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I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Antolamendu-esparrua

Natura Baliabideak Antolatzeko Plan honen (aurrerantzean, NBAP) aplikazio-esparruaren barruan 

hartzen dira Armañon Naturagune Babestuaren (aurrerantzean, NB) eremua eta bere Babes Zona 

Periferikoa. Hauek dira oinarrizko parametroak:

Naturagune Babestuaren eta haren Babes Zona Periferikoaren kokapena, mugaketa eta zonifikazioa 

dekretu honen I. eranskineko mapetan irudikatuta daude. M apa horiek EHAAren bisorean kontsulta 

daitezke, edo GeoEuskadi, Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren atariko fitxategi digitalak 

bistaratu edo deskarga daitezke. 

2. artikulua.- Espazioa babesteko eta antolatzeko arauen egitura eta edukia

1. Armañongo NBAP honek integrazio harmonikorako proposamen bat  egiten du, eta bildu egiten 

ditu, indarrean dagoen araudi sektorialet ik datozen zehaztapenak ez ezik, proposamen integral bat  

“Armañon” Naturagune Babestuaren informazioa eta kokapena

Izena Armañon

Natura 2000 kodea ES2130001

Parke Naturalaren kodea ES213011

Parke Natural deklaratzeko data 2006/ 09

Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) gisa 

izendatzeko data
2004/ 12

KBE gisa izendatzeko data 2016/ 02

Azalera (ha) 3.004 ha

Alt itude maximoa (m) 850 m

Alt itude minimoa (m) 120 m

Batez besteko alt itudea (m) 493 m

Lurralde historikoa Bizkaia

Eskualde biogeografikoa At lant ikoa
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art ikulatzeko arau eta irizpide berriak. Proposamen horrek bermatu egin behar du natura-

baliabideak kontserbatzea, Batasunaren eta eskualdearen intereseko habitat  eta espezieen 

kontserbazio-egoera egokiari eustea eta, horrekin batera, espazioari lotutako sektore 

ekonomikoen jarduera eta haren erabilera publiko egokia mantentzea.

2. NBAP honek neurri handi batean mantentzen ditu Armañon NBaren jatorrizko NBAParen 

helburuak eta irizpideak, eta espazio hau Natura 2000 Sarean sartzearen ondoriozko helburu eta 

irizpide berriak barne hartzen ditu. Horrekin batera, aurreko NBAPa onartu zutenet ik ateratzen 

joan diren legegintzaren arloko nobedadeak biltzen ditu (natura-baliabideen kontserbazioan 

aplikatzekoak).

3. NBAParen zehaztapenak honako hauetan banatzen dira:

a. Helburuak eta printzipioak. Horien helburua da NBaren natura-baliabideak antolatzeko 

est rategia bideratzea, natura-ondarea kontserbatu eta babesteko jarduketak egiten dituzten 

administ razio publikoek eta eragileek esku hartzeko lehentasunak ezarrita; eta organo 

eskudunek kontuan helburu eta est rategia horiek hartu beharko dituzte plan eta proiektu 

publikoak lantzean, eta espazio honen gainean eragina duten txostenak lantzean eta erabilerak 

eta jarduerak baimentzean.

b. Erregulazio orokorrak. Kontserbazio-helburuak lortzeko beharrezkoak diren betebehar, 

debeku, baldintzatzaile eta irizpideen multzoa dira. Horien helburua da arau eta/ edo mugaketa 

orokorrak ezartzea erabilerak eta jarduerak garatzean, xede honekin: kontserbatzea NBaren 

natura-baliabideak, flora eta faunaren habitat  eta espezieak eta bertan dauden natura-

ondarearen bestelako elementuak, natura-baliabideak babesteko arau orokorrez haratago 

doazenak. Oro har, erregulazioak administ razio publikoei eta lekuaren erabiltzaileei daude 

zuzenduta.

c. Zonen araberako erregulazioak. Xedapen horien xedea da NBaren zonifikazioaren arabera 

arauak edo murriztapenak ezartzea. Erregulazio horiek helburu dute integratzea bai NBaren 

esparrua sektorizatu deneko zona bakoitzean dauden kontserbatu beharreko elementuak 

babesteari buruzko xedapenak, baita zona horietan izan daitezkeen erabilera jarduerei buruzko 

xedapenak ere; eta elementu horien kontserbazioa azpimarratzea.

d. Polit ika sektorialak orientatzen dituzten erreferentziako irizpideak. Atal honetan biltzen dira 

NBan gara daitezkeen jarduera-sektoreen plangintzan aplikatu beharreko jarraibideak eta 

irizpideak, a) ataleko helburu eta irizpide orokorrekin bat  etortzeko.

e. NBan eragin nabarmena izan dezaketen plan, proiektu, programa eta jarduketen ingurumen-

ebaluazioari buruzko erregulazioak.

 

f. NBAParen aplikazioari eta kontserbatu beharreko habitat  eta espezieen egoerari jarraipena 

egiteko plana.

4. Administ razio sektorialek dagokien arloaren arabera baliatzen dituzten eskumenak bazter utzi 

gabe, NBan baimendutako erabilerak eta jarduerak NBa kudeatzeko ardura duen organoak 

(aurrerantzean, Kudeaketa Organoa) gainbegiratuta eta, hala badagokio, haren baimenarekin 
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garatuko dira; horrela aurreikusita dauden kasuetan eta NBAP honetan eta Erabilera eta 

Kudeaketa Zuzentzeko Planean (aurrerantzean, EKZP) ezarritako baldintzetan.

3. artikulua.- Helburuak eta printzipioak

1. Natura-baliabideen antolamendua eta kudeaketa gidatu behar dituzten helburu eta irizpide 

orokorrak honako hauetan ezarritakoak dira: 42/ 2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura 

Ondarearena eta Biodibertsitatearena (aurrerantzean, NOBL); eta 1/ 2014 Legegintzako Dekretua, 

apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina 

(aurrerantzean, NKLTB) onartzen duena, 1. eta 2. art ikuluak. Era berean, kontuan hartuko dira 

Euskal Autonomia Erkidegoko Geodibertsitatearen Estrategian (2020) eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko 2030erako Biodibertsitate Est rategian edo horiei dagozkien eguneratzeetan 

adierazitako helburuak.

2. Armañon NBan, helburu orokor horiek honela zehazten dira: 

2.1. Biodibertsitatearen babesa bermatzea, eta, horretarako: NBaren esparruan fauna eta flora 

basat iaren habitat  naturalak kontserbatzea, horien kontserbazio-egoera egokia mantenduz 

edo lehengoratuz; arreta berezia jarrita balio ekologiko handiena edo kalteberatasun eta 

berezitasun handia duten Batasunaren intereseko habitatetan eta, baita ere, eskualdearen 

interesekoetan. 

Helburu horrek berekin dakar, halaber: 

a. NBko baso autoktonoen kontserbazio-egoera hobetzea; honela, hain zuzen: haiek 

okupatutako azalera handiagotuz; baso-masa autoktonoen egitura eta osaera hobetuz; 

hobekien kontserbatutako enklabeak oraingo egoeran zainduz; eta bermatuz ekosistema 

horiei lotutako flora eta fauna basat iko espezieen kontserbazioa, populazio-bilakaera eta 

bideragarritasuna.

b. M endiko txilardi eta larreen egungo eremuaren kontserbazioa eta duen mosaiko-

antolaera bermatzea, haien erregresioa saihestuz eta haiekin lotutako habitat  eta espezie 

basat ien kontserbazio-egoera egokiarekin bateragarria izango den abeltzaintza-

kudeaketarako jarraibideak ezarriz.

c. Babestea edo lortzea NBko haitzuloei, barrunbe karst ikoei eta harkaizt iei lotuta dauden 

Batasunaren eta eskualdearen intereseko habitat  eta espezieen kontserbazio-egoera 

egokia; ingurune hauen berezkoak diren kiropteroen, hegazt i errupikolen eta flora 

mehatxatuaren populazioen kontserbazioa, lehengoratzea eta bideragarritasun bermatuz, 

eta espezie horientzako NBaren harrera-ahalmena hobetuz.

d. Babestea edo lortzea NBko zona hezeei lotuta dauden Batasunaren eta eskualdearen 

intereseko habitaten eta horiei loturako flora eta faunaren populazioen kontserbazio-

egoera egokia.

e. M antentzea, kontserbatzea eta lehengoratzea NBaren ibai-sistema, intereseko espezie 

ugari barne hartzen dituzten habitaten berezko esparrutzat  eta dibertsitateari eta prozesu 
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ekologikoei eusten laguntzen duen korridore ekologikotzat . Era berean horrek berekin 

dakar: 

 NBko ur-masen egoera ekologiko egokia bermatzea.

 Urari lotutako fauna eta floraren habitatak akt iboki kontserbatzea eta populazioak eta 

hoberen ordezkatutakoak babestea. Horien heldutasuna, egitura-konplexutasuna eta 

biodibertsitatea sustatzea.

 Ur-bazterreko korridore jarraitu bat  lortzea, ibai-sistemaren dibertsitate ekologikoa 

eta funtzio bioklimat ikoa bermatzeko.

2.2. NBan garatzen diren prozesu ekologikoen ezagutzan sakontzea. Armañongo natura-baliabide 

orokorren eta Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko habitat  eta espezieen 

kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza xehatua lortzea.

2.3. Natura-baliabideak modu ordenatu eta jasangarrian kudeatzea, egungo eta etorkizuneko 

belaunaldientzat  ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren arloetako ahalik eta onura 

handiena sortu ahal izateko.

2.4. Lurzoruaren erabilera jasangarria bermatzea, haren babesa eta kontserbazioa zainduz, 

kontuan izanik baliabide berriztaezintzat , giza jardueren funtsezko euskarritzat , paisaiaren 

elementutzat  eta kultura-ondarearen artxibotzat  hartzen dela.

2.5. NBko interes geologikoko elementuen dibertsitate geologikoa eta kontserbazioa bermatzea, 

haien narriadurari edo suntsipenari aurrea hartuta.

2.6. Paisaiaren eta ondare geologikoaren narriadurari edo suntsipenari aurrea hartzea —garrantzi 

goreneko alderdiak Armañonen—, haren edertasuna eta nortasuna babestea, eta zona 

degradatuak lehengoratzea.

2.7. NBan dagoen ondare kulturala, arkeologikoa eta arkitektonikoa babestea, eta hura iker dadin 

bultzatzea, Euskal Herriko kultura-ondarerako ekarpen gisa.

2.8. NOBLren 47. art ikuluari jarraituz, beharrezko ahaleginak egitea Natura 2000 Sarearen 

kanpoko eta barruko koherentzia ekologikoa hobetzeko; horrek eskatzen du kontserbatzea 

eta, hala badagokio, babestea fauna eta flora basat iko espezie-populazioen migraziorako, 

banaketa geografikorako eta t ruke genet ikorako funtsezkoak diren edo berebiziko garrantzia 

duten paisaiaren elementuak eta lurralde-eremuak.

 

2.9. Ekosistemen, horien habitaten eta bertako flora eta fauna basat iko espezieen kontserbazio-

egoera egokia ziurtatzea, klima-aldaketara egokitzeko gai izango den eta horren ondorioak 

arintzen lagunduko duen ingurune erresilientea eduki ahal izateko.

2.10. Tradiziozko nekazaritza-jarduerak, nekazaritza eta abeltzaintzakoak eta basogintzakoak 

mantentzeko lanak sustatzea, NBan kontserbazioaren xede diren habitat  naturalak eta 

espezie basat iak kontserbatzearekin bateragarriak diren eta horretan laguntzen duten 

heinean.
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2.11. Armañon NBari eragiten dioten edo eragin diezaioketen erabakiak hartzeko prozesuetan 

gizartearen partaidetza sustatzea, bereziki NBan lursailak dituzten herritarren eta udalerrien 

partaidetza, eta herritarren inplikazioa ere sustatzea haren kontserbazioan.

2.12. Eskumena duten organo publiko guzt ien koordinazio inst ituzionala hobetzea eta dagoen 

ingurumen-araudia eta araudi sektoriala egokitzea, babes-t resna berriak emanda halakorik ez 

duten natura-ondarearen elementuei.

2. KAPITULUA. NATURAGUNE BABESTU OSOAN ORO HAR APLIKATZEKOAK DIREN ARAUAK

Kapitulu honetako erregulazioak, oro har, NB osoari aplikatuko zaizkio. Ondoren, erregulazioen 

bitartez garatu eta zehaztuko dira, espazioaren zonifikazioaren arabera.

1. ATALA. Natura-ondarea babesteko erregulazioak

4. artikulua.- Natura 2000 Sarearekiko koherentzia ekologikoa

1. Natura 2000 Sarearekiko barruko eta kanpoko koherentzia hobetzeko asmoz, bai Armañon NBaren 

esparruan, baita NB horren eta Natura 2000 Sareko gainerako naturaguneen arteko konexio 

ekologikoko eremuetan ere, neurri espezifikoak hartuko dira konektagarritasun ekologikoan 

laguntzen duten lurraldearen elementuak babesteko edo lehengoratzeko (ibaiertzetako 

landaredia, baso-espezie autoktonoetako zuhaizt iak, heskai naturalak finken mugetan eta landa-

bideen ertzetan, putzuak, urmaelak eta abar). Era berean, egokitze- eta iragazkortze-neurriak 

hartuko dira halakorik behar duten azpiegituretako fauna basat iarentzat .

2. NOBLn aurreikusitako salbuespen-baldintzak betez egin behar den edozein jarduketaren aurrean, 

ingurumen-ebaluazioaren ondorio negat iboak gorabehera, beharrezko konpentsazio-neurriak 

hartu beharko dira Natura 2000 Sarearekiko koherentzia globala ziurtatzeko, eta jarduera horren 

eraginpean geratu diren kontserbatu beharreko elementu guzt ien kontserbazio-egoera egokia 

bermatzeko.

3. Debekatuta dago lurzorua babesten duen estalkia birsortzearekin bateraezina den erabilera-

aldaketa oro —batez ere sute baten ondoren—, Kudeaketa Organoaren aldeko txostena baldin 

badago salbu.

4. Debekatuta daude Armañonen kontserbazioaren xede diren habitatetan funtzio ekologikoa 

zat ikatu eta galtzeko prozesu berriak berekin dakarten jarduketak.

5. artikulua.- Ekosistema eta habitaten, fauna eta flora basatiko espezieen eta ondare geologikoaren 

oinarrizko babesa

1. NBAP honetan zehar aipatzen diren kontserbatu beharreko flora eta faunako ekosistemak, 

habitatak eta populazioak babesteko esparruak ulertu behar dira zabalera jakin bateko zerrenda 

perimetraltzat . Zerrenda hori neurtu behar da natura-ondarearen aipatutako elementuek —

ekosistema, habitat , flora-populazio, habia, babesleku, zulo eta abarrek—  okupatzen duten 
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eremuaren kanpoko ertzet ik. Kudeaketa Organoak ezarri beharreko babes-esparruak bazter utzi 

gabe, honako hauek finkatzen dira:

a) Ur-ibilguen babes-zerrenda: 10 m-ko zabalerako zerrenda, lekuan bertan neurtuta eta 

ibilguaren kanpoko ertzet ik zenbatuta.

b) Zona hezeak babesteko esparrua: 20 m-ko zabalerako zerrenda perimetraltzat  hartzen da, 

lekuan bertan neurtuta eta dagokion hezegunearen kanpoko ertzet ik zenbatuta.

c) Ist ingak, flora-populazioak eta mehatxatuaren kokaguneak (habiak, zuloak, babeslekuak, 

etab.) babesteko esparrua: 10 m-ko zabalerako zerrenda perimetraltzat  hartzen da, lekuan 

bertan neurtuta eta elementu horiek okupatutako eremuaren kanpoko ertzet ik zenbatuta.

2. Oro har, debekatuta dago babestutako flora eta fauna basat iko espezieen aleak biltzea edo 

harrapatzea, arreta berezia jarrita NBAP honen II. eranskinean (M emoria) zerrendatuta agertzen 

diren Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko espezieei, hots, Espezie M ehatxatuen 

Espainiako Katalogoan, Espezie M ehatxatuen Euskadiko Katalogoan, Babes Bereziko Erregimeneko 

Espezie Basat ien Zerrendan, Hegazt ien Zuzentarauaren (2009/ 147/ EE) I. eranskinean eta Habitaten 

Zuzentarauaren (92/ 43/ EEE) II., IV. eta V. eranskinetan jasotako espezieei. Debekatuta dago, 

orobat , ondare geologikoko elementuak, hala nola fosilak eta mineralak, biltzea eta/ edo 

suntsitzea.

a) Landareen kasuan, debekatuta dago haiek suntsitzeko, mut ilatzeko, ebaki edo errot ik 

ateratzeko eta euren habitata hondatzeko asmoa dakarren baimendu gabeko edozein 

jarduketa.

b) Fauna-espezieei dagokienez, debekatuta dago horiek akabatzeko, jazartzeko edo gogaitzeko 

asmoz egindako baimendu gabeko edozein jarduketa. Debeku horretan sartzen dira espezie 

horien larbak, kumeak eta arrautzak, eta beren habitataren suntsipena ere bai; bereziki, 

habiena, gordelekuena eta ugaltzeko, negua emateko, atseden hartzeko edo elikatzeko 

eremuena.

c) Animalia zein landareei dagokienez, «galzoriko» edo «kaltebera» kategorian katalogatuta 

badaude, debekatuta dago bizirik edo hilda eduki, naturalizatu, garraiatu, saldu, erakutsi, 

inportatu edo esportatzea, baita propagulu edo landare atal eta hazien, polenaren eta esporen 

bilketa ere, erregelamenduz xedatutako kasuetan salbu.

d) Natura-ondarearen beste elementu batzuei dagokienez, hala nola fosilak, espeleotemak 

(estalagmitak, estalakt itak eta abar) edo mineralak, debekatuta dago horiek biltzea eta/ edo 

elementu horiek nahiz bestelako formazio eta egitura bereziak suntsitzea.

3. Urtarrilaren 1et ik abuztuaren 15era bitartean, debekatuta dago 1.000 m-t ik beherako altueran 

hegatzea hegazkin txikiak, ult rarinak, helikopteroak, parapenteak, delta hegalak, droneak eta 

antzekoak —larrialdi- edo erreskate-kasuan izan ezik—, habiak egiteko garaian hegazt i errupikolak 

babesteko.

4. Faunan pozoidurarik gertatuz gero, Natura Babesteko Batzorde Nazionalak onartutako Pozoidura 

Kasuetan Jarduteko Protokoloa aplikatuko da. Gainera, indarrean dagoen legeriaren ondoriozko 

jarraibideak eta oinarrizko ildoak abiaraziko dira, baita ekintza-planak ere, natura-ingurunean 

pozoiaren legez kanpoko erabilerari aurre egiteko.

5. Kudeaketa Organoak Fauna eta flora basat iarentzat  baliotsuak diren elementu natural, kultural eta 

geomorfologikoen inbentario ireki georreferentziatua sortu, landu eta argitara dadin aurreikusiko 
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du. Inbentario horretan sartzen diren elementuek babesa izango dutenez, horien gainean eraginik 

izan dezakeen edozein jardueraren aurrean, aipatutako elementuen kontserbazioa arriskuan 

jarriko ez dela ziurtatu beharko da. Horretarako, Kudeaketa Organoak aukera izango du, hala 

badagokio, beharrezkotzat  jotzen dituen babes-esparruak ezartzeko kontserbazio-neurri 

espezifikoak behar dituzten Inbentarioko elementuentzat .

6. Kudeatzeko eta/ edo lehengoratzeko t resnak dituzten espezie katalogatuen kasuan, haiek 

onartzeko arauetan jasotako xedapenak izango dira aplikatzekoak. Era berean, aplikatzekoak 

izango dira NBAP honen indarraldian onartzen diren flora- eta fauna-espezie basat iak kudeatzeko 

eta/ edo lehengoratzeko planen xedapenak.

7. Santa Isabel haitzuloaren inguruan, 1 km-eko erradioak mugatzen duen lurraldean, konposizio 

espezifikoa eta askotariko egitura izango duten espezie autoktono hostoerorkorren baso, zuhaizt i 

eta heskaien presentzia bermatuko da, hartzen dituen kiroptero-espezieentzako baliabide 

t rofikoak ziurtatze aldera.

8. Oro har, espezie mehatxatuentzat  sent ikorrak diren garaietan, Kudeaketa Organoaren baimenik 

gabe, debekatuta daude haien eremu krit ikoetara hurbiltzea eskatzen duten antolatutako jolas-

jarduerak edo merkataritza-jarduerak. Baimen horretan finkatuko da jarduera zein baldintzatan 

egin daitekeen (pertsonen kupoa, distantziak, laguntzen duen pertsonalaren kualifikazioa eta 

abar).

9. Besteak beste, neurri espezifiko hauek hartuko dira karramarro autoktonoa babesteko eta NBaren 

erreketan haren presentzia ahalbidetzeko: arrantza-debekua mantendu egingo da, egun dauden 

populazioen inbentarioa eta ebaluazioa egingo da eta aleak eramango dira gaur egun espezie 

horrek okupatzen ez dituen potentzialtasuneko erreka-tarteetara.

6. artikulua.- Haitzuloak eta horiei lotutako espezie basatiak babesteari buruzko erregulazioak

Ondorengo erregulazioak Armañon NBaren esparruan dauden turismoak ust iatu gabeko haitzuloen 

multzoari (EB kodea: 8310) eta horiei lotutako espezie basat iei aplikatzekoak dira, baita babes 

berezikoez bestelako zona batzuetan kokatuta daudenei eta eskala-arrazoiengat ik kartografiatu ezin 

direnei ere.

1. Barrunbeetako erabilera publikoa

1.1. Debekatuta dago Santa Isabel haitzuloan sartzea, xede zient ifikoetarako eta kontserbaziorako ez 

bada, bet iere behar bezala just ifikatuta eta kudeaketa-organoak berariazko baimena eman 

ondoren.

1.2. Haitzulo horren bi sarreren inguruko 10 metroko erradioan baldintza naturalen edozein 

eraldaketa saihestuko da, eta, nolanahi ere, irisgarritasuna bermatuko da saguzarrentzat .

1.3. Debekatuta dago Santa Isabel haitzuloaren inguruko 1 km-eko erradioan produktu fitosanitarioak 

aplikatzea, baita espezie mehatxatuen presentziarekin (galzoriko espezieak eta/ edo kalteberak) 

ident ifikatzen diren kolonien eta/ edo ugaltze-puntuen inguruan ere.
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1.4. 25 m-ko erradioko babes-esparrua ezartzen da turist ikoki ust iatu gabeko NBko barrunbe 

guzt ietarako, baldin eta “ Turismoak ust iatu gabeko haitzuloak”  (8310) habitatekotzat  

ezaugarrituta badaude. Barrunbe horietan eta dagokien babes-esparruan debekatuta dago 

turismo-, kirol- eta aisia-jarduerak antolatzea.

1.5. 100 m-ko erradioko babes-esparrua ezartzen da lokalizatutako kiropteroen babeslekuetarako eta 

etorkizunean ezarri eta ident ifika litezkeen babeslekuetarako. Esparru horretan debekatuta dago 

turismo-, kirol- eta aisia-jarduerak antolatzea.

1.6. Kudeaketa-organoak sarrera eta erabilera espeleologikoa erregulatuko du, saguzarrek 

kolonizatutako harpeen kasuan gogoan hartu beharreko irizpideak aintzat  hartuko dituen 

Barrunbeak Kudeatzeko Plan espezifiko baten arabera, talde hori kudeatzeko planetan jasotako 

helburuak, gidalerroak eta jarduketak oinarri hartuta.

1.7. Jende espezializatu gabea biltzen duten jarduera espeleologikoak baimendu ahal izango dira, 

baldin eta kiropteroen koloniak hartzen ez dituzten barrunbeetan egiten badira, edo haiek 

barrunbeetan bizi ez diren garaietan.

1.8. Barrunbeak Kudeatzeko Plana idatzi eta onartzen ez den artean, espezie mehatxatuen presentzia 

(galzoriko espezieak eta/ edo kalteberak) duten barrunbeetan sartzeko ezinbestekoa izango da 

kudeaketa-organoak aldez aurret ik baimentzea. Barrunbe horietan jarduera zient ifikoak edo 

ikerketa-jarduerak besterik ez dira baimenduko, eta kudeaketa-organoak zehazten dituen 

baldintzetan egin beharko dira.

1.9. Baimendutako barrunbeetan sartu eta bertan egoteko honako baldintza hauek bete beharko dira: 

a. Debekatuta dago kanpoko materialak, naturalak zein art if izialak, barrunbeetan sartu edo 

uztea, eta karburoa argiztapen pertsonaleko bitarteko gisa erabiltzea. 

b. Debekatuta dago lurpeko formazio geomorfologikoetako elementuak eraldatzea edo 

kaltetzea. 

c. Barrunbeetan seinaleak eta edozein ekipamendu finko instalatzeko ezinbestekoa izango da 

kudeaketa-organoak baimena ematea.

d. Barrunbeen erabiltzaileek sortzen duten edozein hondakin edo zabor bildu, kanpora eraman 

eta leku egokietan bota beharko dute.

e. Guzt iz debekatuta dago barrunbeetan suak piztea eta pintadak edo seinaleak egitea.

1.10. Kiropteroen babeslekuren bateko sarrera babestu behar denean, aditu bat i aholku eskatuko zaio 

neurri motarik egokiena ezartzeko. 

1.11. Barrunbeetarako jendearen sarbidea gaitzeko eta egokitzeko proiektuak behar bezala 

ebaluatuko dira. Horretarako, gutxienik ezaugarri geologikoak, mikroklimat ikoak, faunist ikoak, 

paleo-arkeologikoak eta geomorfometrikoak kontuan hartuko dira, IIE azterketa batean kontuan 

izan beharreko balioak edo baliabideak zein diren zehaztu ahal izateko.
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2. Barrunbeetako ikerketa-jarduerak

2.1. Armañongo haitzuloen kontserbazio-egoerari buruzko ezagutza hobetzeko azterketa sakonagoa 

egingo da —kokapena, azalera, egitura, funtzio eta espezie t ipikoak, haitzuloen egungo erabilera 

publikoa eta abar—, habitaterako kudeaketa-jarraibide egokiak ezartzeko baliagarria izan dadin.

