IV * IE D

1314
Daubenton 
saguzarra

Myotis daubentonii P IV * IE D

1309 Pipistrelo txikia Pipistrellus pipistrellus P IV * IE D

5365 Savi saguzar Hypsugo savii P IV * IE D

2016 Kuhl pipistreloa Pipistrellus kuhlii P IV * IE D

1331 Gau-saguzar txikia Nyctalus leisleri P IV * IE D

1312 Gau-saguzarra Nyctalus noctula P IV VU VU D

1327 Baratze-saguzarra Eptesicus serotinus P IV * IE D

1308 Baso-saguzarra Barbastella barbastellus P II eta IV * PE D

1326
Iparraldeko 
belarrihandia

Plecotus auritus P IV * IE D

1329
Hegoaldeko 
belarrihandia

Plecotus austriacus P IV * IE D

1310
Schreibers 
saguzarra

Miniopterus schreibersii P II eta IV VU VU D

1333
Saguzar 
buztanluzea

Tadarida teniotis P IV * IE D

1356 Bisoi europarra* Mustela lutreola P II eta IV PE PE A, B eta G M
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3. taula. Izki NBan dauden Batasunaren eta/edo Eskualdearen Intereseko fauna-espezieak.

Kodea Izen arrunta Izen zientifikoa Mota
Zuzentarauaren 

eranskina
LESRPE

CEEA
EMEK

Kudeaketa 
Plana

NBko 
kontserbazio-

egoera

1357 Lepahoria Martes martes P V - R D

1358 Ipurtatsa Mustela putorius P V - IE D

1355 Igaraba arrunta Lutra lutra P II eta IV * PE A F

1363 Basakatua Felis silvestris P IV * IE F

2616 Muxar grisa Glis glis P - - VU D

5560
Mendebaldeko ur-
arratoia

Arvicola sapidus P - - - D

Mota (P: iraunkorra); Zuzentarauaren eranskina (Habitaten Zuzentarauaren edo, hala badagokio, Hegaztien Zuzentarauaren eranskina); LESRPE eta CEEA (Babes 
Bereziko Erregimeneko Espezie Basatien Zerrenda eta Espezie Mehatxatuen Espainiako Katalogoa; PE: Galzoriko espeziea; VU: Kaltebera; *: Zerrendan dago); EMEK 
(Espezie Mehatxatuen Euskadiko Katalogoa; PE: Galzoriko espeziea, VU: Kaltebera; R: Bakana; IE: Interes berezikoa); Kudeaketa Plana EAEn (A: Araban; B: Bizkaian; 
G: Gipuzkoan), Kontserbazio-egoera (M: Txarra; I: Desegokia; F: Egokia; D: Ezezaguna).
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Izki NBan dauden ornogabeen artean, intsektu saproxilikoen komunitatea eta odonatuena 

nabarmentzen dira, baita ibai-karramarroaren (Austropotamobius italicus) presentzia ere, 

Habitaten Zuzentarauaren II. eta V. eranskinean jasoa. 

Ikt iofaunari dagokionez, Izki esparruan Parachondrostoma toxostoma eta Achondrostoma 

arcasii nabarmentzen dira, Habitaten Zuzentarauaren II. eranskinean jasoak.

Anfibioen taldeak ere garrantzi berezia du naturagunean, eta nabarmentzekoa da baso-igel 

jauzkariaren populazioa (Rana dalmat ina).

Hegazt ien artean, errupikolek garrantzi berezia dute NBan, hainbat  espezieren populazioa edo 

ugaltze-bikoteak hartzen ditu eta: sai arrea (Gyps fulvus), sai zuria (Neophron percnopterus), 

arrano beltza (Aquila chrysaetos) eta hontz handia (Bubo bubo); gainera, ugatzaren (Gypaetus 

barbatus) presentzia ematen da noizean behin, pasean. 

Eta zalantzarik gabe, okil ertaina (Dendrocopos medius) Izkiko espezie enblemat iko bat  da; okil 

bitxi horrek 750 banakot ik gorako errolda du naturagunean, eta horrek garrantzi adierazgarria 

ematen dio lekuari testuinguru iberiarraren barruan.

Izki Pirinioen mendebaldeko eta Bizkaiko Golkoaren ekialdeko migrazio-bidearen parte da. 

Bestalde, hezegune eta putzuen sare oparoak nabarmentzeko moduko garrantzia ematen dio 

naturaguneari urtero bertan gelditzen diren hegazt i urtar negutarren eta pasekoen 

komunitateari dagokionez.

Ugaztunen artean basoko kiropteroen komunitatea nabarmentzen da, nagusiki Bechstein 

saguzarraren (M yot is bechsteinii) populazioa. Bisoi europarra (M ustela lut reola) eta igaraba 

(Lutra lut ra) ere aipatzen dira.

3.2.4. Sistema urtarrak

3.2.4.1.- Sistema urtarren deskribapena

Izkiko ibai-sistema naturagunea eratzen duen paisaia egituratzen eta dibertsifikatzen duen 

garrantzizko elementua da. “ Ibai-lurralde”  gisa ulertua, ibai-sistemarekin lotutako habitatak, 

flora eta fauna kontserbatzeko inguruneen dibertsifikazioa bermatzen duten prozesu 

hidrogeomorfologiko guzt iak biltzen ditu, eta sistemaren elementuetariko bakoitza eta horien 

interrelazioak kontserbatzea eta babestea ahalbidetzen du, funtsezko elementuen kasuan 

bereziki. 

Arest ian adierazi den moduan, Izki NBko sistema urtarrak garrantzi handikoak dira habitat  eta 

espezie ugariren kontserbaziorako. Nabarmentzekoak dira 7150, 7210*  eta 7230 Batasunaren 

Intereseko Habitatak, Izkin duten ordezkaritza EAEko Natura 2000 Sareko espazioen 

osotasunean dutenaren % 25 baino gehiago baita. 

Izki NBan garrantzizkoak dira, halaber, ingurune urtarrei lotutako flora-espezieak, hala nola 

nenufar zuria edo Rhynchospora fusca.

Faunari dagokionez, hezegune eta putzuen sare oparoak garrantzi handia ematen dio 

naturaguneari hegazt i negutarren eta pasekoen presentziari dagokionez, baina beste espezie 

batzuen presentzia ere garrantzizkoa da. Horien artean daude, esaterako, bisoi europarra, 

Habitaten Zuzentarauaren II. eranskinean jasotako lehentasunezko espeziea, edo odonatuen 

eta anfibioen komunitatea.
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Uztailaren 27ko 160/ 2004 Dekretuaren bidez onartutako EAEko Hezeguneen Lurralde Plan 

Sektorialak, bestalde, 118 zohikaztegi, diapiroekin lotutako urmael bat , bi urtegi, zortzi 

ureztatze-putzu eta mendiko aziendarentzako 11 uraska/ putzu jasotzen ditu Izki NBaren 

esparruan. Horietako gehienak inbentario horren I. multzoan daude (108 hezegune), bederatzi 

III. multzoan eta bat  II. multzoan: Olandinako urmaela (B6A1), erabilerak eta jarduerak 

arautzearen mende dagoena, bere zonifikazioaren arabera.

Ebroko Plan Hidrologikoaren Zona Babestuen Erregist roak, bestalde, Batasunaren araudia 

(Uraren Esparru Zuzentaraua) eta beste araudi batzuk aplikatuta babestekoak diren ingurune 

urtarrarekin erlazionatutako zonak jasotzen ditu. Izki NBan Izki-Zudaire masa (021) aipatzen da 

hornidurako lurpeko ur-bilguneen artean, baita NBa bera osotasunean aipatu ere. 

3.2.4.2.- Sistema urtarren kalitatea

Izki ibaiaren uren egoera ekologikoari dagokionez, 2014. urtean «ona» zen, kalitate ona zuen 

adierazle biologikoei (fitobentoen komunitatea eta arrain-komunitatea) zegokienez, eta oso 

ona baldintza fisiko-kimiko orokorrei zegokienez, ez baitzuen eraldaketa hidromorfologiko 

adierazgarririk.

4. taula. Izki ibaiaren egoera ekologikoaren diagnostikoaren laburpena.

Adierazle multzoa Adierazlea EGI-102 estazioa

Makroornogabeak (MBi) Ona

Fitobentoak (IPS) Oso ona

Arrain-fauna (ECP) Oso ona
Biologikoak

Egoera biologikoa Ona

IFQ-R Oso ona

OMA parametroak EgokiaFisiko-kimikoak

Lehentasunezko substantziak Oso ona

QBR indizea Betetzen du (Ona)
Hidromorfologikoak

Ibai-habitata (IHF) Betetzen du (Ona)

Egoera ekologikoa Ona

Ur-masen egoera kimikoari dagokionez, ingurumen-helburuak betetzen dira, egoera fisiko-

kimikoa «oso ona» baita, aurreko kanpainakoa baino pixka bat  hobea.

Egoera kimikoen beste adierazle batzuek —ICG, Prat i eta Bizitza Zuzentaraua, besteak beste— 

laginketa-estazioan uren egoera ona dela berresten dute, ez baitago lehentasunezko 

substantzien ondoriozko arazorik.

Bestalde, 2013/ 2014 ziklo hidrologikoan Olandinako urmaelaren egoera ekologikoa «eskasa» 

zela zehaztu zen.

Lurpeko urei dagokienez, Izki NBaren gehienak lurpeko uren kutsadurarekiko kalteberatasun 

oso handia edo handia erakusten du. Izan ere, Bardiluz errekaren ezkerraldean eta Lakobaltza-

Basalau eta Korresbidea-Sumo parajeetan besterik ez du erakusten kalteberatasun ertaina.

Kalteberatasun txikiko zonak NBaren ipar-mendebaldeko sektoreari (Arbitea, Gabalatza, 

Gurtupea eta La Rasa parajeak) eta hego-ekialdeko sektoreari (Parra, El Encinar eta Los 

Pomares) dagozkie.
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3.2.5. Paisaia

Izkiko paisaiak mendi malkartsuek inguratzen duten erliebe ondulatuak dituen haran zabala 

eratzea du bereizgarri. Hedadura handi samarreko zuhaitz-masa baten presentzia da 

azpimarragarriena, aparteko izaera ematen bait io naturaguneari.

Hiru eremu edo paisaia-unitate handi ident ifikatzen dira erliebea eta lurzoruaren estalkia 

oinarri hartuta: Izkiko mendien eremua, Kapildui eta Arluzeko ordokiaren eremua, eta 

Korreseko eremua. Lehenak nagusiki amezt iak taxutzen duen zuhaitz-masa zabala du 

bereizgarri. Kapildui eta Arluzeko ordokiaren eremuan, berriz, larredi eta sastrakadien, 

mazelako basoen eta pareta bert ikaleko harkaiztegien arteko kontrasteak dira nagusi. 

Korreseko eremuan, azkenik, harkaiztegien, haran-zonen eta Azazetako Ega (Berron) eta Izki 

ibaien arteko testura-kontrasteak eta kontraste kromat ikoak dira nagusi.

Horiek horrela, Arabako Lurralde Historikoko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoak 

aparteko lau paisaia jasotzen ditu: M endiluzea-Jaunden-Luzaran; Hornillo-Orbiso; Ihuda, Aiago 

eta Azazetako Ega (Berron) ibaien goi-ibarrak; eta Izkiko mendiak. Lehenengoek oso ehuneko 

txikia okupatzen dute NBan; azkenekoak, aldiz, NBaren azaleraren % 99 baino gehiago hartzen 

du.

Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoak, bestalde, 17 ikus-

arro deskribatzen ditu, ondorengo irudian ikus daitekeen moduan.

2 . irudia .  Euskal Autonom ia Erkidegoko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoan I zki 

NBan sartutako ikus-arroak.

Izki NBko ikus-arroetako bakoitza analizatu ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaia 

Berezien eta Apartekoen Katalogoan 5 espazio sartu dira: NBaren multzoa oro har (Izki); 

Arluzeko zona bakartua; Urturiko zona bakartua; Gasteizko M endi Garaiak (M arkiz); eta 

Gasteizko M endi Garaiak (hegoaldeko mazelak).

Antoñana

Atauri

Berrozi

Bujanda

Izkiz

Kanpezu

Korres

La Muela

Larraurena

Maeztu

Marquinez

Mondaliendres

Okina

Pozalla

Rioseko erreka

Soledadeko ermita

Urarte
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3 . irudia .  Euskal Autonom ia Erkidegoko Aparteko Paisaiak I zki NBan.

Ident ifikatutako ikus-arro gehienek paisaia-balio handia edo oso handia dute. Izan ere, balio 

txikia duen bakarra M aezturi dagokiona da, bertan bide-azpiegituren eta telekomunikazio-

azpiegituren kontzentrazio handia dago eta.

