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DEKRETU-PROIEKTUA, “Guardiako Aintzirak”  (ES2110021) Kontserbazio 
Bereziko Eremua izendatzen duena, eta eremu horren kontserbazio-neurriak 
onartzen dituena.

Gobernu Kontseiluak 1997ko abenduaren 23an, 2000ko azaroaren 28an eta 2003ko 

ekainaren 10ean egindako bilkuretan hartutako Erabakien bidez, Hegaztientzako 

Babes Bereziko 6 Eremu (BBE) izendatu ziren, eta 52 gune proposatu ziren 

Batasunaren Garrantzizko Leku (BGL) izateko. Proposamena Europako Batzordera 

eraman zen, eta han Batasunaren Garrantzizko Lekuen zerrenda (BGL) onartu zuten 

2004/813/EE eta 2006/613/EE Erabakien bidez. Erabakiok Atlantikoko eta 

Mediterraneoko eskualde biogeografikoei dagozkie, hurrenez hurren, eta hortxe 

kokatzen da gure Autonomia Erkidegoa. “Guardiako Aintzirak” eremua ere jaso zen 

zerrenda hartan.

Habitat naturalak eta flora eta fauna basatiak kontserbatzeari buruzko Kontseiluaren 

1992ko maiatzaren 21eko 92/43/EE Zuzentarauaren 4. artikuluan eta Natura Ondareari 

eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legearen 44. eta 45. 

artikuluetan xedatuta geratu da autonomia erkidegoek, informazio publikoko prozedura 

baten ondoren, BGL guztiak Kontserbazio Bereziko Eremu (KBE) izendatu behar 

dituztela eta eremuok behar bezala kontserbatzeko neurri guztiak ezarri behar 

dituztela, lekuan lekuko habitat naturalaren eta espezieen berezitasunen arabera. 

Kontserbazio neurri horiek izango dira, batetik, kudeaketako planak eta tresnak, eta, 

bestetik, erregelamenduzko neurriak, administratiboak edo kontratuzkoak.

Dekretu honen bitartez “Guardiako Aintzirak” KBEa deklaratzen da eta horri dagozkion 

helburuak eta neurriak onartzen dira. Alabaina, eremu hau bi Naturagune Babestu 

mota da: Biotopo Babestua da eta Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremua 

da. Hortaz, 1/2014 Legegintzako Dekretuaren, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina (NKLTB) onartzen 

duenaren, 18. artikuluak ezartzen duenari jarraituz, “eremu honetako plangintza-

J0D0Z-T0HX6-NJB5 en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
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mekanismoak dokumentu bakar batean koordinatu beharko dira, eremuaren 

kudeaketa-planean, kategoria bakoitzaren arabera aplikatu daitezkeen araubideek 

osotasun koherente bat osatzeko helburuarekin”.

Arau horrek tipologia bientzat aurreikusitako dokumentu bakarra, “Gaurdiako Aintziren” 

kasuan, honako hiru Dekretuak integratuta lortzen da: 417/1995 Dekretua, irailaren 

19koa, Laguardiako Carralogroño, Carravalseca eta Prao de la Paul aintzirak 

babestutako biotopo deklaratzeko dena; horren aldaketa ekarri zuen 255/1998 

Dekretua, Musco izena duen aintzira biotopo horren eremuan sartu ahal izateko dena; 

eta 34/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, ingurune hidrikoari lotuta dauden 

kontserbazio bereziko eremuetarako (KBE) eta hegaztien babes bereziko 

eremuetarako (BBE) arau orokorrak onartzen dituena.

Baina, kontuan hartu behar da Eusko Jaurlaritzak eta Foru Organoek dituzten baterako 

eskumenek koordinazio ahalegin berezia eskatzen dutela: Naturagune Babestuen 

mota biak deklaratzea Eusko Jaurlaritzari dagokio, betiere, (NKLTBaren 19.1 

artikulua). Aldi berean, KBEetan kontserbazio helburuak eta arauak onartzea Eusko 

Jaurlaritzaren eskumena da (NKLTBaren 22.5 artikuluaren lehenengo atala) eta 

neurriak onartzea Foru Organoei dagokie (NKLTBaren 22.5 artikuluaren bigarren 

atala). Tresna horiek guztiak EHAAn argitaratu behar dira, edonola ere.