2.2. Hondeaketa arkeo-paleontologikoak eta jende espezializatu gabea biltzen duten jarduera 

espeleologikoak baimendu ahal izango dira, baldin eta kiropteroen koloniak hartzen ez dituzten 

barrunbeetan egiten badira, edo haiek barrunbeetan bizi ez diren garaietan.

2.3. Jarduera espeleologikoa egiten den bitartean baliabideen ezagutzan egiten den edozein 

aurrerapen (galeria berriak, informazio faunist ikoa eta abar) kudeaketa-organoari jakinarazi beharko 

zaio, eta, horrek, era berean, naturaren kontserbazioaren arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako 

organoari helaraziko dio informazio hori.

2.4. Ekosistema hipogeoetako fauna ornogabearen kontserbazioa ziurtatzearren, ikerketa zient ifikoko 

jardueretan honako baldintza hauek hartuko dira kontuan:

a. Ez zaio baimenik ematen ornogabeak harrapatzeko t ranpak jartzeko km²-ko ikertzaile talde 

bat i baino gehiagori.

b. Tranpa horiek ezin izango dira utzi hiru hilabete baino denbora luzeagoan barrunbe txikietan 

(500 m-t ik beherako garapen planimetrikoa) eta sei hilabete baino denbora luzeagoan 

barrunbe handietan.

c. Ez da baimenduko ale berririk biltzea gutxienez aurreko kanpaina amaitu zenet ik urtebete 

igaro arte.

d. Harrapatze-kanpaina amaitu ondoren, barrunbeetan jarritako t ranpa eta t repeta guzt iak 

kendu egin beharko dira.

7. artikulua.- Harkaiztegietako hegazti-faunari buruzko erregulazioak

1. Armañon NBaren esparrua hegazt i nekrofagoentzako Interes Bereziko Eremua da, Euskal 

Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako 

Planaren arabera. Ondorioz, bazter utzi gabe NBAP honetan jasotako gainerako erregulazioak bete 

behar izatea, aplikatzekoak izango dira plan horren zehaztapenak.

2. Kudeaketa Organoak aldizka zehaztuko ditu sai zuriarentzat  eta, hala badagokio, sai arrearentzat  

krit ikoak diren eremuak. Kautela-moduan, Armañon NBan sai zuriarentzat  eta sai arrearentzat  

krit ikoak diren eremuak zehazten ez diren bitartean, espezie horiek babesteko eremutzat  hartuko 

dira honako hauek: sai zuriak habiak egiteko lekuen inguruko 1.000 m-ko erradioaren eta sai 

arreak habiak egiteko lekuen 500 m-ko erradioaren barruan hartutako eremua —ugaltzeko saioak 

daudela egiaztatzen den lekuak barne—; eta etzaleku komunalak. Zona horietan, orobat , Hegazt i 

Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planean ezarritako prebentzio-erregimena aplikatuko da.

3. Debekatuta dago postu finkoak ezartzea behatzeko eta irudia edo soinua erregist ratzeko, baldin 

eta postuak hegazt i errupikolen aleetat ik 250 m baino gutxiagora eta ohiko pausalekuetat ik, 

hezurrak apurtzeko tokietat ik, janlekuetat ik eta litezkeen umatze-tokietat ik 500 m baino 
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gutxiagora badaude, salbu eta Kudeaketa Organoak baimena ematen badu. Horrek, hain zuzen, 

eraginpean jarri beharreko lurralde-esparrua ezarriko du adierazitako babes-esparruaren arabera.

4. Sai zuriaren eta NB honetan jasota dauden gainerako hegazt i errupikola mehatxatuen eremu 

krit ikoen 1.000 m-ko erradioan edo sai arrearen umatze-kolonien 500 m-ko erradioan egin 

beharreko lan eta jarduerak espezie bakoitzaren aldi krit ikot ik kanpo egingo dira, ezinbestean izan 

ezik. Ezinbestea, nolanahi ere, behar bezala arrazoitu behar da, eta Kudeaketa Organoak baimena 

eman behar du.

5. Oinarrizko hartxingadien egonkortasuna eta horiei lotutako landaredia babesteko, debekatuta 

dago higakinak erauztea.

6. NBan erraztasunak emango dira espezie errupikola mehatxatuen biologiari buruzko ezagutzak 

areagotzeko egin daitezkeen autonomia-esparruko edo autonomiaz gaindiko esparruko ikerketa-

proiektuak garatzeko.

7. Prestakuntza-jarduerak sustatuko dira, administ razioaren beraren zein NBaren inguruetan 

kokatutako ehiza-barrut ietako zaintza-zerbitzuei zuzenduak, espezie errupikolen biologiari eta 

problemat ikari, haien egungo egoerari eta dokumentu honen edukiari buruz dituzten ezagutzak 

hobe ditzaten.

8. artikulua.- Zona hezeei eta horiei lotutako espezieei buruzko erregulazioak

Armañon NBko zona hezeen kartografiarik ez dago, baina flora-populazio oso berezi batzuk hartzen 

dituzten zona heze batzuk lokalizatuta daude. 

1. Debekatuta dago egun dauden zona heze eta ist ingetan makinak igarotzea, pistak egitea, 

ibilgailuak zirkulatzea eta plantazioetarako zuloak egitea. Enklabe horien inguruneko lurzoruak 

hidromorfikoak direnez, bereziki sent ikorrak dira zapaltzeko eta lehortzeko arriskuen aurrean. 

2. Ingurune horietako elikadura hidrikorako baldintzak mantenduko dira (ist ilak, ihitokiak, eremu 

higroturbosoak, errekak eta sakanak, ibaiak, zohikaztegi hasiberriak, iturburuak, esfagnodiak, 

errekastoak, kanalak eta uharrak) eta, era berean, haiek kaltetzeko zuzeneko edo zeharkako 

ekintzarik ez izatea zainduko da: drainatzeak, plantazioak, luberritzeak, sarrerakoen ekarpenak 

(produktu fitosanitarioak, ongarriak). Elikadura-uren kalitate fisiko-kimikoa bermatze aldera, 

habitat  horietara isurtzen duen arroaren kudeaketa integrala sustatu behar da.

3. Babes-esparrua dokumentu honen 5.1 art ikuluan ezartzen da NBan dauden flora mehatxatuaren 

populazioentzat  (Pinguicula lusitanica, Spiranthes aest ivalis, Sphagnum squarrosum, Culcita 

macrocarpa, Woodwardia radicans, Dryopteris aemula, Sempervivum vicentei, Paris quadrifolia eta 

Prunus lusitanica), haien populazioen kokaleku ezagunetan eta etorkizunean ident ifika 

litezkeenetan, Sempervivum vicentei, Paris quadrifolia eta Prunus lusitanica espezieentzat  izan 

ezik, horientzat  25 m-koa kontuan hartuko baita.

4. Zapaltzea mehatxua izan daiteke eta, era berean, habitata degradatzeko faktore bat ; beraz, 

ibilgailuen, jendearen eta aziendaren maiztasuna kontrolatuko da.
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5. Ex situ kontserbazio-programak garatuko dira, baldin eta programa horietan jaso beharreko 

espezieen populazioen bideragarritasunari kalterik egingo ez zaiola bermatzen bada.

6. Arreta-neurriak areagotuko dira Prunus lusitanica alea ez kaltetzeko edo narriatzeko, populazioa 

handitzeko ahaleginak egiten diren aldi berean.

7. Espezie exot ikoak desagerraraztera bideratutako jarduketak baimenduko dira.

9. artikulua.- Ondare geologikoaren elementuei buruzko erregulazioak

1. Inbentarioan jasota dauden ondare geologikoaren elementuek —edo etorkizunean inbentarioan 

jaso daitezkeenek— dagokien babes-erregimena izango dute, NBAP hau aplikatuta. Gainera, NBAP 

honen indarraldian onartzen diren arauen ondoriozko erregimena aplikatuko da.

2. Oro har, Euskal Autonomia Erkidegoko Geologia Interesdun Lekuen (GIL) Inbentarioan debekatuta 

daude honako erabilera eta jarduketa hauek:

a. GILaren suntsipena edo aldaketa morfologikoa zuzenean edo zeharka eragin dezaketen 

jarduerak.

b. Airearen kalitatean, lurzoruan eta azaleko eta lurpeko uretan zuzenean edo zeharka eragina 

izan dezaketen edozein motatako jarduerak eta isurketa solidoak eta likidoak.

c. Bide-, energia- eta telekomunikazio-azpiegitura berriak.

d. Kanpoko publizitatea eta elementu geologikoa hautematea nabarmen galarazi edo aldatuko 

dute kartelak nahiz bestelako elementuak ipintzea, GILaren edo NBaren interpretazioarekin 

lotutako seinaleak salbuetsita.

10. artikulua.- Espezie exotiko inbaditzaileak 

1. Indarrean dagoen araudiarekin bat  etorriz, harrapatzen, atxikitzen edo naturat ik edozein 

prozeduraren bidez ateratzen diren Espezie Exot iko Inbaditzaileen Espainiako Katalogoan 

sartutako fauna- eta flora-espezieen aleak ezin izango dira natura-ingurunera itzuli ikerketa-

arrazoiengat ik ez bada. Part ikular batek haiek harrapatu edo atxikiz gero, horrek eskumena duen 

foru-organoari ent regatu beharko dio/ dizkio aleak, edota ezabatu edo natura-ingurunet ik atera 

beharko du indarrean dagoen araudiaren arabera.

2. Debekatuta dago NB osoan birpopulaketak egitea “ Espezie Exot iko Inbaditzaileen Espainiako 

Katalogoan”  —eta/ edo katalogo autonomikoan— sartutako espezieekin edota duten ahalmen 

inbaditzailearen aztarna edo ebidentzia zient ifikoak dituzten espezieekin, hala ezartzen baitu 

Estatuko Administ razio Orokorraren Fauna eta Flora Basat iaren Batzorde Zient ifikoaren irizpenak 

Eucalyptus sp. generoaren kasurako.

3. Espezie Exot iko Inbaditzaileen Espainiako Katalogoan sartutako espezie exot ikoen presentziari 

lotutako biodibertsitate-galera saihesteko asmoz, EKZPak zenbait  jarduketa gehituko ditu haiek 

kontrolatzeko; bereziki, lekuaren kontserbazioa neurri handi batean arriskuan jar dezaketen 

espezieak.



III. eranskina – Araudia. 2019ko ekaina 13

11. artikulua.- Paisaiaren babesa 

1. NBaren esparruan, nekazaritzako eta basogintzako erabileren paisaia-antolamendurako jarraibide 

batzuk hartuko dira. Horiek jasota daude EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan 

Sektorialaren D dokumentuko paisaiari buruzko eranskinean (Eranskinak) —aipatutako plan 

sektoriala irailaren 16ko 177/ 2014 Dekretuaren bidez onartu zen behin bet iko—. Orobat , bete 

egingo da 90/ 2014 Dekretuan, ekainaren 3koan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-

antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoan eta horren garapenean 

ezarritakoa; paisaia babesteko planen eta, hala badagokio, lurralde-plan partzialen aldaketen 

bitartez, dagoeneko onartu diren edo onartzen doazen paisaiari buruzko zehaztapenak gehitzeko.

2. NBan ekin beharreko jarduketa guzt ietan, paisaiaren gainean duten eragina behatu beharko da, 

sortzen duten inpaktua ahalik eta txikiena izan dadin. Era berean, mugatu egingo da edozein 

motatako jarduera eragin-sortzaile oro paisaia-hauskortasun handieneko zonetan. Horiek, hain 

zuzen, Armañongo EKZPan eta NBAP hau garatzeko dokumentuetan definituko dira.

3. EKZPak edo, hala badagokio, NBAP hau garatzeko bestelako t resnek zehaztuko dute non den 

beharrezkoa paisaia lehengoratzeko jarduketak egitea, eta, hala badagokio, lehentasunak, 

gauzatze-egutegia eta aurrekontuak gehituko dituzte.

12. artikulua.- Kultura-ondarearen babesa

Kalifikatuta eta inbentarioan sartuta dauden edo etorkizunean sartuko diren kultura-ondasunek, baita 

ustezko zona arkeologikoek ere, dagokien babes-erregimena izango dute, NBan indarrean dagoen 

kultura-ondasuna babesteri buruzko araudia aplikatuta.

2. ATALA. Lurraldearen erabilerei eta aprobetxamenduei buruzko erregulazioak 

13. artikulua.- Basogintza-erabilerak

1. Basogintza-jarduerak bateragarria izan behar du habitat  naturalen eta fauna eta flora basat iaren 

kontserbazioarekin, eta horretan lagundu behar du; bereziki, NBaren kudeaketan funtsezkotzat  

hartzen diren elementuei dagokienez —horiek habiak egiteko eta babesteko lekuak bait ira 

kontserbazioaren xede NBan—, baita populazioen artean sakabanatzen eta harremanetan jartzen 

laguntzen duten konexio-elementuei dagokienez ere. Jarduera horiek bermatu egingo dute, 

halaber, baliabide edafikoak eta hidrikoak kontserbatzea.

2. Titulartasun publikoko lursailetan, NBAP hau onartzen den unean baso-espezie aloktonoen 

plantazioez bestelako erabilera bat  baldin badute, ez da baimenduko espezie horietako plantazio 

berririk; bereziki, naturalizatzeko eta ugaltzeko ahalmena duten espezie inbaditzaileei dagokienez 

(Robinia pseudoacacia edo Eucaliptus generoko espezieak, besteak beste).

3. Arau horretat ik salbuetsi ahal izango dira espezie aloktono ez-inbaditzaileekin egiten diren 

birpopulatzeak, Lehengoratze Ekologikoko Zonan eta Basogintzako Erabilerako Kontserbazio 

Zonetan; baldin eta helburu honekin erabiltzen badira: espezie autoktonoekin basoberritzeak edo 

birpopulatze berriak finkatu daitezen erraztea, zona horietan baso-erabilerarako ezarritako 

baldintzetan.



III. eranskina – Araudia. 2019ko ekaina 14

4. Kudeaketa Organoak mugak ezarri ahal izango ditu ebaketa- eta erauzketa-metodoetan nahiz 

basogintza-lanak egiteko garaian, NBko zonak kontserbatzeko helburuen arabera. Ingurunerako 

bereziki inpaktu-eragilea den aprobetxamendurik aurkituz gero, Kudeaketa Organoak 

aprobetxamendua geldiaraziko du, harik eta aprobetxamendu hori aipatutako kontserbazio-

helburuetarako bitarteko egokiekin egiten den arte.

5. Oro har, ez da baimenduko habitataren azalera murriztea ekarriko duen edo haren egitura-

konplexutasuna edo konplexutasun funtzionala arriskuan jarriko duen basogintza-

aprobetxamendurik, ezta gaur egun espezie autoktonoak dituen zona baten erabilera aldatzera 

bideratuta dagoen eta/ edo berekin baso-soiltzea dakarren edozein jarduerarik ere. Hala ere, 

salbuetsita daude honako jarduera hauek: zuhaitz-masak birsortzera edo hobetzera zuzendutako 

neurriak, hala nola basobera hobetzeko lanak, ebaketa selekt iboak, ebaketa sanitarioak edo 

birsortzeko ebaketak birsortze naturalik ez duten unaden kasuan. Era berean, salbuetsita daude 

espezie exot ikoak ezabatzeko lanak eta egur sorten eskaerak, erabilera hori baimenduta dagoen 

NBko zonetan, eta abar. Dena dela, zuhaitz-masen heldutasun eta egitura-konplexutasun egokia 

bermatu behar da, eta jarduera horiek Kudeaketa Organoak baimendu behar ditu.

Aurreko paragrafoan birsortzeko ebaketen inguruan ezarritakoa ez da aplikatzekoa izango 

harizt ien eta pagadi motzen unadetan. Halakoetan, Kudeaketa Organoak baimendu ahal izango du 

oin lehorrak eta hilak inausteko eta ordezkatzeko lanak, baldin eta lan horiek bateragarriak badira 

masa horien ezaugarriei eustearekin. Hortaz, masa horiek arriskuan jartzen dituzten birsortzeko 

ebaketak saihestuko dira.

NBko zuhaitz lepatuetan eta unadetan, kudeaketa bideratuta egongo da masa horien ezaugarriak 

kontserbatzera eta duten kontserbazio-egoera hobetzera. EKZPak ezarriko ditu baso horiek 

kudeatzeko irizpideak, eta epe luzerako kontserbazio- eta mantentze-neurri espezifikoak gehituko 

ditu. Debekatuta dago zuhaitz horiek markatzea ebakitzeko, Kudeaketa Organoaren baimenarekin 

ez bada. Hain zuzen, Kudeaketa Organoak esku hartuko du aipatutako esparruak, unadak eta aleak 

hautatzen, kontserbazioaren xede diren habitatak eta espezieak barne hartzen dituzten eremuei 

lehentasuna emateko.

6. Debekatuta dago zuhaitzak ebakitzea Kudeaketa Organoaren aldeko txostenik gabe. Ebaketa-

debeku hori zabaldu egiten da, era berean, espezie autoktonoetako zuhaizt ien, ur-bazterreko 

zuhaixken, heskaien eta arantzadi menditarren kasuan.

7. Oro har, debekatuta daude baso-soilketak NB osoan, Basogintzako Erabilerako Kontserbazio 

Zonetan izan ezik. Nolanahi ere, baso-soilketak % 50et ik beherako maldetan egingo dira, 

Kudeaketa Organoaren baimenarekin. 5 ha-t ik beherako gainazalari eragingo zaio, eta aldameneko 

partzeletan gutxienez 4 urte igaro beharko dira bi mozketen artean. Salbuespen gisa, baso-

soilketak baimendu ahal izango dira Lehengoratze Ekologikoko Zonetan, adierazitako baldintzetan.

8. Oro har, debekatuta dago sua erabiltzea basogintza-jarduerak kudeatzeko t resnatzat . Kudeaketa 

Organoak baimenduko du, soil-soilik, eskaera egin eta baimena jaso ondoren, pilatan metatutako 

basogintza-hondakinak erretzea, horretarako adierazitako lekuetan eta organo horrek ezartzen 

dituen baldintzetan. Erabilera hori ez da inola ere baimenduko babes bereziko zonetan eta 

lehengoratze ekologikoko zonetan.
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9. NBko baso-masen gainean produktu fitosanitarioak aplikatu ahal izateko, beharrezkoa izango da 

Kudeaketa Organoaren aldeko txostena. Hain zuzen, Kudeaketa Organoak ziurtatu egingo du 

kontserbazioaren xede diren habitat  eta espezieen gainean eraginik ez dagoela. Ezin izango da 

inola ere fitosanitarioak erabiltzeko baimenik eman, horiek ez badira t ratatu beharreko izurriteari 

edo horren ondorioei aireko metodoen bitartez berariaz aurre egiteko, non eta ez den pinu-

beldarrari produktu biologiko espezifikoekin aurre egiteko. Nolanahi ere, guzt iz debekatuta dago 

produktu horiek NBAP honen 5.1 art ikuluan definitutako babes-esparruetan eta akuiferoen 

kutsadurarekiko kalteberatasun handia edo oso handia duten zonetan aplikatzea. Zona horiek 

GeoEuskadi azpiegituran argitaratutako mapan agertzen dira.

10. Debekatuta daude lurzorua kentzea dakarten lanak, zuloak egitekoak salbuetsita. 

11. M endien aprobetxamenduei buruzko urteko planek eta espedienteek —baita basotzeko, 

basoberritzeko, zura ateratzeko bide berriak irekitzeko nahiz bestelako basogintza-jarduketak 

egiteko proiektuek ere— Kudeaketa Organoaren aldeko txostena eduki beharko dute haiek 

baimendu aurret ik.

12. Basogintza-lanetarako baimenek (haien artean daude aprobetxamenduak eta plantazioak) 

Kudeaketa Organoaren aldeko txostena izan beharko dute. Horrek, hain zuzen, ezarriko ditu 

makinen erabilerarekin lotutako baldintzak eta irizpideak; lan horiek egiteko garaia eta baldintza 

meteorologikoak; aprobetxamenduaren eraginpean egon daitekeen natura-ondarea 

kontserbatzeko babes-neurriak; babestu beharreko zuhaitzen markaketa; pistak eta zura 

ateratzeko bideak erabili eta mantentzeko baldintzak; hondakinen kudeaketa; eta abar.

13. Basogintza antolatzeko planak, mendiak antolatzeko proiektuek edo basogintza kudeatzeko plan 

teknikoak, nahiz antzekoak diren bestelako planak eta proiektuak ingurumena ebaluatzeko 

dagokion prozeduraren mende jarri beharko dira; eta, nolanahi ere, Kudeaketa Organoaren aldeko 

txostena izan beharko dute onartu aurret ik.

14. Ibai-sistemaren, zona hezeen, ist ingen, ibarbideen eta ur-bazterren inguruetako baso-

aprobetxamenduetan, baldintza hauek errespetatuko dira:

a. Haiei lotuta dauden Batasunaren edo eskualdearen intereseko habitatak eta espezieak eta 

uraren kalitatea kontserbatuko direla bermatu beharko da. Ondorio horietarako, ebaketak 

egiteko baimenetan, Kudeaketa Organoak ezarriko du zein irizpide eta baldintzen pean 

baimendu behar diren jarduketa horiek. 

b. Basogintza-lanetat ik babestuko da, behinik behin, jabari publiko hidraulikoari dagokion lur-

zerrenda, eta, orobat , 10 m-ko zabalerako zerrenda gehigarri bat  —lekuan bertan 

neurtutakoa—, helburua ur-bazterreko basoa lehengoratzea edo hobetzea denean izan ezik. 

c. Jabari publiko hidraulikoari dagokion lur-zerrendan eta hura babesteko zortasun-eremuan 

dauden espezie aloktonoekin egiten diren plantazioetan, ur-bazterreko baso autoktonoa 

lehengoratu beharko da.

d. Debekatuta dago ibilguak zeharkatzea basogintza-lanetarako makinekin. Gainera, basogintza-

lan horietan, neurriak hartuko dira solidoen ekarpena murrizteko eta hurbileko ibilguen 

uhertasuna saihesteko. 

e. Zura ateratzeko bideak ezin izango dira NBAP honen 5.1 art ikuluan zehaztutako babes-

esparruetan kokatu edo bertat ik igaro.
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f. Zona horietan, ezin izango dira ebaketa-hondakinak pilatu.

15. Ebaketa egitean, errespetatu eta kontserbatu egingo dira EKZPan ezarritako baldintzen arabera 

interes ekologikoa duten zuhaitzak, beroriek erabiltzen dituzten edo erabil litzaketen espezieak 

garatzeko behar adinako kopuruan (espezie saproxilikoak, pizidoak, saguzarrak, ugaztunak eta 

abar). 

16. Interes bereziko faunak erabiltzen dituen zuhaitzak edo barrunbeak ident ifikatuz gero 

(haragijaleen zuloak, basoko hegazt i-faunaren habiak eta abar), basoaren egiturari eutsiko zaio 

barrunbearen edo helburuko zuhaitzaren ingurunean. Kudeaketa Organoak zehaztuko ditu 

aplikatu beharreko jardueren baldintzak eta, hala badagokio, baztertze-erradioak, ident ifikatutako 

espezieen arabera.

17. Eskumena duen administ razio sektorialaren baimenaren mende jarriko dira Armañon NBko ibai 

eta erreken zortasun- eta zaintza-zonan eta ibilgu publikoetan egin beharreko jarduketak, 

aplikatzekoa den araudi sektorialaren arabera. Kudeaketa Organoaren aldeko txostena lortu 

beharko da.

18. Edozein motatako basogintza-aprobetxamendu dela-eta, lekuan bertan, ur-ibilguetan, 

azpiegituretan edo bideetan sortutako kateak lehenbailehen zuzendu beharko ditu 

exekutatzaileak, luzeen jota ere aprobetxamendua amaitu ondorengo sei hilabeteko epean. 

19. Basogintza-lanak espezie horien egutegira moldatuko dira, hegazt i-espezie babestuen eta zuhaitz-

kiropteroen aldi krit ikoetan eraginik ez izateko, Kudeaketa Organoaren baimena denean izan ezik 

—baimena eman aurret ik ziurtatuko du ez dela eraginik izango kontserbatu beharreko 

elementuetan—: 

a. Sai zuria: martxoaren 1et ik irailaren 1era.

b. Saia: urtarrilaren 1et ik abuztuaren 15era.

c. Basoko hegazt iak: Kudeaketa Organoak erabakiko du, espeziearen arabera. 

d. Zuhaitz-kiropteroak: ekainet ik abuztura. 

Kudeaketa Organoak aldi horiek aldatu ahal izango ditu, lehen adierazitako espezieen jarraipenean 

lortzen den emaitzaren arabera.

20. Kudeaketa Organoak ezarriko ditu NBan dauden basoko hegazt i-faunak eta kiroptero mehatxatuek 

habiak egiteko puntuak babesteko esparruak, espezie bakoitzaren eskakizunen arabera. Sektore 

krit iko horietan, ez da baimenduko hazkuntzan eraginik izan dezakeen inolako basogintza-

jarduerarik, ugaltze-garait ik hasita txitek zona uzten duten arte.

21. Debekatuta dago baso-fauna babestuko espezieen habiak egiteko plataformak edo ugaltzeko nahiz 

negua pasatzeko koloniak dituzten  zuhaitz-aleak ebakitzea edo ipurdit ik moztea; eta arreta 

berezia jarriko da Batasunaren interes eta/ edo eskualdearen intereseko espezieetan, NBan 

kontserbazio-xede direnetan. Kudeaketa Organoak aldi baterako geldiaraziko ditu basogintza-

jarduerak, jarduketaren xede den zonan fauna- eta flora-espezie katalogatuak daudela ikusiz gero, 

eta beharrezko neurriak hartuko ditu haien babesa bermatzeko.
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22. Debekatuta dago poliporoak dituzten zuhaitzak erauztea, Kudeaketa Organoaren berariazko 

baimenarekin ez bada.

23. Baso autoktonoetan debekatuta dago zorura eroritako egur hila erauztea, eta zuhaitz lepatuak, 

urtetsuak eta barrunbeak dituztenak moztea —horiek gainbehera-egoera aurreratuan badaude 

ere—, baita hilzorian edo okituak dauden 36 cm-t ik gorako zuhaitzak ere, Kudeaketa Organoaren 

baimenarekin ez bada, eta, bet iere, habitaten eta horiei lotutako flora- eta fauna-espezieen 

kontserbazioa arriskuan jartzen ez bada.

