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IFE Tremedal proiektuaren baitan Iberiar
Penintsularen iparraldeko 25 hezegune zaindu
eta lehengoratzea dago. Toki horietan guztietan, ezagutza hobetzeko eta jarraipena
egiteko ekintzak egin dira, eta 16tan, gainera,
lehengoratzeko lanak ere bai.
Life+Tremedal proiektua garatzea lagungarria
izan da gauza gehiago jakiteko Iberiar
Penintsularen iparraldeko zohikaztegietako
habitatez nahiz txilardi hezeez, bai zientziaren
aldetik, bai teknikoki. Egiaztatu da ez dagoela
4010 habitata Iberiar Penintsulan, eta era
berean, egiaztatu da badaudela 4020*, 7110*,
7120, 7130*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230 eta
91D0*, habitatak Eskualde Atlantikoari atxikitako lurraldeetan, eta 7110*, 7140, 7150, 7210*,
7220*, 7230, 91D0* habitatak, berriz, Eskualde
Mediterraneoan. Life+ Tremedal proiektuaren
bidez eskuraturiko informazioa funtsezkoa da,
lurralde horietako Natura 2000 Sareko babesguneetako datu normalizatuen formularioak
egokitze aldera, eta era berean, eskualde
biogeografiko Atlantikoko eta Mediterraneoko
erreferentzia-zerrenda egokitzeko.
Proiektua garatzean ikusi da txilardi hezeen
eta zohikaztegi ekosistemen habitat-azalera
garrantzitsuak ez daudela sartuak Natura 2000
sareko guneetan. Egiaztatu da, halaber, nekez
jo daitekeela ontzat zohikaztegi habitaten eta
txilardi hezeen kontserbazio egoera, ez Natura
2000 Sareko guneen artean, ez horietatik
kanpo. Holako habitaten galera handienak
Iberiar Penintsularen iparraldeko mendebaldeko nahiz erdialdeko muturretan daude,
eraikuntza-proiektuak garatzearen ondorioz,
eta gune horietan bazkaleku artifizialak egin
direlako edo koniferoak eta eukaliptoak landatu
direlako.

©Argazkiak eta ilustrazioak guztiz edo partzialki kopiatzea aurretiko egileen baimenik gabe debekatuta dago
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proiektuko ekintzak
eta guneak
L IFE-TREMEDAL, proiektu bateratua da,
zohikaztegiak eta ingurune higrofiloak
hobeki kudeatzeko.
Proiektuko bazkideak (Galizia, Picos de Europa,
EAE eta Nafarroa) 2012an hasi ziren honelako
lanak garatzen, bakoitza bere lurraldean:
- Habitat higrofiloak lehengoratu eta denboran
kontserbatzeko proiektuak.
- Proiektuaren xede diren habitat higrofiloei
buruz eta guneei buruz gehiago jakiteko
lanak.

Alkurruntz, ikuspegi orokorra, Nafarroa

- Informazio eta sentsibilizazio ekintzak, hezegune kontinentalek ingurumenari begira
ematen dizkiguten balioak eta zerbitzuak jakinarazteko.
Proiektuko gune gehienak zohikaztegi eta
zohi-kaztegi-eremuen tipologian sarturikdaude:
• Zohikaztegiak: Vega de Liordes / Posada de
Valdeón, Leon (Kontserbazio Bereziko Eremua,
Picos de Europa KBE-Gaztela eta Leon).
• Zohikaztegiak: Vega de Comeya / Cangas de
Onís, Asturias (Picos de Europa KBE-Asturias).
• Usabelartzako zohikaztegia (Leitzaran KBE /
Andoain, Gipuzkoa).
• Jaizkibelgo esfagnadiak (Jaizkibel KBE /Pasaia,
Hondarribia eta Lezo, Gipuzkoan).