3.2.6. Konektagarritasun ekologikoa eta beste naturagune babestu batzuekiko erlazioa

Izki NBa Izkiren ipar-mendebaldean kokatutako Gasteizko M endi Garaiak KBEarekin 

konektatzen da iparraldean kokatutako Azazeta, Berrozi eta Okiako mendietan zehar. 

Naturagune hori, Izkirekin batera, EAEko korridore ekologiko nagusietako baten parte da.

Azazeta, Berrozi eta Okiako mendietan eta Gasteizko M endietan zehar konektatutako beste 

naturagune batzuk Arabako lautadako irla-harizt iak KBEa eta Salburua KBEa dira.

Gasteizko Mendi Garaiak / Montes Altos de Vitoria (Marquinez)

Gasteizko Mendi Garaiak / Montes Altos de Vitoria (laderas sur)

Izki

Izki (Zona aislada en Arluzea))

Izki (Zona aislada en Urturi)
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Entzia naturagune babestuen artean kokatua, Izki ibaiaren parte bat , izen bereko NBaren hego-

ekialdeko sektorean, eta Ega ibaiaren parte bat , naturagunearen hegoaldean. 

Azkenik, Izki NBaren hego-ekialdeko muturrean, Los Aguines izeneko parajean, bi zuhaitz 

aparteko jasotzen dira: Antoñanako hagina eta Antoñanako ezki hostozabala. Lehenengoa 13 

m-t ik gorako altuerako eta 5,3 m-ko enbor-perimetroko hagina (Taxus baccata) da, eta 

bigarrena 23 m-t ik gorako altuerako eta 5 m-ko enbor-perimetroko ezki hostozabala (Tilia 

platyphyllos); biak zuhaitz aparteko izendatu zituzten 1997. urtean.

Lehorreko korridorean aipatzen den eragin nagusia A-132 errepidearen presentzia da, NBt ik 

kanpo baina haren ekialdeko muturrean. Izan ere, errepide horrek ist ripu-tasa handia du, eta 

lehentasunezko arretako harrapatzeen kontzentrazio handiko hiru tarte, NBaren inguruetan 

definituak.

Korridore urtarrari dagokionez, Izki ibaiaren gaineko Aranbaltza presaren presentzia 

nabarmentzen da, Korres herriaren hegoaldean. Presak ez dauka ibaian gora eta ibaian behera 

kokatutako herriak konektatzeko gailurik, eta zentral hidroelekt rikoa hornitzen duen kanala 

hesiz inguratuta dago, faunari bertan sartzen ez uzteko, baina noizean behin akatsak izaten 

ditu mantentze-lanetan. Gainera, kanal horrek ez du bertan eror daitezkeen animaliak irteteko 

sistemarik.

Izki NBaren aireko korridorean goi-tentsioko aireko linearen lau tarte daude. Horietako batek 

gailuak dauzka hegazt i-faunak talka egiteko eta elekt rokutatzeko arriskua murrizteko 

(Korreserako deribazioa). Gainerakoek ez daukate gisa horretako gailurik, edo banatuta 

dauden moduaren ondorioz ez dute arriskurik hegazt i-faunarentzat .

3.3.- INGURUNE SOZIALA

3.3.1.- Udalerriak, kontzejuak eta NBko titulartasuna

Izki NBa hiru udalerriren lursailetan kokatzen da, eta, horien barruan, hamahiru kontzejutan.

5. taula. Izki NBa osatzen duten udalerri eta kontzejuen azalera-banaketa

NBko azalera* NBko azalera*
Kod. Udalerria

(ha) %
Kontzejua

(ha) %

Apilaiz 1.254,78 13,256

Atauri 94,74 1,000

Korres 1.332,55 14,070

Maeztu 602,93 6,360

01037 Arraia-Maeztu 3.611,31 38,12

Birgaragoien 320,06 3,383

Arluzea 1.422,18 15,018

Markiz 1.160,78 12,258

Kinta 828,37 8,740

Durruma Kanpezu 745,62 7,875

Urarte 647,34 6,830

01016 Bernedo 5.348,26 56,46

Urturi 553,49 5,843

Antoñana 291,72 3,086
01017 Kanpezu 513,65 5,42

Bujanda 215,08 2,273

Udalerriak guztira 9.473,05 100,00 Kontzejuak guztira 9.473,49 100,000

* Azaleretan dauden bat ez etortze txikiak erreferentziako oinarri kartografikoen artean dauden 
desberdintasunen ondorio dira.

Bernedo da NBari azalerarik handiena ematen dion udalerria, eta Arraia-M aeztu hurrengoa. 

Kanpezuk NBaren guzt izko azaleraren % 5 baino gehixeago besterik ez du ematen.
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6. taula. Izki NBaren ordezkaritza udalerri eta kontzejuetan

Kod. Udalerria
Udalerriak 
NBan duen 

%
Kontzejua

Kontzejuak 
NBan duen 
azalera (%)

Apilaiz 78,00

Atauri 20,14

Korres 100,00

Maeztu 53,92
01037 Arraia-Maeztu 29,39

Birgaragoien 31,37

Arluzea 87,58

Markiz 47,09

Kinta 68,73

Durruma Kanpezu 58,00

Urarte 52,41

01016 Bernedo 40,90

Urturi 58,80

Antoñana 19,05
01017 Kanpezu 6,00

Bujanda 55,98

Korreseko kontzejuaren osotasuna NBaren barruan dago, baita kontzeju hauen erdia baino 

gehiago ere: Apilaiz, M aeztu, Arluzea, Kinta, Durruma Kanpezu, Urarte eta Urturi.

Biztanleriari dagokionez, Izki NBaren esparruan Kanpezuko kuadrillako toki-erakundeak 

kokatzen dira; Arabako biztanle gutxieneko kuadrilla da.

Jabetza-erregimenari dagokionez, ondorengo taulan adierazi da banaketa, partzelak zein 

naturagunean dauden bideen sarea kontuan hartuta. Ikus daitekeen moduan, azken azalera ez 

dator bat , erabilgarri dagoen kartografian dauden zehaztugabetasun jakin batzuen ondorioz.

7. taula. Izki NBaren esparruko udalerrien araberako jabetza.

Landa-partzelak Hiri-partzelak
Kod.

(EUSTAT)
Udalerria

Udalerriak 
NBan duen 
azalera (ha)

Azalera 
publikoa (%)

Azalera 
pribatua (%)

Azalera 
pribatua (%)

01037 Arraia-Maeztu 3.611,31 92,21 7,75 0,04

01016 Bernedo 5.348,26 81,49 19,73 0,00

01017 Kanpezu 513,65 98,54 0,27 0,00

Izki NBko t itulartasun publikoko lursail gehienak onura publikoko mendiei (OPM ) dagozkie; 

arest ian adierazitako kontzejuak eta beste erakunde batzuk dira horien t itularrak. Guzt ira, 

9.104,73 ha okupatzen dituzten 33 OPM  daude, hots, NBaren azaleraren % 96,02 hartzen dute. 

OPM en eta ondare-mendien erregimen juridikoa martxoaren 26ko M endiei buruzko 11/ 2007 

Foru Arauak erregulatzen du Arabako lurralde historikoan.
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5. irudia. Izki NBaren esparruko onura publikoko mendiak.

3.3.2.- Deskribapen demografikoa eta sozioekonomikoa

NBaren esparruan erregist ratutako 13 kontzejuetan 922 biztanle daude guzt ira. Biztanle horien 

% 55,0 Arraia-M aeztuko udalerrian daude, % 26,9 Bernedon eta % 18,1 Kanpezun.

8. taula. Izki NBaren esparruko kontzejuetako biztanleria.

Udalerria Kontzejua Bizt.

Kontzejuen 
guztizkoaren 

gaineko 
biztanleen %

NBan

Apilaiz 87 9,5 Ez

Atauri 33 3,6 Ez

Korres 26 2,8 Bai

Maeztu 328 35,7 Ez

Arraia-Maeztu

Birgaragoien 46 5,0 Ez

Arluzea 26 2,8 Ez

Markiz 69 7,5 Ez

Kinta 20 2,2 Ez

Durruma Kanpezu 22 2,4 Ez

Urarte 34 3,7 Ez

Bernedo

Urturi 61 6,6 Ez

Antoñana 146 15,9 Ez
Kanpezu

Bujanda 21 2,3 Ez

Guztira 919 100,0 -

Arabako M endialdea da Araban biztanleriaren beherakadarik handienetakoa izan duen 

eskualdea. Oro har, azken 20 urteetan biztanleria % 3,6 handitu da Izki NBaren esparruaren 

kontzeju guzt ietan, baina datuak kontzejuz kontzeju analizatuz gero alde nabarmenak daudela 

ikus daiteke: alde batet ik, M aeztu, M arkiz eta Antoñana bezalako herrietan biztanleria % 15 

baino gehiago handitu da, baina Durruma Kanpezu, Bujanda, Kinta eta Korres bezalako beste 
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batzuetan, berriz, biztanleriaren beherakada % 30 baino handiagoa izan da, lehenengoan batez 

ere, % 87 jaitsi da eta.

Biztanleriaren egiturari dagokionez, adin-tarteei erreparatuz gero, Izki NBaren esparruak 

zahartze progresiboa du bereizgarri. Izan ere, nabarmentzekoa da Kinta edo Durruma Kanpezu 

bezalako herrietan ez dagoela 0 eta 19 urteko biztanlerik.

Sexuaren araberako biztanleriaren egitura 1,4 da, emakumeenganantz desorekatua, 

biztanleriaren % 41,9 ordezkatzen dute eta. Kontzejuz kontzeju, alabaina, Durruma Kanpezu 

eta Bujanda nabarmentzen dira, 2,3 eta 3,5 indizeekin, hurrenez hurren. Horiek horrela, 

emakume kopurua gizon kopurua baino askoz ere txikiagoa da.

Biztanleriaren analisi sozioekonomikoari dagokionez, adierazi beharra dago, lehenik, adiera 

hertsian biztanleria horren parte bat  besterik ez dagoela zuzenean erlazionatuta Izkiko 

lurraldearen erabileraren ondorio diren jarduerekin. Izki hartzen duten udalerrietan jarduera-

adar bakoitzean lanean ari den biztanleriari buruz erabilgarri dauden datu berrienek adierazten 

dutenez, biztanleria akt iboak, funtsean, zerbitzu-sektorean (Bernedoko % 43,68 eta Arraia-

M aeztuko % 58,47 artean mugitzen da) eta industrian (Arraia-M aeztuko % 25,42 eta 

Bernedoko % 34,48 artean) lan egiten du. 

9. taula. Izkiko udalerrietako ekonomia-jardueraren ehunekoen banaketa.

Udalerria
Nekazaritza eta 

arrantza
Industria Eraikuntza Zerbitzuak

Arraia-Maeztu 8,19 25,42 7,91 58,47

Bernedo 17,24 34,48 4,6 43,68

Kanpezu 4,96 31,47 10,34 53,23

Lehen sektoreak, NBaren idiosinkrasiarekin lotura handiena duenak, Bernedoko biztanleria 

akt iboaren % 17,24, Arraia-M aeztukoaren % 8,19 eta Kanpezukoaren % 4,96 besterik ez du 

hartzen. Sektore horrek oso beherakada handia izan du azken 15 urteetan, batez ere Arraia-

M aeztuko udalerrian, biztanleria akt iboaren % 26,71 ordezkatzet ik % 8,19 besterik ez izatera 

igaro baita.

Izki NBa osatzen duten udalerrietan erregist ratutako langabezia-tasari dagokionez, EAEko 

egoera globalarekin bat , nabarmen egin du gora 2004. urteaz gerozt ik, batez ere Kanpezun, 

azken 10 urteetan langabezia-tasa %3,9t ik % 12,6ra igo baita. 

3.3.3.- Kultura-ondarea

Natura- eta paisaia-balioez gain, Izkik garrantzi handiko kultura-baliabideak ditu. Kultura-

ondarearen erakusgarriak ugariak dira, gutxienez, Neolitoaz edo Brontze Aroaz gerozt ik, 

horietako batzuk garrantzi berezikoak.

Haitzulo art ifizialak nabarmentzen dira, denbora luzean erabili diren Erdi Aroko adierazpenak. 

Zenbait  kasutan Antzinate Berant iarrekoak dira, kristautasunaren jatorri den garaikoak, eta Aro 

M odernoa hasi ondoren ere erabiltzen zituzten artean.