24. Baso-bideen kopurua eta haiek eraikitzeko modua egokitu beharko dira basogintza-lanak zaintzeko 

eta egiteko benetako beharretara. NBko bide-sarea egoera egokian mantenduko da; kontuan 

izanik horrek duen garrantzi handia suterik izanez gero eta mendian bilaketa- eta erreskate-lanik 

egin behar izanez gero.

25. Zura ateratzeko bideen t razadura diseinatzean, saihestu egingo dira % 10et ik gorako maldak. Dena 

den, salbuespen gisa, muga hori gainditu ahal izango da paisaia-inpaktu negat iboak saihesteko 

bada. Bide horiek ur-igarobideak izango dituzte lursaileko hustubide naturaletan, bai iraunkorrak, 

bai urtaroaren araberakoak. Gainera, mendiko udal-bideekiko edo bide nagusiekiko lotuneak egin 

ahal izateko, aurret iaz Kudeaketa Organoari kontsultatu beharko zaio, haiek eraikitzeko modu 

egokiena finkatzeko. Pistak eraikitzearen eta konpontzearen ondoriozko soberako materialen 

metaketa zorrotz kontrolatu beharko da.

26. Higadura-prozesuei aurre egiteko lurzoruaren babeserako funtsezko eginkizuna betetzen duten 

mendietan, higadura-arrisku handiko eremuetan eta/ edo % 50et ik gorako malda duten 

eremuetan, ez da baimenduko mendia babesteko eginkizuna arriskuan jar dezakeen baso-

aprobetxamendurik, eta mendiaren babesari lehentasuna emango zaio beste edozein eginkizunen 

aurret ik. Basogintza antolatzeko planetan zehaztuko dira arrazoi hori dela-eta baso-ust iapenet ik 

babestu behar diren eremuak.

27. Basoko fauna basat iko espezieentzako baso-habitaten masen heldutasuna eta harrera-ahalmena 

bultzatzeko helburuarekin, ‘seneszentziako unadek’ edo mikroerreserbek eta habitat -zuhaitzek 

osatutako sarea diseinatuko da. Horiek egoki banatuta egongo dira mendi publikoen eremuan, 

naturagune babestuaren barruan lotura-elementutzat  jarduteko. 

27.1. Seneszentziako unadak edo mikroerreserbak. Baso-maneiut ik baztertuko dira baso-

azaleraren % 5 eta % 10 bitartean, haren eboluzio naturala bultzatzeko. Esku-hartzeetat ik 

salbuetsitako azalera 1 eta 4 ha bitarteko unadetan banatuko da. M ikroerreserben sarea 

NBa mota orotako baso naturalen erakusgarri izango da.

27.2. Habitat -zuhaitzak. Sakabanaturik kontserbatuko dira basoko hegazt i eta kiropteroentzako 

harrera-ahalmen handiena duten zuhaitzak. Horien artean daude ale handiak (DBH > 40 

cm), oso helduak, lehen 10-12 metroetan adarrik ez dutenak edota pizidoek zulatutako 

barrunbeak eta hutsuneak dituztenak, baita gainbehera-egoera aurreratuan dauden eta 

hilzorian edo okituak dauden zuhaitzak ere. Balio kuant itat ibo orokortzat , gomendatzen 

da ha-ko 8-10 zuhaitz oso heldu mendian uztea, gutxienik. Zuhaitz horiek 35-40 cm-t ik 

gorako diametroa izango dute, eta ha-ko 20-40 m³-ko dentsitatea baso maneiatuetan. 
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27.3. Kontserbatu egingo dira, halaber, zona irekietako edo larre-unadetako zuhaitz bakanak. 

Salbuetsi egingo dira pertsonentzat  edo ondasunentzat  arriskurik ekar dezaketen aleak 

edo ibilguen ahalmen hidraulikoa arriskuan jar dezaketenak, buxatu daitezkeen eta 

uhaldien eragina areagotu dezaketen zubien nahiz bestelako elementuen presentziagat ik.

27.4. Zuhaitz lepatuen zuhaizt iak kontserbatu eta mantentzeko neurri espezifikoak gehituko 

dira, eta zuhaitz horiek ebakitzeko markaketa debekatu egingo da, Kudeaketa Organoaren 

baimenarekin ez bada. Hain zuzen, Kudeaketa Organoak esku hartuko du aipatutako 

esparruak, unadak eta aleak hautatzen, kontserbazioaren xede diren habitatak eta 

espezieak dituzten eremuei lehentasuna emateko.

27.5. Zoruan eta zut ik dagoen egur hilerako balio objekt iboak ezarriko dira, espeziearen eta 

masa edo unada motaren arabera. 

27.6. Egitura-dibertsitatea eta heterogeneotasun espaziala areagotzeko neurriak:

a. M antendu eta sustatu egingo dira masa mistoak unadetan, baldin eta hori bateragarria 

bada gainerako helburuekin eta ekotonoen presentziarekin.

b. M asen barne-egitura dibertsifikatuko da: agregazio-maila desberdinetako oinen, adar- eta 

adaburu-geruzen eta diametroen aldagarritasuna areagotuko da, adin-klaseak 

dibertsifikatuko dira eta abar.

c. Neurriak gehituko dira zuhaitz-geruzek, zuhaixka-geruzek belar-geruzek eta habitat  mota 

bakoitza osatzen duten segidako egoeren eta ingurumen-gradienteen berezko landarediak 

sortutako heterogeneotasun bert ikala sustatzeko.

d. Espazio irekiak modu akt iboan kudeatzeko neurriak hartuko dira: askotariko forma eta 

tamainetako unada irekiak mantentzea eta sortzea, larreen plangintzan eta baso-suteen 

prebentzioan txertatuta. 

27.7. Basogintza Antolatzeko Plan Teknikoen jarraipena eta azterketa egiteko fasean, basoen 

“ naturaltasun-indize”  bat  gehituko da. Indize konposatu horrek, gutxienez, alderdi hauek 

hartu beharko ditu kontuan: 

– Flora bereizgarriaren dibertsitatea, ugaritasuna, egoera eta joera (katalogo florist ikoan 

oinarrituta). 

- Basoko hegazt ien egoera eta joera. 

- Koleoptero saproxilikoen ugaritasuna eta dibertsitatea.

- Basoko kiropteroen ugaritasuna eta dibertsitatea.  

14. artikulua.- Nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak

1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerek bateragarriak izan behar dute NBan kontserbazioaren 

xede diren habitat  naturalak eta espezieak kontserbatzearekin, eta horretan lagundu beharko 

dute.

2. Zuhaitz-masen baso-larregintzako aprobetxamendua erabilera horrekin bateragarriak diren 

masetara zuzenduko da. 
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3. Debekatuta dago nekazaritzako eta abeltzaintzako ust iategiei lotutako eraikuntza berriak egitea.

4. NBko lursail publikoetan ez da baimenduko ardi, zaldi, behi, ahuntz eta erleez bestelako 

aziendarik, Kudeaketa Organoaren baimenarekin ez bada. Horrek, hain zuzen, aztertu egin beharko 

du azienda horiek bateragarriak ote diren espazioa kontserbatzeko helburuekin.

5. Ahuntz-aziendaren larratzea EKZPan, larre-habitatak eta abeltzaintza-jarduera kudeatzeko planean 

eta aplikatzekoa den foru-araudian ezarritakoaren mende dago. Nolanahi ere, ahuntz-azienda 

larratzea baimenduko da, soilik, ahuntzainarekin batera badoa, eta jarduera hori debekatuta 

egongo da mendietan eta baso-eremuetan —publikoak nahiz pribatuak—, baldin eta horrek 

kalterik badakar zuhaitz-masa naturalen eta basoberritzearen eta basoa birsortzearen garapenean, 

baita babes bereziko zonetako hartxingadietan, harkaiztegietan, lapiazetan eta megaforbioen 

zonetan ere.

6. Abeltzaintza-antolamendu integrala egingo da NB osorako. Horretarako, larre-habitatak eta 

abeltzaintza-jarduera kudeatzeko plana garatuko da, abeltzaintza-jardueraren inguruko irizpide 

orientatzaileak kontuan hartuta. Plan horretan jasotako zehaztapenek, nolanahi ere, bateragarriak 

izan beharko dute NBaren bestelako elementuetarako ezarritako kontserbazio-helburuekin —

bereziki, ibai eta errekekin, zona hezeekin, basoekin eta mehatxupeko flora eta faunarekin—. Eta, 

gutxienez, zehaztapen hauek bildu beharko ditu:

a. Bazka-baliabideen eta -ahalmenaren kalkulua. Horiek bateragarriak izan behar dute NBko larre 

eta txilardien kontserbazio-egoera egokiarekin.

b. Naturagunean ident ifikatutako larre-zona bakoitzerako zehaztea NBko larre- eta txilardi-

habitaten kontserbazio-egoera ona mantentzearekin bateragarriak diren abere-kargak, eta 

abeltzaintza-jarduera garatzeko baldintzak.  

c. Larreak sortzea eta hobetzea:

 Transforma daitezkeen eremuak

 Transformazio-metodoak

 Dauden larreen zaintza eta hobekuntzak 

d. Larratzeko aldiak zehaztea, espezie eta zonen arabera. Horren helburua da abeltzaintza-

presioa egokitzea natura-ingurunearen karga-ahalmenera, gehiegizko edo gutxiegizko larratze-

egoerak saihesteko.

e. Azienda mantentzeko beharrezkoak diren bazka-baliabideak bermatzeko prozesuak.

f. Ingurumenaren ikuspuntut ik sent ikorrenak diren enklabeak babesteko neurriak (flora eta 

fauna mehatxatuko espezieetarako intereseko enklabeak…), gehiegizko larratzea saihesteko.

g. Abereak baztertzeko itxiturak ezartzea, dela kontserbatu beharreko flora-enklabe zehatzak 

babesteko, dela gutxiegi erabiltzen diren eremu industrializatu jakin batzuen erabilera 

zuzentzeko —gehiegizko larratzea dakarten beste zona batzuen kalterako—. Abeltzaintza-

azpiegiturako konpontzea eta eraikitzea.

h. Abeltzaintzako larreak eta azpiegiturak hobetzeko beharrekoak diren inbertsioak, gaur egun 

dagoen azienda mantentzeko eta NBko natura-baliabideen gainean inpaktuak saihesteko.

7. Txilardi lehorren baitan (EB kodea: 4030) landaredi moten aldagarritasun zabala dagoenez, ziurtatu 

egingo da biodibertsitate horri eustea, mota horien artean azalera-proportzioak aldatu ahal izango 

badira ere. Formazio horiek okupatutako eremuetan, saihestu egingo dira zuhaitz-basoberritzeak 

edo hedadura handiko larreak sortzeko belar-sast rakak kentzeko lanak.
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8. Bermatu egingo da kalitateko habitaten presentzia NBko kiroptero-espezieentzat , eta sustatu 

landaredi autoktonoko heskaien eta larreen presentzia, eskuragarri dauden hobiak handitzeko 

moduan.

9. Larre-habitatak eta abeltzaintza-jarduera kudeatzeko plana landu bitartean, belar-sast rakak 

kentzeko lanetan —larre berriak ezartzeko eta mantentzeko—, nekazaritzako eta abeltzaintzako 

sektorearen inguruko irizpide orientatzaileak kontuan hartuko dira eta baldintza hauek beteko 

dira:

a. Sastrakadiak dituzten larreetan jardungo da Abeltzaintza Estentsiboko Erabilerako 

Kontserbazio Zonetan eta Basogintzako Erabilerako Kontserbazio Zonetan. Belar-sast rakak 

kentzeko lanak puntualki besterik ez dira baimenduko. Horiek partzela txikietan izango dute 

eragina, abere-zamaren bidez lehengoratu daitezkeen larreetan ondoren mantentze-lanak 

bermatu ahal izateko moduan.

b. Ez da belar-sast rakak kentzeko lanik baimenduko Batasunaren intereseko habitatek 

okupatutako eremuetan; batez ere, txilardi hezeetan eta zona hidroturbosoetan. Hala ere, 

debeku hori ez da ezarriko ingurune horien kontserbazio egokiari eustea helburu duten 

kasuetan. Halakoetan, lanak eskuz egingo dira, makineria astunik erabili gabe.

c. Zaindu egingo dira flora eta fauna mehatxatua duten enklabeak eta horien babes-esparruak, 

NBAP honen 5.1 art ikuluan definitutakoak, Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko 

espezieen ugalketa-eremuak barne. Debeku horretat ik salbuetsiko dira enklabe horien 

kontserbazio-egoera egokia xede duten jarduketak. Kudeaketa Organoak aldi baterako mugak 

ezarri ahal izango ditu belar-sast rakak kentzeko lanetan, espezie babestuak kontserbatzeko 

helburuen arabera. 

d. Era berean, babestu egingo dira ur-ibilguei, ibar-hondoei, zuhaizt iei, heskaiei, mugei eta abar 

lotuta dauden landaredi naturala, zuhaitz-landaredia edo zuhaixka-landaredia duten 

enklabeak. Heskai bizietako sistemak erabiliko dira mugak egiteko.

e. Larre berrietan, azaleraren % 5 erabiliko da, gutxienik, espezie autoktonoetako zuhaizt iak 

sortzeko edo Batasunaren intereseko habitatak mantentzeko. Zuhaizt i horiek erabiliko dira, 

lehentasunez, zona kalteberak babesteko (ist ingak, txilardi hezeak eta abar), eta horrelakorik 

ezean, paisaia hobetzeko irizpideei jarraikiz.

10. M endien t itular diren erakundeek larreak erregulatzeko ordenantzak idatzi beharko dituzte, NBko 

abeltzaintza-jarduerari eta larreen kontserbazio eta kudeaketari buruzko plangintza-dokumentuen 

zehaztapenak kontuan izanda. Ordenantza horiek Kudeaketa Organoaren nahitaezko aldeko 

txostena izan beharko dute.

11. Debekatuta dago sua egitea landaredia edo landare-hondakinak erretzeko eta larreak birsortzeko, 

nahiz zonan onartutako daude bestelako erabilera t radizionaletarako, Kudeaketa Organoaren 

baimenpean eta kontrolpean ez bada. Dena dela, jarduera hori eremu txikietan eta horretarako 

adierazitako lekuetan egin beharko da. Erabilera hori ez da inola ere baimenduko babes bereziko 

zonetan eta lehengoratze ekologikoko zonetan.

12. Kultura-ondarea babesteko eremuetan egiten diren jarduketetan, beharrezko neurriak hartuko 

dira ondasun horiek narria ez daitezen.
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13. Debekatuta dago basoa berritzeko eta birsortzeko zonetan azienda sartzea.

14. Debekatuta dago hildako azienda Armañongo amildegien, pitzaduren edo ur-ibilguen inguruetan 

uztea.

15. Itxiturak instalatuz gero, horiek beharrezko baldintzetan eta materialekin egingo dira, fauna 

basat ia sakabanatu eta mugituko ez dela bermatzeko, eta haren hilkortasuna saihesteko; salbu eta 

itxitura horiek helburu hauekin instalatzen badira: babestea biodibertsitate-zonak, nekazaritza-

laboreak eta aziendarako egonlekuak; edo helburu zient ifikoekin. Nekazaritzaren, abeltzaintzaren, 

basogintzaren edo zientziaren esparruetan kalteak saihestera zuzendutako itxituretarako baimena 

beharrezko babes-denborara mugatuko da. Itxitura berriak ezartzeko baimena emateko, 

Kudeaketa Organoaren aldeko txostena beharko da aldez aurret ik.

16. Irizpide orokortzat , Kudeaketa Organoak salbuespen gisa baimenik ematen ez badu, Armañon 

NBko onura publikoko mendietan (aurrerantzean, OPM ) geldialdi begetat ibo bat  ezartzen da. 

Etenaldi horretan, aziendak espaziot ik kanpo egon beharko du, larreei neguan atsedena emateko. 

Hala, aziendak abeltzaintzako instalazioetan edo lursail part ikularretan egon beharko du. Geldialdi 

begetat ibo hori, espazioaren batez besteko datu klimat ikoetan oinarrituta, azaroaren 16t ik 

martxoaren 31ra bitartekoa izango da. Kudeaketa Organoak data horiek aldatu ahal izango ditu 

arrazoi klimat ikoak nahiz behar bezala just ifikatutako beste arrazoi batzuk direla-eta, bai 

espazioaren osotasunerako, bai azienda motaren arabera.

17.  Oro har, debekatuta dago produktu fitosanitarioak eta ongarriak (simaurra eta medeagarriak), 

gorotzak, mindak eta araztegiko lohiak erabiltzea NBko nekazaritzako eta abeltzaintzako 

Batasunaren intereseko habitaten gainean; bereziki, mendi-belardien eta txilardien gainean. 

Aparteko inguruabarretan, Kudeaketa Organoak jardun horiek baimendu ahal izango ditu, behar 

bezala just ifikatutako eskaera puntualak badira bet iere. Dena den, aurret iaz, lurzoruaren analit ika 

egin beharko da, eta, orobat , egiaztatu beharko da ingurune horietako ohiko espezieen, lurzoru-

dinamikaren nahiz baliabide hidrologikoen gainean eraginik ez dagoela. Nolanahi ere, zorrozki 

debekatuta daude jardun horiek NBAP honen 5.1 art ikuluan zehaztutako babes-esparruetan.

18. Debekatuta dago Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko larre-habitatetako ohikotzat  

hartzen ez diren belar-espezieekin berrereintzak egitea.

15. artikulua. Ehiza eta arrantza

1. NBa, bere osotasunean, ehiza-kudeaketako unitatea da, eta bertan bildutako lursailek ehiza-

erregimen bereziaren mendeko lursail gisa daude kalifikatuta. 

2. Ehizan jarduteak bateragarria izan beharko du NBan kontserbatzekoak diren habitaten eta fauna- 

eta flora-populazioen kontserbazio-helburuekin. Las Estacas ehiza-barrut i pribatuan (BI-10.004) 

eta Turtziozko ehiza kontrolatuko gunean Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoak dokumentu honetan 

NBaren esparrurako ezarritakora egokitzen diren artean, ehizan jarduteko dokumentu hauetan 

xedatutakoa beteko da, hots, NBAP honetan, EKZPan, ehiza zonetako Ehiza Antolatzeko Plan 

Teknikoetan, aurreko dokumentuek erregulatzen ez dituzten alderdietan, eta Bizkaian ehiza 

erregulatzen duten urteko foru-aginduetan xedatutakoa.

3. Armañonen gaur egun ehiza-espezie hauek daude: basurdea, orkatza, oraina, azeria, oilagorra, uso 

eta birigarro migratzaileak, eper gorria, erbia eta untxia. Dena den, horietako batzuen 

aprobetxamendua debekatuta dago populazioen jarraipenean oinarrituta. Ehiza daitezkeen 
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espezieen zerrenda EKZPan eta ehiza erregulatzeko foru-arauetan aldatu ahal izango da, 

populazioen egoeraren arabera, baldin eta Kudeaketa Organoak aldeko txostena ematen badu.

4. Aurrekoaren arabera eta NBAP honetan ezarritako kontserbazio-helburuak betetzea ahalbidetuko 

duen NBaren ehiza-kudeaketa integralaren ondorioetarako, dokumentu hau onartzen denet ik hasi 

eta, luzeen jota ere, urtebeteko epean, Las Estacas ehiza-barrut i pribatuan (BI-10.004) eta 

Turtziozko ehiza kontrolatuko gunean Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoen edukiak dokumentu 

honetan NBaren esparrurako ezarritakora egokituko dira. Plan horiek honako hauek jaso eta, hala 

badagokio, mugatuko dituzte:

a. Fauna basat iaren babesleku izateagat ik ehizakoak ez diren lursailak osatzen dituzten NBko 

zonak. Horietan, ehizari buruzko martxoaren 17ko 2/ 2011 Legearen 24. art ikulua aplikatuko 

da.

b. Fauna zaintzera edo babestera zuzentzen diren ehiza kontrolatuko zonak, aipatutako legearen 

15.7 art ikuluaren arabera. 

c. Ehiza-aprobetxamenduaren xede izan daitezkeen espezieak, horien populazioaren 

kontserbazio-egoera kontuan izanda. Ildo horretan:

– Espezie sedentarioak, orokorrean gutxi diren arren, basurdea eta orkatza kenduta, ehiza-

plan espezifikoen eraginpean egongo dira, eta horietan, populazioei dagokienez bete 

beharreko helburuak eta ehiza-moduak ezarriko dira. 

– Oilagorraren ehizak antolamendu espezifikoa behar du, espezie hori ehizatzeko zonak 

mugatuko dituena, ahalmenaren eta gainerako erabilera eta baliabideen gainean sor 

dezakeen inpaktuaren arabera. Ildo horretan, Ehiza Debekualdien Foru Aginduak muga 

espezifikoa ezarri beharko du modalitate hori Armañon NBan garatzeko, eta asteko 

jardunaldi kopurua hirura murriztu eta ez aintzat  hartu ehiza-haizualdia urtarrilaren 31t ik 

edo hil horretako azken igandet ik haratago luzatzea.

– Erbia bereziki zaindu beharko da hura kudeatzeko planaren diseinuan.

– Eper gorria ez da ehiza-aprobetxamenduen xede izan behar, salbu eta espeziearen 

populazio-estatusa aprobetxamenduaren xede izateko moduan hobetzen bada.

d. Espezie basat i mehatxatuen eremu krit ikoen (habiagintzako eta umatzeko zonak, elikadura 

gehigarriko zonak edo janlekuak, hezurrak apurtzeko lekuak eta ohiko pausalekuak) inguruko 

babes-esparruak; barnean hartuko dituzte NBan babes-xede diren fauna mehatxatuaren 

espezieak kudeatzeko eta lehengoratzeko planetan ezarritako esparruak. Erregulazio horietan, 

halaber, mugak ezarriko zaizkie ehiza-haizualdiei, NBan kontserbazio-xede diren espezieak 

babesteko asmoz.

e. Neurri horiek, ehizari dagokionez, espezie katalogatuak kudeatzeko eta/ edo lehengoratzeko 

indarrean dauden planetan edo etorkizunean onar daitezkeenetan sartuko dira. 

f. NBan ehiza-jarduera eta erabilera publikoa bateragarri egiteko beharrezkoak diren segurtasun-

zonak eta prebentzio-neurriak.

5. Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoek neurriak, arauak edo jarraibideak ezarri beharko dituzte 

Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko espezieen gainean zuzeneko eragina, arriskuak edo 
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eragozpenak saihesteko eta NBa kontserbatzeko helburuekiko bateragarritasuna bermatzeko. 

Horretarako, aprobetxamendua esleitu aurret ik, Kudeaketa Organoaren aldeko txostena eduki 

beharko da. Halaber, ehizaren aprobetxamendua urtero erregulatzen duten dekretuek eta foru-

aginduek une bakoitzean beharrezkoak diren aldaketak egin beharko dituzte, adierazitako 

kontserbazio-egoerara moldatzeko.

6. Aurrekoa ezertan galarazi gabe, Ehizaren 2/ 2011 Legearen 23. art ikuluan aurreikusitakoaren 

ondorioetarako, ehiza debekatuta egongo da bet i:

a. Armañonen gaur egun ehiza-aprobetxamendurik ez duten zonetan.

b. Babes Bereziko Zonetan (zona hezeak eta horien babes-esparruak barne).

c. NBAParen indarraldian onartuta dagoen edo onar daitekeen kudeatzeko eta/ edo 

lehengoratzeko plan bat  duten espezie mehatxatu basat ien eremu krit ikoetan.

7. Ehizakoak ez diren lursailetan ez da inolako ehiza-jarduerarik onartuko, arrazoi biologikoak, 

zient ifikoak edo osasunekoak daudenean edo pertsonei, laboreei edo faunari kalteak saihesteko 

egiten direnean izan ezik. Kasu horretan, ehiza-alorreko organo substant iboak dagozkion baimenak 

eman ahal izango ditu, eta aplikatzekoak diren baldintzak finkatu, Kudeaketa Organoak aldeko 

txostena eman ondoren. Ez da inola ere baimenduko espezie mehatxatuen gainean zuzeneko 

eraginik, arriskurik edo eragozpenik ekar dezakeen jardunik, ezta selekt iboa ez den harrapaketa-

metodorik ere.

8. Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoa onartzen ez den bitartean, prebentzio-neurri hauek hartuko dira:

a. Hegazt i nekrofagoei dagokienez, “ Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko 

Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planaren”  13. art ikuluan ezarritakoari jarraituko 

zaio. Plan hori Bizkaiko lurralde historikoan onartu zen ekainaren 15eko 83/ 2015 Foru 

Dekretuaren bidez.  

b. NBan dauden eta Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planean jasota ez dauden 

espezie errupikola mehatxatuei dagokienez, ehiza-jarduera mugatuko da 500 m-ko babes-

erradioan, habiak egiteko puntuen inguruan, espezie horiek ugaltzeko garaiaren hasierat ik 

urteko txitak hegan hasten diren unera arteko aldian.

c. NBko Babes Bereziko Zonan dauden gainerako zona errupikoletan, 24. art ikuluan 

deskribatutakoetan, ehiza larriko uxaldiak debekatuta egongo dira urtarrilaren 1et ik 

abuztuaren 15era arte, Kudeaketa Organoak berariaz baimentzen duenean izan ezik, eta 

bet iere natura-ondarearen elementuen kontserbazioa bermatzen bada.

d. Halaber, Kudeaketa Organoak habien inguruan edo, hala badagokio, okil beltzak 

okupatutako unada lokalizatu batean zehaztuko duen babes-esparru batean, debekatuta 

dago ehiza umatze-garaian, Kudeaketa Organoak baimena eman ezean. Babes-zona horien 

mugaketa urtero ezarriko du Kudeaketa Organoak, eta egokitu egin beharko du bai babes-

esparrua, bai debeku-garaia, horretarako populazioen egoera, ingurunearen ezaugarriak 

eta ehiza-modalitatea kontuan izanda.