Kontserbazio Bereziko Eremua izendatzeari dagokionez 92/43/EEE Zuzentarauaren 

eskakizunak betetze aldera, “Guardiako Aintziren” ikerketan sakondu da eta, horren 

ondorioz, Batasunaren intereseko habitaten distribuzioa eskala egokian adierazi da 

eta, aldi berean, euren kontserbazio egoera ebaluatu da. Halaber, eremu horretako 

fauna eta flora espezien distribuzio eta kontserbazio egoera aztertu da.

Guardiako Aintzirak aintzira endorreikoen gune garrantzitsua dira, izan ere, distribuzio 

arearen ipar mugan baitaude. Bertan Batasunaren intereseko bost habitat daudela

egiaztatu da, horietatik bi lehentasundunak, eta aipagarriak dira landaredi 

halofiloarekin erlazionaturikoak, ur gezarekin loturikoak eta larre xerofiloak. Lekuan, 

Fauna eta Flora Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoko arriskuan edo kaltebera

kategoriako bost flora espezie agertzen dira, gutxienez. Aipatzeko da 2009/147/EE 

Zuzentarauren I. Eranskineko 13 hegazti espezie agertzen direla, gutxienez, eta anfibio 

espezie batzuen, bisoi europarraren eta igarabaren presentzia nabarmentzeko da ere 

bai. “Guardiako Aintziren” kasuistika horrek aintzira gune horrentzako berariazko 

Dekretu proiektuari ekitea gomendatzen du.



Horretaz gain, lan zehatzek erakutsi dute habitat mota desberdinen azalerak ez 

datozela bat lehenago jasotakoekin eta, Euskal Autonomia Erkidegoak proposaturiko 

lekuen zerrendarekin batera, Europako Batzordeari jakinarazitakoekin. Lan zehatzek 

habitat jakin batzuen interpretazioa zuzentzea ahalbidetu dute eta egiaztatu ahal izan 

da zenbait lekutan formularioan aipaturiko habitat batzuk ez daudela eta, aldiz, badirela 

hasiera bateko proposamenean ez zeuden habitat mota batzuk.

KBEaren eta Biotopoaren azkeneko mugapenak lan eskalaren hobekuntza ekarri du 

eta zabaldu egin da zenbait lursail publiko zein pribatu barnean hartzeko. Lursail horiek 

hiru aintzira endorreikoak lotzen dituzte eta Prao de la Paul zabalera nahikoaz 

inguratzen dute. Horretaz gain, eskala eta katastroa doitu dira. Azalera hori 

gutxienezkotzat jotzen da ur ekosistemon arazo nagusiei aurre egiteko, arroko 

lurzoruaren erabileratik datozenak, alegia. KBEa zabaltzea, benetan eraginkorra izan 

dadin, Europako Batzordearen Erabakiaren bidez balioetsi behar da, horregatik, 

eremuaren mugapenaren kartografiak mugapen-marra biak jasotzen ditu, eta eremu 

handituaren mugapen berriaren eraginkortasuna eta kontserbazio neurrien aplikazioa 

Dekretu honen Bigarren Azken Xedapenean ezarritakoaren arabera baldintzatuta 

dago.

Babespeko Eremu Periferikoari dagokionez, lau aintzira endorreikoen arro osoak 

hartzen ditu (interesdun habitatak barnean hartzearren han-hemenka zabalduta) eta, 

Prao de la Paulen kasuan, lursailetara eta errealitatera egokituta.

Kontserbazio Bereziko Eremua izendatzeko prozeduran gizartearen parte-hartzea ere 

hartu da kontuan, 27/2006 Legearen, uztailaren 18koa, ingurumenaren arloan 

informazioa eskuratzeko, publikoak parte hartzeko eta justiziara heltzeko eskubideak 

arautzen dituena, printzipioak jarraituta. Prozesu horretan gizarte- eta ekonomia-

interesen ordezkariek hartu dute parte. Parte hartzeko kanalak zabalik egon dira 

izapide osoan zehar horretarako propio sortutako web gunean 

(http://www.euskadi.eus/natura2000) interesdun publikoarentzako komunikazioen 

bidez. Web gune horretan eremu honi buruzko informazioa eguneratuta egongo da.

Guardiako Aintziren kontserbazio-tresnak Europako Batzordeak ezarritako printzipioei 

jarraituta, hartara eremuan dauden 92/42/EEE Zuzentarauan jasotako habitat eta 

taxonek dituzten behar ekologikoei erantzuteko.