Nabarmentzekoa da, halaber, Korreseko Hirigune Historikoaren Esparru Arkeologikoa, Erdi 

Aroko egitura t ipikoa duen herria, 1996ko martxoaren 21eko Aginduaren bidez kultura-

ondasun deklaratua, monumentu-multzoaren kategoriarekin. Zona berean Korreseko Gaztelua 

hartzen duen eremu arkeologikoa nabarmentzen da, Sailkatutako Kultura Ondasunen 
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Erregist roan sartutako kultura-ondasun deklaratua, monumentu-multzoaren kategoriarekin, 

martxoaren 8ko 39/ 2016 Dekretuaren arabera.

Nabarmentzeko beste elementu batzuk:

- San Kristobal baselizako ondare arkeologikoa (Apilaiz).

- Arluzeko errota (Arluzea).

- San Roman baseliza (Durruma Kanpezu).

- Arluzeko Done M art ie eliza.

- Ikaztegiak.

- Karobiak.

- Artzain-etxolak.

Elementu horietarako proposatutako egungo babes-mailarako lege-esparrua honako hau da: 

7/ 1990 Legea, uztailaren 3koa, Euskal Kultur Ondareari buruzkoa. 

3.4.- NATURA-BALIABIDEEN ERABILERA

3.4.1.- Nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilera

M endiaren abeltzaintza-erabilerak Izkiko paisaia modelatu du. Izan ere, garrantzi handikoa da 

habitaten egungo egoera zein zonako egoera sozioekonomikoa ebaluatzeko garaian.

Izki NBari lurraldea ematen dioten hiru udalerrien multzoan 125 abeltzaintza-ust iategi 

erregist ratu ziren 2009. urtean —erabilgarri dagoen azken zentsu ofiziala—, 10.348 abelburu 

biltzen zituztenak. Horien artean, ugariena ardi-azienda da (4.459 abelburu), hau da, zentsuan 

jasotako animalia guzt ien % 30,4; behi-azienda da garrantziz hurrengoa (3.698 abelburu) eta 

horren atzet ik zaldi-azienda (565 abelburu). 

Alabaina, NBaren esparruan azienda askoz ere txikiagoa da eta ganadu motaren proportzioak 

bestelakoak dira. Ganadua maneiatzeko modu nagusia ust iapen estentsiboa da. Izkiko 

amezt ian basogintza eta larratzea kudeatzeko planaren (Agresta, 2014)1 2014ko datuen 

arabera, behi-azienda da nagusi (936 abelburu), ardi-aziendak 579 abelburu ditu eta zaldi-

aziendak 193 abelburu NBaren barruko OPM etan.

Izkiko Amezt ian Basogintza Kudeatzeko Planak gehiegizko abere-zama duten sei zona 

ident ifikatzen ditu baso-masa horren barruan, amezt iaren lautadan (Birgaragoien - Apilaiz - 

Arluzea) eta amezt iaren kubetan (Apilaiz, Korres, M aeztu eta M arkiz) banatuak. 

Dokumentu horrek berak, halaber, Izkin eta inguru hurbilenean dauden abeltzaintzako 

azpiegituren edo azpiegitura multzoen inbentario bat  jasotzen du. Guzt ira 19 erregist ratzen 

ditu, horietat ik 14 jabetza pribatukoak; azkeneko horien artean, bi 266. onura publikoko 

mendian kokatzen dira, «Izki behekoa» izenekoan, Dorronda eta Larraneta parajeetan, lursail 

publikoak nabarmen okupatzen. Halaber, inbentariatutako azpiegitura horietako bederatzik 

zuzeneko eragina dute amezt iaren masaren gainean.

Gaur egun, abereek urte osoa ematen dute Izki NBaren barruan. Hori dela eta, neguan, bazka 

naturalaren eskaintzarik ez dagoenean, ekarpen gehigarrien bidez elikatzen dituzte abereak. 

Horrek gehiegizko zanpaketa eragiten du, abereen zein makineriaren aldet ik, baita hondakin 

1 Agresta S. Coop. (2014) Plan de Gestión Forestal del Marojal de Izki (Izkiko Ameztian Basogintza Kudeatzeko 

Plana). Arabako Foru Aldundia
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organikoen metaketa ekarri ere. Horren ondorioz, lurzorua degradatu eta t rinkotu egiten da, 

part ikulak ibai-sarerantz arrastatzen dira eta ibaiak jalkinez betetzen dira, eraginak sorraraziz 

amezt iaren berezko landaredian ez ezik (zenbait  aleren idortzea eta birsortzearen gaineko 

eraginak egiaztatu dira), espazio urtarrei lotutako faunaren gainean ere. Halaber, larreen 

hazkunde begetat iboa hasten den unean aberean bertan egoteak neurri handian baldintzatzen 

du haien gerozt iko garapena, indarra eta produkt ibitatea.

Erlezaintza-ust iategiei dagokienez, Izki NBaren esparruko OPM en barruan ia hogeita hamar 

kokatzen dira.

Nekazaritza-jarduerari dagokionez, Izkin nagusiki naturagunearen zona periferikoetan burutzen 

da. NBa osatzen duten udalerrien multzoan 11.247,65 ha-ko nekazaritzako azalera globala 

aipatzen da. Azalera horren ia % 50 belarki-laboreei dagokie eta % 23,21 larre iraunkorrak 

dituzten lurrei. Gaur egun dauden labore gehienak zerealak eta bazka dira, ekilore-, patata- eta 

erremolatxa-alorrekin tartekatuta.

Izki NBaren barruan 17 luberri daude (OPM en barruko lurrak, nekazaritza-

aprobetxamendurako mendiari irabaziak), zereal-laborantzarako bat ik bat ; 232,35 ha-ko 

azalera hartzen dute, hots, naturagune babestuaren azaleraren % 2,6.

3.4.2.- Basogintza-erabilera

Ia naturagune osoa (9.104,73 ha - % 96,02) OPM ei dagokie. Bertan, azaleraren % 78,28 

Batasunaren intereseko habitatek okupatzen dute; horiek horrela, hostozabalek NBaren 

azalera osoaren % 70,08 hartzen dute eta koniferoek % 3,09.

Orain arte basogintza-erabilerak oso mugatuak izan dira NBan. Izan ere, aprobetxamendu 

nagusia egur sorta edo egurketa deritzenak izan dira. 2012 eta 2014 artean, LIFE PRO-Izki 

proiektuaren emaitza, Izkiko Amezt ian Basogintza Kudeatzeko Plana idatzi da, 15 urteko 

indarraldirako (2012. urtet ik 2026. urtera arte). Plan horrek zuhaitz-masa horretarako baso-

plan bat  hartzen du barnean, naturagunean bosturtekoetan banatutako mozketa selekt iboen 

plangintza jasotzen duena. Bertan sortak definitzen dira, kontzejuz kontzeju segmentatuak, eta 

horien barruan mozketa-unadak, NBaren Erreserba Integraleko Zona horietat ik kanpo utzita.

M ozketa selekt iboen plana adar artea maneiatzean —adarrik eta kimu epikormikorik gabeko 

enbor zuzenak lortzeko— eta arbolaren altueraren araberako adaburuak garatzean oinarritzen 

da. Helburua da etorkizuneko zuhaitzak lortzea, birsorkuntza sexuala ziurtatuko duten zuhaitz 

aita gehiago lortzeko eta masa indartsuagoak garatzeko, eta, hortaz, kalitateko zur-produkzioa 

erdiesteko. Bestalde, plan horren helburua da, halaber, funtsezko espezieentzat , hala nola okil 

ertainarentzat  edo Bechstein saguzarrarentzat  habitat  potentzialak sortzea (zuhaitz 

menderatuak: adarrak hautsita edo gaixorik dituzten zuhaitzak, edo zuhaitz hilak). 

Aurreikuspenen arabera 130.013 m³ mozketa egingo dira 15 urtetan, 2.313 ha-ko azaleraren 

gainean, eta 761.235 €-ko diru-sarrera lortuko da OPM en jabe diren kontzejuentzat .

2012 eta 2014 artean 5.410,56 m³ zur erauzi dira eta, gainera, birsorkuntza-entseguak garatu 

dira Korresen, adierazitako Izkiko Amezt ian Basogintza Kudeatzeko Planaren babesean.
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3.4.3.- Ehiza- eta arrantza-baliabideen eta beste produktu batzuen aprobetxamendua

3.4.3.1- Ehiza

Dokumentu honen onarpen-datan, Izki NBaren esparruan lau ehiza-barrut i daude, Ocongo 

Andre M aria, San M igel, Beolar eta El Jabali, naturagune osoa okupatzen dutenak. Dena den, 

martxoaren 17ko Ehizaren 2/ 2011 Legean ezarritakoaren arabera, naturagune babestuak 

ehiza-araubide bereziko lurrak dira.

Ehizan jarduteko berariazko xedapenak arautuko dituzten Arabako Foru Aldundiaren urteko 

foru-aginduek zuzentzen dute gaur egun ehiza. Agindu horietan zehazten dira ehiza-

denboraldiak, ehiza daitezkeen espezieak eta ehizaren inguruko gainerako esparru 

arauemailea.

Ehiza larriko espezie nagusiak basurdea eta orkatza dira. Lehena uxaldian ehizatzen da, eta 

bigarrena uxaldian zein zelata-ehizan; oilagorra eta pagausoa dira ehiza xehean nabarmen 

daitezkeen espezieak.

Izki Pirinioen mendebaldeko migrazio-bidean kokatzen da, Arabako lurralde historikoko paseko 

zona nagusietako bat  da, eta oso sust raituta dago pagausoa «pausatuta» deritzon 

modalitatean txabolat ik ehizatzea, dagozkion abatak edo apeuak erabilita. NBan 110 txabola 

(Arabako lurralde historikoko guzt ien % 30) eta postu finko bat  daude.

3.4.3.2- Arrantza

Izki NBko ibai-ibilgu guzt iak arrantza-debekuguneak dira, Izki ibaia izan ezik, A-4124 

errepidearen zubiaren, Korres herrit ik ibaian gora, eta Azazetako Ega (Berron) ibaian isurtzen 

den gunearen artean, «salmonidorik gabeko tarte» deklaratuta baitago; hots, “ hil gabeko”  

arrantza besterik ez da zilegi.

3.4.3.3- Basaproduktuen bilketa

Izki NBan neurrizko onddo-aprobetxamendua izaten da udazkenean eta udaberrian. Horren 

ondorioz, 2017. urtean Arraia-M aeztuko Udalak onddo-barrut i bat  abian jarri zuen, baina 

barrut i horretarako zein NBaren gainerakorako bilketa-araudia onddo, landare, lore eta basa-

fruituen aprobetxamendua arautzen duen urriaren 14ko 89/ 2008 Foru Dekretua da.

3.4.4.- Turismo- eta jolas-erabilerak

1998. urtean parke natural deklaratzearen ondorioz, erabilera publikoa nabarmen handitu da 

naturagune babestuan bertan zein Arabako M endialdeko eskualde osoan. Izan ere, 2000. 

urtean 5.834 bisitari izan zituen eta 2015. urtean, berriz, 55.278.

NBak bisitari-zentro edo Parketxea dauka Korres herrian, ingurumen-hezkuntzara eta 

naturagunearen balio natural eta sozialen inguruan sentsibilizatzera bideratua, baita 

eskualdearen sustapen sozioekonomikora ere. Zentro horrek 6.000 bisitari inguru hartzen ditu 

urtero. 

Herri horretan bertan dago Korreseko aisiarako eremua, NBko erabilera publikoko ekipamendu 

nagusietako bat , Parketxearekin batera, aparkalekuz eta intereseko beste zenbait  azpiegituraz 

hornitua.
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NBari zuzenean lotutako erabilera publikoko jolas-jarduerei dagokienez, mendi-ibiliak 

nabarmentzen dira, zenbait  zailtasun-mailatako hogei bat  ibilbide baitaude, horietako batzuk 

didakt ikoak. 

Zona horretan fauna-behaketak ere garrantzi handia hartu du. Izan ere, 2010. urteaz gerozt ik 

Izki Birding Euskadi ekimenean sartuta dago.

Eskalada da NBari lotutako beste turismo-jarduera bat . Naturagunean goraka egiten ari da eta 

horretarako baimendutako zona bat  dauka Apilaizen, 64 eskalada-bide ekipatu baino gehiago 

dituena.

Izki NBko udalerrietako turismo-eskaintzari dagokionez, askok bisitatu beharreko baliabide gisa 

sartzen dute beren hurrenez hurrengo eskaintzetan, bidexka, bisitatu beharreko intereseko 

elementu eta abarren bitartez.

Nabarmentzekoa da, halaber, Izki Golf Urturi zelaiaren presentzia, NBaz kanpo kokatua, baina 

haren Babes Zona Periferikoan, hego-mendebaldeko muturrean. Izki Arabako M endialdea BTT 

zentroa ere hartzen du, ibilbide-eskaintza zabala duena bai NBaren barruan bai haren 

inguruetan.