Belateko zohikaztegia, Nafarroa
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• Nafarroako zohikaztegiak eta esfagnadiak
(17 guztira), gehienak Baztanen. Zohikaztegi hauek dira nabarmentzekoak:
Belate (Belate KBE), Arxuri (Orabideko
Erreka KBE eta Arxuriko zohikaztegia),
Azaldegi (Aldude Mendia KBE) eta Baigura
(Batasunaren Garrantzizko Lekua, Artxuga
Mendia, Zarikieta eta Aretako Mendiak BIL).
Eta Nafarroako esfagnadiak hauek dira:
Alkurrunz (Orabideko Erreka KBE eta
Arxuriko zohikaztegia), Okolin (Belate KBE)
eta Argintzu (Aldude Mendia KBE).
Bestalde, badira Miño ibaiaren goi-arroko
ibai-sistemari lotuta dauden hiru hezegune (Parda-Ladra-Támoga KBE, Lugo): Isla
de San Roque, Cospeitoko aintzira eta Ollos
de Begonte. Ollos de Begonteko hezeguneak jatorri karstikoa du, baina haren
funtzionamendua estuki dago lotua ibaisistemarekin.

Lago Caicedo Yuso-Arreo, Araba

Azkenik, Caicedo Yuso-Arreoko Lakua dago
Tremedalen sartua; igeltsuen gaineko
hezegune karstikoa da, 14 ha inguruko
azalera du, 20 metrotik gorako sakonera,
EAEko aintzira-sistema natural bakarra da,
eta arras berezia da jatorriari begira,
gatzezko tximinien gainean osaturiko
aintzira ezagun bakarrenetakoa baita Iberiar
penintsulan.
Ollos de Begonte, Lugo
5

natura sarea
eta life
finantzaketa
T

remedal proiektuaren helburua da Europan
interes berezitzat jotzen diren habitatak eta
espezieak lehengoratu eta kontserbatzea
(zohikaztegiak, belaze hezeak, aldi baterako
istilak, ibaiertzeko basoak, etab.).

Orthetrum coerulescens

Habitat eta espezie horietako asko Habitatei buruzko Zuzentarauan daude jasota
(92/43/CEE Zuzentaraua), eta iritzi guztien
arabera, zuzentarau hori lege-tresnarik
garrantzitsuena da Europako biodibertsitatea kontserbatzeko.
Habitat Zuzentarauak Biodibertsitatea zaintzeko
sare europar bat sortzea agindu du: Natura
2000 Sarea. Horren haritik, Tremedaleko hezegune gehienak Natura sarean sartuta daude;
beraz, proiektuarekin bat egin diren ekintzak
aurrerapauso nabarmenak izan dira, aipatu
guneak kudeatzeko planetan sarturiko neurriak
aplikatzeko.

Europako Batzordearen bisita
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Eremuan (KBE) sarturik dago. Gauza bera Jauregiaroztegiko hezeguneari dagokionez (AuritzNafarroa), “Irati, Urrobi, Erro ibai-sistema” KBEan
sartua. Guneak Sarean sartzeko prozesua LIFE
baino lehen hasia zen, baina nolanahi ere oso
gauza ona izan da, horrekin batera ekintza
aunitz egin baitira azken hamar urte honetan
Nafarroako zohikaztegiak eta zohikaztegieremuak kontserbatzeko (LIFE Tremedal proiektukoak barne).

Hezeguneen Nazioarteko Eguna, Begonte, Valadouro

Tremedalek halaber balio izan du beste gauza
bat kontuan hartzeko habitaten eta espezieen
kontserbazioaz mintzo garenean, hots, konektibotasuna edota “ikuspegi osoa”.

Zuzentarau horren aplikazioan aurrerapausoak
izate aldera, Europar Batasunak natura
zaintzeko proiektuak laguntzen ditu diruz, LIFE+
“Natura eta Biodibertsitatea” programaren
bitartez. Tremedali ere laguntza eman zaio;
zehazki, LIFEk proiektuaren erdia finantzatu du
(2.824.867€).

Nafarroan, Tremedal proiektua tresna gisa
erabili nahi izan da hasieratik, bertako
zohikaztegi eta esfagnadiak garrantzitsuenak
zaintzeko behar ziren neurriak garatzeko, eta
horretarako, beharrezkoa zen proiektuan txertatzea Natura 2000 sarean sartuta ez zeuden
gune garrantzitsu batzuk. Zerikusia duten habitaten eta espezieen bakantasuna kontuan
hartuta, eta haien bakartze maila handiari
erreparatuta, beharrezkoa da guneen kontserbazioa bermatzea, toki egokiak izan baitaitezke
espezieak gordetzeko, populazioak galtzen
badira.