9. Ehizakotzat  jotzen den espezie baten populazioen gainbehera egiaztatuz gero, Kudeaketa 

Organoak espeziearen ehiza-debekualdia proposatu ahal izango du, eta haren populazioak 

lehengoratzeko neurriak hartu. Nolanahi ere, NBaren lurralde-esparruan ez da baimenduko 

harrapariak kontrolatzea ehiza-espezieen populazioak hobetzeko metodotzat .
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10. Salbuespen gisa, arrazoi biologikoak, zient ifikoak eta osasunekoak baldin badaude, edota 

pertsonen, laboreen edo faunaren gainean kalteak saihesteko —horretarako komeni baldin bada 

espezie jakin batzuetako aleak harrapatzea edo populazioak murriztea—, bidezko baimenak eman 

ahal izango dira, Kudeaketa Organoaren aldez aurreko baimenarekin, eta horrek finkatuko ditu 

kasuan-kasuan aplikatu beharreko baldintzak.

11. Debekatuta dago ehiza- edo arrantza-faunako espezie eta/ edo barietate aloktonoak askatzea edo 

horiek birpopulatzea.

12. NBan fauna exot iko inbaditzaile bat  ustekabean edo legez kanpo sartuz gero, ez da baimenduko 

haren ehiza- edo arrantza-aprobetxamendua. Gainera, neurri egokiak ezarriko dira espezie horien 

kontrola egiteko eta horiek erauzteko.

13. M ehatxu-graduren bat  duten espezie basat iak sakabanatzeko edo birkolonizatzeko fenomeno 

naturalen kasuan, ez da baimenduko ehiza- edo arrantza-aprobetxamendua, eta espezie horien 

kontserbazio-egoera egokia ziurtatuko duten jarraipen-neurri egokiak sustatuko dira. 

14. NBko lur gaineko uren tarte guzt iak arrantza-debekuguneak izango dira. Halaber, ez da arrantza-

espezierik askatuko edo birpopulatuko, non eta ekintza horiek ez diren Bizkaiko Foru Aldundiko 

organo eskudunak egiten dituen karramarro autoktonoa kontserbatzeko programari eta arrantza-

espezieak kontserbatzeko programei dagozkienak.

16. artikulua.- Erauzketa-erabilerak

1. NBAP honen II. eranskineko (M emoria) 3.4.4 atalean egindako erauzketa-jardueren analisia 

ikusirik, eta NKLTBren 19.4 art ikuluan ezarritakoa aplikatuta, Armañon NBaren mugen barruan 

debekatuta daude, oro har, erauzketa-jarduerak.

2. Aurreko epigrafean xedatutakoa ez zaie aplikatuko ez Pandoko kaltzita-meategiari ez 

Ventalaperrako harrobiari, hurrenez hurrengo ingurumen-inpaktuaren adierazpenak eta 

baimendutako ust iapen-proiektuak baitauzkate. Gaur egun indarrean dauden baimen eta 

proiektuen araberako ust iapen-jarduera amaitzen denean, baliabidea indarrean dauden ust iapen-

proiektuen mugen barruan agortu ondoren, ezin izango da beste baimenik eman naturagune 

babestuaren barruan, eta jardueraren t itularrek onartutako lehengoratze-proiektuak gauzatu 

beharko dituzte eta dauden instalazio guzt iak eraitsi, bai ust iapenarekin zuzenean erlazionatuta 

daudenak, bai onura-instalazio esaten zaienak.

17. artikulua.- Industria-erabilerak, eraikuntza-erabilerak eta azpiegiturak

1. NKLTBren 13. art ikuluan ezarritakoaren indarrez, Natura 2000 Sarearen barruan dauden parke 

naturalak eta lekuak naturagune babestuak dira. Lurraldea antolatzeko t resnek eta hirigintza-

plangintzek inguruabar hori jasoko dute. Gainera, leku horietan bermatu egingo dute habitat  

naturalen, espezieen eta aipatutako eremuetan dauden natura-ondareko gainerako elementuen 

kontserbazioa, dokumentu honetan finkatzen diren helburuei jarraituz.

2. Oro har, debekatuta daude instalazio industrialak, eta substantzia kimikoak eta horiek 

erabiltzearekin lotutako hondakinak; baita edonolako erabilera industrialak, eraikuntzakoak edo 

azpiegituretakoak, baldin eta horiek narriadura-eragin nabaria badute NBko intereseko habitaten 

eta/ edo espezieen gainean, eta kultura-ondarearen beste elementu batzuetan.
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3. Debekatuta daude energia elekt rikoa sortzeko eta/ edo t ransformatzeko instalazioak, parke 

eolikoak eta horiei lotutako azpiegiturak NBaren esparru osoan.

4. NBaren esparru osoan, debekatuta daude zabortegiak eta hondakindegiak eta, baita ere, 

materialak, ibilgailuak edo makinak eta horien mantentze-lanak, salbu eta Kudeaketa Organoak 

horiek baimentzen baditu aparteko arrazoiengat ik eta horretarako berariaz adierazitako lekuetan. 

Debeku hori bereziki ezarrita dago kontserbazioaren xede diren tokietan. Dena dela ere, bete egin 

beharko da dekretu honetan ezarritakoa: 49/ 2009 Dekretua, otsailaren 24koa, hondakinak 

hondakindegietan biltegiratuta eta betelanak eginda ezabatzea arautzen duena.

5. Debekatuta dago NBaren esparru osoan lurzoru urbanizaezina hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri 

gisa birsailkatzea.

6. Abeltzaintza Estentsiboko Erabilerako Kontserbazio Zonetan zilegi dira abeltzaintza-ust iategiei 

lotutako eraikuntzak eta instalazioak, zerbitzatzen duten ust iategiaren tamainarekiko 

proportzionalak, baldin eta ust iategi hori lurzoruaren erabilerari lotuta badago.

7. Ez da zilegi bizitegi-erabilerarako eraikuntza berrik egitea. Salbuespen gisa, Kudeaketa Organoak 

baimendu ahal izango ditu baratze- edo abeltzaintza-ust iategi ekonomikoei lotutako bizitegi-

erabilerarako eraikuntzak Abeltzaintza Estentsiboko Erabilerako Kontserbazio Zonetan; baldin eta 

betetzen badira Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/ 2006 Legearen 31. art ikuluan 

eta lege hori garatzeko premiazko neurriei buruzko 105/ 2008 Dekretuan ezarritako baldintzak.

Salbuespen gisa, baimendu ahal izango dira NBko zerbitzuei lotutako eraikuntzak, pertsonal 

arduradunaren etengabeko presentzia eskatzen dutenak edo lotuta daudenak sistema orokorrei 

nahiz NBaren lurraldean nahitaez ezarri beharreko herri-onurako beste sistema batzuei, bestelako 

hautabiderik ezean. Hala ere, eraikuntza horiek ezin izango dute NBaren kontserbazio-helburuetan 

eragin nabaririk izango. Dena dela ere, NBaren esparruan lurzoru urbanizaezinean eraikuntzetarako 

hirigintza-lizentziak eman aurret ik, Kudeaketa Organoaren baimena beharko da.

8. NBa, bere osotasunean, ‘babes-zonatzat ’ jotzen da errege-dekretu honetan ezarritakoaren arabera: 

1432/ 2008 Errege Dekretua, abuztuaren 29koa, goi-tentsioko linea elekt rikoetako 

hegazt ien elekt rokuzioaren eta talken ondoriozko heriotzak murrizteko neurriak ezartzen dituena. 

Hain zuzen, horixe ezarrita dago 2016ko maiatzaren 6ko Aginduan, Ingurumen eta Lurralde 

Polit ikako sailburuarenean —arriskupean dauden hegazt i-espezieen ugalketa, elikadura, 

sakabanatze eta kontzentrazioko lehentasunezko eremuak mugatzen dira eta hegazt i-faunaren 

babes-eremuak, non goi-tentsioko aireko linea elekt rikoetan ez elekt rokutatzeko edo talka ez 

egiteko neurriak aplikatuko bait ira, argitaratzen—. Hortaz, Armañon NBan dauden lineei 

dagokienez, aplikatzekoak izango dira aipatutako araudian ezarritako erregulazioak.

9. Ez dago baimenduta aireko azpiegiturak eraikitzea energia eta fluidoak garraiatzeko, ezta 

telekomunikaziokoak edo antzekoak ere. Salbuespen gisa, lehendik dauden azpiegitura eta 

eraikuntzei zerbitzu egiteko nahiz NBaren zerbitzurako eta behar bezala just ifikatutako kasuetan, 

Kudeaketa Organoak haiek baimendu ahal izango ditu.

10.NB osoan debekatuta daude gasa, pet rolioa eta/ edo horren produktu eratorriak garraiatzeko 

azpiegiturak. Lurpeko gainerako azpiegitura linealek (kolektoreek, ur-eroanbideek, 

telekomunikazio-sareek, linea elekt rikoek eta abar) euskarri izango dituzte, lehentasunez, dauden 

azpiegiturak eta zortasunak. Dena den, aldez aurret ik, Kudeaketa Organoak horiek egoki ebaluatu 

eta aldeko txostena eman beharko du.

11.Debekatuta daude linealak ez diren instalazioak, salbu eta NBa kontserbatzeko helburuak lortzeko 

balio dutenak (ikerketa, zerbitzuak eta abar). Nolanahi ere, inoiz ere ez babes bereziko zonetan. 
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Instalazio horietarako, Kudeaketa Organoaren aldeko txostena beharko da. Horrek aipatutako 

instalazioak debekatu ahal izango ditu paisaia-urrakortasun handieneko zonetan.

12.Debekatuta dago zura ateratzeko bide eta pista berriak eraikitzea babes bereziko zonetan. Horren 

barruan sartuta daude NBAP honen 5.1 art ikuluan zehaztutako babes-esparruak, baita eremu 

krit ikoetat ik igarotzen direnak edota sai zuria eta mehatxatutako bestelako espezieak ageri ohi 

diren guneak. NBaren gainerakoan, jarduera hauek besterik ez dira baimenduko: basogintza-

lanetara zuzendutakoak, nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak eta larrialdietarako jarduerak 

(suteak itzaltzea, uholdeak eta abar).  

13.Kudeaketa Organoaren aldeko txostena beharko da pista berriak irekitzeko eta horiek udal-bideekin 

edo mendiko bide nagusiekin uztartzeko. Sustatzaileak horren beharra, diseinu-hautabideak eta 

t razadura beharko ditu, eta ebaluazio bat  egin beharko du obrak izango duen eraginaren inguruan. 

Gainera, sor litekeen ingurumen-inpaktua minimizatzeko neurriak hartu beharko ditu. Haien 

t razadura diseinatzean, saihestu egingo dira % 10et ik gorako maldak. Dena den, salbuespen gisa, 

muga hori gainditu ahal izango da paisaia-inpaktu negat iboak saihesteko bada. Bide horiek ur-

igarobideak izan beharko dituzte lursailaren hustubide naturaletan, bai iraunkorretan, bai aldi 

baterakoetan. Pistak eraikitzearen eta konpontzearen ondoriozko soberako materialen metaketa 

zorrotz kontrolatu beharko da.

14.Foru-esparruko bide-sistema orokorra NBaren esparruaren mugaketak eraginpean hartzen badu, 

ekipamendu eta azpiegituretako zona gisa sartutzat  joko da eta bertan hobekuntzako, 

modernizazioko eta bide-segurtasuneko obrak egin ahal izango dira.

15.Bordak eta aterpeak handitu, berregituratu edo eraberritzeko lanetan, Kudeaketa Organoaren 

baimena beharko da. Inguruneko paisaiarekin bat  etorriko diren materialak erabiliko dira. Halaber, 

obra-hondakinak ingurunet ik atera beharko dira.

16.Kiropteroen —edo intereseko beste espezie batzuen— babeslekuak dituzten eraikin, zubi eta 

bestelako azpiegituretako lanetan, Kudeaketa Organoaren aldeko txostena beharko da, eta bet iere 

bermatu beharko da haien kolonia eta babeslekuen kontserbazioa.

17.Era berean, eraikinak, azpiegiturak, estalkiak edo kultura-ondarean sartutako elementuak —hala 

nola txabolak, baselizak, zubiak, errotak…— birgaitzeko edo konpontzeko obren lizentziak eta 

baimenak emateko, t itulartasun publikokoak nahiz pribatukoak izanik ere, NBko esparruan 

onartzen badira, aldez aurret ik kiropteroen koloniak ote dauden aztertu beharko da. Koloniak 

detektatuz gero, horiek babesteko aplikatu beharreko baldintzen berariazko aipamena jasoko dute 

lizentzia eta baimenek. Erregulazio horretan sartuko da, besteak beste, kiropteroak hazteko 

hilabeteetan birgaitze- eta konpontze-lanak egiteko debekua (maiatzaren 1et ik abuztuaren 31ra 

arte), eta / edo hibernazioko hilabeteetan (abenduaren 1et ik otsailaren 28ra arte), Kudeaketa 

Organoan berariazko baimenik ematen ez badu. Horrek kontuan hartuko ditu espezie horien 

eskakizunak eta birgaitu edo konpondu beharreko elementuak kontserbatzeko beharrak. 

Dena den, debekatuta dago zureko intsektuak hiltzeko t ratamenduetan produktu organokloratuak 

edo organofosforatuak erabiltzea. Halere, Kudeaketa Organoak baimena emanez gero, 

perimetrinak erabili ahal izango dira apirilet ik irailera arteko aldit ik kanpo (biak barne).

18.Erraz iristeko moduko lekuetan kiropteroen koloniak edo babeslekuak daudela hautemanez gero, 

Kudeaketa Organoak behar diren neurriak hartuko ditu, horietan bandalismoa saihesteko.

19.Horren beharra duten egungo azpiegiturak fauna basat iarentzat  egokitzeko eta iragazkortzeko 

neurriak inplementatuko ditu Kudeaketa Organoak. Neurri horien barruan jasoko dira mota orotako 

garraio-azpiegiturak, komunikaziokoak edo energia sortzekoak, baita horien osagai art ifizialak ere 
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(deribazio-kanalak, karga-ganberak, drainatze-sareak, pasabide kanadiarrak eta abar). Halaber, 

erabiltzen ez diren pistak kendu egingo dira eta lurra behar bezala berrezarriko da.

Faunarako puntu beltzak daudela ikusiz gero —dela bide-sarean edo sare elekt rikoan, dela NBaren 

beste azpiegitura batzuetan—, haien ezbehar-arriskua murrizteko ekintzak abiaraziko dira. 

Horretarako, egokitu egingo dira fauna-pasabideak, hariteria zuzentzeko jarduketak egingo dira eta 

abar. 

18. artikulua.- Baliabide hidrikoen erabilera

1. Baliabide hidrikoen kudeaketa NBaren esparruan dauden habitat  naturalen eta fauna eta flora 

basat iaren kontserbazioa bermatzeko helburuen mende egongo da; bereziki, naturagunea 

kudeatzeko funtsezkotzat  hartzen diren elementuen mende. Ingurune naturaleko elementu berezi 

eta kalteberenen kontserbazioa bet iere jarriko da erabilera publikoko eskariaren aurret ik. Hala, 

Kudeaketa Organoak beharrezkotzat  jotzen dituen premiazko neurriak eta mugaketak ezarri ahal 

izango ditu babes-helburuak beteko direla ziurtatzeko; bereziki, babes bereziko zonetan eta 

lehengoratze ekologikoko zonetan. Horietan ez da baimenduko kontserbazioaren xede diren 

habitat , espezie eta bestelako elementuentzat  arrisku-faktorerik ekar dezakeen jarduerarik.

2. Uren Legearen testu bateginaren 59.7 art ikuluan ezartzen denaren arabera, emari ekologikoak 

ezin izango dira erabili. Hortaz, ust iapen-sistemei oro har aplikatzen zaien murrizketatzat  hartu 

behar dira emari ekologikoak.

3. Bestalde, Natura 2000 Sareko babestutako zonek eragin nabaririk izan badezakete emari 

ekologikoen erregimenak direla-eta, horiek egokiak izango dira habitataren edo espezieen 

kontserbazio-egoera egokiari eusteko edo berori berrezartzeko. Hortaz, horien eskakizun 

ekologikoak beteko dira eta, epe luzera, beharrezkoak dituzten funtzio ekologikoei eutsiko zaie. 

Babesaren xede diren espezieei dagokienez, emari ekologikoen erregimenak helburu izango du 

espezie horiek babestea eta horien funtzionaltasun ekologikoari eustea (ugaltzeko, hazteko, 

elikatzeko eta atseden hartzeko eremuak); baita haien habitatari dagokionez ere, adierazitako 

espezieak babesteko arauetan jasota dauden eskakizun eta jarraibideen arabera.

4. NBaren barruan urak aprobetxatzeko emakidetan, esparruari dagozkion plan hidrologikoetan 

ezarritakoa aplikatuko da, arroaren arabera. Dena dela, dauden hautabideen artean, emari-

erregimen egokiena esleituko da, habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera egokiari eusteko 

edo berori berrezartzeko, haien eskakizun ekologikoak kontuan izanda (ugaltzea, haztea, elikatzea 

eta atseden hartzea). Gainera, epe luzera, eutsi egingo zaio haiek behar dituzten ur-masen 

funtzionaltasun ekologikoari.

5. Ur-aprobetxamenduko emakida berri bakoitzerako espedienteari dagokionez, aldez aurret ik 

aztertu beharko da hura beharrezkoa den, hautabide teknikoki bideragarriak zein diren eta 

hartutako irtenbidea ingurumenaren aldet ik egokia den. Dena dela, bermatu egingo da ez dela 

eragin nabarmenik izango espazioan kontserbazioaren xede diren elementuen gainean eta, batez 

ere, zona hezeen gainean. Erregimen hidraulikoaren gainean aldaketa nabarmenik izanez gero, 

aprobetxamendu horiek dagokion ebaluazioaren pean jarriko dira.   

6. Kudeaketa Organoaren aldeko txostena beharko da uren aprobetxamenduko emakida berriak 

esleitzeko edo indarrean dauden emakiden funtsezko ezaugarriak aldatzeko.

7. Baimenduta dago erabilera baimenduen funtzionamendu egokirako ezinbestekoak diren 

azpiegiturak eraikitzea eta mantentzea; baldin eta horrek arriskuen jar ez badezake 

kontserbazioaren xede diren elementuen kontserbazioa.
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8. Kudeaketa Organoak, eskumena duen arroko erakundearen aurrean, sustatu egingo du emari-

deribazioen zaintza eta kontrola, edozein motatako aprobetxamendurako. Orobat , sustatuko du 

emari ekologikoen erregimena aplikatuko dela ur-aprobetxamenduen emakida berri edo 

zaharretarako; eta bereziki arreta jarriko du NBa kontserbatzeko helburuak lortzeko arrisku 

handiena duen emari-erauzketaren kasuetan.

9. Kudeaketa Organoak eskumena duen arroko erakundearen aurrean sustatuko du, era berean, 

ingurune urtarrari lotutako espezieen mugikortasuna eta ziklo biologikoaren garapena oztopatzen 

dituzten baliabide hidrikoen aprobetxamendurako instalazioen egiturak egokitu daitezela. 

Egokitzapen-lan hori oinarrituko da jarduketa hauek gauzatzean: faunaren goranzko eta 

beheranzko zirkulazioa ahalbidetzea, ibai-konektagarritasuna hobetzea eta finkatutako ibilgu 

ekologikoen erregimena kontrolatzea.

10. Edozein obra hidrauliko egiteko, Kudeaketa Organoaren aldeko txostena beharko da.

11. Debekatuta dago NBan baimenduta dauden erabilerei lotuta ez dauden baltsak eta gordailuak, 

suteak itzaltzekoak eta biodibertsitatea hobetzekoak eraikitzea edo instalatzea. Debekatuta dago 

ura atxikitzera edo biltzera zuzendutako instalazioak eraikitzea —horien artean daude, besteak 

beste, uraskak, baltsak edo gordailuak—. Hala ere, urak aprobetxatzeko nahitaezko emakida 

beharko da halakoetan; eta Kudeaketa Organoaren aldeko txostena beharko da. Horrek, hain 

zuzen, haien kokalekua ebaluatuko du, kontuan hartuta babesaren xede diren habitat  eta 

espezieen kontserbazioa eta zona hezeen erregimen naturala mantentzea. Instalazio horietan, 

beharrezko neurriak ezarri beharko dira anfibioak edo babestuta dauden fauna basat iko bestelako 

espezieak hil ez daitezen.

12. Askak eta lotutako itxiturak eraikitzean eta mantentzean, abelburuak putzu-zonetara sar daitezen 

saihestea izango da kontuan. Ur-harguneek zona hezeak mantentzeko behar besteko emari librea 

utziko dute bet i.

13. Ezin izango da produktu fitosanitariorik, ongarririk, araztegietako lohirik, mindarik edo simaurrik 

erabili, ezta aplikazio horietarako erabiltzen diren makinak garbitu ere lursail ist ilduen edo elurra 

daukaten lursailen gainean nahiz iturriko uren edo ur geldoen gainean.

14. Debekatuta dago zentral hidroelekt riko berriak instalatzea edo daudenak zabaltzea. 

19. artikulua.- Erabilera publikoa

1. Erabilera publikoaren kudeaketa NBaren esparruan dauden habitat  naturalen eta fauna eta flora 

basat iaren kontserbazioa bermatzeko helburuen mende egongo da; bereziki, naturagunea 

kudeatzeko funtsezkotzat  hartzen diren elementuen mende. Natura-ondarearen elementu berezi 

eta kalteberenen kontserbazioa bet iere jarriko da erabilera publikoaren eskariaren aurret ik. Hala, 

Kudeaketa Organoak beharrezkotzat  jotzen dituen premiazko neurriak eta mugaketak ezarri ahal 

izango ditu babes-helburuak beteko direla ziurtatzeko; bereziki, babes bereziko zonetan. Horietan 

ez da baimenduko kontserbazioaren xede diren habitat , espezie eta bestelako elementuentzat  

arrisku-faktorerik ekar dezakeen jarduerarik.

2. Erabilera publikoarekin lotuta, Armañon NBa kudeatzeko gidalerroak eta erregulazioak EKZPan 

xehatutakoak eta Armañongo Erabilera Publikoko Planean (EPP) ezarriko direnak izango dira. EPPa 

Kudeaketa Organoak landuko du. Plan horiek ezarriko dituzte jarraian adierazten diren alderdiekin, 

gutxienik, lotuta irizpide zehatzak, erregulazioak eta neurriak: jolas-eremuak, ingurumena 

ezagutzeko zentroak, erabilera publikoko kirol-jarduerak, erabilera publikoko jarduera antolatuak 

eta komertzialak, kanpatzeko jarduerak, baso-produktuen bilketa, txakurrak edukitzea eta egotea, 

basoko bide-azpiegituren sarea, sarbideak eta ibilgailuen igarobideak. 
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EPPak sektoreka sailkatu ahal izango du NBa, erabilera publikoarekiko kalteberatasunaren arabera, 

eta kontuan hartuta NBAP honetan ezarritako zonifikazioa, erabilera eta jarduerei ezartzen 

zaizkien mugak eta espezie basat i mehatxatuentzako aldi krit ikoak.

3. Erabilera publikoko jarduera antolatutzat  hartuko da lagun-talde batek eremu naturalen batean 

edo erabilera publikoko ekipamenduak erabiliz garatzen duena. Jarduera hori pertsona fisikoek, 

erakunde publikoek edo erakunde pribatuek, irabazi-asmodunek edo irabazi-asmorik gabekoek, 

antolatzen dituzten jarduketen barrukoa izan ohi da, eta jendaurreko zabalkunde ireki gisa edo 

erakundearen barruko jarduera legez gara daiteke. 3/ 2017 Dekretuak, urtarrilaren 10ekoak, 

Armañon Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren arau-zat ia onartzen 

duenak, eta Armañon ES2130001 Kontserbazio Bereziko Eremurako (KBE) eta Parke Naturalerako 

Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana eta Kudeaketarako Jarraibide eta Jarduketen 

Dokumentua osorik argitaratzea agintzen duenak, 2.7 puntua (Erabilera publikoa) du NBa 

kudeatzeko arauen artean. Bertan ezarri edo erregulatzen dira:

a. Jarduera debekatuak

b. Seinaleztapenaren mugak

c. Produktu naturalen erauzketa eta bilketa

d. Txakurrak eduki eta egotea; horien erakusketak eta lehiaketak

e. Erabilera publikoko kirol-jarduerak

f. Erabilera publikoko jarduera antolatuak

g. Erabilera publikoko merkataritza-jarduerak

4. Debekatuta dago kanpinak instalatzea.  

5. Kontrolpeko kanpatze libreetarako eta kanpamentu antolatuetarako baimenak mugatu egingo dira 

harrera-ahalmen nahikoa dute eremuetara, kontserbazio-helburuekin bat  etorriz, eta dauden 

babeslekuen eta/ edo jolas-eremuen ingurunean.

6. Oro har, debekatuta dago txirrindularitza eta ekitazioa Armañon NBko bidexka-sareetan, 

Kudeaketa Organoaren baimenarekin ez bada edo NBko EKZPan edo EPPan ezartzen diren 

esparruetan. Horretarako, jarduera horiek beste erabilera batzuekin duten bateragarritasuna 

zehaztuko da, eta lehentasuna emango zaio mendi-ibiltariek edo paseariek sarea erabiltzeari.  

7. Debekatuta dago ibilgailu motordunen zirkulazioa NBko pista eta bideetan. Bide horiek honako 

hauek besterik ezin izango dituzte erabili: NBko zerbitzuek (zaintza, sorospena eta salbamendua) 

eta beste administ razio batzuek, dagozkien eskumenetan jarduteko (jabari publiko hidraulikoa 

zaindu eta kontrolatzea eta abar), baimendutako erabileretarako (nekazaritza, abeltzaintza eta 

basogintza) eta mendi-babeslekuei zerbitzua egiteko. Ondorio horretarako, jabeek eta gainerako 

erabiltzaileek izena emanda egon beharko dute Kudeaketa Organoaren dagokion erregist roan. 

Horrek igarotzeko baimen puntualak eman ahal izango ditu beste xede batzuetarako. Era berean, 

ehiza-jarduera gauzatzeko egun baliodunetan soilik, Kudeaketa Organoak baimena eman ahal 

izango du ehiztarien ibilgailuak igarotzeko; nolanahi ere, hark aurret iaz adierazitako 

aparkalekuetaraino edota ehiza larriko piezak biltzeko eta beste zerbitzu puntual batzuetarako.