Horrenbestez, apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuz onetsitako Euskal 

Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 22.5. 



artikuluan eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 

42/2007 Legearen 44. eta 45.1 artikuluetan ezarritakoa betez, jendaurrean jarri 

ondoren, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuak proposatuta, eta Gobernu 

Kontseiluak –2015eko x-aren x-an egindako bilkuran– eztabaidatu eta onartu ondoren, 

honako hau

XEDATZEN DUT:

1. artikulua.– Helburua eta lurralde-eremua.

1.- Kontserbazio Bereziko Eremu (aurrerantzean, KBE) deklaratzen da “Guardiako 

Aintzirak” eremua (ES2110021), Arabako Lurralde Historikoan baitago.

2.- Kontserbazio Bereziko Eremu horren mugaketa Dekretu honen I. eranskinean dago 

jasota. Eranskin horretan, deklaratzen den Kontserbazio Bereziko Eremu horren bi 

mugaketa adierazten dira: batetik, Europako Batzordearen 2006/613/EE Erabakiari 

(Mediterraneoko eskualde biogeografikoan Batasunaren Intereseko Lekuen zerrenda 

onartzeari buruzkoa dena) dagokion mugaketa, eta, bestetik, mugapen eguneratua, 

KBEaren zabaltzea dakarrena.

3.– Irailaren 19ko 417/1995 Dekretuak deklaratutako eta irailaren 29ko 255/1995

aldatutako “Guardiako Aintzirak” gunearen Biotopo Babestuaren mugapena aldatzen 

da, KBEaren mugapenarekin bat etor dadin.

4.- Halaber, “Guardiako Aintzirak “ gunearen Biotopo Babestuaren Babespeko Eremu 

Periferikoaren mugapena aldatzen da eta KBEan ere eraenduko duena.

5.- KBEan et Guardiako Aintzirak gunearen Biotopo Babestuan eraenduko duten 

kontserbazio neurriak, II. Eranskinean jasotakoak, onartzen dira Dekretu honen 3. 

artikuluan ezarritako edukiarekin eta NKLTBaren 18. artikulua xedatutakoa 

betetzearren.

2. artikulua.– Xedea.

1.- Arau honen xedea honakoa da: Kontserbazio Bereziko Eremuan (KBE) bermatzea 

Europar Batasunaren intereseko habitat naturalak eta basoko fauna- eta flora-



espezieen habitatak kontserbazio-egoera onean mantentzen direla edo egoera 

horretara berriro ekarriko direla. Habitat horiek ezarrita daude Kontseiluak 1992ko 

maiatzaren 21ean emandako 92/43/EEE Zuzentarauan, habitat naturalak eta basoko 

fauna eta flora babesteari buruzkoan. Horrez gain, arauaren helburua da hegazti-

espezieen biziraupena eta ugalketa ziurtatzea dagokion distribuzio-eremuan, eta, 

bereziki, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak basoko hegaztien kontserbaziori 

buruz 2009ko azaroaren 30ean emandako 2009/147/EE Zuzentarauaren I. 

eranskinean adierazitako espezieena, bai eta eranskin horretan adierazi ez diren baina 

gurera iritsi ohi diren espezie migratzaileena ere. Horren guztiaren azken helburua da 

ahalegina egitea Europako lurraldean biodibertsitatea kontserbatuko dela bermatzeko.

2.- Kontserbazio Bereziko Eremuan araubide orokor hau aplikatuko da: 92/43/EEE 

Zuzentarauak ezarritakoa, eta Natura Ondareari eta Biodibertsitateari buruzko 

abenduaren 13ko 42/2007 Legean ezarritakoa.

3.- Orobat, aplikatzekoa da 34/2015 Dekretua, martxoaren 17koa, ingurune hidrikoari 

lotuta dauden kontserbazio bereziko eremuetarako (KBE) eta hegaztien babes 

bereziko eremuetarako (BBE) arau orokorrak onartzen dituena.

3.artikulua. Kontserbazio-neurriak.

1.- Apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuz onetsitako Euskal Autonomia 

Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 22.4 artikuluarekin Bat 

etorrita, II. Eranskinak honakoak jasotzen ditu: deklarazioa justifikatzen duten 

Batasunaren intereseko habitat-motak eta animalia- eta landare-espezieak, haien 

kontserbazio-egoerari buruzko balorazioa, tokiaren kontserbazio-helburuak, 

kontserbaziorako erregulazioak eta jarraipen-programa.