3.4.5.- M eatzaritzako baliabideen aprobetxamendua

Izkin ust ia daitezkeen material nagusiak silize-harea, kareharria eta buzt ina azpiproduktu gisa, 

eta asfaltoak dira. Normalean biak harrobietan eta aire zabalean ust iatzen dira, leherketa eta 

guzt i. Horrek lurreko landare-estaldura soiltzea eta erauztea dakar eta, hortaz, erabat  

desagerrarazten ditu bertan dauden habitatak eta basa-espezieak ere desagerrarazi edo 

eraginpean hartzen ditu. 

Izkin meatzaritzako baliabideak ust iatzeko bi emakida daude. Alde batet ik, M ina Esther 

emakida, 2007. urtean amaitua, II. frakzioa (303 ha-ko azalera) eta III. frakzioa (93,45 ha-ko 

azalera) osorik edo partzialki NBaren barruan zituena, nahiz eta 2010. urteaz gerozt ik kontrako 

ingurumen-inpaktuaren adierazpenak izan, NBaren gainean izan litzaketen ondorio kaltegarriak 

eta lehen NBAParekiko bateraezintasuna zirela eta. Izan ere, NBAP horrek ezartzen zuenez, 

erauzketa-jarduerak lehengoratzeko zonan bakarrik baimentzen ziren, hots, Atauriko 

meatzaritza-ust iategian.

Ingurumen-inpaktuaren bi adierazpenek, 2010eko maiatzaren 24ko BOEn Klima Aldaketaren 

Estatu Idazkaritzaren Ebazpen banaren bidez argitaratu zirenek, oso zorrotz aztertu zituzten 

planteatutako ust iapenen inpaktuak eta horiek eraginpean hartzen zituzten balioak, eta, bi 

kasuetan, ingurumen-inpaktu adierazpen negat iboak eman zituzten ondorio gisa.

Bestalde, beste ust iapen-emakida asfaltoei dagokiena da, Ataurin, eta gaur egun ez da 

ust iatzen ari. Emakida hori bera hasi zen, XX. mende hasieran, San Ildefonso edo Gustaldapa 

meategiko asfalto-hobiak ust iatzen, Korresen. Gaur egun eraikin batzuk besterik ez dira 

geratzen.

Orain arte indarrean egon den Parke Naturalaren NBAPak (64/ 1998 Dekretua, martxoaren 

31koa) barnean hartzen dituen balio natural garrantzitsuen kontserbazioari lehentasuna eman 

behar dien esparrutzat  hartzen du naturagune babestua, eta erabilera hauek besterik ez ditu 

onartzen: nekazaritza; abeltzaintza; basogintza; ehiza eta arrantza; erabilera publikoa; jarduera 

zient ifikoak, heziketa eta ikerketa; uraren eta energiaren aprobetxamendua; aipatutako 

erabileretarako eta Korres herriguneari zerbitzu egiteko behar diren eraikuntzak eta 
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azpiegiturak eraikitzea eta zaharberritzea; eta bizitegi-erabilerak, baldin eta kontserbazioarekin 

bateragarriak badira. 

Bestalde, lekuko ingurumen- eta paisaia-ondarearen balio handiak, parke natural eta Natura 

2000 Sareko KBE eta HBBE deklaratzea eragin zutenak, eta gisa horretako 

aprobetxamenduekiko hauskortasun handia kontuan izanik, ez da komeni etorkizunean 

NBaren esparruan mota horretako jarduerarik garatzea, bereziki honako kontsiderazio hauek 

gogoan hartuta: 

a) Lehen batean, ust iatzeko moduko baliabideak egon litezkeen esparruak bat  datoz 

interes bereziko eta nahitaez kontserbatzeko habitaten eta basaflora eta basafaunako 

espezieen presentziarekin. Batasunaren edo eskualdearen intereseko habitatei 

dagokienez, NBaren azaleraren ia % 90 okupatzen dute. Baso-masa jarraitua 

nabarmentzen da, eta, horren barruan, Izkiko amezt ia, okil ertainaren populazio 

garrantzitsua hartzen duena, Iberiar penintsulako banakoen % 20. Izkik garrantzizko 

eginkizuna betetzen du espezie horren kontserbazioan, bai termino kuant itat iboetan, 

bai Kantauriar mendikateko eta Pirinioetako populazioen arteko lotura egiten duelako.

Okil ertainaren populazio garrantzitsuaz gain, nahitaez kontserbatzekoak diren habitat  

horiekin loturik, balio ekologiko handiko flora- eta fauna-espezieak ere bizi dira, eta 

horiek ere eraginpean hartuko lituzke erauzketa-jarduerak, bai okupatzen duen 

azalerak dakarren habitat -galeraren eta bai jarduerak berak eragindako eragozpenen 

ondorioz.

b) Izkin nabarmentzekoa da, halaber, Batasunaren intereseko habitat  hidroturbosoak 

hartzen dituzten enklabeen presentzia. Izan ere, horietako zenbaiten kontserbaziorako 

funtsezko NBa da, bereziki habitat  hauen kasuan: “ oso sakonune hezeak, Drosera 

intermedia eta Rhyncospora fusca-dunak”  (EB kodea: 7150) eta “ Claudium mariscus-

eko zohikaztegiak”  (EB kodea: 7210* ). Jarduera horien eraginak ust iategi baten esparru 

zehatza baino esparru zabalagoetan ager daitezke eta habitat  horietan narriadura 

larriak eragin edo are habitatak desagerrarazi ere. Ildo berean, ez litzateke 

baztertzekoa izango iturburuen, akuiferoen, sare hidrografikoaren, uren kalitatearen 

eta komunitate biologikoen gaineko eragina, NBaren lurralde-esparruaren parte handi 

baten akuiferoen kutsadurarekiko kalteberatasuna handia edo oso handia dela 

kontuan izanda.

Interes bereziko beste habitat , espezie eta elementu batzuek, txilardien eta mendi-

larreen inguruneekin lotutakoek, interes eta/ edo bakantasun handia erakusten dute 

eta NB honetan babes eta kontserbazio berezia eman behar zaien funtsezko 

elementuak dira; erauzketa-jarduerek modu nabarmenean har litzakete eraginpean.

Izkin nabarmentzekoak dira, halaber, erauzketa-jarduerek eraginpean har litzaketen 

harkaiztegi eta hartxingadien inguruneak. Landare-estalki txikia izan arren, ingurune 

horietan oso flora espezializatua garatzen da, gisa horretako inguruneetan bizitzera 

egokitua. NBko harkaitz-habitatetan Euskal Autonomia Erkidegoan oso banaketa 

mugatua duten flora-espezieak aipatu dira: Arenaria vitoriana, Armeria arenaria subsp. 

Burgalensis, Coeloglossum viride, Genista eliassennenii, Potent illa frut icosa, eta abar. 

Gehienak espezie benetan bakanak dira, oso mehatxatuak eta bat  edo beste galzorian 

daudenak. 

Ingurune horiekin lotutako faunari dagokionez, Izkiko harkaiztegi eta amilburuetan 

EAEn hobekien kontserbatzen den hegazt i errupikolen komunitate adierazgarrienetako 
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bat  garatzen da. Aurrerago adieraziko den moduan, hegazt i multzo hori NBan 

kontserbatzeko funtsezko elementua da eta oso garrantzi handikoa da kontserbazioari 

begira, gaur egun Europako harrapari errupikolen populazio gehienak kontserbazio-

egoera negat iboan baitaude eta kasu askotan Espainiak bait itu populaziorik handienak 

maila kont inentalean. 

Izkik sai arrearen (Gyps fulvus) populazio egonkorra du, 36 bat  bikotek osatua, baita 

belatz handiaren (Falco peregrinus) 2 bikote eta sai zuriaren (Neophron percnopterus) 

bikote 1 ere. Arrano beltza (Aquila chrysaetos) ere badago Izkin, nahiz eta haren 

populazio-mailek behera egin duten: 1990. urtean 2 bikote zeuden eta 2013. urtean 0-

1. Nabarmentzen diren beste espezie batzuen artean, hontz handiak bi ugaltze-lurralde 

ditu eta belatxinga mokogorriaren 49 bikote daude NBan. Ugatzak (Gypaetus barbatus) 

zona bisitatzen du hegazt i errat iko gisa edo Izki erregulartasunez hartzen du bere bizi-

eremuaren barruan, baina ez dago eremuan ugaltzearen lekukotasunik. 

Espezie horiek guzt iak Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan jasota daude: 

ugatza ‘Galzoriko espezie’ gisa agertzen da; sai zuria eta arrano beltza ‘Espezie 

kaltebera’ gisa jasotzen dira katalogoan; belatz handia eta hontz handia ‘Bakana’ 

kategoriaren barruan sartzen dira; eta sai arrea eta belatxinga mokogorria ‘interes 

bereziko espezie’ gisa agertzen dira katalogoan. Espezie horientzako mehatxu-faktore 

nagusien artean habitataren eraldaketa eta suntsipena eta gizakiek ugaltze-zonetan 

sortzen dituzten eragozpenak daude. Espezie horietako batzuk, sai zuria esaterako, 

giza presentziarekiko ikaragarri sent ikorrak dira. 

Oso ugariak dira NBko kareharrizko irekigune eta harkaiztegietan barreiatutako 

haitzulo eta kobazulo txikiak, “ turismoak ust iatu gabeko kobak”  deritzenak (EB kodea: 

8310). Garrantzi berezikoak dira esparru honetan dagoen kiropteroen 

komunitatearentzat ; lotutako fauna hori, gainera, oso kaltebera da berez. 

Talde horretako 10 espezieren presentzia berretsi da NBan, harkaitz-inguruneei loturik. 

Horien artean, espezieren bat  guzt iz haitzulotarra da (M iniopterus schreibersii) eta 

beste batzuek zenbait  babesleku erabiltzen dituzte (Rhinolophus ferrumequinum, 

Rhinolophus hipposideros, M yot is myot is, M . emarginatus, Pipist rellus pipist rellus, 

Pipist rellus kuhlii, Eptesicus serot inus, Plecotus aust riacus, Tadarida teniot is). Izkin 

egiaztatu diren 10 espezieetat ik 1 ‘Galzoriko espezie’ gisa katalogatuta dago Espezie 

M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan eta beste 3 ‘Espezie kaltebera’ gisa; espezie 

guzt iak Habitaten Zuzentarauaren IV. eranskinean jasota daude eta 5 zuzentarau 

horren II. eranskinean ere bai; beraz, Batasunaren intereseko espezieak dira guzt iak, 

babeslekuetan zein bizi-zonetan babes zorrotza behar dutenak.

Eskualdeko zein Europako eskalan biodibertsitatearen kontserbaziorako garrantzi 

handiko esparrua da beraz. Izki NBko harkaitz-inguruneei loturiko flora- eta fauna-

komunitatea inguruneak ezartzen dituen baldintza zailetara egokitutako espezieek 

osatzen dute; ingurune horietako espezie esklusiboak dira, habitataren edozein galera 

edo eraldaketarekiko oso sent ikorrak eta, zenbaitetan, giza jardueren ondorio den 

edonolako eragozpenekiko sent ikorrak. Hots, zuzeneko edo zeharkako edozein 

aldaketa edo eraldaketarekiko sent ikortasun handiko esparrua da. 

c) Jarduerek Natura 2000 Sarearen koherentzia ekologikoaren gainean izan litzaketen 

eraginak. Izan ere, erauzketa-jarduerek dakartzaten jarduketek ingurunearen 

art ifizializazioa ekar dezakete, eta horrek nabarmen murrizten du iragazkortasuna 

lurraldeko faunarentzat , hainbat  faktoreren ondorioz: ust iategian bertan eta haren 
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pilaketa-zonetan izaten diren morfologia aldaketak, makineria astuna igarotzeak eta 

leherketek sortzen duten disuasio-efektua, faunarentzat  oztopo izan litezkeen 

elementuen instalazioa, landaredirik gabeko zonen sorrera, eta abar.

d) Basoak, harkaiztegiak eta hartxingadiak lehen mailako paisaia-baliabideak dira EAEren 

testuinguruan. Izkiko amezt ia, M antxibio , Soila eta M uela kareharrizko mendiak eta 

Arluzeko gailurrak, bereziki, garrantzizko paisaia-elementuak dira Araban eta ikus-

erreferentzia nabarmena Arabako M endialdean.

Hain zuzen ere, ezaugarri horiek eragiten dute Izki NBa Euskal Autonomia Erkidegoko 

Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoan (Eusko Jaurlaritza, 2005) sartuta egotea, 

eta Arabako Lurralde Historikoko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoan 

(Arabako Foru Aldundia, 2005) jasotako paisaia apartekoetako bat  izatea, NBa 

kontserbatzeko eremutzat  jotzen baitu, bere ekologia- eta paisaia-interesa dela eta. 