Tremedalen sarturiko hezegune batzuk Natura
Sarean sartu dira, proiektua gauzatu bitartean.
Arxuriko zohikaztegia, adibidez (Baztan, Nafarroa); horrela, gaur egun, “Orabideko Erreka eta
Arxuriko zohikaztegia” Kontserbazio Bereziko

Gune horiek Tremedalen sartzea, azken urteotan hartu diren beste neurri batzuekin
batera, lagungarria izanen da hezegune horien
kontserbazioa bermatzeko, Natura Sarean
sartuta ez badaude ere.

Eriophorum angustifolium
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tremedaleko ekintza aunitzek

habitat eta espezieendako
baldintza hidrologiko egokiak
lehengoratzea dute xede

Belateko zohikaztegiko dikeak, Nafarroa

Insua de San Roquen sortutako istila, Lugo

L ehenik eta behin, hezeguneak nola funtzionatzen duen jakin beharra
dago, zer aldaketa izan dituen denboraren joanean, eta lehengoratu ote
daitekeen. Beharrezkoa da, halaber, hobetu nahi ditugun habitaten eta
espezieen premia zehatzak jakitea. Aunitzetan, ekintzak itxuraz errazak dira
gauzatzeko, baina aurrez dena zehatz-mehatz aztertu behar da, landan
bertan den-dena sakon berrikusi, ekintzen jarraipen zorrotza egin, eta
bereziki, emaitzak etengabe ebaluatu, haiek lortu ahala.
Caicedo Yuso – Arreo Aintzira Tremedaleko guneen artean, aintzira
horretan bakarrik erosi dira lurrak. Zehazki, 12,7 ha: azalera horretatik, 9,6 ha
nekazaritzarako erabiltzen ziren; 1,3 ha, hezeguneko landaredia higrofiloko
eremuetan zeuden; 0,9 ha-ko azaleran baso-masa bat zegoen (arteak)
aintzira ondoko malda handienetan, eta azkenik, beste hiru lurzati (0,9 ha)
abandonatuak zeuden, berezko larreek hartuta. Lurrak erosteari esker egin
dira aintzira lehengoratzeko proiektuan sarturiko gainerako ekintzak.

Caicedo Yuso-Arreo aintzira, Araba
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Butxadura Belateko zohikaztegian, Nafarroa

Usabelartzako zohikaztegiaren ikuspegi orokorra, Gipuzkoa

Eryngium viviparum

Ollos de Begonte

Cladium mariscus landaketa Ollos de Begonten

Drosera intermedia

Lehenik eta behin, sestra-kurbak aztertzeari
esker ohartu ginen zer eremu goratu ziren,
aintzirako urak lurrik har ez zezan edo lur
gutxiago har zezan. Nekazaritza lurren ondoko
aintzira ertz osoan, ildo-bizkarrak eta lur metak
identifikatu ziren. Horren osagarri, lurraren
zeharkako katak egin ziren, aintziraren jatorrizko
maila jakiteko, eta hori aise identifikatzen zen,
gai organikoaren metaketaren kolore ilunagatik.
Profil hori lagungarria gertatu zen, eremu
horiek zenbateraino hondeatu behar ziren
jakiteko.
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tzian. Proiektuko helburuen artean, habitatik
nabarmenena “aldi baterako istilak” ziren. Europa
mailako habitat interesgarria da, eta gainera,
bertan hazten da Habitat Zuzentarauan jasotako
lehentasunezko flora espezie gutxietako bat:

populazioak ere aurkitu dira: Luronium natans
eta Pilularia globulifera, bi landare urtarrok
espezie mehatxatuen Katalogoan sartuta
baitaude; lehena estatukoan, eta bigarrena,
Galiziakoan.

Eryngium viviparum “cardiño da lagoa”. Zehazki,
azaleko baltsak hondeatu dira, udaldian eremu
jakin batzuen istiltzea eragiteko. Zuzenketa
topografikorako lanez gain, Eryngium viviparum
espeziearen populazioak sendotu ziren, aurrez
mintegietan hazitako landareak landatuz,
betiere inguruan bildutako haziekin.

Bestalde, Ollos de Begonten (Lugoko beste
hezegune bat), Cladium mariscus espeziearen
populazioak sustatu nahi izan dira, lehentasunezko habitata baita Europan. Horretarako,
zuzendu egin dira labadero zahar bati zerbitzua
ematen zioten ur hodiek eragindako kalteak,
eta behar bezalako baldintzak sortu dira, istilak
sortzeko eta luzeago irauteko.