8. Antolatzen diren kirol-ekitaldi masiboak —hala nola mendi-lasterketa, orientazio-lasterketak, 

mendi-ibilaldiak, BTTko martxak, zaldi-martxak eta bestelakoak—, baita zat i batean edo osorik 

NBaren esparruan egiten diren erabilera publikoko merkataritza-jarduerak ere, Kudeaketa 

Organoak baimendu beharko ditu. Horrek ident ifikatuko ditu espazioaren eta kontserbazio-

helburuen gaineko litezkeen eraginak, eta, horretan oinarrituta, beharrezko prebentzio-neurriak 
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eta neurri zuzentzaileak ezarriko ditu. Gainera, jarduerak kontserbazioaren xede diren elementuen 

gaineko inpaktuaren jarraipen-protokolo bat  diseinatuko du. 

9. Kudeaketa Organoak aukera izango du jarduera horiek egiten diren aldia eta esparrua mugatzeko, 

NBa eta horren zonifikazioa kontserbatzeko helburuak kontuan izanda. Errespetatu egingo dira, 

gutxienik, 5.1 art ikuluan zehaztutako babes-esparruak eta babes bereziko zonak. Horietan ez da 

horrelako erabilerarik baimenduko, salbu eta behar bezala just ifikatutako aparteko arrazoiengat ik. 

Hala ere, bermatu egingo da natura-ondarearen kontserbazioa babes bereziko zonetan. 

10. Oro har, jarduera horiek ez dira gaueko ordutegian baimenduko, salbu eta jolas-eremuei lotutako 

erabilera publikoko zonetan eta horretarako dauden ekipamendu eta azpiegituretan.

11. Armañon NBaren barruan antolatzekoak diren aisia-jarduerak behar besteko aurrerapenaz 

jakinarazi beharko zaizkio Kudeaketa Organoari. Horrek zehaztu ahal izango ditu jarduera horiek 

gauzatzeko baldintzak, kontserbazioaren xede diren elementuen gaineko eragin nabariak 

saihesteko asmoz. Dena den, ez dira bazter utziko beharrezkoak diren baimenak dagokion 

jardueraren arabera.

12. Debekatuta dago atseden-xedeekin sua piztea, horretarako gaitutako leku eta garaietan izan ezik.

13. Debekatuta dago NBko GR, PR edo bidexketat ik kanpo ibilbideak balizatzea eta markatzea 

pinturekin edo beste elementu ezabagaitz batzuekin. NBt ik kanpoko taldeek antolatzen dituzten 

ibilbideetan —hura seinaleztatzea ezinbestekotzat  jotzen badute—, Kudeaketa Organoaren 

baimena beharko dute, eta datu hauek zehaztu beharko dituzte: markatu beharreko bidea, 

pertsona kopurua eta ibilbideak egiteko data zehatza. Ekitaldi berezietan erabiltzen diren edozein 

motatako seinaleak berehala kendu beharko ditu baimendutako taldeak berak jarduera amaitu 

ondoren.

14. Ahalik eta gehien mugatuko da NBari ez dagokion seinaleztapen oro: errotuluak, plaka edo 

monumentu oroigarriak edo hiletetakoak, mendiko gutunontziak eta abar, iraunkorrak nahiz aldi 

baterakoak izan. Komenigarria irizten bazaio, seinaleztapena kudeaketa-organoak baimendu eta 

arautu egin beharko du.

20. artikulua.- Jarduera zientifikoak eta ikerketakoak

1. NBko ikerketa-jarduerak oinarrituko dira, lehentasunez, naturagune babestua kontserbatzeko 

jarraibideak ezartzean eta biodibertsitatearen eta geodibertsitatearen kontserbazio-egoera 

zehaztu eta jarraitzean; eta arreta berezia jarriko da Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko 

habitat  eta espezieetan, baldin eta horiek mehatxu-maila handia badute edo kontserbazio-egoera 

txarrean badaude; eta, baita ere, duten funtzionaltasun ekologikoagat ik eta ekosistemen 

egoeraren adierazgarri izateagat ik funtsezkoak direnetan. Espezie horien populazioen banaketari 

eta kontserbazio-egoerari eta jasaten dituzten presioei eta mehatxuei erreparatuko zaie.    

2. Ildo horretan, NBan garatzen diren jarduera zient ifikoetan eta ikerketakoetan, lehentasuna 

emango zaie natura-ondarearen elementuei, horiek kontserbatzeko Armañon funtsezko 

espaziotzat  jotzen baita.

3. Armañongo EKZPan zehazten da zein baldintzatan garatu behar diren NBko jarduera zient ifikoak 

edo ikerketakoak. Nolanahi ere, kudeaketa-organoari jakinarazi beharko zaizkio. 

4. Fauna mehatxatuaren jarraipena egiteko lanetan —bereziki, ibai-ibilguei edo zona hezeei 

lotutakoei dagokienez—, laginak behar besteko desinfekzio-baldintzetan egingo dira, zona 

batzuetat ik besteetara agente patogenoak t ransmit itu ez daitezen.
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5. Funts publikoekin finantzatuta dauden jarduera zient ifikoetan edo ikerketakoetan aurkitzen den 

eta NBko natura-ondarearen ezagutzan aurrerapen bat  dakarren edozein aurrerapen Kudeaketa 

Organoari jakinarazi beharko zaio. Kudeaketa Organoak, era berean, lan horien datuak eta 

emaitzak jakinaraziko dizkio Eusko Jaurlaritzako organo eskudunari, Euskadiko Naturari buruzko 

Informazio Sisteman (ENIS) informazioa eguneratuta manten dadin. Gainera, informazio hori 

argitaratu eta/ edo dibulgatu dadin erraztu eta lagunduko du, baldin eta horrek arriskurik ez 

badakar natura-baliabideen babesean. Funts publikoekin finantzatuta ez dauden azterlanen edo 

lanen kasuan, bete-betean sustatuko da xedapen hori bete dadin.

6. Berariaz debekatuta dago ale edo material naturalak biltzea, mineralak, fosilak espeleotemak 

(estalakt itak eta estalagmitak), nahiz flora edo faunako espezieen aleak direla ere. Hala ere, 

salbuetsita dago ikerketa-lanak helburu dituzten edo erregulatutako aprobetxamenduetakoak 

diren ale edo material naturalen bilketa, Kudeaketa Organoaren baimenarekin bet iere.

7. NBaren inguruko jendaurreko informazioaren pean jarritako dokumentu, lan zient ifiko eta lan 

teknikoa guzt iek, NBAP honen helburuekin loturarik badute, eta baliabide publikoekin kontratatua 

eta finantzatuak badira, dibulgazio-laburpen bat  barne hartu beharko dute, herritarrentzako 

ulerterraza; eta berori ingurumen-organoari igorri beharko zaio Euskadiko Naturari buruzko 

Informazio Sisteman sar dezan.

3. KAPITULUA. NATURAGUNE BABESTUAREN ZONIFIKAZIOAREN ETA DAGOKION BABES 

ZONA PERIFERIKOAREN ARABERAKO ERREGULAZIOAK

1. ATALA. Naturagune Babestuaren Zonifikazioa eta Babes Zona Periferikoa

21. artikulua.- Kontserbazioaren xede diren habitat eta espezieen eta espazioaren erabileraren 

araberako NBaren zonifikazioa

1. Armañon NBaren zonifikazioaren helburua da erabilera eta aprobetxamenduen antolamendu 

espezifikoa ezartzea, bereizi diren zonetako bakoitzaren barruan —bai haien balio naturalengat ik, 

kontserbazio-egoeragat ik eta kalteberatasunagat ik, baita bertan dauden erabilerengat ik eta 

aurreikusitako joerengat ik ere—. 

Zonifikazio horrek erantzuten dio gainera habitat  eta espezieen kontserbazio-egoera egokiari 

eusteko edo berori lortzeko beharrari. Horregat ik, espazio hau Natura 2000 Sarean sartu da, baita 

natura-ondarearen elementuen multzoan —geodibertsitatea barne dela—, jarduera ekonomikoen 

erabilera publikoarekin eta mantentzearekin bat  etorriz, , baldin eta horiek bateragarriak badira 

zaindu nahi diren balioekin.

2. NBaren Zonifikazio M apa I. eranskinean agertzen da. Zona hauek bereizi dira:

Zona Azalera (ha)
NBaren azaleraren 

%

Babes Bereziko Zonak 485,37 16,16

Abeltzaintza Estentsiboko Erabilerako Kontserbazio 

Zona
1.084,45 36,10
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Basogintzako Erabilerako Kontserbazio Zona 744,49 24,78

Lehengoratze Ekologikoko Zonak 687,06 22,87

Ekipamendu eta Azpiegituretako Zonak 2,7 0,01

Guztira 3.004,07

22. artikulua. Babes Zona Periferikoa

1. NKLTBren 19.2 art ikuluan ezarritakoaren ondorioetarako, Babes Zona Periferikoa ezartzen da, 

Armañon Parke Naturalerako aldez aurret ik mugatutakoarekin bat  datorrena —Armañon aldeko 

Natur Baliabideak Antolatzeko Plana onartzen duen irailaren 19ko 175/ 2006 Dekretuaren 5.2 

puntuan ezarria—. Zona horri 100 m-ko azalera gehitu zaio, kanporantz, NBaren mugek Parke 

Naturalerako mugatutako zonaren estaldura falta zuten guneetan. Babes Zona Periferikoaren 

barruan de facto baztertzen dira hiriguneak, landaguneak eta industria-sektoreak. 

2. NBko Babes Zona Periferikoa NBAPa onartzeko dekretuaren I. eranskineko Babes Zona Periferikoa 

izeneko mapan agertzen dena da. M apa hori GeoEuskadi, Euskadiko Datu Espazialen 

Azpiegituraren atariko bisorean kontsultatu daiteke edo fitxategi digitala deskargatu.

2. ATALA. Babes Bereziko Zonak

23. artikulua.- Definizioa

Habitat  naturalen eta/ edo espezie berezien edo oso mehatxatuen ordezkaritza hoberenak hartzen 

dituzten lurraldeko eremuak dira. Balio natural bikainak dituzten enklabeak dira, haien 

bakantasunagat ik, dituzten nolakotasun adierazgarri edo estet ikoengat ik eta fauna eta/ edo flora 

basat ia kontserbatzeko garrantzitsuak izateagat ik. 

24. artikulua.- Deskribapena eta kokalekua 

1. Zona-t ipologia horretara dest inatutako eremuek 485,37 ha-ko azalera biltzen dute, hots, NBaren 

azaleraren % 16,16.

2. Zona horietan sartzen dira jarraian adierazten diren Batasunaren eta/ edo eskualdearen 

intereseko habitat  eta espezie moten ordezkaritzak, NBko funtsezko elementu gisa hautatuak eta 

M emorian (II. eranskina) zehatz-mehatz deskribatuak. 

a) Armañon NBaren esparruan “ Landaredi kasmofit ikodun malda arrokatsu kaltzikolak”  (EB 

kodea: 8210) habitataren mugaketan sartutako zona.

b) “ Riparian Quality Index Adapted”  (RQIA) aplikatuta kontserbazio-egoera desegokian ez dauden 

haltzadi kantauriarraren tarteak.

c) Armañon NBan ident ifikatutako zona heze eta ist inga guzt iak, eta “ Trantsizio-zohikaztegiak”  

(EB kodea: 7140) habitataren mugaketa kartografikoa, haren presentzia berresten bada.

d) Geologia Interesdun Lekuak (GIL).

3. Sartuta daude, orobat , eskalagat ik edo zuhurtziagat ik kartografiatu ezin diren beste enklabe 

batzuk: flora mehatxatuaren kokalekuak, sai zuriaren habiagintzako guneak, miru gorriaren 
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etzaleku lokalizatuak, eta ondare kultural, arkeologiko eta paleontologikoaren elementuak, 

dagozkien babes-esparruekin batera.

4. Santa Isabel haitzuloa, sistema hipogeoa bera, bi sarrera-ahoak eta haitzuloetat ik hamar metro 

baino gutxiagora kokatutako lursaila, baita Armañon NBaren esparruan kokatutako barrunbe 

guzt iak ere, “ Turismoak ust iatu gabeko haitzuloak”  (8310) habitatari dagozkionak.

5. Azkenik, lurzoru-galeraren, uraren kalitatearen edo beste edozein faktoreren ondorioz 

degradazio-arrisku handia duten eremuak sartuta daude.

6. Kategoria horretan pixkanaka sartuko dira gerora intentsitate handiko jarduketarik behar ez duten 

baso-eremu lehengoratuak.

25. artikulua.- Helburu orokorrak eta operatiboak

1. Zona horietarako helburu orokor hauek ezarri dira:

a) Elementuak eta flora eta fauna basat iaren kontserbaziorako garrantzizko egiten dituzten 

haien nolakotasunak zorrotz babestuko direla bermatzea, haien ingurunean egiten diren 

jardueren kontrolaren bidez.

b) Zona horietako balio naturalak egungo egoeran kontserbatzea, balio horiek hobetzera eta 

kontserbatzera bideratutako jarduerak bakarrik baimenduta.

c) Espezie errupikola mehatxatu guzt ien populazio bideragarriak mantentzea eta NBaren 

baldintzak hobetzea, espezie horien harrera-ahalmena ahalbidetzeko.

d) Gaur egun Armañonen aipatzen diren kiroptero-espezie guzt ien presentzia egonkorra 

ziurtatzea, kontserbazio-egoeran onean.

e) Estaldura edafikoa, akuiferoak kargatzeko eremuak, zona horietako zein uretan behera 

kokatutako zonetako baliabide hidrikoak, konektoreak eta ekosistemen osotasunean eta 

funtzionamenduan eragina izan dezakeen beste edozein faktore babestea.

2. Horrek helburu operat ibo hauek dakartza:

a. Txilardi-larre mosaikoa osatzen duten intereseko habitaten eta horien intereseko espezieen 

gaineko mehatxu-faktoreak aurreikusi eta ezabatzen dira.

b. NBko basoen kontserbazio-egoerari eta horietan dauden intereseko fauna- eta flora-

espezieen populazioei buruzko ezagutza-maila hobetzen da.

c. Baso autoktonoak kontserbatzen dira eta haien dibertsitate espezifiko eta est rukturala 

hobetzen da.

d. Komunitate errupikolen gaineko mehatxu-faktoreak aurreikusi eta ezabatzen dira.

e. Kiropteroen babeslekuak egoki babesten dira, eta haien populazioen gaineko perturbazio-

faktoreak ezabatzen dira.

f. Paisaiaren elementu bereziak eta geologia- eta paisaia-balio bereziko eremuak babestea eta 

kontserbatzea.

g. Ondare arkeologikoa eta paleontologikoa babestea eta kontserbatzea.

h. Armañonen dauden geologia-interesdun lekuen ezagutza hobetzea, haien balioa 

nabarmentzea eta garrantzia ezagutzera ematea.
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26. artikulua.- Erabileren erregimen orokorra 

1. Zona hauek bertako baliabide eta berezitasun naturalak kontserbatu eta babestera zuzentzen dira, 

eta, horretarako, kontrol zorrotza egingo da ingurunean egiten diren jardueren gainean. Flora eta 

fauna basat ia babesteko beharrezkotzat  jotzen denean, mugarriak edo markaketak egingo dira 

eta, beharrezkoa balitz hesiak jarriko dira haiek banatuta dauden zonetan edo enklabeetan.

2. Horien degradazioa eragiten duten edo eragin dezaketen jarduketak ezabatzea.

3.  Oro har, erabileren erregimenak lehentasuna ematen die habitaten eta horiei lotutako espezieen 

kontserbazio-egoera hobetzera eta haien osotasun ekologikoa arriskuan jar dezaketen mehatxuak 

geldiaraztera bideratutako jarduketei.

27. artikulua.- Abeltzaintza-erabilerak

1. Debekatuta dago ahuntz-aziendaren larratzea.

2. Azpigorri ahuntzaren kontserbazioa ingurune horietarako ezarritako neurri, arau eta gidalerroen 

mende egongo da. Izan ere, kudeaketa-organoak baimendutako zona itxietan eta aldi baterako 

besterik ez da baimenduko haren presentzia, kontserbaziorako intereseko habitat  eta espezieei ez 

eragitearen txostena eman ondoren.

3. Debekatuta dago Sempervivum vicentei espeziearen populazioentzat  ezarritako babes-esparruan 

larratzea. Kudeaketa-organoak beharrezkotzat  jotzen dituen neurriak har ditzake baztertze hori 

eraginkorra izan dadin.

4. Gainerako zonetan baimenduko da, baldin eta ez badu arriskuan jartzen natura-ondareko 

elementuen eta/ edo lotutako prozesu ekologikoen kontserbazio-egoera, eta, bet iere, EKZPak 

arautzen duenaren arabera. 

28. artikulua.- Erabilera publikoa

1. Babes Bereziko Zonak erabilera publiko mugatuko eremutzat  hartuko dira Armañongo Erabilera 

Publikoko Planak egingo duen sektorizazioan.

2. Jarduera zient ifikoak, hezkuntzakoak eta ingurumen-dibulgaziokoak onartuko dira, kudeaketa-

organoak baimendutakoak, baldin eta eremu horien osotasun ekologikoan eraginik ez badute. 

Ikus, halaber, haitzuloei eta lotutako espezieei buruzko erregulazioak.

3. Espeleologia eta barrunbeetako hondeaketa arkeo-paleontologikoak kudeaketa-organoak 

landutako Barrunbeak Kudeatzeko Planaren arabera egingo dira. Ikus, halaber, haitzuloei eta 

lotutako espezieei buruzko erregulazioak.

3. ATALA. Abeltzaintza Estentsiboko Erabilerako Kontserbazio Zonak

29. artikulua. Definizioa

Abeltzaintza-erabilera estentsiboko soilguneak dira, ezinbestean mantendu behar direnak lekua 

izendatzea mot ibatu duten flora- eta fauna-espezie batzuen kontserbazio-egoera ona eta osotasun 

ekologikoa bermatzeko. 
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30. artikulua. Deskribapena eta kokalekua

1. Zona-t ipologia horretara dest inatutako eremuek 1.084,45 ha-ko azalera biltzen dute, hots, NBaren 

azaleraren % 36,10.

2. Armañon NBko txilardi eta larre menditar guzt iak sartzen dira.

3. Halaber, belardi larratuak, heskaiak, iratzediak eta Armañon NBaren behealdeko landazabal 

at lant ikoko paisaia konfiguratzen duten gainerako elementuak ere sartzen dira.

31. artikulua. Helburu orokorrak eta operatiboak

1. Zona horietarako helburu orokor hauek ezarri dira:

1.1. Txilardi-larre mosaikoa osatzen duten Batasunaren intereseko habitaten behar besteko 

ordezkaritza mantentzea kontserbazio-egoera onean, abeltzaintza-erabilera bateragarriari 

eustea sustatuta, bertako komunitateen garapen sozioekonomikoari lotutako produktu 

naturalen eta ingurumen-zerbitzuen fluxu jasangarria sortzen den aldi berean.

1.2. Zona horietako erabilera-aniztasuna mantentzea, paisaia- eta fauna-aniztasuna baitakar.

2. Horrek helburu operat ibo hauek dakartza: Txilardi eta larreen habitatak eta horiei lotutako espezie 

mehatxatuak kontserbazio-egoera egokian mantentzea bermatzen duen abeltzaintza-kudeaketa 

egiten da. 

2.2. Batasunaren intereseko larre eta sastrakadien mosaiko-antolaera bermatuko duen 

abeltzaintza-kudeaketa bultzatzea.

2.3. Txilardi-larre mosaikoa osatzen duten intereseko habitaten eta horiei lotutako espezieen 

gaineko mehatxu-faktoreak aurreikusi eta ezabatzen dira.

2.4. Paisaia-dibertsitatea mantentzea; horretarako, gaur egun dauden landazabaleko paisaiaren 

osagaiak kontserbatuko dira eta landazabal at lant ikoaren egitura-elementu t ipikoak 

mantentzearen alde egingo da: heskaiak, hesi landatarrak, hormatxoak, zuhaizt iak eta abar. 

Belardietan iturburuak edo ist il daitezkeen zonak izanez gero, horiek mantentzearen alde 

egin beharko da, eta galdu diren zonetan lehengora daitezen ahalbidetu.

32. artikulua. Erabilera egokiak 

1. Zona horietan erabilera egokia txilardi eta larre naturalen eta erdinaturalen kontserbazio-egoera 

hobetzeko jardunekin lotzen da. Erabilera horrek ziurtatu beharko du ingurumen-balioen 

zaintzarekin bateragarria dela, eta, horretarako, larre, txilardi eta sast rakadien mosaiko 

irregularreko izaera mantentzen dela, ingurumen-ikuspuntut ik enklaberik sent ikorrenak zaintzen 

direla (zona hezeak, txilardi hezeak, flora- eta fauna-espezie mehatxatuentzako intereseko 

enklabeak, eta abar) eta paisaiaren dibertsifikaziorako eta biodibertsitaterako lagungarriak diren 

inguruneko elementuak zaintzen direla (heskaiak eta zuhaizt i naturalak, harrizko hormak, eta 

abar). Zona horietan abeltzaintza-erabilera estentsiboa lehentasunez garatzeko behar diren 

neurriak txertatuko ditu EKZPak. 
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33. artikulua.- Abeltzaintza-erabilerak

1. Baimentzen da larratze estentsiboa edo erdiestabulazio-erregimenekoa, baso autoktonora 

lehengoratzeko edo t ransformatzeko zonetan izan ezik, dokumentu honetan ezarritako 

baldintzetan edo kudeaketa-organoak zehazten dituen bestelakoetan.

2. Erabilera-aldaketak egin ahal izango dira, baldin eta kudeaketa-organoak onartu baditu eta 

hobekuntza ekologikorantz bideratuta badaude.

3. Larreen mosaiko mota horrek okupatutako gainazala muga zuhaiztunekin mantenduko da, 

kudeaketa egokiaren bidez, interes handikoa baita landazabal at lant ikoko paisaia t ipikoa osatuz 

kontserbatzeko.

4. Landazabaleko ingurune horietan kanpoko espezieen baso-plantazioetarako erabili den azalera 

berreskuratzea sustatuko da.

5. Habitat  horren egitura-elementu t ipikoak mantendu beharko dira: heskaiak, hesi landatarrak, 

bistako harrizko hormatxoak, zuhaizt iak eta abar. Belardietan iturburuak edo ist il daitezkeen zonak 

izanez gero, horiek mantentzearen alde egin beharko da.

6. Sega-lanari lehentasuna emango zaio larratzearen gainet ik belardiak mantentzeko. Dena den, 

komeni da abereak ez sartzea sega-lana amaitu eta berehala, habitataren flora-osaeran aldaketak 

izateko arriskua baitago.

34. artikulua.- Basogintza-erabilerak

Heskaiak eta zuhaizt iak sortzea sustatuko da, eta horretarako zuhaixka- eta zuhaitz-espezie 

autoktonoak landatuko dira. Lehendik dauden heskaiak mantentzeko inausketa udaberrian egitea 

saihestu beharko da, hegazt iei habiagintzako garaian ahalik eta eragozpen gutxien sortzeko.

35. artikulua.- Erabilera publikoa

Zona horien erabilera publikoa jolas lineal estentsibora mugatuko da.

4. ATALA. Basogintzako Erabilerako Kontserbazio Zonak

36. artikulua.- Definizioa

Habitaten kontserbazioarekin zuzenean erlazionatuta ez dauden baso-plantazioak hartzen dituzten 

eremuak dira.

Armañonen zona horiek ezaugarri hauetakoren batek definitzen ditu:

a. Gaur egun espezie aloktonoen basoberritzeek okupatzen dituzten mendi publikoak, haien 

gozamena ere esku publikoetan dutenak. Epe luzerako bokazioa pixkanaka baso 

autoktonoetarantz t ransformatzekoa izango da.

b. Titulartasun pribatuko edo t itulartasun publikoko mendiak, emakidak edo partzuergoko lursailak 

gaur egun nagusiki zura ekoizteko baso-plantazioek okupatzen dituztenak.
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37. artikulua.- Deskribapena eta kokalekua

1. Zonifikazio horretara dest inatutako eremuek 744,49 ha-ko azalera biltzen dute, hots, NBaren 

azaleraren % 24,78.

38. artikulua.- Helburu orokorrak eta operatiboak

1. Zona horietarako helburu orokor hauek ezarri dira:

a. Basogintza-kudeaketa jasangarria egitea, natura-baliabideak bermatzeko, bereziki higadura-

prozesuak eta nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak saihestuta, eta, aldi berean, 

nekazaritza-paisaia babesteko eta kontserbaziorako balioa duten habitatak eta espezieak egon 

daitezkeen ekosistemak babesteko.

b. NBan kontserbazioaren xede diren habitaten eta flora- eta fauna-espezieen kontserbazio-egoera 

lehengoratzea eta hobetzea, kanpoko espezieak pixkanaka ezabatuta.

2. Horrek helburu operat ibo hauek dakartza:

a. Baso autoktonoaren egungo azalera gutxienez 97 hektarea handitzea.

b. Basoberritzeak pixkanaka baso autoktonoetara bilakatzea ahalbidetuko duten basogintzako 

jarduketak eta aprobetxamenduak sustatzea.

c. Basoko habitatei lotutako fauna-espezie mehatxatuen banaketa espaziala, dibertsitatea eta 

populazio-maila ahalbidetzea.

d. Emakida- edo partzuergo-erregimeneko eremuak erabiltzen ez badira baso autoktonorantz 

lehengoratzea oztopa dezaketen azpiegiturak sortzea saihestea.

39. artikulua.- Erabileren erregimena

1. Eremu horietan basogintza-aprobetxamenduak babes-erregimen bereziko funtsezko espezie eta 

habitatak kontserbazio-egoera egokian mantentzearen mende jarri behar dira. 

2. Kudeaketa publikoko lursailetan kokatutako basoberritze exot ikoen masak pixkanaka bihurtzea 

zuhaitz-espezie autoktonoen jatorrizko basoetarantz.

40. artikulua.- Basogintza-erabilerak

1. Aprobetxamenduek baso-kudeaketa jasangarriko plan bat  eduki beharko dute, dokumentu honen 

13. art ikuluan ezarritakoaren arabera. 