Izki, halaber, EAEko Garrantzizko Naturaguneen Katalogo Irekiaren barruan jasota dago 

(Eusko Jaurlaritza, 1996).

e) Geologia-interesdun lekuak izatea, EAEko geodibertsitatearen parte baten adierazgarri 

gisa ident ifikatuak eta/ edo eskualde-mailan bakarrak direnak; horien narriadura edo 

suntsipena itzulezina izango litzateke.

Dagokion atalean azaldu den moduan, Izkin geologia-interesdun eremu eta elementu 

kopuru handi samarra ident ifikatu da. Espazio horietako bi Euskal Autonomia 

Erkidegoko Geologia Interesdun Lekuen Inbentarioan jaso dira: GIL 113 - ‘Kanpezuko 

mueletako aldapa-erliebea’ eta GIL 150 - ‘M aeztuko asfaltoak’, eta Babes Zona 

Periferikoan kokatutako GIL 110 - ‘M arkizeko pinakuluak’ ere nabarmentzekoa da.

f) A priori ust iatzeko moduko baliabideen kokaleku izan litezkeen esparruak kultura-

ondareko elementuekin bat  etortzea.

Ondare arkitektonikoko elementuen artean, kopuruari dagokionez, errotak eta zubiak 

nabarmentzen dira. Halaber, interes arkeologikoko elementu ugari ident ifikatu dira. 

Horien artean, hainbat  garaitan garatutako kokaguneak eta jarduerak izan dituzten 

eremuak daude. NBan nabarmentzekoak dira, halaber, lurraldearen erabilera 

t radizionalei lotutako elementu etnografiko ugariak, txabolak esate baterako.

g) Erauzketa-erabilerarekin lotutako arrisku eta inpaktu potentzialak. Zona sent ikorretan 

eta eremu babestuetan zuhurtasun-printzipioa aplikatzea aholkatzen dute, honako 

arrazoi hauek direla eta:

- Gisa horretako jardueren ondorioz paisaia-kalitate bikaineko zona baten gainean 

izan litekeen paisaia-inpaktu handia, kontuan izanik balio hori, neurri handi batean, 

giza jardueraren ondorio den inpaktu adierazgarririk ez izatean oinarritzen dela.

- Landare-estalkirik gabe uzten den lur-azalera handia, Izkin erabilgarri dauden 

baliabideak ust iatzeko eta horretarako instalazioak eta lotutako azpiegiturak 

ezartzeko behar baita (plataformak, prozesaketa-instalazioak, kamioientzako 

bideak, konexio-hodiak, fluidoak biltegiratzeko putzuak eta tangak, ekipamendu 

osagarriak eta abar).
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- Sortutako t rafikoak eta zaratak eragin negat iboa izan dezakete naturagunean 

kontserbatzen diren espezieen gainean. Gainera, espezie horietako batzuk giza 

jardueraren ondorio diren nahasmendu eta eragozpenekiko oso sent ikorrak dira. 

- Lur gaineko eta lurpeko urak kutsatzeko arriskua, bai fase operat iboan bai ist ripuen 

edo isurien ondorioz. Efektu kaltegarriak eragin ditzakete ekosistemetan, kontuan 

izanik, gainera, NBaren parte garrantzitsu batek lurpeko uren kutsadurarekiko 

kalteberatasun handia edo oso handia duela. 

- Jarduera utzi ondoren prakt ikan inpaktu horietako batzuk itzulezinak izatea, batez 

ere habitatak eta horiekin lotutako espezieak eraldatzeari eta desagerrarazteari 

dagokionez. 

Azken batean, Izki parke natural deklaratzea eta, biodibertsitatea kontserbatzeko Batasunaren 

araudiaren babesean (Hegazt ien Zuzentaraua eta Habitaten Zuzentaraua), KBE eta HBBE 

izendatzea eragin zuten natura- eta paisaia-baliabide garrantzitsuak mantentzearekin 

bateraezintzat  jo daiteke erauzketa-jarduera.

3.4.6.- Erabilera hidroelektrikoa eta urez hornitzekoa

Izkin Aranbaltza urtegia nabarmentzen da, Izki ibaian, Korres herriaren hegoaldean. 1920. 

urtean eraiki zuten eta gaur egun segundoko 200 eta 300 lit ro arteko emaria eramaten du 

kanal baten bitartez Bujandan kokatutako urtegi txiki bateraino. Hor Ataurin Azazetako Ega 

(Berron) ibait ik bildutako urak batzen dira eta urez hornitzen dute Antoñanako zentrala, 2015. 

urtean berriz abian jarria.

Gainera, hiri-hornidurarako sei ur-bilgune eta nekazaritzan erabiltzeko bost  ureztatze-putzu 

aipatzen dira NBan.

10. taula. Izki NBko hiri-hornidurarako ur-bilguneak.

Kodea Izena Kategoria Mota

2308-5-0004 Carrantan iturria, La Cruz Lurpekoa Iturburua

2308-6-0075 Guru Guro iturria Lurpekoa Iturburua

2308-6-0011 El Cerro iturria Lurpekoa Iturburua

2308-6-0010 La Carretera iturria Lurpekoa Iturburua

2309-1-0071 La Laguna Lurpekoa Zundaketa

2309-1-0070 Libaya Lurpekoa Zundaketa

11. taula. Izki NBko ureztatze-putzuak.

Kod. Izena Azalera (ha)
Perimetroa 

(m)

FA35_01 Kintako ureztatze-putzuak 1,51 506,88

FA35_02 Kintako ureztatze-putzuak 0,48 324,30

FA35_03 Kintako ureztatze-putzuak 0,53 353,21

FA36_01 Urturiko ureztatze-putzuak 0,49 293,88

FA36_02 Urturiko ureztatze-putzuak 0,19 174,84

3.4.7.- Azpiegiturak

Arabako Foru Aldundiak emandako informazio ofiziala oinarri hartuta egin den Izki NBko baso-

pisten sarearen aldez aurreko analisian zonen araberako emaitza hauek ondorioztatu dira:
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12. taula. Izkiko baso-pisten sarea.

Zonifikazioa
Lehen mailako baso-

pisten sarea
Bigarren mailako 
baso-pisten sarea

Hirugarren mailako 
baso-pisten sarea

Erreserba integraleko 
zona

0,0000 m/ha 0,0000 m/ha 0,0000 m/ha

Babes bereziko zona 0,4215 m/ha 7,9613 m/ha 0,0000 m/ha

Basogintzako eta 
abeltzaintza 
estentsiboko 
kontserbazio zona

2,3412 m/ha 20,0746 m/ha 0,3893 m/ha

Lehengoratze 
ekologikoko zona

2,8383 m/ha 4,9972 m/ha 13,1949 m/ha

Basogintza-produkzioko 
zona

0,0309 m/ha 21,3559 m/ha 10,7725 m/ha

Nekazaritzako eta 
abeltzaintzako 
produkzioko eta 
landazabaleko zona

1,5695 m/ha 7,2761 m/ha 0,0000 m/ha

Ibai-sistema 1,0228 m/ha 11,9019 m/ha 0,0000 m/ha

Hiri-zona, 
ekipamenduak eta 
azpiegiturak

0,0000 m/ha 4,4660 m/ha 0,0000 m/ha

Lehen mailako baso-pistak mendiaren zerbitzurako oinarrizkotzat  edo funtsezkotzat  jotzen 

diren bideak edo pistak dira, errepide-saret ik edo landa-bideen sareko bideetat ik sarbide 

ematen diotenak. Gutxieneko plataforma-zabalera 3 m-koa da, bide-zorua dute eta 

egonkortuta daude, edo behar adinako saneamendu- eta drainatze-azpiegiturak dauzkate 

behintzat .

Bigarren mailako baso-pistak, bestalde, lehen mailakoetat ik abiatu ohi diren eta mendi bateko 

eremuetarako sarbidea eta zerbitzua osatzen duten bideak edo pistak dira. Ez dute bide-

zorurik eta plataforma-zabalera 3 m-t ik beherakoa izan ohi da.

Azkenik, hirugarren mailako baso-pistak bide berdeak eta baso-bidexkak dira, hots, oinez edo 

bizikletaz ibiltzeko jolas-erabilerako bideak, t razadura eta erabilera t radizionalekoak, 

zenbaitetan mendi-ibili laburreko edo luzeko bide gisa inbentariatu edo balizatu direnak.

4.- NATURAGUNEAN KUDEATU BEHARREKO FUNTSEZKO ELEM ENTUAK. 

KONTSERBAZIO-EGOERA

Parke naturalaren, KBEaren, HBBEaren eta zuhaitz apartekoaren figurak biltzen dituen Izki 

NBrako, dokumentu honen 3.2 atalean naturagunean kontserbatu beharreko 

biodibertsitatearen elementuak inbentariatu dira.

Kontserbatu beharreko horien multzoa abiapuntu hartuta, funtsezko elementuak edo kudeatu 

beharrekoak hautatzen dira, hots, lekuaren integritate ekologikoa mantentzeko edo 

berrezartzeko funtzio bereziki garrantzizkoa betetzen duten espezie basat iak, habitatak, 

prozesu naturalak, elementu abiot ikoak, naturalak edo kulturalak, zuzeneko edo zeharkako 

eragina baitute beste osagai biologiko batzuen gainean edo zerbitzu ekosistemikoen gainean. 

Hortaz, horien gainean jardun beharra dago, lekuan kontserbazio-egoera egokia lortzeko, bai 

osagai biologiko horiei bai lekuari oro har dagokienez.

Funtsezko elementuen edo kudeatu beharrekoen araberako hurbilketak lekuan dauden 

elementu adierazgarriak kontserbatzeko behar diren neurriak hartzea ahalbidetzen du eta 



I ZKI  – I I .  eranskina. Mem oria. 2019ko m artxoa 39

kudeaketa errazten du, ekosistemen integritatea edo osasuna baino errazago ebalua 

daitezkeen helburuak oinarri hartuta, baina azken xedea hura dela ahaztu gabe.

Habitaten, flora- eta fauna-espezieen eta prozesu ekologikoen kasuan, naturagunean 

funtsezkotzat  jotzen direnak hautatzen dira, irizpide hauei jarraikiz:

– Lekuan 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. 

– Naturagunean dauden Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko habitatak eta 

espezieak hartzen dituzten prozesu ekologikoak eta intereseko dinamikak. 

Adierazitako irizpideen arabera, ondoren zerrendatzen diren funtsezko elementuak definitu 

dira Izkin. 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. 

- Kudeaketa baldintzatzen duten beste faktore batzuk.

- Kontserbazio-egoera.

- Eskaintzen dituzten zerbitzu ekosistemikoak.

4.1.- BASOAK

4.1.1.- Deskribapena eta justifikazioa

“ Basoak”  funtsezko elementuaren barruan habitat  eta lotutako espezie hauek sartzen dira:

13. taula. “Basoak” funtsezko elementuarekin lotutako habitat eta espezieen hautua.

Funtsezko 
elementua

Kod. Kontserbatu beharrekoak Justifikazioa

Basoak 9120

Pagadi azidofilo atlantikoak, 
Ilex oihanpedunak, eta 
batzuetan Taxus-dunak 
(Quercion robori-petraeae edo 

Habitaten Zuzentarauan jasotako hainbat 
baso mota, lehentasunezkoak eta 
eskualdearen interesekoak.
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13. taula. “Basoak” funtsezko elementuarekin lotutako habitat eta espezieen hautua.

Funtsezko 
elementua

Kod. Kontserbatu beharrekoak Justifikazioa

Ilici-Fagenion)

9150
Europa erdialdeko pagadi 
kaltzikolak (Cephalanthero-
Fagion)

9230
Quercus robur eta Quercus 
pyrenaica-dun harizti 
galaikoportugesak

9240
Harizti iberiarrak Quercus 
faginea eta Quercus 
canariensis-ekin.

9580*
Taxus baccata-ko baso 
mediterraneoak

1996
Narcissus triandrus subsp. 
triandrus

1067
7

Dryopteris carthusiana

1255
6

Narcissus gr. pseudonarcissus

1222
3

Sorbus latifolia

1088 Cerambyx cerdo

1083 Lucanus cervus

1087 Rosalia alpina

1065 Euphydryas aurinia

A072 Pernis apivorus

A074 Milvus milvus

A080 Circaetus gallicus

A085 Accipiter gentilis

A092 Hieraaetus pennatus

A236 Dryocopus martius

A238 Dendrocopos medius

A240 Dendrocopos minor

1323 Myotis bechsteinii

1330 Myotis mystacinus

5004 Myotis alcathoe

1322 Myotis nattereri

1314 Myotis daubentonii

1331 Nyctalus leisleri

5766 Nyctalus noctula

1308 Barbastella barbastellus

1326 Plecotus auritus

9230 habitataren kasuan, Izki NBko landare-
formazio adierazgarriena da eta, aldi berean, 
habitat horren % 40 ordezkatzen du EAEko 
Natura 2000 Sareko gainerako espazioetan.