Guztira, 3.700 m2-ko azalerako uholde eremua
lehengoratu da, eta espero da Cladium mariscus
landare espeziearen lehentasunezko habitata
lehengoratzea.

Cospeito aintziran habitatak hobetzeko egin
diren lanak onuragarriak ere izan dira beste
espezie urtar batzuentzat.

Beste adibide bat Cospeito aintzira eta San
Roque Uhartea dira, biak ere Lugoko probin-

Horrela, cardiño da lagoa espeziearen populazioak finkatzeaz gain (lehentasunezko espeziea
Europan), mehatxatutako beste bi espezieren

Landa-lana

pistak eragindako drainatze-efektuari aurre
egiteko lanak izan dira. Usabelartzak zohikatzmeta bat du, eta zenbait aldetan, metro eta
erdiko sakoneratik gorakoa.
Belaten zurezko dikeak ezarri dira, drainatzeen
eragina zuzentzeko, eta zohikaztegiaren funtzionamendu hidrologikoa lehengoratzeko. Aipatu
dikeak jartzeko tokiak erabaki dira, aurrez egindako altxatze topografiko zehatzarekin bat.

Molde berekoak izan dira Usabelartzako
zohikaztegian zuzenketa hidrologikorako egin
diren lanak, Gipuzkoan bakarra baita eta habitat
horren laginik onenetakoa EAEn; horrela,
zohikaztegia alde batetik zeharkatzen zuen
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artzaintza hezeguneetan eta,
bereziki, zohikaztegietan; eztabaida
etengabea aztergai tremedalen
Proiektuko gune batzuetan egiaztaturikoaren arabera, sektore batzuetan
azienda karga handiegia zegoen, eta horrek kaltea eragiten zion zohikaztegiko
habitaten garapenari. Hori gertatu zen, adibidez, Vega de Comeya gunean,
Asturiasko Picos de Europa aldean. Izan ere, toki oso erosoa da azienda gobernatzeko, eta horregatik, behi eta zaldi azienda erruz biltzen da artzaintza
garaian. Horrela, proiektuaren arabera, azienda eta basa belarjaleak ez dira hiru
lurzati itxitan sartuko (1.319, 757 eta 740 m2-ko azalerako itxiturak), proiektuan
zehar landare-estalkiaren, lurzoruaren eta mikrotopografiaren bilakaera
aztertzeko, eta era berean, etorkizuneko kudeaketa-neurriak finkatzeko,
azienda jarduera tradizionalaren eta zohikaztegien kontserbazioaren arteko
oreka lortze aldera.
Era berean, Vega de Liordesko zohikaztegian, Picos de Europako Leon aldean,
bi lurzati aukeratu ziren azienda kanporatzeko; baten perimetroa 140 m da,

Vega de Comeyako hesitua
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Vega de Comeya, Picos de Europa Parke Nazionala, Asturias aldean

13

zohikaztegiaren alde batean (Salix hastata
subsp. picoeuropeana hazten dena), eta
bestea, berriz, 90,29 m da perimetroan,
Juncus balticus subsp. cantabricus hazten den
aldean. Kasu honetan, nekeza izan da, gunea
toki iristezinean dagoelako; horregatik, materiala helikopteroz garraiatu zen.

Itxituraren xehetasuna, Vega de Liordes

Azienda ez sartzeko eta landaketak egiteko
lurzatiak Belaten (Nafarroa)

Belaten nabarmen hobetu da zohikaztegiko
landarediaren egoera, hainbat arrazoi direla
medio: dikeak 2008an paratzen hasi eta
Tremedal proiektuaren garaian segida eman
izana (2012-2015); artzaintza garaia eta
abere kargak arautu izana, eta bazterrak
ongarritzeari eta kareztatzeari utzi izana.
Xuriainen paratu den itxiturak eragin da,
landarediaren estaldura eta altuera nabarmen areagotu dira itxituraren barnean, eta
espezieak gehiago loratzen dira eta fruitu
gehiago ematen dute. Halaber, alderik higatuenetan paraturiko landare-sareak onuragarriak izan dira landarediarentzat, eta hainbat
espeziek bazkalekuak eta txilardiak nabarmen
kolonizatu dituzte. Landare-sareak onak dira
haizeak eta euriak eragindako higadura
gelditzeko, eta onuragarriak ere hezetasuna
mantentzeko.
Azienda erregulatzearekin batera, Belaten eta
Xuriainen esperientzia pilotu bat egin da
zohikaztegietako espezie bereizgarriak lekuz
aldatu eta landatzeko, eta arrakastatsua
gertatu da. Zohikaztegiko espezie bereizgarri
hauek arrakastaz landatu dira: Narthecium
ossifragum, Eriophorum angustifolium, Carex
echinata eta esfagnoak.