2. Titulartasun publikoko espezie aloktonoen baso-plantazioen azken helburua baso autoktonoa 

lehengoratzea izango denez, mozketa-txanda iristen denean ezin izango da laguntza edo 

dirulaguntza publikorik esleitu espezie aloktono berrien plantazioak egiteko, ezta baso autoktonoa 

lehengoratzea xede ez duen beste edozein jarduera egiteko ere. 

3. Exot iko inbaditzaileen plantazioen kasuan —halakotzat  hartuko dira Espezie exot ikoen sarreraren 

eta hedapenaren prebentzioari eta kudeaketari buruzko Europako Parlamentuaren eta 

Kontseiluaren 1143/ 2014 (EB) Erregelamenduan eta Espezie exot iko inbaditzaileen Espainiako 

Katalogoa arautzen duen abuztuaren 2ko 630/ 2013 Errege Dekretuan ezarritakoaren 

araberakoak—, zuhaitz aitak ezabatu ondoren, birsortutakoa ere desagerrarazi egingo da.
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4. Tokiko ondare genet ikoa babesteko eta zaintzeko, lehengoratzeko proiektuetan NBan edo haren 

hurbileko ingurunean hautatutako hazietat ik lortutako landareak erabiliko dira lehentasunez.

5. Gaur egun espezie aloktonoen plantazioek okupatzen dituzten t itulartasun publikoko lursailetan, 

kudeaketa publikokoak badira, zuhaitz-espezie autoktonoekin basoberritutako azalera % 100 

izango da hurrengo basoberritzeetan, eta kudeaketa pribatuko edota emakida- edo partzuergo-

erregimen pribatuko lursailetan nahitaezkoa izango da gutxienez azaleraren % 50 zuhaitz zaharrak, 

birsortuak, mantentzeko eta/ edo zuhaitz-espezie autoktonoak landatzeko erabiltzea. Erabili 

beharreko gainerako zuhaitz-espezieak 60 urteko gutxieneko txandakoak izan daitezke, zuhaitz-

estalduraren azpian modu naturalean edo art if izialean birsortzeko gauza direnak. Zuhaitz-espezie 

autoktonoen azaleraren barruan konputatu ahal izango da birsortze aurreratuek (CD 5 edo 

goragokoak) okupatutako azalera eta/ edo espezie horien zuhaizt iek okupatutako azalera.

6. Baso autoktonora lehengoratzea xede duten baso-plantazioetan, espezie autoktonoen 

oihanpearen birsortu naturala ikusten den lekuan, birsortu horren gaineko inpaktu handirik 

sortzen ez duten teknikak erabiltzearen bidez lehengoratzea sustatuko da. Zona horietan espezie 

aloktono ez-inbaditzaileen basoberritzeak baimendu ahal izango dira, birsortuaren t rantsizioa eta 

finkapena errazteko helburu bakarrarekin. Erabilitako landare-tarteak eta plantazioen kudeaketa 

xede horretara egokituko dira eta kudeaketa-organoaren aldeko txostena eduki beharko dute.

7. Lehengoratzearen xede diren zonak larreekin edo sast rakadiekin kontaktuan geratzen direnean, 

kontaktu-zona horietan ekotonoak ezartzeko ahaleginak egingo dira, basoaren ertzeko berezko 

espezieak erabiliz, hala nola otsalizarrak (Sorbus aucuparia eta S. aria), gereziondoak (Prunus 

avium), iparraldeko elorri zuria (Crataegus monogyna) eta ast igarrak (Acer campestre), besteak 

beste.

8. Zona horietan gaur egun zuhaitzik ez duten lursailek, haien maldagat ik edo higagarritasunagat ik, 

zuhaitz-estaldura iraunkorra behar badute, zuhaitz-espezie autoktonoekin basoberritutako azalera 

% 100 izango da basoberritze berrietan. Espezie aloktono ez-inbaditzaileen lehen basoberritzeak 

baimendu ahal izango dira, zuhaitz-espezie autoktonoen plantazio berrien t rantsizioa eta 

finkapena errazteko helburu bakarrarekin. Erabilitako landare-tarteak eta plantazioen kudeaketa 

xede horretara egokituko dira eta kudeaketa-organoaren aldeko txostena eduki beharko dute.

9. EKZPak erregulatuko du NBaren barruan kokatutako lursailetan egin beharreko basogintzako eta 

basoberritzeko lanetarako dirulaguntzen erregimena, jabeak mendiak basoberritzera eta egoera 

onean mantentzera animatzeko asmoz. Erregulazio horrek gidalerro eta irizpide hauei jarraituko 

die:

a. Plantazio adinkideko partzela handietan, lehentasunezkoak izango dira jabeekiko 

akordioak, horiek beren mendiak kudeatzeko planak egin ditzaten. Horietan espezie 

bakoitzaren banaketarik egokiena kontuan hartuko da eta NBaren EKZPan eta legeria 

sektorialean ezarritako laguntzak izango dira aplikatzekoak.

b. Arrazoi fisiko, ekologiko edo paisajist ikoen ondorioz babes berezia behar duten zonetan, 

zuhaitz-espezie autoktonoak erabiltzeko nahitaezko minimoak baino ehuneko handiagoak 

aplikatzeko ahaleginak egingo dira, jabeekin adostuta.

c. Baso-ust iapenetan ingurunearen gaineko inpaktu handirik sortzen ez duten teknikak 

erabiltzea sustatu eta diruz lagunduko da.
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41. artikulua.- Baso Baliabideak Antolatzeko Planetan eta M endiak Antolatzeko Proiektuetan edo 

Plan Dasokratikoetan txertatu beharreko helburuak

Adierazitako plan eta proiektuak prestatzeko eta onartzeko eskumena duen organoak honako 

aurreikuspen hauek txertatuko ditu, t itulartasun publikoko mendietan biodibertsitatea areagotzeko 

eta baso-inguruneetako habitaten eta espezieen kontserbazio-egoera hobetzeko: 

1. Ingurune naturala kontserbatzeko irizpideetan eta jasangarritasun-irizpideetan oinarritutako 

baso-kudeaketa bultzatzea, esparruan dauden baso-masa autoktonoen kontserbazio eta bilakaera 

naturala ahalbidetzeko.

2. Esparruko baso-masak pixkanaka lekuaren berezko landaredi-sail potentzialari dagozkion baso 

naturalak izatera igaro daitezen sustatzea.

3. Batasunaren intereseko habitat  diren baso-masa naturalen dibertsitatea eta konplexutasun 

est rukturala areagotzeko neurriak hartzea.

4. Egur hilaren bolumena handitzea, dimentsio eta egoera guzt ietan (zut ik eta lurzoruan erorita 

dagoena).

42. artikulua.- Baso Baliabideak Antolatzeko Planetan eta M endiak Antolatzeko Proiektuetan edo 

Plan Dasokratikoetan txertatu beharreko zehaztapenak

1. Kudeaketa-organoarekin koordinatuta, kontserbatu beharreko espezieetarako edo 

komunitateetarako sektore krit ikoak ident ifikatuko dira. Urtero espezie batek espeziearen 

populazioari eusteko garrantzia duen bere ziklo biologikoaren ezinbesteko zat i bat  garatzen duen 

mendi-zona joko da sektore krit ikotzat .

2. Sektore krit iko horietan egin beharreko basogintza-lanak espezie horien egutegira moldatzea, 

hegazt i-espezie babestuen eta zuhaitz-kiropteroen aldi krit ikoetan eraginik ez izateko, kudeaketa-

organoaren baimena denean izan ezik —baimena eman aurret ik ziurtatuko du ez dela eraginik 

izango kontserbatu beharreko elementuetan—. 

43. artikulua.- Abeltzaintza-erabilerak

1. Baimentzen da larratze estentsiboa edo erdiestabulazio-erregimenekoa, baso autoktonora 

lehengoratzeko edo t ransformatzeko zonetan izan ezik, dokumentu honetan ezarritako 

baldintzetan edo kudeaketa-organoak zehazten dituen bestelakoetan.

5. ATALA. Lehengoratze Ekologikoko Zonak 

44. artikulua.- Definizioa

Balio ekologikoak, habitat  naturalak eta espezieak nabarmen eraldatuta edo narriatuta dituzten zona 

degradatuak dira. Zona horietan, funtzionaltasuna berreskuratzeko, hartzen dituzten balioen 

biziraupena bermatzeko eta kontserbazio-egoera hobetzeko jarduketak proposatzen dira.
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45. artikulua.- Deskribapena eta kokalekua

1. Lehengoratze ekologikora dest inatutako eremuek 687,06 ha-ko azalera biltzen dute, hots, NBaren 

azaleraren % 22,87. 

2. Kalifikazio horrekin jasotzen dira birsortzeko arazoak dituzten zuhaitz-espezie autoktonoen masak, 

bereziki Remendon harizt ia eta Sopeñako artadia. Pagadi, harizt i, artadi, amezt i, lizardi eta haltzadi 

kantauriar guzt iak eta zuhaitz-espezie autoktonoen baso mistoak sartzen dira.

3.  Halaber, kalifikazio horrekin jasoko dira kontserbazio-egoera desegokia erakusten duten Armañon 

NBko haltzadi kantauriarrak eta ertz bakoitzet ik 5 metrora hedatuko den zerrendan bildutako 

lursaila.

46. artikulua.- Helburu orokorrak eta operatiboak

1. Zona horietarako helburu orokor hauek ezarri dira:

1.1. Zona horietan dauden zuhaitz-espezie autoktonoen basoen kontserbazio-egoera 

lehengoratzea eta hobetzea, birsortze naturala eta tantaidiko egitura irregularrak 

ahalbidetuta.

1.2. Baso helduen naturaltasunaren eta egitura-konplexutasunaren mailak erdiestea.

1.3. Galeria-basoen azalera eta funtzionaltasuna kontserbatzea eta berreskuratzea, ibai-sistemaren 

dibertsitatea eta prozesu ekologikoak mantentzen laguntzen dute eta.

1.4. EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialari jarraikiz, eta arest ian 

ezarritako zonifikazioaren eta lurralde-ereduaren araberako mugak gorabehera, babes 

bereziko erregimena eman nahi zaie antolatutako esparruan dauden ur-ibilguei.

2. Horrek helburu operat ibo hauek dakartza:

2.1. Kontserbazio-egoera okerrenean dauden baso autoktonoen orbanen kontserbazio-egoera 

hobetzen da, haien azalera handitu eta egitura-dibertsitatea berreskuratuta.

2.2. Ibai-habitaten kalitatea eta kontserbazio-egoera hobetzen dira, dibertsitate ekologikoa, funtzio 

bioklimat ikoa eta ibai-paisaiaren mantentzea bermatzeko xedez. 

47. artikulua.- Erabileren erregimena  

1. Ekosistema naturalak lehengoratzea eta hobetzea, bereziki zuhaitz-espezie autoktonoen masak, 

horien balioa murrizten duten inpaktuak desagerrarazita.

2. Degradatuta edo gehiegi t ransformatuta dauden eremuak lehengoratzea.

3. Ekosistema naturalak eta eremu degradatuak lehengoratu ahala, kudeaketak bat  egin behar du 

Babes Bereziko Zonen kudeaketarekin.

48. artikulua.- Basogintza-erabilerak

1. Kontserbazio-egoera okerrenean dauden masa horien kudeaketak basoaren egitura-dibertsitatea 

eta heldutasuna handitzea lortuko duten basogintzako t ratamenduak erabiltzea hartu behar du 

ardatz.
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2. NBaren esparruan, bilakaera naturalaren esku utziko da artadiek, pagadi azidofiloek, pagadi 

basofiloek, amezt iek eta harizt i azidofiloek, eta kontserbazio-egoera ona duten haltzadi 

kantauriarrek okupatzen duten azalera guzt ia eta Eusko Jaurlaritzaren habitaten kartografian 

ezarritako “ Landaredi kasmofit ikodun malda arrokatsu kaltzikolak”  (8210) habitatak okupatzen 

duen azalera guzt ia.

3. Artadien eta harizt ien kudeaketak bi alderdi nagusi hartu behar ditu ardatz: sute-arriskua saihestea 

eta basoaren egitura-dibertsitatea eta heldutasuna handitzea.

4. Dibertsifikazio espezifikoa sustatuko da basoan eta haren inguruan, batez ere zuhaixka-formako 

espezieak, hala nola elorri zuria, arkakaratsa, elorri beltza, basagereziondoa eta basamakatza.

5. Lehengoratzearen xede diren zonak larreekin edo sast rakadiekin kontaktuan geratzen direnean, 

kontaktu-zona horietan ekotonoak ezartzeko ahaleginak egingo dira, basoaren ertzeko berezko 

espezieak erabiliz, hala nola otsalizarrak (Sorbus aucuparia eta S. aria), gereziondoak (Prunus 

avium), iparraldeko elorri zuria (Crataegus monogyna) eta ast igarrak (Acer campestre), besteak 

beste.

6. Haltzadi kantauriarrak lehengoratzeko eta hobetzeko jarduketa-zonak hautatzeko, espezie 

mehatxatuen presentziaren ondorioz garrantzizkoak diren eremuak eta ur-bazterreko 

korridorearen jarraitutasuna eta konektagarritasuna hobetuko duten zonak aintzat  hartuko dira.

7. Nahitaez errespetatuko dira ibilgu publikoen mugaketa-lerroetarako gutxieneko atzera-tarte 

hauek:

 30 m Agüera ibaira.

 15 m 1 eta 10 km² arteko isuri-arroa duten erreka-tarteetara (Rioseco, Las Cuevas, Los 

Ladrones eta Remendon).

 10 m 1 km² baino isuri-arro txikiagoa duten erreka-tarteetara.

Atzera-tarte horiek lurraren egungo baldintzak eraldatzen dituen edozein esku-hartzeri 

aplikatuko zaizkio: eraikuntzak, obrak, instalazio finkoak edo desmuntagarriak, lur-berdinketak 

eta lur-mugimenduak, espezie aloktonoekin egindako basoberritzeak, eta abar. Kudeaketa-

organoak, arrazoitutako baimenarekin, just ifikatutzat  jotzen dituen interes publikoko 

jarduketak salbuetsi ahal izango ditu.

8. Ibaien eta erreken ertzetako erabileren erregulazioari dagokionez (ertzak Uren Legearen polizia-

zonak direla ulertuta, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak aintzat  

hartzen duen moduan), kasuan kasuko tartea igarotzen den zonari dagokiona nagusituko da, 

EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan definitzen diren B motako izaera ez-linealeko 

zerbitzu-azpiegitura teknikoak izan ezik, debekatuta baitaude oro har.

9. Zona horien barnealdet ik zur-produktuak ateratzeko lurzoruari inpakturik sortzen ez dioten 

teknikak erabili beharko dira nahitaez.

10. Basogintza-lanak, pistak eta bideak ireki edo konpontzekoak edo makineria astuna erabiltzea 

eskatzen duen edozein jarduera egiten diren bitartean, makineria horren joan-etorriak ez dira ibai-

ibilguetan zehar egingo, horietan eraldaketak edo uherdurak saihesteko. Ibaia halabeharrez 

zeharkatu behar izanez gero, behar diren prebentzio-neurriak hartuko dira ingurune horren eta 

lotutako espezieen gaineko kalteak minimizatzeko. Ebaketa-hondakinak eta material finak (harea, 

legarra…) ezin izango dira arrastatu, ezta ur-ibilguetan bota ere.
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11. Haltzadi kantauriarren t ransformazioa edo galera saihestuko da. Kudeaketa-neurriak haltzadi-

azalera lehengoratzera edo handitzera bideratuko dira, bereziki haritz gorria edo pinua bezalako 

espezie aloktonoen plantazioek ordeztu duten zonetan.

49. artikulua.- Beste erregulazio batzuk 

1. Zona horietan debekatuta dago larratzea.

2. Karramarro autoktonoaren presentzia duten ibai-habitatak babestu eta lehengoratuko dira; 

horretarako, emariak garbi eta zirkulatzen mantenduko dira urte osoan eta ur-bazterrak 

lehengoratuko dira puntu horietan.

3. Azalera handietan landarediaren gainean egiten diren esku-hartzeek ur-ibilguetan sor litezkeen 

kalteak minimizatuko dituzte.

4. Debekatuta dago Sopeñako artadiak eta gailurreko maldaren parajean kokatutako pagadi 

azidofiloak okupatzen dituzten gainazaletan ibilgailu motordunekin sartzea.

6. ATALA. Ekipamendu eta Azpiegituretako Zonak

50. artikulua.- Definizioa

1. Esparruan sartzen dira eraikuntzak, ekipamenduak eta harrera-zonak, baita azpiegitura eta 

eraikuntza art ifizialak egotearen ondoriozko zortasun berezien mende dauden zonak ere. 

2. Armañon NBaren kasuan, jolas-erabilerarekin, ingurumena ezagutzearekin eta ingurumen-

hezkuntzarekin erlazionatutako jarduerak hartzera edo arautzera zuzentzen diren erabilera 

publikoko ekipamenduak dituzten espazioak biltzen ditu, bisitari ugari erakarri eta biltzen 

dituztenak.

51. artikulua.- Deskribapena eta kokalekua

1. Zona-t ipologia horretara dest inatutako eremuek 2,7 ha-ko azalera biltzen dute, hots, NBaren 

azaleraren % 0,01.

2. Jolas-erabilerarekin, ingurumena ezagutzearekin eta ingurumen-hezkuntzarekin erlazionatutako 

jarduerak hartzera edo arautzera zuzentzen diren erabilera publikoko ekipamenduak dituzten 

espazioak biltzen ditu, bisitari ugari erakarri eta biltzen dituztenak, hala nola Armañon Parke 

Naturaleko Ingurumena Ezagutzeko Zentroa edo Pozalaguako haitzuloa.

3. Aipatutako espazioetarako sarbideak eta NBko pistak eta bidexka eta ibilbideen sarea sartzen dira.

4. Etorkizunean sartuko dira bidezidor eta bide balizatuak, eta jolas-erabilerarako, ingurumena 

ezagutzeko eta ingurumen-hezkuntzarako instalazio publikoak edo pribatuak, ingurumen-

administ razioak behar bezala baimenduak.

5. NBaren mugen barruan geratzen den BI-630 eta BI-4679 errepideen jabari publikoko azalera 

sartzen da.

52. artikulua.- Helburu orokorrak

1. Jolas-erabilera ordenatua eta paisaian integratua ahalbidetzeko behar diren instalazioak hornitzea 

eta egokitzea.
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2. Bisitariak natura errespetatu beharraren inguruan kontzientziatzea.

3. Zonan bildutako eremu naturalen balio didakt ikoa indartzea.

4. Ingurumen-inpaktu txikiko aire zabaleko jarduera didakt ikoak eta jolas-jarduerak sustatzea, 

ingurune naturalaren eta haren baliabideen ezagutza ahalbidetzeko. 

53. artikulua.- Erabileren erregimen orokorra

1. Aplikatzekoak dira 19. art ikuluan ezarritako erabilera publikoari buruzko erregulazioak eta 17. 

art ikuluan ezarritako industria-erabilerei, eraikuntza-erabilerei eta azpiegiturei dagozkien 

erregulazioak.

2. Armañongo bideak eta pistak honela sailkatuko dira:

a) Zirkulazio librea: auzoetarako eta baserri bakartuetarako sarbideak. Bide horietan 

aplikatzekoak diren arauek besterik ez dute mugatuko zirkulazioa eta aparkatzea.

b) Zirkulazio baimendua: EKZPan definitutako jolas-eremuetaraino eramaten duten Parke 

Naturaleko pistak eta bideak. Bide horietan kudeaketa-organoak bidezkotzat  jotzen dituen 

mugak ezarri ahal izango ditu.

c) Zirkulazio murriztua: gainerako pistak eta bideak.

7. ATALA. Babes Zona Periferikoa

54. artikulua.- Helburua

NKLTBren 19.2. art ikuluak ezartzen duenez, zona honen helburua da kanpoko inpaktu ekologikoak eta 

paisajist ikoak saihestea.

55. artikulua.- Erabileren erregimen orokorra

1. Definitutako Babes Zona Periferikoan Habitaten Zuzentarauaren 6.2 eta 6.3 art ikuluetan eta 

NOBLren 46.3 eta 46.4 art ikuluetan ezarritako erregimena hartuko da aintzat .

2. Kudeaketa-organoak baimendu beharko ditu Armañon NB izan dadin eragin duten helburuak eta 

NBAPn ezarritakoak lortzea eragozten edo zailtzen duten zona horretako jarduketa guzt iak. 

3. Kudeaketa-organoak Babes Zona Periferikoan mugatu edo bertan behera utzi ahal izango ditu 

NBaren errealitate fisikoa edo biologikoa eraginpean hartu edo nabarmen alda dezaketen 

jarduerak, bet iere Administ razio Publikoen Administ razio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 

39/ 2015 Legearen 35.1.i) art ikuluan ezarritakoaren arabera. 
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4. KAPITULUA. POLITIKA SEKTORIALAK ORIENTATZEN DITUZTEN ERREFERENTZIAKO 

IRIZPIDEAK

56. artikulua.- Basogintzako sektorea

1. Baso-plangintza eta -kudeaketa

1.1. Armañongo mendien baso-kudeaketa jasangarria sustatuko da, basoen biodibertsitatea, 

produkt ibitatea, birsortzeko ahalmena eta bizitasuna mantentzeko moduan, baita, beste 

ekosistema batzuetan kalterik eragin gabe, funtzio ekologikoak, ekonomikoak eta sozialak 

betetzeko ahalmena ere, orain eta etorkizunean.

1.2. Armañongo baso-kudeaketa, eta, bereziki, t itulartasun publikoko mendiena, zuzenduko da 

NBko baso naturalen, erdinaturalen eta ur-bazterreko landarediaren kontserbazio-egoera 

hobetzera, horiek okupatutako azalera gehitzera eta horien egitura, osaera eta funtzioak 

hobetzera. Kudeaketa horrek bermatuko du hobekien kontserbatutako enklabeen egungo 

egoera mantentzea eta flora eta fauna mehatxatuko espezieen kontserbazioari, populazio-

bilakaerari eta bideragarritasunari eustea. Era berean, NBaren zuhaitz-masen egoera 

begetat ibo eta fitosanitario ona zainduko da.

1.3. Basoberritzeetako konifero-masak arian-arian ordeztuko dira baso-espezie autoktonoekin. 

Horretarako, baso-partzelen jabeekin, emakiden t itularrekin eta partzuergoekin hitzarmen 

boluntarioak ezarriko dira, basoko espezie autoktonoen landaketa sustatzeko eta espezie 

autoktonoen zuhaizt ien eta zuhaixka-heskaien kontserbazioa sustatzeko.

1.4. M endi publikoak eta pribatuak antolatzeko planek eta proiektuek NBaren zona bakoitzerako 

ezarritako kontserbazio-helburuetara egokituko dituzte egin beharreko lanak eta ebaketa-

txandak.

1.5. Zuhaitz-espezie autoktonoen masetan birsortze naturaleko arazoak konpontzera bideratutako 

jarduketen garapena sustatuko da, bereziki Remendon harizt ian eta Sopeñako artadian.

1.6. Proposatzen da egun dauden basogintzako emakidak eta partzuergoak mantentzea, haien 

onuradunek nahi badute, edo legezko epeak amaitu ondoren mendi publikora itzultzea, Babes 

Bereziko Zonetan eta Lehengoratze Ekologikoko Zonetan izan ezik, horietan lehentasuna 

emango baitzaio emakidak berreskuratzeari, babesik handienaren ikuspegit ik kudeatu ahal 

izateko. Plantazio adinkideek okupatzen dituzten emakidetan basogintza kudeatzeko plan 

teknikoak egitea sustatuko da.

1.7. Aziendak edo fauna basat iak eragindako kalteak dituzten eremuetan neurri bereziak hartuko 

dira halakorik gerta ez dadin.

1.8. Basoetan kiropteroen ehiza-eremuak ahalbidetuko dituzten soilguneen presentzia sustatuko 

da.

1.9. Basoko kiropteroen habitata osatzen duten basoak hedatzea bultzatuko da eta egungo masak 

babestuko dira, eta arreta berezia eskainiko zaie orban helduei eta/ edo kotarik baxuenetan 

dauden orbanei. Debekatuta dago oso ale zaharrak moztea —barnean direla egur sortarako 

mozketak— eta baso horietan zehar pista berriak irekitzea. Era berean, bertan larratuko diren 

abelburuen kopurua arautuko da.
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1.10. Neurriak hartuko dira baso-masen zat iketa-prozesuak saihesteko, eta kanpo- eta barne-

konektagarritasuna bultzatuko da, beste habitat  batzuen presentzian oinarrituta —ibai-

ertzetako landaredia, baso-espezie autoktonoen zuhaizt iak, finken mugetako eta bide-

ertzetako heskai naturalak eta abar—.

1.11. Haltzadien kudeaketan, ikuspuntu funtzionalet ik aintzat  hartuko da ibai-ekosistema, eta ez 

modu puntualean. Komunitateen (belardiak, sahast iak, komunitate urtarrak eta abar) arteko 

dinamika naturala ziurtatuko da, eta komunitate batzuek besteek baino lehentasun 

handiagoa izango dute, ibai-tartearen egoeraren arabera (arriskua, zat iketa, ibilguaren 

zabalera, propietateak, eta abar).

1.12. Behar besteko produkzio-ahalmena duten eta inpaktu adierazgarririk sortzen ez den zonetan, 

soilik, basoberrituko da hazkunde azkarreko eta ertaineko espezieekin. Espezie horiek espezie 

klimazikoetarako tarteko maila gisa ere erabiliko dira basoberritzeetan. Zona horietan 

kudeaketa hobetzeko eta produkt ibitatea areagotzeko neurriak lehenetsiko dira.