Bestalde, 9580* BIHak azalera txikiak 
okupatzen ditu oso ingurune berezietan eta 
9120, 9150 eta 9240 BIHek kontserbazio-
gabeziak dituzte egiturari eta 
funtzionamenduari dagokienez.

Funtsezko elementu horrekin lotutako flora- 
eta fauna-espezieak Batasunaren zein 
eskualdearen interesekoak dira, eta haien 
kontserbazioa baso-habitaten kudeaketarekin 
erlazionatuta dago.

Dryopteris carthusiana espezieak oso 
lokalizazio murritza dauka; Araban Entzia eta 
Toloño mendilerroetan eta Izkin besterik ez 
dago. Egoera bertsua da Narcissus triandrus 
subsp. triandrus espeziearena, Araban Kodes 
mendilerroan, Hornillo mendian eta Izkin 
besterik ez baita aipatzen.

Faunari dagokionez, basoko harrapariak 
sartzen dira. Horien artean miru gorria (Milvus 
milvus) nabarmentzen da, Espezie 
Mehatxatuen Euskadiko eta Espainiako 
Katalogoetan galzoriko espezie gisa jasoa.

Mokodunen hiru espezieak ere jasotzen dira, 
eta horien artean bereziki nabarmentzekoa da 
okil ertainaren (Dendrocopos medius) 
populazioa. Espazio horretan 750 banakotik 
gorako errolda dago eta horrek garrantzi 
adierazgarria ematen dio Izkiri Iberiar 
testuinguruan mokodun horrentzat.

Izkiko basoei lotutako beste fauna-espezie 
batzuen artean basoko kiropteroen 
komunitatea dago, nagusiki Bechstein 
saguzarra (Myotis bechsteinii), umatze-
kolonien presentzia egiaztatua duena.

4.1.2.- Presioak eta mehatxuak

Kodea Presioa eta mehatxua

A04 Larratzea (desorekak)

A04.01 Unean uneko larratze intentsiboa

A04.02 Larratze ez-intentsiboa zona sentikorretan

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

A07 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera

B01 Eremu irekiko baso-sartzea

B02 Baso eta plantazioen kudeaketa

B02.03 Oihanpea kentzea
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Kodea Presioa eta mehatxua

B02.04 Zuhaitz hilak edo narriatuak kentzea

B02.06 Baso-garbiketa

B04 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera (basogintza)

D02.01 Linea elektrikoak eta telefono-lineak

F03.02.03 Tranpaz harrapatzea, pozoiak, ezkutuko ehiza

F04 Lehorreko landareak biltzea eta ezabatzea, oro har

J03 Ekosistemen beste eraldaketa batzuk

J03.02 Kausa antropogenikoen ondorioz habitaten konektagarritasuna murriztea

Oro har, basoetako funtsezko elementuetarako aipatutako eragin nagusia NBko zona jakin 

batzuetako larratze iraunkorra da (nagusiki Dorrondan, eta Korres eta Kintako inguruetan). 

Izan ere, gaur egun ez da betetzen ganaduaren presentziaren erregulazioa, ez denborari ez 

zonari dagokionez. Abereak urte osoan zehar bazkatzen dira eta horrek hainbat  eragin sortzen 

ditu: lurren higadura, birsortutakoa desagerraraztea, eta abar. 

Halaber, “ Basoak”  funtsezko elementuaren habitat  gehienek egitura desegokia dute. Hala, 

amezt iaren kasuan, zuhaitzen adinak, tamainak eta dentsitateak askotarikoak dira multzo 

osoan. Hala ere, oin-dentsitate handia duten diametro ertaineko/ txikiko zuhaitzak dira nagusi, 

eta horrek lehia sortzen du haien artean, zurtoinen garapena eta birsortze naturala 

oztopatuta. Tamaina handiko zuhaitz kopurua urria da eta zur hil gutxi dago bai zoruan bai 

zut ik.

4.1.3.- Kudeaketa baldintzatzen duten beste faktore batzuk

2010. urtean naturagunean hasi zen LIFE Natura programa, «LIFE+PRO-Izki: Izkiko amezt iaren 

eta hari lotuta dauden Europar Batasunaren intereseko habitat  eta espezieen kudeaketa 

ekosistemikoa (LIFE10NAT/ ES/ 000572)» izenekoa, Arabako Foru Aldundiko Ingurumen eta 

Hirigintza Saila onuradun eta koordinatzaile izan zuena. Proiektu horrek 48 hilabeteko 

iraupena izan zuen (2010eko urriaren 1et ik 2015eko irailaren 30 arte).

LIFE proiektu horrek amezt iaren eta bertan murgildutako habitat  azonalen hobekuntza ekarri 

du, lekuaren barne-konektagarritasuna ahalbidetzera bideratutako ekintzen bitartez, fauna eta 

flora enblemat ikoenaren populazioak garatzeko txoko ekologiko egokiak sortzeari begira, okil 

ertainari, Bechstein saguzarrari eta baso-igel jauzkariari bereziki eragingo dietenak. Garatu 

beharreko ekintzen artean, “ Basoak”  funtsezko elementuarekin erlazionatutako hauek 

nabarmentzen dira (www.izkilife.com):

-. Izkiko Amezt ian Basogintza Kudeatzeko Plana egitea, habitat  horietan basogintza eta 

larratzea kudeatzeko gidalerroak barne hartzen dituena, baita haietan jarduteko est rategia 

ere, 2012-2026 aldirako.

-. Izki NBan dauden okil ertainaren populazioen (eta barrunbeen) inbentario xehatua eta 

ezaugarritze ekologikoa egitea eta espezieak Izkin duen populazio-dinamikaren jarraipena 

egiteko jarduketa-protokoloa garatzea. Halaber, ekintza horrek aintzat  hartzen du banakoak 

markatzeko eta irrat i-igorgailuz hornitzeko harrapaketak egitea, horrek aukera emango baitu 

banakoen habitata hautatzeko irizpideak zehazteko.

-. Ur-iturriak eta Bechstein saguzarraren kokalekuak kartografian gainjartzea, eta amezt ian 

zenbait  putzu edo ur-puntu sortzea.

-. Okil ertainaren elikadurarako eta habiagintzarako oihaneko elementu egokiekin baso-

egiturak birsortzea, 50 ha amezt i hautatuta espeziearen behar ekologikoetara egokitzeko. 
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Horretarako, oin jakin batzuk eraztunduko dira, oinean zur hila eta gainbeherako zuhaitzak 

sortzeko, habia egiteko oin egokienen inguruan bakanketak egingo dira, espezie laguntzaileak 

landatu eta itxiturak ezarriko dira ganaduak harizt iaren birsorkuntzan eraginik izan ez dezan.

-. Bechstein saguzarrarentzako babes-kutxak ezartzea eta, gero, kutxa horiek eta mokodunen 

zuloak berrikustea.

-. Izkiko abeltzaintza-ust iategien t itularrei zuzendutako parte hartzeko lantegia.

4.1.4.- Kontserbazio-egoera

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

F I F I

9150
Europa erdialdeko pagadi kaltzikolak 
(Cephalanthero-Fagion).

F I F I

9230
Quercus robur eta Quercus pyrenaica-dun harizti 
galaikoportugesak.

F I F I

9240
Harizti iberiarrak Quercus faginea eta Quercus 
canariensis-ekin.

F I F I

9580* Taxus baccata-ko baso mediterraneoak. F I F I

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

Mota Kod. Espeziea
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P 10677 Dryopteris carthusiana F I F F I

P 1857 Narcissus gr. pseudonarcissus F F F F F

P 12558 Narcissus triandrus subsp. triandrus I I F I I

P 12223 Sorbus latifolia I I F I I

I 1088 Cerambyx cerdo D D F F D

I 1083 Lucanus cervus D D F F D

I 1087 Rosalia alpina D D F F D

I 1065 Euphydryas aurinia D D F D D

B A072 Pernis apivorus F F F F F

B A074 Milvus milvus F D F D D

B A080 Circaetus gallicus F F F F F

B A085 Accipiter gentilis F F F F F

B A092 Hieraaetus pennatus F F F F F

B A236 Dryocopus martius F D F F F

B A238 Dendrocopos medius F F F F F

B A240 Dendrocopos minor F F F F F

M 1323 Myotis bechsteinii F D F D D

M 5004 Myotis alcathoe F D F D D

M 1330 Myotis mystacinus F D F D D

M 1322 Myotis nattereri F D F D D
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Mota Kod. Espeziea
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M 1314 Myotis daubentonii F D F D D

M 1331 Nyctalus leisleri F D F D D

M 5765 Nyctalus noctula F D F D D

M 1308 Barbastella barbastellus F D F D D

M 1326 Plecotus auritus F D F D D

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

4.2.- LARREAK ETA TXILARDIAK

4.2.1.- Deskribapena eta justifikazioa

“ Larreak eta txilardiak”  funtsezko elementuak habitat  eta lotutako espezie hauek hartzen ditu 

barnean:

14. taula. “Larreak eta txilardiak” funtsezko elementuarekin lotutako habitat eta espezieen hautua.

Funtsezko 
elementua

Kod. Kontserbatu beharrekoak Just ifikazioa

4030 Europako txilardi lehorrak.

4090
Txilardi oromediterraneo 
endemiko elorri-triskadunak

5110
Malda arrokatsuetako Buxus 
sempervirens-eko formazio 
egonkor xerotermofiloak

6210(*)

Belardi lehor erdinaturalak 
eta kare-substratuetako 
sastraka-faziesak (Festuco-
Brometalia) (* orkidea 
ugariko lekuak)

6220*

Gramineodun eta urteroko 
Thero-Brachypodietea-dun 
zona subestepikoak, 
Brachypodium retusum-eko 
larre xerofiloekin nahasiak

6230*

Nardus-dun formazio 
belarkarak, espezie 
ugarirekin, zona 
menditarreko (eta Europa 
kontinentaleko zona 
azpimenditarreko) silize-
substratuetan

16670 Ophrys aveyronensis

1865 Narcissus asturiensis

1864
Narcissus bulbocodium 
subsp. citrinus

11024
Senecio doronicum subsp. 
doronicum

11056 Scorzonera aristata

16644
Halimium lasianthum subsp. 
alyssoides

A082 Circus cyaneus

Larreak eta 
txilardiak

A081 Circus pygargus

Funtsezko elementu honetan orkidea ugari 
dituzten lehentasunezko habitatak sartzen 
dira, bat edo beste naturagunean 
ordezkaritza urrikoa eta giza jardueraren 
baldintzapekoa.

Naturagunean ordezkaritza bikaina edo 
ona duten beste habitat batzuk ere sartzen 
dira, txilardiak esaterako.

Espezieei dagokienez, funtsezko elementu 
honek eskualdearen intereseko espezieak 
ere jasotzen ditu, hartzen dituzten 
espazioen kudeaketa egokia behar 
dutenak.

Flora-espezieen barruan 
nabarmentzekoak dira Senecio doronicum 
subsp. doronicum —espeziea galdutzat jo 
zen, eta gaur egun ezagutzen diren 
populazioek oso ale kopuru txikia dute— 
eta Ophrys aveyronensis —EAEko 
banaketa hiru kokaleku ezagunetara 
mugatzen da, horietako bat Izkin—.

Halimium lasianthum subsp. alyssoides 
eskualdeko intereseko espeziea da, joera 
erregresibokoa eta naturagunean gutxi 
ordezkatutako inguruneei lotua.

Faunari dagokionez, mirotz zuriaren 
(Circus cyaneus) eta mirotz urdinaren 
(Circus pygargus) populazioak sartzen 
dira, Hegaztien Zuzentarauaren I. 
eranskinean jasoak biak ere.
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4.2.2.- Presioak eta mehatxuak

Kodea Presioa eta mehatxua

A02.01 Nekazaritza-intentsifikazioa

A04 Larratzea

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

A07 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera

A08 Ongarrien erabilera

E03 Hondakinak

F05.04 Ezkutuko ehiza

J03.02 Kausa antropogenikoen ondorioz habitaten konektagarritasuna murriztea

K01.01 Higadura

M Klima-aldaketa

M ota horretako habitat  eta espezieetarako ident ifikatutako presio nagusia NBaren parte 

garaienetan kokatu ohi diren larre-zonetan larratze-sistema t radizionalak bertan behera uztea 

da, batez ere azienda murriztu izanaren ondorioz. Horren ondorioz, habitat  horiek basoak 

bezalako beste habitat  batzuek kolonizatzen dituzte. Halaber, gaur egun ez da ezagutzen 

belarjale basat ien komunitateek zer-nolako presioa eragiten dieten habitat  horiei.