Vega de Liordesko zohikaztegia, Picos de Europa (Leon)

Arxuriko
zohikaztegia
Nafarroako
zohikaztegirik handienetakoa da luzezabaleran, eta zohikatz-metarik garrantzitsuenetako bat dauka. Halaber, garrantzitsuenetako bat da, espezie babestu eta
mehatxatu asko daudelako. Itxitura bat,
hain zuzen ere, jarri da Europako interesa
duen Spiranthes aestivalis orkidea hazten
zen aldean; horrela frogatuko da aziendarekin zerikusia ote duen orkidea azken
urteotan bertatik desagertu izanak.

Arxuriko zohikaztegiko itxituraren xehetasuna, Nafarroa

Ildo berean, Arxuriko zohikaztegian (Baztan)
bi itxitura paratu dira (100 eta 110 m-ko
perimetrokoak hurrenez hurren), aziendak
zohikaztegiko eremu guztien bilakaeran zernolako ondorioak eragiten dituen aztertzeko.
Baina aziendak (behi-aziendak, batez ere)
badu eremu jakin batzuetara joateko joera,
eta horregatik da beharrezkoa jakitea zernolako eragina sortzen duen habitaten
gainean, etorkizunean kudeaketa neurriak
ezartze aldera.
Landare-sareen xehetasuna, Xuriain, Nafarroa
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Arxuriko zohikaztegia, Nafarroa
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Jaizkibelgo esfagnadiei dagokienez (Gipuzkoa), orain arte azaldutakoaren kontrakoa gertatzen
zen. Izan ere, aurreko urteetan
aziendarendako itxiturak jarriz,
abereak kontrolatu dira esperientzia pilotu gisa, eta horren
ondorioz, guneak ongi lehengoratu dira arlo edafologiko eta
Jaizkibelgo itsas ertz bereizgarria, Gipuzkoa
hidrikoetan; landareei buruzko
emaitzetan, aldiz, denetarik izan
da. Gune bakoitzak bere berezitasunak bazituen ere, aziendarik gabe
landareak zakartu dira oro har, eta hobetu nahi ziren habitatetakoak ez diren
espezieak agertu dira. Gainera, intereseko espezie heliofiloak galtzen ziren,
hala nola Pinguicula lusitanica edo Drosera intermedia intsektujaleak, hots,
zohikaztegietako habitat aitzindarietako espezie bereizgarriak eta EAEko
Espezie Mehatxatuen Katalogoan sartuak. Kasu honetan, ekintzen xedea izan
da itxiturak egokitzea, azienda sartzea ahalbidetzeko.
Alkurrunzko gunea ere (Nafarroa) Jaizkibelgoaren antzeko egoeran zegoen,
azienda kanpo utzi baitzen ur-hartune bat babesteko, eta horren ondorioz,
landaredia nabarmen zakartu edo laztu zen. Alkurruntzen, atakak paratu dira,
azienda kontrolpean sartzeko, eta bidenabar, ur-hartunea babesteko.

Alkurrunzko ikuspegi orokorra, Nafarroa
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Pinguicula grandiflora
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Aurrez ezarritako jarraibideak erabiltzen dira,
germoplasma bildu, gorde eta kontserbatzeko
prozesu guztia egiteko, xede-espezieen ezaugarri fenologikoak kontuan hartuta. Prozedurak
honakoak barnebiltzen ditu, hala nola bilketadatak planifikatzea, landare landua lortzea,
bilketa lana bera egitea kokapen egokietan,
haziak arretaz garbitu eta lehortzea, haziak
hotzean eta hezetasunik gabe ontziratzea, eta
ernatze-probak egitea.

germoplasma bildu,
gorde eta zaintzea

Lanen ondorioz, espezieak lantzeko protokolo
osoak lortzen dira aztertu diren espezieei dagokienez.