1.13. M endien etorkizuneko antolamenduak dagokien mendietako foru-zerbitzuak eta kudeaketa-

organoak adostuko dituzte, irizpide hauek kontuan hartuta:

a. Basoberritze orotan espezieen nahasketa lehenetsiko da. Koniferoen baso-masetan, 

masa linealetan edo espezie zuhaitz autoktonoen zuhaizt ietan “ mikroerreserbak”  

txertatzea bultzatuko da. Helburua izango da dibertsitate ekologikoa eta paisajist ikoa 

handitzea, basafaunaren babesa areagotzea eta suteen aurkako oztopo natural gisa 

jardutea.

b. Lehentasunez, basoko izurriteen eta gaixotasunen aurkako borroka eta kontrol 

biologikorako eta/ edo integraturako metodoak aplikatuko dira.

c. Baso-soilketak saihestuko dira.

d. Ahal den heinean saihestuko da lerro zuzenak ezartzea baso-masen muga gisa, bai 

zenbait  espezieren erabileran, bai mozketak eta suebakiak egitean.

e. Faunarentzako babeslekuak sortuko dira, aprobetxamendu-lanetan sortzen diren 

egurren eta adarren zat i txiki bat  metatuz edo erabiliz. Gomendio hori masetan 

egitura-konplexu urria duten plantazioei zuzentzen zaie bat ik bat , azken buruan 

babesleku mugatuak eskaintzen bait izkiete NBan dauden ugaztun eta anfibioei.

1.14. Basoko suteen prebentzioa hobetzeko eta itzaltze-lanen operat ibotasuna hobetzeko 

helburuarekin, egungo bide-sareko ertzak edo egungo bestelako azpiegitura linealen ertzak 

baliatuko dira, lehentasunez, suebakiak ezartzeko. 

2. Basogintzako aprobetxamenduak eta lanak

2.1. M ozketa-baimenak emateko irizpide teknikoak, ekonomikoak, paisajist ikoak eta ekologikoak 

kontuan hartuko dira, eta babes berezia eskainiko zaie baso-soilketa bidez aprobetxatuko 

diren baso-plantazioen barruan dauden zuhaitz-espezie autoktonoen unadei.

2.2. Baliabide edafikoen eta hidrikoen kontserbazioa bermatzeko helburuarekin, eskuz landatzea 

lehenetsiko da —eta ez landatze mekanizatua—, eta mozketa-metodo progresiboak 

sustatuko dira, hala nola bakanketak, zuhaizt i bidezko birsorkuntzak edo segidako 

mehazketak.

2.3. Egur-aprobetxamenduan erabilitako basoko espezieen dibertsifikazioa sustatuko da. 

Aprobetxamendu horren ondorioz zuhaitz-espezie autoktonoak dituzten gainazalak 

desagertzea saihestuko da.



III. eranskina – Araudia. 2019ko ekaina 46

2.4. Ingurunearen gainean inpaktu handirik sortzen ez duten teknikak eta mozketa-hondakinak 

mekanikoki suntsitzeko makineria erabiltzea bultzatuko da. Halaber, zorua baso-estalkiaren 

babesik gabe geratzen deneko aldiak minimizatuko dituzten birsorkuntzako eta basogintza-

aprobetxamenduko metodoak erabiliko dira.

2.5. Egur lurperatuaren edo erdilurperatuaren mugimenduak edo inguruko lurraren mugimenduak 

saihestuko dira, Lucanus cervus espezieko larbak babesteko. Era berean, enborren metatze 

suntsikorra saihestuko da eta/ edo egur lehorra kentzea, baldin eta enbor hori ipurdit ik 

moztuta gutxienez denboraldi bat  eman badu, intsektu saproxilikoen balizko errunaldiak 

babesteko.

2.6. Aurrez dauden egur hileko arrastoak errespetatuko dira eta, ahal den heinean, egur hilaren 

bolumena gehitzea ziurtatuko da. Erorita eta zut ik dagoen egur hilaren kopurua ebaluatuko 

da, abiapuntua zein den jakiteko, eta NBko baso autoktonoetan egur hila ager dadin erraztuko 

da, kudeaketa-organoak espeziearen arabera eta masa motaren arabera zehazten dituen 

balioak erdietsi arte.

2.7. NBrako azterketa zehatzagorik eta espezifikoagorik ezean, honako helburu-balio hauek 

hartuko dira kontuan erreferentzia gisa:

- Pagadietan (EB kodea: 9230) gomendatzen da 30 m³/ ha egur hil baino gehiago egotea, 

eta, gutxienez, 12 m³/ ha egotea 30 cm-ko diametroa duten zat ietan eta gutxienez 

4 m³/ ha egur hil egotea zut ik. 

- Baso heldu maneiatuetan, egur hilaren % 20, gutxienez, zut ik dagoen egur hila izango da.

2.8. Egurra ateratzeko metodo alternat iboak sustatuko dira. M etodo horiek baso-pisten 

eraikuntza eta makineria astunaren erabilera minimizatu beharko dute, lurzoruaren asaldua 

ahalik eta gehien saihesteko eta Batasunaren intereseko habitatak eta/ edo espezieak dituzten 

eremuen zat iketa eta zeharkagarritasuna mugatzeko.

2.9. Neurriak txertatuko dira ibai-sarera solido esekien eta produktu fitosanitarioen ekarpena 

murrizteko eta solido esekiak dituzten jariatze-urak lurrazaleko uretara irits daitezen 

saihesteko.

3. Ikerketa eta basogintza-erabilera jasangarria sustatzea

3.1. Baso-ziurtapen jasangarriko zigiluak ezartzea bultzatuko da, hala nola FSC edo PEFC. Zigilu 

horien bidez, produkzioak balioa handituko du eta, NBaren produkzio- eta kontserbazio-

helburuak lortzera begira, dokumentu honetan proposatutako neurriak beteko dira.

3.2. Baso naturalen eta erdinaturalen habitaten —eta horiekin lotzen diren espezieen— 

kontserbazio-egoera ona lortzea eta hobetzea ahalbidetuko duten baso-kudeaketako 

jarraibideak ezartzeko ikerketa-jarduerak sustatuko dira. 

3.3. M odu akt iboan sustatuko da basogintzako ingurumen- eta klima-zerbitzuekin eta basoen 

kontserbazio-zerbitzuekin lotzen diren laguntzen ezarpena, bet iere Euskadiko Landa 

Garapenerako Programaren (LGP) esparruan.

3.4. Euskal Autonomia Erkidegoko Baso Inbentarioa baliagarria izan daiteke basoko habitaten 

kontserbazio-egoeraren jarraipen-t resna gisa. Biodibertsitateko datuak biltzeko 

metodologiaren diseinuan eta laginketa-partzelen banaketan, kontuan hartuko dira Habitaten 

Zuzentarauaren kontserbazio-egoeraren jarraipenerako eta ebaluaziorako eskakizunak.
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57. artikulua.- Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorea

1. Erabilera baimendua den zonetan, espazio horretako abeltzaintza-erabilera zuzenduko da txilardi 

eta larre menditarren egungo azalerari eustera eta mosaiko gisako antolamendua kontserbatzera. 

Horretarako, habitaten eta dagozkien espezieen kontserbazio-egoera egokiarekin bateragarriak 

diren abeltzaintza-kudeaketako jarraibideak finkatuko dira.

2. Nekazaritzarako eta abeltzaintzarako egokiak diren lursailetan erabilera hori sustatuko da, eta 

lursail horien ahalmen biologikoa eta gaitasun produkt iboa mantentzea ziurtatzen duten 

jardunbideak aplikatuko dira, inguruneko ekosistemak errespetatuz.

3. M odu akt iboan sustatuko da mendiko larreen kontserbazioarekin edo arraza autoktonoen 

kontserbazioarekin (Euskadiko Landa Garapenerako Programaren barruan) lotzen diren 

ingurumen-laguntzen ezarpena, baita etorkizunean ezar daitezkeen nekazaritzako eta 

abeltzaintzako bestelako jardunbide batzuk ere.

4. Txilardi-larre mosaikoa kontserbazio-egoera egokian mantentzeko eta abeltzaintza estentsiboak 

sortutako ingurumeneko kanpo-efektu posit iboak saritzeko, ingurumen-kontratuak edo bestelako 

akordio borondatezkoak sinatzea sustatuko da. Kontratuak edo akordioak lehentasunezkoak 

izango dira abeltzaintza jarduera nagusitzat  duten abeltzainek kudeatzen dituzten ust iategien 

kasuan.

5. Egun dauden belardiak mantenduko dira, baita erabilera horren bereizgarri den paisaia-aniztasuna 

ere, bertan dauden heskaiak, harrizko paretak eta zuhaizt iak bereziki kontuan hartuta.

6. Larreak mantentzeko belar-sast rakak kentzen direnean, honako irizpide hauei jarraituko zaie:

a. Inguruneari inpaktu handirik sortzen ez dioten metodoak erabiltzea bultzatuko da.

b. Lehentasunez sast rakak eskuz kenduko dira, kontrol-neurri gisa, sast rakadiak dituzten 

larreetan.

c. % 30et ik beherako malda duten eremuetan udaberrit ik udazkenera eta eguraldi 

lehorrarekin, lehentasunez, kenduko dira sast rakak.

d. % 30et ik gorako malda duten lursailetan, eskuz kenduko dira belar-sast rakak. 

e. Sastrakak larreak hobetzeko asmoz kentzen direnean, horien inpaktu paisajist ikoa hartuko 

da kontuan, eta sestra-kurbekiko elkarzutak diren lerro zuzenak saihestuko dira.

f. M alda handia egoteagat ik eta/ edo lurzoru urria izateagat ik higadura-arriskuak hautematen 

diren zonetan ez da belar-sast rakarik kenduko. Zona horietan zuhaitz-estaldura 

lehengoratuko da eta ordezte-serialen etaparantz bilakatzea eta zuhaizt iak osatzea 

sustatuko da.

7. Erabiltzen ez diren itxiturak ezabatzea sustatuko da, eta, itxiturek basafaunaren mugimenduen 

gainean eragin adierazgarria dutela hautematen bada, itxitura horiek egokitzea bultzatuko da. Era 

berean, partzelen arteko itxitura gisa heskaia landatzea sustatuko da.

8. Armañongo larre-habitaten eta abeltzaintza-jardueraren kudeaketan, honako helburu eta irizpide 

hauek hartuko dira kontuan:

a. Abeltzaintza estentsibo antolatua lehenestea, abeltzaintza intentsiboaren edo kontrolik 

gabeko abeltzaintza estentsiboaren aurret ik.
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b. Larreak hobetzea Abeltzaintza Estentsiboko Erabilerako Kontserbazio Zona gisa kalifikatutako 

gailurren zonetan, horrela malda oso handiak dituzten zonetan egun dagoen abere-zama 

murriztu ahal izateko.

c. Altuerako larreetako jarduerari eustea —Batasunaren intereseko habitatekiko errespetu-

baldintzetan—, bet iere ingurune horietako larreen, txilardien eta zona hezeen mosaiko 

irregular gisako egitura kontserbatuz.

d. Landaredi autoktonoko heskaien eta larreen presentzia sustatzea, NBan dauden fauna 

espezieetarako kalitateko habitatak eta hobiak handitzeko moduan.

e. Abeltzaintza-ust iapenen bideragarritasun ekonomikoa erraztea, abeltzaintza lanbide duten 

pertsonen prestakuntza eta t rebakuntza sustatuz.

f. Abere-arrazen tokiko dibertsitatearen parte diren baliabide genet ikoak kudeatzeko eta 

kontserbatzeko neurri gisa, arraza horiek sustatuko dira eta lehentasuna emango zaie ingurune 

horretaz kanpoko beste arraza batzuen gainet ik, baita haiek maneiatzeko ohiturei ere, baldin 

eta dokumentu honen helburuekin bateragarriak badira.

g. Abeltzaintza-azpiegitura egokiak zuzkitzea, NBaren natura-ondarearen elementuen gaineko 

inpaktua saihesteko moduan.

h. Produktu eratorrien kalitatea bultzatzea eta produktu horiek merkatura daitezen sustatzea.

9. NBaren esparru jakin batzuetan produktu fitosanitarioak erabiltzeari dagokionez dokumentu 

honetan ezarritakoa baztertu gabe, produktu horien erabilera arautu eta mugatuko da, oro har. 

Izan ere, arian-arian murriztu nahi da produktu horien erabilera, eta Batasunaren eta eskualdearen 

intereseko espezieen eta habitaten kontserbazioa erraztuko da.

10. Zona hezeen ingurunean ongarri kimikoen eta produktu fitosanitarioen erabilera  behar ez duten 

nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak sustatuko dira, hala nola nekazaritza ekologikoarekin 

eta nekazaritza integratuarekin lotzen direnak.

11. Polinizatzaileen azterketa eta kontserbazioa bultzatuko da, baita flora-espezieen polinizazioa 

bermatuko duen eta espazio honetan dauden Batasunaren intereseko habitaten iraupena 

bermatuko duen erlezaintza jasangarriaren garapena ere, basoetan, txilardietan eta larreetan 

arreta berezia jarrita.

12. Larre menditarren, txilardien eta sast rakadien habitaten kontserbazio-egoera ona lortzea eta 

hobetzea ahalbidetuko duten abeltzaintza-kudeaketako jarraibideak ezartzeko ikerketa-jarduerak 

sustatuko dira.

58. artikulua.- Erabilera publikoaren plangintza eta kudeaketa

1. Armañongo ingurune naturalean, bertako ingurumen- eta kultura-balioak errespetatuko dituen 

erabilera eta gozamena sustatuko da, eta ingurune natural horrek natura-ondarearen 

kontserbaziorako duen garrantzia eta egiten duen ekarpena nabarmenduko da.

2. Armañon NBaren Erabilera Publikoko Plana onartzen ez den bitartean, irizpide orientatzaile hauek 

hartuko dira kontuan:
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a. Erabilera publikoko jarduerak eta ekipamenduak NBaren zonen ahalmenera eta 

kalteberatasunera egokituko dira, jardueren intentsitatea kontuan izanik.

b. Zonaren aberastasun espeleologikoa eta bisitari ugari etortzen dela kontuan izanik:

 Ahaleginak egingo dira lur gaineko zein barrunbeetako erabilera eta jarduketen ondorioz 

degrada ez daitezen.

 Ahaleginak egingo dira ondare espeleologikoaren elementuak kontserbazio-egoera egokian 

mantentzeko. Horretarako, behar diren garbiketa-lanak eta jarduerak egin edo 

gainbegiratuko dira eta haien osotasunari kalte egiten dioten erabilerak eta jarduerak 

saihestuko dira.

 Pozalaguarako bisitak sustatuko dira, hura kontserbatu eta lehengoratzea ezertan galarazi 

gabe. Halaber, zonako esplorazio espeleologikoari laguntzeko neurriak bultzatuko dira.

 Bisita kontrolatuak egitea erabakitzen den barrunbeetan sarrera kontrolatzeko, zaintzeko 

eta segurtasunez egiteko neurriak ezarriko dira, bai haitzuloak eta leizeak behar bezala 

kontserbatzeko, bai bisitarien osotasun fisikoa babesteko.

 Haitzuloak aisia-xedeekin erabiltzeak dakartzan ekosistema hipogeoen gaineko eta 

bisitarien segurtasunaren gaineko ondorioei aurrea hartzeko neurriak hartu beharko 

lirateke.

 Ahaleginak egingo dira Santa Isabel haitzuloa lehengoratzeko (garbiketa, sarbide-kontrola 

eta abar), bertan sartzeko erraztasunaren ondorioz eta hasierako ikusgarritasunak eta 

haitzuloaren ospeak eraginda jasan behar dituen degradazio-prozesuak geldiarazteko.

 Haitzuloak bisitatzen espezializatutako gidariak prestatzeko programak bultzatuko dira, 

lehentasunez bertako biztanleei zuzenduak.

 Interesgarria izan daitekeen informazio espeleologikoa eremuaren balioak ezagutzera 

emateko erabiltzen diren t resnetan integratuko da, argitalpenetan bat ik bat .

3. NBaren barruan zein kanpoan dauden erabilera publikoko eskaintzak koordinatu eta Enkarterri 

osoko jolas-egitura didakt ikoan integratuko dira.

4. Jolas-erabilerarako instalazio finkoak, piknikguneak eta erabilera publikoa kudeatzeko eta 

baliatzeko beharrezkoak diren ekipamenduak NBaren zona mugakideetarantz eta eragin 

sozioekonomikoko eremuko hiriguneetarantz bideratuko dira, oro har. Behar besteko harrera-

ahalmena duten puntu jakin batzuetan finkatuko dira eta, horretarako, kudeaketa-organoa 

aipatutako eremuko udalekin koordinatuko da.

5. Turismo jasangarriko polit ikak sustatuko dira, natura-turismoaren sustapena eta garapena 

naturagunearen babes-helburuekin bateragarri egiteko.

6. Kontserbazio-konpromisoen arabera eta gizartearen iguripenen arabera egin beharko litzateke 

Armañongo erabilera publikoaren kudeaketa, eta bat  etorriko da zenbait  erakundek esparru 

horretarako proposatutako estandarrekin. Erakunde horien artean daude: IUCN (Internat ional 

Union for Conservat ion of Nature), EUROPARC (Europako Parke Naturalen eta Nazionalen 

Europako Fundazioa), EWS (European Wilderness Society), EUSKALIT (Bikaintasunerako Euskal 

Fundazioa) edo AENOR (Asociación Española de Normalización y Cert ificación).
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7. Erabilera Publikoko Planean, NBra etortzen den jendearen eta egiten den erabilera publikoaren 

jarraipen-sistema bat  ezarri beharko litzateke. Helburua izango da jakitea zein den NBan egiten den 

erabilera publikoaren munta eta erabilera publikoaren espazio- eta denbora-banaketa, eta, 

horretan oinarrituta, jarduera horien kudeaketa etengabe egokitzea.

59. artikulua.- Sektore zientifikoak eta ikerketakoa

1. Ikerketa Armañon NBaren esparruan garatu beharreko oinarrizko jardueratzat  jotzen da, hainbat  

helburu lortzeari begira:

a. Baliabideen garapena oinarritzea.

b. Baliabideen ezagutza osatzea.

c. Egiten diren jarduerek baliabideen gainean duten inpaktua ezagutzea. 

d. Ingurumena ezagutzeko programak ahalbidetzea.

e. Kudeaketa ebaluatzea.

2. Helburu horiek gauzatzeko, NBaren aurrekontuan horretarako part idak hornitu beharko dira. 

Zenbaitetan, jarduera horiek kaltegarriak izan daitezke ingurunearentzat ; beraz, kudeaketa-

organoak jardueren bateragarritasuna definitu beharko du. NBak sustatzen ez dituen ikerketei 

dagokienez, kudeaketa-organoak zaindu beharko ditu. Ildo horretan, mugak ezarriko ditu ikerketek 

jarduera edo erabileren garapen zuzena nahiz ekosistemen funtzionamendua eragozten badute.

3. Ekosistema hipogeoak eta prozesu hidrogeologikoak babesteko beharrak hobeto ezagutzera eta 

antolatutako eremuko barrunbeei dagozkien esplorazio-kanpainak, haiek garbitzekoak edo 

bestelakoak garatzera bideratutako azterketa espezifikoak egitea sustatuko da. Alor horretako 

ospe handiko erakundeekiko lankidetza bilatuko da.

4. Eremuko barrunbeen inbentarioa eguneratzea proposatzen da. Horretarako, egungo barrunbe 

ezagunak katalogatuko dituen eta aurkikuntza berriak arian-arian jasoko dituen inbentario 

espezifikoa egingo da. Inbentario horrek, gutxienik, Karrantzako eta Turtziozko udalerrietako 

lurralde osoa har lezake.

5. Kiropteroen kolonien egoera eta kontserbazio-beharrak ezagutzera bideratutako azterketak egitea 

proposatzen da. Espezie horiek kudeatzeko plan bat  prestatzeko lanetan zehaztu beharko dira 

azterketa horiek.

60. artikulua.- Eraikuntzak eta azpiegiturak

1. NBAP honetan ezarritako debekuak ezertan galarazi gabe, honako irizpide orientatzaile hauek 

ezarriko dira NBko azpiegiturei eta eraikuntzei dagokienez:

1.1. Babes Zona Periferikoan saihestuko da azpiegitura berriak (errepideak, t renbideak, 

produkzio-bideak, energia garraiatzeko bideak, fluidoak garraiatzeko sareak, telekomunikazio-

seinaleak eta abar) eta ekipamendu handiak eraikitzea, eta, horretarako, Babes Zona 

Periferikoaren mugetat ik kanpo dauden t razadura-soluzio alternat iboak aztertuko dira. 

Pozalaguako haitzulorako sarbide-errepidearen aldaketa baimen liteke, horrela sartzeko eta 

aparkatzeko arazo garrantzitsuak arintzeko.

1.2. NBan beste pista eta baso-bide batzuk eraikitzea saihestuko da, eta ahalik eta gehien 

murriztuko dira Batasunaren eta/ edo eskualdearen intereseko habitaten gainean eragina izan 

dezaketenak. Horretarako, egungo pista-sarea opt imizatuko da eta gaur egun erabiltzen ez 

direnak ezabatzea sustatuko da. 
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1.3. Eraikuntza eta azpiegitura berrien iragazkortasun ekologikoa eta integrazio paisajist ikoa 

bermatuko da.

1.4. Egungo edo etorkizuneko pisten ertzetan marko handi eta irregularren bidez babestuko 

diren zuhaitz-landareak instalatzea sustatuko da. Helburua izango da  horien inpaktu 

paisajist ikoa minimizatzea, konektagarritasuna sustatzea eta ingurunea dibertsifikatzea.

1.5. Komunikazio-bide nagusien ingurunean kutsadura akust ikoa murrizteko neurriak hartuko 

dira.

1.6. Erreferentzia gisa, NBko zona bakoitzerako pista-dentsitate maximoa ezarri da. 

Babes Bereziko Zonak Debekatua

Basogintzako Erabilerako Kontserbazio Zonak Dentsitate maximoa: 10 m/ ha

Abeltzaintza Estentsiboko Erabilerako Kontserbazio Zonak Dentsitate maximoa: 10 m/ ha

Lehengoratze Ekologikoko Zona Dentsitate maximoa: 20 m/ ha

Ekipamendu eta Azpiegituretako Zonak Ez dagokio

1.7.  Lehenetsiko da aurrez dauden eta erabiltzen ez diren pistak lehengoratzea, eta pista 

berriak ez egitea.

61. artikulua.- Erauzketa-sektorea

NBan erabiltzen ez diren harrobi eta ebaki zaharren inbentarioa egitea sustatuko da. Kudeaketa-

organoak beharrezkotzat  jotzen duenean, Ingurumena Lehengoratzeko Plana ere egingo da.

62. artikulua.- Gobernantza

1. NBaren plangintzan eta kudeaketan inplikatuta dauden administ razio publikoek neurriak 

bultzatuko dituzte emakidak berreskuratzeko, balio ekologiko handiko finketan antzeko beste 

figura batzuk eratzeko, eskuratzeko, errentamenduan hartzeko, gozatzeko edo horien 

zortasunerako, batez ere finka horiek NBaren kontserbazioaren mende dauden eta oso 

mehatxatuta dauden elementuetarako puntu krit ikoak dituztenean edo puntu krit iko direnean, 

edo aukera-irizpideek hala gomendatzen dutenean.

2. Armañon NBan eragina duten agenteen eta sektoreen (abeltzaintza eta nekazaritzakoak, 

basogintzakoak, ehizakoak, turist ikoak, eta abar) prestakuntza, sentsibilizazioa eta aholkularitza 

indartuko da, naturagune babestu honetarako planteatutako kontserbazio-helburuak lortzeko eta 

kontserbazio-neurrien aplikazio eraginkorra lortzeko.

3. Lurraldeko pertsona eta erakunde erabiltzaileak eta jabeak NBaren balioen eta natura-baliabideen 

kontserbazioan eta erabilera onean inplikatuko dituzten kudeaketa-formulak sustatuko dira.

4. NBaren inguruko populazioa naturagune babestu horren kudeaketan inplikatuko da, espazio 

horrek eskain ditzakeen jardueretan integra daitezen erraztuz.

5. Sektore pribatuak eta udal-esparruak NBaren kontserbazio-jardueren finantzaketan eta/ edo 

kudeaketan parte har dezaten erraztuko duten formulak bultzatuko dira.
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6. Boluntariotza-programen bidez, herritarren lankidetza sustatuko da eta lurraldea zaintzeko 

akordio boluntarioak bultzatuko dira. Akordio horiek jabeen, zaintza-erakundeen eta bestelako 

agente publikoen eta pribatuen arteko etengabeko lankidetza eskatuko dute.

7. Lehentasuna emango zaio erakunde publikoek Babes Bereziko Zonetan part ikularren emakidak 

berreskuratzeari, babesik handienaren ikuspegit ik kudeatu ahal izateko.

8. NBan dauden erabileren artean gatazkak sortzen badira, lehentasuna emango zaio ingurunerako 

inpaktu txikiena sortzen duten jarduerak garatzeari, eta, baldintza beretan, izaera orokorragoa 

izateagat ik erabiltzaile kopuru handiagoaren onerako direnak lehenetsiko dira.

63. artikulua.- Ingurumenaren arloko dibulgazioa eta hezkuntza

1. Administ razio publikoek garatuko dituzten ingurumen-hezkuntzako programek barnean hartuko 

dituzte Armañon NBaren ezagutza hobetzeko edukiak, hau da, bertan dauden Batasunaren 

eta/ edo eskualdearen intereseko espezieen eta habitaten balioari buruzkoak —biodibertsitatearen 

eta geodibertsitatearen kontserbaziorako—. Era berean, nekazaritzako eta basogintzako jarduerek 

habitaten eta espezieen kontserbazio-egoeraren gainean duten eragina ere hartuko da aintzat , 

horiek babesteko beharrari buruz kontzientzia dadin gizartea. 

2. Programa horiek, publiko orokorrari ez ezik, NBaren esparruan garatzen diren erabileretan eta 

jardueretan inplikatuta dauden sektoreetako teknikariei ere zuzenduko zaizkie, eta, bat ik bat , 

eragin-eremuko biztanleei eta NBan garatzen diren jardueretan inplikatutako pertsona edo 

enpresei (turismo akt iboaren kasuan).

3. Bereziki, ingurumena ezagutzeko programa, harrerakoa eta ingurumen-hezkuntzako jarduerena 

mantenduko da, bisitariei eta ikastetxeei zuzendutakoa, Armañon Parke Naturaleko Ingurumena 

Ezagutzeko Zentrot ik garatzen dena. Zerbitzu hori NBaren esparruan edo haren eragin 

sozioekonomikoaren eremuan dauden beste ekipamendu batzuei ere heda dakieke.