3.- Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako 

Zuzendaritzaren Erabakiaren bidez, Dekretu honen eranskin modura, Arabako Foru 

Aldundiak eremu honetarako onarturiko kudeaketa-jarraibideak eta –neurriak

argitaratuko dira, apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuz onetsitako Euskal 

Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginaren 22.5 

artikuluarekin bat etorrita.



4. artikulua.- Funtsezkoa ez den berrikuspena edo aldaketa

I. eta II. Eranskin horietan funtsezkoa ez den berrikuspen edo aldaketarik behar izanez 

gero, egoerak berak edo eskura dauden ezagutza tekniko eta zientifikoek hala egitea 

eskatzen badute, ingurumenaren alorrean eskumena duen sailburuak emango duen 

Agindu baten bidez egingo da, eta, betiere, 92/43/EEE Zuzentarauaren 11. eta 17. 

artikuluetan ezarritakoa beteaz. Izan ere, helburua baita kontserbazioa eta kudeaketa 

moldaerraz, etengabe eta malgu baterantz joatea. Prozedura horretan, bermatu egin 

behar da herritarren parte-hartzea benetakoa eta eraginkorra izango dela, 26/2007 

Legeak ezarri bezala; eraginpean dauden administrazioei eta erakundeei kontsulta 

egingo zaie eta Naturzaintzaren txostena jasoko da.

5. artikulua. Arau-hausteen eta zehapenen araubidea

Dekretu honi aplikatu beharreko zehapen-araubidea ondoko arauetan azartzen da:

apirilaren 15eko 1/2014 Legegintzako Dekretuz onetsitako Euskal Autonomia 

Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bateginean, eta Ondare naturalari 

eta bioaniztasunari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 Legean.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Ingurumenaren alorreko sailburuari baimena ematen zaio Eusko Jaurlaritzaren izenean 

egin ditzan legeak ezarritako tramite eta komunikazio guztiak, bai Estatuaren 

Administrazio Orokorraren aurrean, bai Europar Batasunarenean, eta, hala badagokio, 

neurriak ezartzeak eragingo duen kostu ekonomikoaren zenbatespena ere, 92/43/EEE 

Zuzentarauaren 8. artikuluak ezarritakoa betetze aldera.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indarrik gabe geratzen dira 417/1995 Dekretuaren, irailaren 19koa, Laguardiako 

Carralogroño, Carravalseca eta Prao de la Paul aintzirak babestutako biotopo 

deklaratzeko denaren 2. eta 5. artikuluak; eta 55/1998 Dekretuaren, irailaren 29koa, 

Carralogroño, Carravalseca eta Prao de la Paul izeneko aintzirak babestutako 

biotopotzat deklaratzen zituen dekretua aldatzen duena, Musco izena duen aintzira 

biotopo horren eremuan sartu ahal izateko denaren 2. artikuluaren 2., 3. eta 4. atalak.

AZKEN XEDAPENAK



Lehenengoa.- Europako Batzordearen 2006/613/EE Erabakian Mediterraneoko 

eskualde biogeografikoan Batasunaren Intereseko Lekuen zerrenda onartzeari 

buruzkoa denean, jasotako mugapena KBEan zabaltzeari dagokionez, indarrean 

sartuko da Ingurumen eta Lurralde Plangintzaren Saileko titularraren Agindua, 

Batzordearen Erabakiaren berri emango duena, EHAA argitaratu eta biharamunean. 

Momentu horretan izango dira eraginkorrak eremuan Dekretu honetan aurreikusten 

diren kontserbazio neurriak. Ordura arte, 92/43/EEE Zuzentarauaren 6.3 eta 6.4 

artikuluetan eta Natura Ondarearen eta Biodibertsitatearen abenduaren 13ko 42/2007 

Legearen 45. artikuluaren 4., 5. eta 6. ataletan ezarritako prebentziozko erregimena 

aplikatuko da.

Bigarrena.- Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean 

sartuko da indarrean dekretu hau, aurreko xedapenean KBEaren zabaltzerako 

aurreikusi den erregimena salbuetsita. 

Vitoria-Gasteizen, 2015eko XXXaren XX(e)(a)n.

Lehendakaria,

Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburua

I. ERANSKINA

MUGAPENA

II. ERANSKINA

GUARDIAKO AINTZIRAK KBE-AREN INFORMAZIO EKOLOGIKOA, 

KONTSERBAZIO-HELBURUAK, KONTSERBAZIORAKO ARAUAK ETA JARRAIPEN-

PLANA