Tremedalgo zeharkako ekintza bat germoplasma bildu, gorde eta zaintzea da,

Proiektuaren barruan, populazioa sendotzeko
ekintzen artean nabarmentzekoak dira Eryngium viviparum espeziearekin egindako lanak.
Espezie hori Habitat Zuzentarauan dago bildua
“lehentasunezko espezieen” artean.

hau da, zohikaztegietako eta beste ingurune higrofilo batzuetako landare-haziak
(edo material begetatiboa) bildu, gorde, zaindu, ernamuindu eta landatzea
Gijongo Lorategi Botaniko Atlantikoko Bankuan (BGV-JBA).
Ex situ kontserbazio-ekintza hori JBAko Kontserbazio Programaren baitan dago,
Dibertsitate Biologikoaren Hitzarmenaren, Landareak Kontserbatzeko Mundu
estrategiaren eta Landareak Kontserbatzeko Europako estrategiaren baitan
egin da.

Bilketa eta tratamendu lanen nahiz ernamuintze-proben
xehetasuna (Lorategi Botaniko Atlantikoa)

Ex situ kontserbazio-ekintza tresna nagusietako bat da landare-dibertsitatea kontserbatzeko, espezieak babestu eta zaintzea baitu xede,
desagertu ez daitezen.
Ekintzari esker, proiektuaren baitako habitatetako 20 egiturazko espezie mehatxaturen germoplasma kontserbatuko da, eta era berean, landarea izanen dugu
eskura, proposatu diren lehengoratze lanetan erabiltzeko, eta halaber, epe erdiluzera habitat eta espezie horien kontserbazioa bermatzeko egin beharko diren
sendotze lanetan erabiltzeko.
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BILDUTAKO LANDARE ESPEZIEEN ZERRENDA

Carex
davalliana
Hazia

Carex
echinata
Hazia

Carex
hostiana
Hazia

Carex
lepidocarpa
Hazia

Eryngium
viviparum
Hazia
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Drosera
intermedia
Hazia,
begiak atsedenean

Drosera
rotundifolia
Hazia,
begiak atsedenean

Equisetum
variegatum
Errizoma

Eriophorum
angustifolium
Hazia

Potentilla
fruticosa
Hazia, aldaxka

Juncus
balticus subsp.
cantabricus
Errizoma

Narcissus
pseudonarcissus
subsp. nobilis
Hazia

Narthecium
ossifragum
Hazia, errizoma

Parnassia
palustris
Hazia

Pedicularis
mixta
Hazia

Rhynchospora
fusca
Hazia, sustrai-lurra

Salix
hastata subsp.
picoeuropeana
Aldaxka

Spiranthes
aestivalis
Hazia

Swertia
perennis
Hazia

Triglochin
palustris
Hazia
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erregistratu dira azienda kanporatzeko hesien
barnean eta kanpoan adibidez, edo lehengoratze hidrologikorako lanek eragin handiena
sortzen duten lekuetan (adibidez, jarritako
dikeen ondoan).
Picos de Europako guneetan beste azterlan
berariazkoago batzuk egin dira, leku hesituetako lurzoruko aldaketak aztertzeko, azaleko
geruzaren laginak aztertuz. Vega de Comeyan,
gainera, laser eskanerra pasatzeko teknikak
erabili dira, bertako mikrotopografian ezberdintasun esanguratsurik ote dagoen jakiteko,
aziendak zapaltzearen ondorioz.

diagnosi eta
jarraipen azterlanak

Tremedal proiektuko bazkideek eta laguntzaileek
ahalegin oso handia egin dute, lehengoratze-lanek
Batasunaren Intereseko eta Lehentasunezko
Habitatetan nahiz espezieengan izaniko
arrakasta neurtzeko, eta era berean,
adierazleak ezartzeko, eta horien
gainean, guneen jarraipena epe erdiluzera egiteko. Gainera, aztertu da
proiektuko ekintzek zer eragin izan
duten proiektuan sarturiko 25 hezeguneek ematen dituzten zerbitzu ekosistemikoen gainean.