4. Informazio-, dibulgazio- eta sentsibilizazio-jarduerak bultzatuko dira hainbat  alderdi ardatz hartuta, 

hala nola NBan kontserbazioaren xede diren flora- eta fauna-espezieen garrantzia, horien egungo 

egoera eta problemat ika, pozoia erabiltzearen ondorioak eta beste zenbait  inpaktu, eta haientzat  

planteatutako kontserbazio-helburuak, proposatzen diren kontserbazio-neurriak eraginkortasunez 

aplikatzea lortzeko. Gizarteari, oro har, zuzenduko zaizkio eta, bereziki, bertako biztanleei, 

naturagunearen bisitariei eta erabiltzaileei, ikastetxeei eta espezie talde eta habitat  horien 

kontserbazio-egoeran hein handiagoan eragina izan dezaketen jarduerak egiten dituzten pertsonei 

eta kolekt iboei.

5. NBaren esparruan eragina duten sektoreen prestakuntza, sentsibilizazioa eta aholkularitza 

indartuko da, espezie exot iko inbaditzaileen presentzia, hedapena eta balizko lehia eragozteko 

helburuarekin.

64. artikulua.- Garapen sozioekonomikoa

1. Administ razio Publikoek, haien aukeren heinean, lagunduko dute NBaren eragin-zonako 

ekonomiaren dibertsifikazioan, eta, horretarako, Armañonerako ezarritako kontserbazio-

helburuekin bateragarriak diren ekonomia-jarduerak gara daitezen erraztuko dute.

2. Bultzatuko da Armañon NBa izatea eskualdeko produktuetarako eta zerbitzuetarako erreferentzia. 

NBaren dibulgazio-baliabideetan sustatuko da Armañongo eragin sozioekonomikoko zonaren 

ahalmen ekonomikoa, oro har, eta ahalmen turist ikoa, zehazki.

3. Europako Batzordeak definitutako Batasunaren baterako finantzaketako bideak aplikatuko dira, 

Armañonen Natura 2000 Sarearen helburuak lortzeko beharrezkoak diren kontserbazio-neurriak 
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eraginkortasunez gauza daitezen. Ildo horretan, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa 

(LGENF), Euskal Autonomia Erkidegoan Landa Garapenerako Programaren (LGP) bidez art ikulatzen 

dena, lehen mailako t resna da, besteak beste, Natura 2000 Sarea kudeatzeko.

65. artikulua.- Klima-aldaketara egokitzeko irizpide orientatzaile orokorrak

NBAPak ‘Ekosistemetan oinarritutako egokitzapena’ deritzon est rategia hartu du klima-aldaketara 

egokitzeko. Est rategia hori zuzentzen da ekosistemak kontserbazio-egoera onean mantentzera eta 

horrekin ahalik eta erresilientziarik handiena lortzera. EKZPak klima-aldaketara egokitzea aintzat  

hartuko duten gidalerroak eta neurriak finkatu beharko ditu, gutxienik printzipio hauen inguruan 

egituratuta:

- Ikuspegi globala eta integratzailea hartzea, eremu babestuak eta horien kokagune den lurraldea 

unitate funtzionaltzat  hartuko dituena.

- Ziurgabetasuna kudeatzea, erabakiak informazio zient ifikorik onenean oinarrituz eta hasitako 

ekintzen emaitzak etengabe ebaluatuz.

- Aldaketa bet i presente dagoen prozesu gisa txertatzea, eta ekosistemak ingurumen-baldintza 

berrietara eta asaldu naturalen erregimen-aldaketetara egokitzeko ahalmena handitzea.

- Testuinguru berri baterako gobernantza-t resna berriak garatzea, agente kopuru handiagoa 

txertatuz eta klima-aldaketaren ondorioen gaineko sentsibilitatea eta gizarte-babesa hobetuz.

5. KAPITULUA. INGURUM EN-EBALUAZIOA

66. artikulua. Ebaluazio egokia

1. Armañon NBan aplikatzekoa izango da planen, programen edo proiektuen ebaluazioari dagokionez 

NOBLren 46.4. art ikuluan ezartzen dena.

2. Aurrekoa baztertu gabe, NKLTBren 4.2. art ikuluaren f) atalean ezarritakoa aplikatuz, NBAP ororen 

zehaztapenen artean, zehaztu behar dira ingurumen-inpaktuaren ebaluazio-erregimenaren mende 

dauden jarduera, obra edo instalazio publikoak edo pribatuak.

 

3. Bestalde, NBAP honetan ident ifikatu diren zenbait  planek, proiektuk edo jarduerak eragin nabaria 

izan dezakete Armañon NBaren kontserbazioaren xede diren natura-ondarearen elementuak 

kontserbatzeko helburuen lorpenean eta horretarako oztopo izatera ere irits daitezke, eta, 

horrenbestez, analisi xehatu baten mende egon beharko dute eta horien ebaluazio egokia egin 

beharko da. Hauek dira gutxienez:

3.1. Kokalekuaren arabera eta espazio horretan kontserbazioaren mende dauden elementuetan, 

habitatetan eta espezie kalteberetan duten eraginaren arabera —horien kontserbaziorako 

Armañon funtsezkoa den kasuetan bat ik bat—, eremu hauetan programatzen diren planak, 

proiektuak eta jarduerak:

a. Flora mehatxatuko populazioen ingurunean. NBko flora mehatxatuko populazioen 

inguruneko edozein jarduera, eta, nolanahi ere, NBAP honen 5.1 art ikuluan definitutako 

babes-esparruko edozein jarduera.

b. Zona hezeen, zohikaztegien eta ist ingen ingurunean. NBan edo haren erregimen hidrikoan 

inbentaria daitezkeen zona hezeak eraldatzea edo ezabatzea eragin dezakeen edozein 
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plan, programa, proiektu edo jarduera, baita babes-esparruan kokatzen direnak ere 

(NBAParen 5.1 art ikulua).

c. Hegazt i nekrofagoentzako eremu krit ikoetan. Hegazt i horien kontserbazioan edo 

lehengoratzeko aukeretan eragina izan dezaketen jarduketak, Euskal Autonomia 

Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazt i Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planaren 6. 

art ikuluan ezartzen den moduan.

d. Ibilguaren eta ur-bazterren eraldaketa hidromorfologiko adierazgarria eragin dezakeen 

edozein jarduketa. 

e. Geologia-interesdun lekuetan eta ondare geologikoaren beste elementu batzuei loturik, 

haiek eraldatzea edo suntsitzea ekar dezakeen edozein jarduketa.

f. Oro har, naturagunean kontserbatu behar diren Batasunaren eta/ edo eskualdearen 

intereseko habitaten eta espezieen eraldaketa eta suntsipena eragiten dutenean eta 

horien iraupenerako Armañon funtsezko naturagune babestua denean (II. M emoria 

eranskinaren 4. atala).

3.2. Planaren, programaren edo proiektuaren xedearen arabera eta eraginpean egon daitezkeen 

eta kontserbazioaren mende dauden elementuen arabera, planaren, programaren edo 

proiektuaren tamaina edo munta edozein izanik ere. 

a. Baso-antolamenduko planak, basoak antolatzeko proiektuak edo baso-kudeaketa 

jasangarriko plan teknikoak edo bestelako plan eta proiektu baliokideak, bet iere plangintza 

horrek baso-habitaten, sast rakadien, larreen eta horiekin lotzen diren fauna- eta flora-

espezieen arloan (hegazt iak, saguzarrak, basoko bestelako ugaztunak eta intsektu 

saproxilikoak) ezarritako kontserbazio-helburuen lorpenean eragina izan dezakeen 

heinean.

b. Abeltzaintza-ust iapen intentsiboetan animalia-hazkuntzara zuzendutako instalazioak 

eraikitzea edo zabaltzea.

c. Beste pista eta ibilgailu-bide batzuk, zura ateratzeko beste bide batzuk eta beste baso- eta 

abeltzaintza-instalazio batzuk irekitzea, bet iere Batasunaren edo eskualdearen intereseko 

habitaten azalera handietan eta kontserbazioaren mende dauden espezieen gainean 

eragina izan dezaketen heinean. 

d. Baso-biomasaren merkataritza-aprobetxamendurako proiektuak, baso naturalen eta 

erdinaturalen egitura eta funtzioak alda ditzaketen heinean eta egur hilaren presentzia 

murriztu dezaketen heinean.

e. Honako azpiegitura hauen planak, programak eta proiektuak, kokatzeko eta t razatzeko 

beste aukerarik ezean, NBan garatu behar direnak eta aplikatzekoa den ingurumen-

ebaluazioko araudian ezarritako atalaseak gainditzen ez dituztenak:

- NBaren errepide-sarea handitzeko edo hobetzeko jarduketak.

- Saneamenduko, hornidurako eta baliabide hidrikoen erregulazioko planak eta 

proiektuak.

- Kanalizazioak, babesak, dragatzeak eta jalkinen birkokapena eskatuko duten 

proiektuak. 

f. Lurrazaleko eta lurpeko uren hargune eta aprobetxamendu berriak edo egungoen 

aldaketak, bet iere, horiek bakarrik edo beste batzuekin batera, eragin adierazgarria izan 

dezaketenean zona hezeetan eta horien babes-zonetan, habitat  urtarretan eta ibai-ertzeko 
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habitatetan, arrain-faunaren migrazioan eta arrabaroan eta ugaztun eta ornogabe urtarren 

artean.

g. Antolatutako kirol-ekitaldi jendetsuak, hala nola mendi-lasterketak, orientazio-lasterketak, 

mendi-martxak, BTT-martxak, zaldi-martxak eta abar, baita erabilera publikoko 

merkataritza-jarduerak ere, NBaren esparruan osorik edo zat i batean garatzen direnean.

6. KAPITULUA. JARRAIPEN-PLANA

67. artikulua.- Natura Baliabideak Antolatzeko Planaren aplikazioaren aldian behingo ebaluazioa

1. Natura Baliabideak Antolatzeko Plana 6 urtean behin ebaluatuko da. 

2. NBAPan ezarritako polit ika sektorialen erreferentziako erregulazio eta irizpide orientatzaileak 

garatzen dira EKZParen bidez eta NBko erabilerak eta aprobetxamenduak arautzen dituzten 

gainerako garapen-planen bidez. Hartara, horien aplikazioaren ebaluazioa oinarrituko da, zat i 

batean, NBaren Zuzendaritzak lantzen duen jardueren eta emaitzen urteko ebaluazio-memorian. 

Ebaluazio-memoria hori NBaren Patronatuak onartu beharko du, NKLTBren 32.f art ikuluaren 

arabera.

3. M odu osagarrian, aplikatzekoak diren honako adierazle hauetan oinarrituko da NBAParen 

ebaluazioa, kontuan izanik kontserbazioaren mende dauden elementuen arloko NBAParen 

aurreikuspenak:
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Adierazlea
Funtsezko elementuak 

edo kontserbatzekoak
Sektorea

Helburu-balioa 

(gutxi 

gorabeherakoa)

Horizontea edo 

maiztasuna 

(gutxi 

gorabeherakoa)

Baso autoktono gisa birmoldatu diren 

basoberritzeen ha kopurua

Basoak

Fauna eta flora 

mehatxatuak

Kontserbazioa 97 ha
6 urte (urteko 

datua)

Berreskuratutako baso-emakiden kopurua

Basoak

Fauna eta flora 

mehatxatuak

Basogintza-

erabilera

6 urte (urteko 

datua)

Larre-habitatak eta abeltzaintza-jarduera 

kudeatzeko plana

M alda arrokatsuak

Sastrakadiak eta 

larreak

Zona hezeak

Abeltzaintza-

erabilera
6 urte

Barrunbeak kudeatzeko plana

Haitzuloak eta 

barrunbeak

Kiropteroak

Kontserbazioa 6 urte

Kiropteroak kudeatzeko plana

Haitzuloak eta 

barrunbeak

Kiropteroak

Kontserbazioa 6 urte

Itxitura egokituen edo ezabatuen kopurua

Haitzuloak eta 

barrunbeak

Kiropteroak

Flora eta fauna 

mehatxatua

Habitat  mehatxatuak

Hainbat  erabilera

6 urte (urteko 

datua)
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Talka-arriskua eta/ edo elekt rokuzio-arriskua 

murrizteko egokitutako linea kopurua
Hegazt i-fauna Azpiegiturak

 6 urte (urteko 

datua)

Espezie exot ikoak desagerrarazteko eta/ edo 

kontrolatzeko jarduketa kopurua

Fauna eta flora 

mehatxatuak
Hainbat  erabilera

6 urte (urteko 

datua)

Erabiltzen ez diren harrobi eta ebaki 

zaharren inbentarioa, eta Ingurumena 

Lehengoratzeko Plana dutenen kopurua

Paisaia Erauzketa 6 urte

Basafaunarako eta basaflorarako balioa 

duten elementu naturalen, kulturalen eta 

geomorfologikoen inbentario ireki 

georreferentziatua 

NBaren esparrua. 

Kontserbazioaren 

mende dauden 

elementuak

Jarduera 

zient ifikoak eta 

jarraipenekoak

6 urte

Haitzulo eta barrunbeen inbentarioa

Haitzuloak eta 

barrunbeak

Kiropteroak

Ikerketa 6 urte

NBko natura-ondareari buruzko ikerketa-

lanen kopurua eta deskribapena

NBaren esparrua. 

Kontserbazioaren xede 

diren elementu guzt iak

Ikerketa
6 urte (urteko 

datua)

Dibulgazioko, sentsibilizazioko eta 

ingurumen-hezkuntzako jarduketa kopurua

Komunikazioa, 

ingurumen-hezkuntza

NBaren esparrua. 

Kontserbazioaren 

mende dauden 

elementuak

6 urte (urteko 

datua)

Berrikusitako eta NBAPra egokitutako Baso 

Baliabideak Antolatzeko Planen, M endiak 

Antolatzeko Proiektuen edo Plan 

Dasokrat ikoen kopurua

Basoak

Fauna eta flora 

mehatxatua

Zona hezeak

Larreak eta 

sast rakadiak

Basogintza-

erabilera
6 urte 
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Baso-kudeaketa jasangarriko plana Basoak
Basogintza-

erabilera
6 urte

Erabilera Publikoko Plana NBaren esparrua Erabilera publikoa 6 urte

NBko Ehiza Antolatzeko Plan Teknikoa Basafauna Ehiza 6 urte

Lurraldea zaintzeko kontratuen, ingurumen-

kontratuen eta bestelako akordioen 

kopurua eta zenbatekoa

NBaren esparrua

Gobernantza eta 

basoko, 

nekazaritzako eta 

abeltzaintzako 

erabilerak

 6 urte (urteko 

datua)

NBan ebaluazio egokiaren mende dauden 

planen eta proiektuen kopurua
NBaren esparrua Hainbat  erabilera

6 urte (urteko 

datua)

Ibai-karramarro autoktonoa hedatzeko 

plana

Fauna mehatxatuaren 

kontserbazioa
Kontserbazioa 6 urte

Salbuespenez emandako baimenen kopurua 

eta t ipologia

Hainbat  erabilera eta 

erregulazio
NBaren esparrua

6 urte (urteko 

datua)
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68. artikulua.- Babesaren xede diren espezieen eta habitaten kontserbazio-egoeraren aldian behingo 

ebaluazioa

1. EKZPak aintzat  hartuko du aldian behin eguneratzea espezie mehatxatuen populazioen erroldak eta 

inbentarioak. Nolanahi ere, arreta berezia jarriko zaie mehatxu-estatus handia duten Batasunaren 

eta/ edo eskualdearen intereseko espezieei, bet iere NBa funtsezkoa bada espezie horien 

kontserbaziorako (ikus II. M emoria eranskineko 3.2 ataleko habitaten eta espezieen zerrenda). Espezie 

horien populazioen banaketari eta kontserbazio-egoerari eta jasaten dituzten presioei eta mehatxuei 

erreparatuko zaie. 

2. Errolden eta jarraipenen emaitzak helaraziko zaizkio natura-ondarearen kontserbazioaren arloan 

eskumena duen Eusko Jaurlaritzako organoari, bet iere Natura 2000 Sarearen eta flora eta fauna 

mehatxatuen espezie zerrendatuen arloko informazio-betebeharrak bete daitezen. 

3. Habitaten Zuzentarauaren 17. art ikuluaren ebaluazio-aldiarekin bat  etorrita, kontserbazio-neurrien 

betetze-mailari buruzko txostena egingo da, neurri horiek Batasunaren intereseko habitaten eta 

espezieen kontserbazio-egoeran eta helburuetan dituzten ondorioak ebaluatzeko helburuarekin. 

Txosten hori egiteko, Eusko Jaurlaritzaren organo eskudunak kudeaketa-organoari eska diezazkioke 

NBko espezieen eta habitaten banaketaren eta kontserbazio-egoeraren jarraipenari buruzko datuak eta 

informazioa, baita EKZPan aurreikusten diren kontserbazio-neurrien eta jarduketen gauzatze-mailari 

eta eraginkortasunari buruzkoak ere.

4.  Jarraipenen maiztasuna egokitu ahal izango da, jarraipen-sare globalen diseinuan eta inplementazioan 

aurrera egiten den heinean.

5. Hurrengo taulan ematen dira aditzera, kontserbazioaren mende dauden NBko elementuetarako, 

dokumentu honetan ezarritako amaierako helburuen eta helburu operat iboen jarraipena egiteko 

beharrezkoak diren adierazleak. Kasuan-kasuan, finkatuko da abiapuntuko balioa eta, modu 

orientagarrian, erreferentziazko balio objekt ibo bat  eta denbora-horizonte bat .
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Funtsezko 

elementua

Helburu operatiboa

(espezifikoa/ emaitza)
Adierazlea

Hasierako 

balioa edo 

izaera

Erreferentziako 

balio objektiboa

(gutxi 

gorabeherakoa)

Horizontea

(gutxi 

gorabeherakoa)

Jarraipenaren 

maiztasuna 

Txilardi eta larreen habitatak 

kontserbazio-egoera egokian 

mantentzea bermatzen duen 

abeltzaintza-kudeaketa 

egiten da.

Habitaten 

kontserbazioarekin 

bateragarria den 

abeltzaintza-

kudeaketa

Desordenatua Ordenatua 2024 6 urte

Txilardi-larre mosaikoa 

osatzen duten intereseko 

habitaten eta horien 

intereseko espezieen 

gaineko mehatxu-faktoreak 

aurreikusi eta ezabatzen dira

M ehatxuak 

detektatzeko eta 

kuant ifikatzeko 

azterketak

M ehatxuen aurrean 

babesteko neurriak 

hartzen dira

Ez dago

Detektatuta eta 

kuant ifikatuta 2024 6 urte

Txilardi eta larreen 

kontserbazio-egoerari 

buruzko ezagutza-maila 

hobetzen da

Kontserbazio-egoeraren 

jarraipena 

Kontserbazio-egoera

Ezezaguna 

(* ): 4030, 

4090, 6170 

eta 6210

Ezaguna
2024

6 urte

Espezie kalteberen 

kontserbazio-egoera

Txilardi-larre 

mosaikoa

Habitat  horiei lotutako fauna 

mehatxatuaren 

kontserbazio-egoeraren eta 

lehengoratzeko planetan 

ezarritako neurrien 

exekuzioaren jarraipena 

egitea eta haien 

eraginkortasuna ebaluatzea

Espezie kalteberen 

kontserbazio-egoera 

(Spiranthes aest ivalis, 

sai zuria)

Desegokia
Hobekuntza 

adierazgarria 2024 6 urte 

Basoak Baso autoktonoaren egungo Quercus robur harizt i 675,35 ha 772,35 ha 2024 6 urte
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Funtsezko 

elementua

Helburu operatiboa

(espezifikoa/ emaitza)
Adierazlea

Hasierako 

balioa edo 

izaera

Erreferentziako 

balio objektiboa

(gutxi 

gorabeherakoa)

Horizontea

(gutxi 

gorabeherakoa)

Jarraipenaren 

maiztasuna 

azalera gutxienez 97 

hektarea handitzen da

azidofiloen eta 

haltzadi 

kantauriarren azalera 

handitzea (ha)

Baso-habitaten 

kontserbazio-egoerari 

buruzko ezagutza-maila 

hobetzen da

Kontserbazio-egoeraren 

jarraipena

Kontserbazio-egoera

Ezezaguna 

(* ): 91E0* , 

G1.64 eta 

G1.86

Ezaguna 2024 6 urte

Baso-habitatei lotutako 

intereseko espezieen 

kontserbazio-egoerari 

buruzko ezagutza-maila 

hobetzen da

Kontserbazio-egoera Ezezaguna Ezaguna 2021 6 urte

Kontserbazio-egoera

Egitura eta funtzio 

espezifikoak

Desegokia: 

91E0*  eta 

9340.

Txara: 9120, 

9230, 9340, 

G1.64 eta 

G1.86.

Ezezaguna 

(* ): 91E0*

Hobekuntza 

adierazgarria
2024 6 urte

Baso-masa autoktonoen 

naturaltasuna, heldutasuna 

eta egitura-konplexutasuna 

hobetzen da

Hobekien kontserbatutako 

enklabeak egungo egoeran 

mantentzen dira

Naturaltasun-

indizeak
Ezezaguna Ezaguna 2024 6 urte
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Funtsezko 

elementua

Helburu operatiboa

(espezifikoa/ emaitza)
Adierazlea

Hasierako 

balioa edo 

izaera

Erreferentziako 

balio objektiboa

(gutxi 

gorabeherakoa)

Horizontea

(gutxi 

gorabeherakoa)

Jarraipenaren 

maiztasuna 

Hektareako egur 

hilaren bolumena
Ezezaguna 40 m³/ ha 2024 6 urte

Galzoriko espezieen 

kontserbazio-egoera 

(Culcita macrocarpa)

Txarra
Hobekuntza 

adierazgarria

Habitat  horiei lotutako fauna 

mehatxatuaren 

kontserbazio-egoeraren eta 

lehengoratzeko planetan 

ezarritako neurrien 

exekuzioaren jarraipena 

egitea eta haien 

eraginkortasuna ebaluatzea

Espezie kalteberen 

kontserbazio-egoera 

(Woodwardia 

radicans)

Txarra
Hobekuntza 

adierazgarria

2024
3 urte (EP) 

6 urte (VU)

Galzoriko espezieen 

kontserbazio-egoera 

(karramarro 

autoktonoa)

Txarra
Hobekuntza 

adierazgarria

Habitat  horiei lotutako fauna 

mehatxatuaren 

kontserbazio-egoeraren eta 

lehengoratzeko planetan 

ezarritako neurrien 

exekuzioaren jarraipena 

egitea eta haien 

eraginkortasuna ebaluatzea

Espezie kalteberen 

kontserbazio-egoera 

(muxarra)

Desegokia
Hobekuntza 

adierazgarria

2024
3 urte (EP)

6 urte (VU) 

Intereseko espezieen 

populazioen kontserbazio-

egoerari buruzko ezagutza-

maila hobetzen da

Kontserbazio-egoera

Ezezaguna 

(* ): 

Chionomys 

nivalis

Ezaguna 2021 6 urte

Komunitate 

errupikolak
Habitat  errupikolen gaineko 

mehatxu-faktoreak 

aurreikusi eta ezabatzen dira

M ehatxuak 

detektatzeko eta 

kuant ifikatzeko 

azterketak

M ehatxuen aurrean 

Ez dago Detektatuta 2021 6 urte
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Funtsezko 

elementua

Helburu operatiboa

(espezifikoa/ emaitza)
Adierazlea

Hasierako 

balioa edo 

izaera

Erreferentziako 

balio objektiboa

(gutxi 

gorabeherakoa)

Horizontea

(gutxi 

gorabeherakoa)

Jarraipenaren 

maiztasuna 

babesteko neurriak 

hartzen dira

Kontserbazio-egoera Desegokia
Hobekuntza 

adierazgarria
2024

Habitat  horiei lotutako fauna 

mehatxatuaren 

kontserbazio-egoeraren eta 

lehengoratzeko planetan 

ezarritako neurrien 

exekuzioaren jarraipena 

egitea eta haien 

eraginkortasuna ebaluatzea

Galzoriko espezieen 

kontserbazio-egoera 

(Prunus lusitanica, 

Sempervivum 

vicentei)

Txarra
Hobekuntza 

adierazgarria
2024 3 urte

Galzoriko espezieen 

kontserbazio-egoera 

(miru gorria)

Txarra
Hobekuntza 

adierazgarria

Habitat  horiei lotutako fauna 

mehatxatuaren 

kontserbazio-egoeraren eta 

lehengoratzeko planetan 

ezarritako neurrien 

exekuzioaren jarraipena 

egitea eta haien 

eraginkortasuna ebaluatzea

Espezie kalteberen 

kontserbazio-egoera 

(sai zuria)

Desegokia
Hobekuntza 

adierazgarria

2024
3 urte (EP)

6 urte (VU)

Kiropteroak

Zehatz-mehatz ezagutzen 

dira naturagune babestuan 

dauden kiroptero-espezieen 

populazioen banaketa eta 

egoera eta horiek 

kontserbazio-egoera egokian 

mantentzeko faktore 

Kiroptero-espezieen 

banaketa eta 

ugaritasuna 

Ezezaguna Ezaguna 

Dokumentuaren 

indarraldiaren 

amaiera

6 urte 
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Funtsezko 

elementua

Helburu operatiboa

(espezifikoa/ emaitza)
Adierazlea

Hasierako 

balioa edo 

izaera

Erreferentziako 

balio objektiboa

(gutxi 

gorabeherakoa)

Horizontea

(gutxi 

gorabeherakoa)

Jarraipenaren 

maiztasuna 

mugatzaileak

Gehitu egiten dira baliabide 

t rofikoak eta kiropteroen 

joan-etorriak ahalbidetzen 

dituzten elementuak, 

habitataren 

kontserbazioaren eta 

hobekuntzaren bitartez

“ Txilardi-larre mosaikoa”  eta “ Basoak”  funtsezko elementuenak.

Kiropteroak est imatzeko eta 

baloratzeko maila hobetzen 

da, haien garrantzia 

ezagutzera emanez

Sentsibilizazio-

kanpainak
0 ≥ 1

Dokumentuaren 

indarraldiaren 

amaiera

6 urte

(* ) Kontserbazio-egoeraren balorazioan parametroren bat  ezezaguntzat  zehaztu zaien funtsezko elementu gisa hautatutako kontserbazio-xedeak besterik ez dira 

adierazi.
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