4.2.3.- Kudeaketa baldintzatzen duten beste faktore batzuk

Naturaguneak Izkiko Amezt ian Basogintza Kudeatzeko Plana dauka, LIFE PRO-IZKI proiektuaren 

ondorio dena, basogintza eta larratzea kudeatzeari buruzko atal espezifikoa jasotzen duena.

4.2.4.- Kontserbazio-egoera

Habitata Deskribapena
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4030 Europako txilardi lehorrak. I F F I

4090
Txilardi oromediterraneo endemiko elorri-
triskadunak.

I F F I

5110
Malda arrokatsuetako Buxus sempervirens-eko 
formazio egonkor xerotermofiloak

F F F F

6210(*)
Soropil lehor erdinaturalak eta kare-lurretako 
sastraka-faziesak (Festuco-Brometalia).

D F I I

6220*

Gramineodun eta urteroko Thero-
Brachypodietea-dun larre subestepikoak, 
Brachypodium retusum-eko larre xerofiloekin 
nahasiak.

F F F F

6230*

Nardus-dun formazio belarkarak, espezie 
ugarirekin, zona menditarreko (eta Europa 
kontinentaleko zona azpimenditarreko) silize-
substratuetan.

I F I I

F: Egokia; I: Desegokia; M: Txarra; D: Ezezaguna
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Mota Kod. Espeziea
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1865 Narcissus asturiensis F F F F F

1864 Narcissus bulbocodium subsp. citrinus F F F F F

16670- Ophrys aveyronensis I D I D I

11056 Scorzonera aristata D D F F D

11024 Senecio doronicum subsp. doronicum I I M M M

16644 Halimium lasianthum subsp. alyssoides M M M I M

B A082 Circus cyaneus F F F F F

B A084 Circus pygargus F F F D F

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

4.3.- ZOHIKAZTEGIAK

4.3.1.- Deskribapena eta justifikazioa

“Zohikaztegiak”  funtsezko elementuaren barruan habitat eta lotutako espezie hauek sartzen dira:

15. taula. “Zohikaztegiak” funtsezko elementuarekin lotutako habitat eta espezieen hautua.

Funtsezko 
elementua

Kod. Kontserbatu beharrekoak Just ifikazioa

4020*
Erica ciliaris eta Erica tetralix 
espezieetako zona epeletako 
txilardi heze atlantikoak

7140 Trantsizio-zohikaztegiak.

7150

Zohikatz-substratuko 
sakonuneetako 
Rhynchonsporion taldeko 
landaredia.

7210*
Cladium mariscus-eko kare-
zohikaztegiak, Caricion 
davallianae-ko espezieekin

7230 Zohikaztegi baxu alkalinoak

- Carex davalliana

- Drosera intermedia

- Drosera longifolia

- Epipactis palustris

- Primula farinosa

- Rhynchospora fusca

- Senecio carpetanus

1900 Spiranthes aestivalis

Zohikaztegiak

- Triglochin palustris

Lehentasunezko komunitateak, 
lurralde-ordezkaritza urrikoak eta 
lurzoruan hezetasun-presentzia 
konstantearen hertsiki mendekoak, 
flora-aniztasun handikoak eta 
eskualdearen intereseko espezie 
ugari dituztenak.

Habitaten barruan 4020* eta 7210* 
lehentasunezkoak nabarmentzen 
dira. Izan ere, azken horrek EAE 
osoko erakusgarri onenetakoa 
erregistratzen du NBan.

Espezieen artean Rhynchospora 
fusca nabarmentzen da, Iberiar 
penintsulako espezie oso bakana, 
EAEn Izkin bakarrik aipatzen 
dena.

Epipactis palustris edo Primula 
farinosa bezalako beste espezie 
batzuek NBan duten EAEn 
ezagutzen zaien kokaleku bakarra.

4.3.2.- Presioak eta mehatxuak

Kodea Presioa eta mehatxua

A04 Larratzea

J02.03 Kanalizazioak eta ur-desbideratzeak

J03.02 Kausa antropogenikoen ondorioz habitaten konektagarritasuna murriztea
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Abeltzaintza-erabilera da “ Zohikaztegiak”  funtsezko elementuen taldeko kontserbatu 

beharreko elementuen kontserbazio-egoeraren baldintzatzaile nagusia, ganaduaren 

presentziaren ondorio diren zanpaketak eta nit rif ikazioak oso interakzio konplexua baitute, 

haien bilakaeran eta kontserbazioan eraginez. Horrenbestez, ezinbestekoa da habitat  horien 

eta ingurune hurbilaren gaineko abere-zamaren banaketa orekatzea.

4.3.3.- Kudeaketa baldintzatzen duten beste faktore batzuk

Izki NBak komunitate turbofilo eta edafohigrofiloen presentzia ugaria eta askotarikoa du bere 

balio handienetakotzat . Habitat  antzekoen baina desberdinen mosaikoak osatuz agertzen dira. 

Horrek aukera ematen du mosaiko horren barruan ingurumen-aldakuntzen gradiente osoa 

exist itzeko eta, hartara, era askotako inguruneak eratzeko, non espezie bakan edo mehatxatu 

horiek guzt iek beren txokoa aurki baitezakete.

Bestalde, LIFE+PRO-Izki proiektuak eta Post-LIFE proiektuak habitat  horiek kontserbatzeko eta 

kudeatzeko ekintza zehatzak aintzat  hartzen dituzte: ganaduak haien gainean duen eragina 

ezagutzera bideratutako esperimentazioak —horretarako instalatu dira ganadua kanpoan 

uzteko aldi baterako hesiak—, zohikaztegietako espezieen ex situ ugalketa, gero naturagunean 

landatzeko, eta abar. Gaur egun ekintza horiek gauzatzen ari dira.

4.3.4.- Kontserbazio-egoera

Habitata Deskribapena
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4020*
Erica ciliaris eta Erica tetralix espezieetako zona 
epeletako txilardi heze atlantikoak.

F M I M

7140 Trantsizio-zohikaztegiak. I F I I

7150
Zohikatz-substratuko sakonuneetako 
Rhynchonsporion taldeko landaredia.

I F F I

7210*
Cladium mariscus-eko kare-zohikaztegiak, 
Caricion davallianae-ko espezieekin.

F F F F

7230 Zohikaztegi baxu alkalinoak I F F I

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

Mota Kod. Espeziea
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P - Carex davalliana M I M I M

P - Drosera intermedia F I I I I

P - Drosera longifolia I I M I M

P - Epipactis palustris I F I F I

P - Primula farinosa I I I I I

P - Rhynchospora fusca F I F I I
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Mota Kod. Espeziea
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P - Senecio carpetanus M M M M M

P 1900 Spiranthes aestivalis I I M I M

P - Triglochin palustris F I M I M

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

4.4.- HARKAIZTEGIAK ETA ANTZEKO INGURUNEAK

4.4.1.- Deskribapena eta justifikazioa

“ Harkaiztegiak eta antzeko inguruneak”  funtsezko elementuaren barruan habitat  eta lotutako 

espezie hauek sartzen dira:

16. taula. “Harkaiztegiak eta antzeko inguruneak” funtsezko elementuarekin lotutako habitat eta 
espezieen hautua.

Funtsezko 
elementua

Kod. Kontserbatu beharrekoak Just ifikazioa

- Arenaria vitoriana

-
Armeria arenaria subsp. 
burgalensis

- Coeloglossum viride

- Genista eliassennenii

- Potentilla fruticosa

A077 Neophron percnopterus

A078 Gyps fulvus

A091 Aquila chrysaetos

A103 Falco peregrinus

A215 Bubo bubo

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax

1304 Rhinolophus ferrumequinum

1303 Rhinolophus hipposideros

1324 Myotis myotis

1321 Myotis emarginatus

1309 Pipistrellus pipistrellus

2016 Pipistrellus kuhlii

1327 Eptesicus serotinus

1329 Plecotus austriacus

1310 Miniopterus schreibersii

1333 Tadarida teniotis

Harkaiztegiak eta 
antzeko 
inguruneak

5365 Hypsugo savii

Batasunaren eta eskualdearen 
intereseko espezieak. Flora-
espezieen kasuan, asko beren 
banaketa-eremuaren mugan 
daude, eta, Coeloglossum viride 
espeziearen kasuan, Izki da, 
Valderejorekin batera, Araban 
aipatzen den leku bakarra.

Fauna-espezieei dagokienez, 
hegazti errupikolen komunitatea 
nabarmentzen da, guztiak 
baitaude Hegaztien 
Zuzentarauaren I. eranskinean 
jasota.

Kiroptero haitzulotarren eta 
antropofiloen 10 espezie ere 
jasotzen dira. Horien artean 
arratoi-belarri handia (Myotis 
myotis) nabarmentzen da, Fauna 
eta Flora Basatiko Espezie 
Mehatxatuen Euskadiko 
Katalogoan Galzoriko espezieen 
kategorian sartua.
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4.4.2.- Presioak eta mehatxuak

Kodea Presioa eta mehatxua

A07 Bioziden, hormonen eta produktu kimikoen erabilera

C01.01 Harea eta legarra erauztea

D02.01 Linea elektrikoak eta telefono-lineak

F03.02.03 Tranpaz harrapatzea, pozoiak, ezkutuko ehiza

G01 Aire zabaleko kirolak eta aisialdiko jarduerak, jolas-jarduera antolatuak

G01.04 Alpinismoa, eskalada, espeleologia

J03.01.01 Harrapakin eskuragarriak murriztea (sarraskia barne)

J03.02 Kausa antropogenikoen ondorioz habitaten konektagarritasuna murriztea

M Klima-aldaketa

Funtsezko elementu honen mehatxuen artean harea eta legarra erauztearen arriskua 

nabarmentzen da. Izkiko esparruan meatzaritzako baliabideak ust iatzeko bi emakida eman 

dira. Alde batet ik, Esther ust iapen-emakida, 2007. urtean amaitua, eta, bestet ik, M aeztuko 

asfaltoen ust iategia, Atauri inguruetan; gaur egun ez dago ust iapen-fasean baina emakida 

mantentzen jarraitzen du. Esther ust iapen-emakida 100 meatze-lauki baino gutxiagoko hiru 

frakziotan zat itu zen; horietako bi (Esther II eta III) KBEaren/ HBBEaren barruan kokatzen ziren. 

2010. urtean ingurumen-inpaktuaren adierazpen negat iboak jaso zituzten, parke naturalaren 

gainean ondorio kaltegarriak izan zitzaketelako eta naturagune horren NBAParekin 

bateraezinak zirelako. Halaber, ebazpen horiek adierazten zuten proiektu horiek ziur aski 

ondorio negat ibo adierazgarriak sortuko zituztela ingurumenaren gainean eta parke 

naturalaren eta Natura 2000 Sareko espazioen integritatearen gainean (2010eko maiatzaren 

5eko Ebazpena).

Kontserbatu beharreko elementu hori osatzen duten habitat  eta espezieentzat  aipatutako 

presioei dagokienez, aire zabaleko kirolak edo alpinismoa ere aipatzen dira, eraginpean 

hartzen bait ituzte fauna eta flora errupikolaren populazioak.

4.4.3.- Kudeaketa baldintzatzen duten beste faktore batzuk

Izki parke naturalari atxikitako langileek urtero egiten dute Potent illa frut icosa espeziearen 

jarraipena, baita hegazt i errupikola gehienena ere. Horiek horrela, sai arrearen, arrano 

beltzaren, sai zuriaren eta belatz handiaren informazioa jasotzen ari dira 2001. urteaz gerozt ik.

4.4.4.- Kontserbazio-egoera

Mota Kod. Espeziea
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P - Arenaria vitoriana F F F F F

P - Armeria arenaria subsp. burgalensis F I F I I

P - Coeloglossum viride I I I I I

P - Genista eliassennenii F F F F F

P - Potentilla fruticosa F I I F I

B A077 Neophron percnopterus F F F D F

B A078 Gyps fulvus F F F F F

B A091 Aquila chrysaetos D I D D I

B A103 Falco peregrinus F F F F F

B A215 Bubo bubo F F F F F
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Mota Kod. Espeziea
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B A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax F F F F F

M 1304 Rhinolophus ferrumequinum F D F D D

M 1303 Rhinolophus hipposideros F D F D D

M 1324 Myotis myotis F D F D D

M 1321 Myotis emarginatus F D F D D

M 1309 Pipistrellus pipistrellus F D F D D

M 2016 Pipistrellus kuhlii F D F D D

M 1327 Eptesicus serotinus F D F D D

M 1329 Plecotus austriacus F D F D D

M 1310 Miniopterus schreibersii F D F D D

M 1333 Tadarida teniotis F D F D D

M 5365 Hypsugo savii F D F D D

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

4.5.- IBAI-SISTEM A

4.5.1.- Deskribapena eta justifikazioa

Izkiko ibai-sistemak habitat  eta lotutako espezie hauek hartzen ditu barnean:

17. taula. “Ibai-sistema” funtsezko elementuarekin lotutako habitat eta espezieen hautua.