Coenagrion
mercuriale
(arra)
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Habitaten kartografia-lan xeheak egin dira, azalean izaniko
aldaketak eta habitaten kontserbazio egoera aztertzeko.
Gainera, lauki iraunkor batzuen laginketak egin dira, ekintza
batzuen efektua zehatz-mehatz aztertzeko. Lauki iraunkor
horietan, landare-estalkiaren hainbat alderdiri buruzko datuak

Landarediaren monitorizazioa, laginketa laukiak erabilita

Espezieei dagokienez, lehentasunezko espezieen gainean egindako azterlanak dira nabarmentzekoak; Eryngium viviparum espezieari
doazkionak, batez ere. Halaber, odonatuen
populazioen gaineko diagnosi eta jarraipen
lanak egin dira Nafarroako zohikaztegietan eta
esfagnadiak, eta azterturiko espe-zieen artean
Coenagrion mercuriale da nabarmentzekoa,
Europan mehatxatua dagoena.
Zerbitzu ekosistemikoak aztertze aldera, TESSA
metodologia erabili da, erreferentziazko
zerrendei buruz balorazio erdikuantikoak behar
dituena; lehenbizi, leku bakoitzari buruzko bat,
eta gero, jarraibide komunak identifikatuta.
Ondorio nagusien artean, nabarmentzekoa da
habitatak lehengoratzeko lanak onuragarriak
izanen direla habitat ezaugarrienentzat, eta
kontrara, espero da murriztu eginen direla larre,
nekazaritza eta basogintzarako erabiltzen diren
habitatak. Bestalde, presio garrantzitsuenen
artean azienda eta gizakiak eragindako arazoak
aipatu behar dira; dena den, munta handieneko eraginen eragileak bestelakoak dira, hala
nola espezie inbaditzaileak, kutsadura lausoa,
lurzorua ekoizpen-erabileretarako erabiltzea,
eta gizarteak guneen garrantzia ez aitortzea.
Halaber, egungo kultur eta aisia sistema
nabarmenenak identifikatu dira, baina hala ere,
sendotu beharko lirateke.

Lurzoruko laginak biltzea, Vega de Liordes, Picos de Europa

Laser-eskaner bidezko azterketa, aziendak zapaltzearen
ondorioz zohikaztegian aldaketa mikrotopografikorik izan
ote den jakiteko

Hezeguneetan paleoingurumen arloko informazio
zohikaztegiak eta aintzirainguruneak informazio-iturri
nagusiak dira paleoingurumeneko
azterlanetarako

garrantzitsua bildua dago; aintziretan eta zohikazte
gietan, bereziki. Hori zor zaio aztarna biologikoen
metaketa garrantzitsuak bilduta izateari eta haien
kontserbazio-egoera onari.
Aintzira eta zohikaztegietara, inguruko aztarna
biologikoak mailaka iristen dira. Horrela, sedimentusekuentziak sortzen dira, eta haietan, inguruneko ezaugarri biologikoetan (flora eta fauna) izaniko aldaketak
erregistratzen dira, denboraldi luzeetan (5.000, 10.000
edo 100.000 urtean). Horrela, metatu diren sedimentuak
aztertuta, berreraiki daiteke zer-nolako aldaketak gertatu
diren hezeguneetako eta inguruko floraren nahiz
faunaren osaketan klimaren bilakaerarekiko, eta era
berean, jakin daiteke zer-nolako eragina izan duen gizakiak prozesu horietan.
Hezeguneetako sedimentuek baldintza bereziak dituzte:
hots, hezetasun etengabea eta oxigeno metaketa apala.
Horri esker, aztarna biologiko jakin batzuk metatu egiten
dira (zura, hosto puskak, fruituak, polenak, esporak,
lurreko ornodun txikiak, burruntzi, burruntzi hondarrak
eta beste artropodo batzuen aztarnak, etab.).
Tremedal proiektuan ahalegin handia egin da:
paleoingurumenei buruzko informazio guztia biltzeko,
askotan barreiatua baitzegoen eta ez zen oso ezaguna.
Halaber, Nafarroako zohikaztegi batzuei buruzko
azterlan berariazkoak egin dira. Hasierako datuen
arabera, uste baino zohikatz-meta handiagoak daude,
eta hori lagungarria izan daiteke azterlan gehiago
egiteko.

Hainbat zohikaztegitan egindako zundaketen xehetasuna,
eta lagin batena
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TREMEDAL,
tremedal proiektua, partehartzean oinarritua eta
gizartearekin partekatua …

TREMEDAL proiektuaren baitan, sentsibilizazio eta zabalkunde ekintza sorta handia
egin da, eta bazkide guztiek ahalegin
handia ere egin dute hura garatzeko.
Horrela, www.lifetremedal.eu webgunea,
sustapen materialak (kamisetak, ipuinak,
poltsak, etab.), informaziorako karpetafoiletoa eta informazio panelak hasieratik beretik izan dira komunikaziorako
oinarrizko bitartekoak.

Gainera, zabalkunderako eta sentsibilizaziorako
ekitaldi aunitz egin dira, eta haietan era askotako
jendeak parte hartu du: gune bakoitzeko
jendeak (udalak, eskolak, elkarteak…), zientzia
komunitateak, eta herritarrek, oro har.
Ekitaldi horietako batzuk (hainbat ikasmailatarako eskola jarduerak, erakusketa ibiltaria,
informazio-foiletoak argitaratzea, etab.) ez
zeuden aurreikusiak proiektuan hasieran, eta
jende gehiagorengana iristeko aukera eman
dute; beraz, zabalkunde arloan aurreikusitako
emaitzak hobetu dira.
Aldian behin bilerak izan dira eragileekin, guztiz
beharrezkoak kontserbaziorako ekintza zehatzak
garatzeko; bada, bilerei esker, gainera, tokiko
jendeari eman zaio proiektuaren berri, eta batez
ere, horrelako guneei “balioa emateko” prozesua
hasi da, guztiz ezezagunak baitziren.
Proiektuaren bukaeran, esan daiteke inplikaziorik
handieneko eragileek proiektua ezagutzen
dutela eta buru-belarri parte hartu dutela
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haren garapenean. Honatx eragileak: arloan
eskumenak dituzten eskualdeko administrazioetako teknikariak, ingurumeneko mendizainak, basozainak, baso kudeaketaren arloko
teknikariak, toki entitateen ordezkariak, toki
entitateetako mendizainak, etab. Guztiek ere
inplikazio zuzenagoa dute biodibertsitatea
kontserbatzeko kudeaketan, nork bere eskualdean.

Zabalkunderako jarduerak askotariko
publikoarengana zuzendu dira. Lurraldea zaintzeari buruzko esperientzia da
nabarmentzekoa, akordioa egin baita
Life Tremedaleko bi jarduketa gune
kudeatzeko, biak ere Galizian: Insua de
San Roque eta Ollos de Begonte.
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Tokiko beste talde interesatu batzuk ere
partaide izan dira Tremedaleko garapen
eta emaitza guztietan, hots, tokiko
garapen agenteak, aisiarekin loturiko
enpresak eta enpresaburuak, aisia arloko
elkarteak, kultur elkarteak eta tokiko
jendea; aurrerantzean ere partaide izaten
segituko dute AFTER-LIFE garaian.
Aipatzekoak dira Tremedalen baitan garatu diren esperientziak, boluntariotzari eta
lurraldea zaintzeko proiektuei loturik; biak ere, lurraldea elkarrekin kudeatzeko tresnak
eta formulak baitira.
Hasieran uste baino askoz
ere gehiago agertu da
proiektua prentsa idatzian eta
digitalean (tokikoan, eskualdekoan, nazionalean), eta
“argitalpen teknikoek” oihartzun handia izan dute hedabideetan.
Life Tremedal ez da bakarrik
zabaldu proiektuan engaiatutako lurraldeetan; era berean,
topaketa, bilera, bisita eta
esperientzia-trukaketa ugari egin dira bestelako proiektuekin eta hezeguneen kontserbazioan diharduten beste aditu batzuekin, elkarte ekologistekin, unibertsitateetako
ikasle eta irakasleekin, etab.
TREMEDAL 2015ean bukatu bada ere, sortu den material interesgarriari esker (Layman
txosten hau bera, Jardunbide Egokien azken argitalpena, paleoingurumenaren arloko
azterlanen bukaerako bertsioak, ikasmaterialak, aldizkariak, etab.), harremanetan
jarraituko dute alde interesatu guztiek, eta era berean, informazio isuriari eutsiko zaio,
aurrera begira ere jende guztiarengana iristeko.
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