Funtsezko 
elementua

Kod. Kontserbatu beharrekoak Just ifikazioa

3150

Aintzira eutrofiko naturalak, 
Magnopotamion edo 
Hydrocharition landaredia 
dutenak

3170*
Denboraldiko urmael 
mediterraneoak

7220*
Iturburu petrifikante 
tofikoletako formazioak 
(Cratoneurion)

91E0*

Alnus glutinosa eta Fraxinus 
excelsior-eko ibarbasoak 
(Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)

92A0
Salix alba eta Populus alba-
ko galeria-basoak

- Isoetes durieui

- Littorella uniflora

- Nymphaea alba

- Utricularia australis

- Aeshna affinis

1044 Coenagrion mercuriale

- Coenagrion scitulum

- Sympetrum meridionale

1092 Austropotamobius italicus

Ibaiak eta 
ingurune 
urtarrak

1191 Alytes obstetricans

3150 habitata garrantzizkoa da 
Nymphaea alba bezalako espezie 
mehatxatuen presentziagatik, baina, 
gainera, komunitate horien interes 
biologikoagatik, bertan bizi den flora eta 
fauna espezializatuagatik eta ur-puntu 
iraunkor batekin lotutako funtzio 
ekologikoen garrantziagatik, baita 
jasaten dituzten mehatxuengatik ere: 
kutsadura, jalkinez betetzea, lehortzea 
eta abar.

3170* habitata lehentasunezkoa da eta 
oso ordezkaritza urria du naturagunean 
eta, oro har, intereseko zenbait flora-
espezieren presentzia duen esparru 
atlantiko/subatlantiko osoan.

Eta 7220* eta 91E0* habitatak ere 
lehentasunezkoak dira, eta oso urriak 
naturagunean.

Flora-espezie oso hauskorrak biltzen 
ditu, sistema urtarrei lotuak. Olandinako 
urmaeleko nenufar zuriaren (Nymphaea 
alba) populazioa nabarmentzen da, 
Euskal Autonomia Erkidegoko bakarra 
eta Iberiar penintsulako handiena. 
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17. taula. “Ibai-sistema” funtsezko elementuarekin lotutako habitat eta espezieen hautua.

Funtsezko 
elementua

Kod. Kontserbatu beharrekoak Just ifikazioa

1195 Discoglossus jeanneae

6284 Epidalea calamita

1203 Hyla arborea

1209 Rana dalmatina

1356 Mustela lutreola

1355 Lutra lutra

Faunaren barruan Batasunaren eta 
eskualdearen intereseko espezieak 
sartzen dira, baita bisoi europarra 
(Mustela lutreola) bezalako 
lehentasunezko espezieren bat ere. 

Ibai-karramarroaren (Austropotamobius 
italicus) populazioa ere nabarmentzekoa 
da. Espezie Mehatxatuen Euskadiko eta 
Espainiako Katalogoetan Galzoriko 
espezieen kategorian sartuta dago.

Izkiko baso-igel jauzkariaren (Rana 
dalmatina) populazioa Iberiar 
penintsulako dentsitate handiena 
duenetako bat da.

4.5.2.- Presioak eta mehatxuak

Kodea Presioa eta mehatxua

A01 Laboreak

A04 Larratzea

F03.02.03 Tranpaz harrapatzea, pozoiak, ezkutuko ehiza

G01 Aire zabaleko kirolak eta aisialdiko jarduerak, jolas-jarduera antolatuak

H01.05 Nekazaritzako eta basogintzako jarduerek eragindako lur gaineko uren kutsadura lausoa

I01 Espezie inbaditzaileak eta espezie aloktonoak

J02 Baldintza hidraulikoetan eragindako aldaketak

J02.01 Zabortegiak, lurra berreskuratzea eta lehortzea, oro har

J02.03 Kanalizazioak eta ur-desbideratzeak

J03.02 Kausa antropogenikoen ondorioz habitaten konektagarritasuna murriztea

K01 Prozesu abiotiko naturalak (motelak)

K03.01 Lehia

K04.03 Gaixotasunen sarrera

NBko putzu eta ist iletan ganadua egoteak, uda-garaian batez ere, erliebearen eraldaketa 

eragiteaz gain, lurraren nit rifikazioa ekartzen du.

Bestalde, nekazaritza-jarduerak ere baldintzapean jartzen du hezegune- eta putzu-sarearen 

puntu jakin batzuetako uren kalitatea, produktu fitosanitarioak eta herbizidak erabiltzearen 

ondorioz bat ik bat .

4.5.3.- Kudeaketa baldintzatzen duten beste faktore batzuk

«LIFE+PRO-Izki» proiektuak kontserbazioaren helburu ziren espezieen barruan sartu zuen 

baso-igel jauzkaria (Rana dalmat ina), eta espezie horren Izkiko habitata kontserbatzeko 

jarduketa-neurriak ezarri zituen, hala nola putzuak eta ur-puntuak sortzea eta egokitzea.

Bestalde, bisoi europarrak eta igarabak kudeaketa-planak dituzte Araban. Kudeaketa-plan 

horiek espezie horien gainean dauden mehatxuak desagerrarazten ahalegintzeko behar diren 

neurriak eta gidalerroak ezartzen dituzte, haien berreskurapena eta kontserbazioa sustatzeko.
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4.5.4.- Kontserbazio-egoera

Habitata Deskribapena
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3150
Aintzira eutrofiko naturalak, Magnopotamion edo 
Hydrocharition landaredia dutenak.

F I I I

3170* Denboraldiko urmael mediterraneoak. I M I M

7220*
Iturburu petrifikante tofikoletako formazioak 
(Cratoneurion).

F I D I

91E0*
Alnus glutinosa eta Fraxinus excelsior-eko 
ibarbasoak (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae).

F F F F

92A0 Salix alba eta Populus alba-ko galeria-basoak. I I I I

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

Mota Kod. Espeziea
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P - Isoetes durieui F F F F F

P - Littorella uniflora I I I I I

P - Nymphaea alba I F I I I

P - Utricularia australis I I I I I

I - Aeshna affinis I D F D I

I 1044 Coenagrion mercuriale I D F D I

I - Coenagrion scitulum I F F D I

I - Sympetrum meridionale F I F D I

I 1092 Austropotamobius italicus M I I M M

A 1191 Alytes obstetricans F F F F F

A 1195 Discoglossus jeanneae I D D D I

A 6284 Epidalea calamita F F F F F

A 1203 Hyla arborea F F F F F

A 1209 Rana dalmatina F D F D D

M 1356 Mustela lutreola I I I M M

M 1355 Lutra lutra F D F F F

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

5.- KONTSERBAZIORAKO INTERESEKO BESTE ZENBAIT ELEM ENTU

5.1.- GEOLOGIA-INTERESDUN LEKUAK

5.1.1.- Deskribapena eta justifikazioa

Euskal Autonomia Erkidegoko Geologia Interesdun Lekuen Inbentarioan jasotako geologia-

interesdun lekuak dira.
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“ Kanpezuko mueletako aldapa-erliebea”  GILaren kasuan, balio geomorfologiko handia du, 

higadura diferentzialaren ondorioz sinklinal oso irekia osatzen duen maldan dagoen erliebe 

est rukturalaren adibidea baita, M uela eta Peña del Santo edo Arregi mendiek osatzen dutena.

Bestalde, “ M aeztuko asfaltoak”  GIL bereziak, oso balio handiko meatokiak, EAEko diapiroekin 

lotutako asfalto naturalaren kontzentraziorik handiena hartzen du, 150 urte baino gehiagotan 

ust iatu ahal izan zena.

5.1.2.- Presioak eta mehatxuak

“ M aeztuko asfaltoak”  GILerako deskribatutako mehatxu nagusia asfaltoz inpregnatutako harri-

laginen espoliazio-arriskua da; bestalde, GIL hau leku berezi bihurtzen duten azaleratzeak 

ezkutatzera irits liteke landaredia. Gainera, abandonatuta dagoenez, hormak kolapsatzeko edo 

lerradurak izateko arriskua dago. “ Kanpezuko mueletako aldapa-erliebea”  GILean ez da 

arriskurik edo mehatxurik aipatzen.

5.1.3.- Kontserbazio-egoera

“ M aeztuko asfaltoak”  GILa kontserbazio-egoera txarrean dago, harrobia abandonatuta baitago 

eta sarbidea arriskutsua baita, baina ez dago oso eraldatuta eta ez du intereseko ezaugarrien 

galera adierazgarririk. 

“ Kanpezuko mueletako aldapa-erliebea”  GILa, bestalde, oso kontserbazio-egoera onean dago.

5.2.- KONEKTAGARRITASUNA

Erdialdeko mendikateek (Valderejo, Arkamo - Gibijo - Arrastaria, Gasteizko M endi Garaiak eta 

Entzia) osatzen duten korridore ekologikoaren eta hegoaldeko mendien (Araba hegoaldeko 

mendilerroak, Kodes mendilerroa (Nafarroa), Obarenes - Kantauriar mendilerroa (Errioxa) eta 

M iranda Ebroko eta Ameyugoko mendiak (Burgos)) arteko lotura nagusietako bat  da Izki.

Izki NBan apenas dago fauna naturagune horretat ik inguruko beste batzuetara igarotzea 

eragozten duen hesi edo oztopo art if izialik, baina aipatzekoak dira A-132 eta A-126 errepideak. 

Lehenengoa naturagunearen ekialdeko muturrean dago, NBaren eta Entziaren artean, eta 

kilometroko 5,82 ist ripu izan ditu 2003 eta 2011 artean. Izan ere, lehentasunezko arretako 

harrapatzeen kontzentrazio handiko tartea da, 16 ist ripu biltzen dituena —15 ist riputan 

basurdea izan zen eraginpeko espeziea—.

Aipatu beharra dago, halaber, ez dagoela informaziorik anfibioak edo kiropteroak bezalako 

tamaina txikiagoko beste espezie batzuen heriotza-tasari buruz.

6.- IZKI NATURAGUNE BABESTUAK ESKAINTZEN DITUEN ZERBITZU EKOSISTEM IKOAK

Izki NBak zerbitzu ekosistemiko hauek eskaintzen ditu:

18. taula. Izki NBko zerbitzu ekosistemikoak.

Zerbitzu mota Zerbitzua Deskribapena

Ganadu- eta ehiza-haragia.

Basafruituak.Hornidura Elikagaiak

Onddoak eta perretxikoak.
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18. taula. Izki NBko zerbitzu ekosistemikoak.

Zerbitzu mota Zerbitzua Deskribapena

Eztia.

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

Etxean erabiltzeko eta eskulangintzarako zura eta 
egurra.Lehengai biotikoak

Aziendarentzako bazka.

Lehengai geotikoak Harritzak.

Nekazaritzako eta basogintzako hondakinen 
biomasa.Energia berriztagarriak
Energia hidraulikoa.

Basaflorako eta basafaunako espezie ugariren 
presentziak dakarren dibertsitate genetikoa 
(endemismoak barne).

Gordailu genetikoa

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.

Erregulazioa

Kontrol biologikoa
Izurriteen prebentzio eta kontrolean garrantzizkoak 
diren hegazti eta kiroptero ugariren presentzia.
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18. taula. Izki NBko zerbitzu ekosistemikoak.

Zerbitzu mota Zerbitzua Deskribapena

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 (erreserba 
integrala, okil ertaina, larreen hazkundea, 
geodibertsitatea eta abar).

Prozesu ekologikoen funtzionamenduari buruzko 
prestakuntza.

Ingurumen-hezkuntza 
Ingurumen-dibulgazioa eta funtzio soziala Korresko 
parketxetik.

Oso paisaia preziatuak, haien dibertsitatea eta 
naturaltasuna dela eta. 

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

Paisaiaren gozamen 
estetikoa eta espirituala

Bere baitan biltzeko espazio espiritualak: baselizak, 
santutegiak…

Usategiko txabolak, ehiza.

Ikazkintza, lepaketa, asfalto-ustiapena, hargintza.

Artzaintza, erlezaintza.
Jakintza tradizionala

Ur-errotak, ikuztegiak.

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).

Kulturalak

Identitate kulturala eta 
kide sentitzea

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