2019. URTEKO AIAKO HARRIA PARKE NATURALEKO KUDEAKETA TXOSTENA

2- PERTSONALA ETA EKIPAMENTUAK
2.1 Pertsonala
Udal bakoitzean ingurugiroko teknikaria 5 lagun: lanaldiaren %20 –estimazioaParkeko zuzendaria eta sekzioburua: lanaldiaren %40 –estimazioaAldundiko basozainak. 2 lagun lanaldiaren %70 eta 4 lagun lanaldiaren%40
Udaletako basozainak. Irunen, Oiartzunen, Hernanin, Errenterian lanaldiaren %25
eta Donostiko basozainak lanaldiaren %15
Arditurriko bulegoa: lanaldi bat osoa eta beste bat %50ekoa – estimazioa eta
bakarrik hartapen jarduerari lotutakoak2.2 Bulegoak eta ekipamenduak
Arditurriko parketxea
Barrengoloiako etxola: Errenteriako udalak kudeatuta
Lapurriturriko etxola. Irungo udalak kudeatuta

3- ONURA PUBLIKOA DUTEN MENDIEN ETA PARTIKULARREN KUDEAKETA
3.1 BASOAK
3.1.1 MENDI PUBLIKOEN USTIAKETAK
2019an ez da ustiaketarik egin
3.1.2 LANDAKETAK
Bertako espezien landaketa egin da Añarbe mendian Ezpalaurgin eroritako zuhaitzak
utzitako hutsunetan. Ha 1 eta 4.200 €
3.1.3 BASOETAN BESTE LANAK
-

Landaketen garbiketal 83 ha

40.877,84 €.

-

Bideen ezponden garbiketak 13.614 m 9.257,52 €

-

Bideen mantentze lanak: garbiketak, hodiak aldatu, zorua gogortu eta
sakanguneak egin. 17.715,18 €
Aiako Harriko hainbat puntutan haizeak botatako zuhaitzak baztertu 1.815 €

-

Irungo udalak eskatuta Erlaitz errepidearen igoeran pinuak kendu 1.887,60 €

-

Baso karakterizazioa Añarbe basoan 600 ha GREEN proiektuak sustatua.
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3.1.4 Udalek egindako basolanak
OIARTZUN:

Zuhaitz landaketa. Pilotasoron. 100 bertako haritz eta itxitura materiala. Eskulana baso
langileek. 500 €
IRUN:

Zuhaitz eta zuhaixken landaketa

1.200 €

Landaketen garbiketa

7.912 €

12,9 ha

Espezie etorkizuneko aukeraketa egiteko lanak 43,7 ha

6.400 €

Bideak mantentzeko lanak

3.750 €

Zuhaixken landaketa 350m (garbiketa eta itxitura barne)

2.700 €

3.1.5 Baso pribatuetan mozketak
Azalera (ha)

Bolumena (m3)

Irun

5,21

921,62

Oiartzun

2,62

385,59

Hernani

2,78

283,10

Donostia

11,93

5.055,75

Errenteria

0,04

4,17

TOTAL

22,58

6.648

m3

3.1.6 Baso pribatuetan dirulaguntzak
Azalera (ha)

Inbertsioa (€)

Bertako hostozabalen landaketak

2,23

10.401,4

Bertako hostozabalen garbiketak

18,82

9.037,92

5.137,20

Bertakoak ez diren espezie landaketak

1

6.610

4.296,50

Bertakoak ez diren espezie garbiketak

1,38

665,09

332,54

0,076

117,9

70,74

Garbiketa, inausketa eta bakanketa

Dirulaguntza (€)
6.760,91

bertakoak ez diren espezierena

BASOAK GUZTIRA

114.055,33 €
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3.2 LARREAK
3.2.1 Larretan egindako lanak

Horietatik 39.712,20 € Oiartzungo udalaren aurrekontutik atera da

3.2.2 Udalek egindako lanak larretan
OIARTZUN: Arritxuloko itxitura konpontzea (2019-2020). 500 € materiala. Eskulana

baso langileek.
IRUN: Hainbat azpiegitura mantentze lanak. Itxitura eta harrapalekuen konponketak.

Sasi garbiketak txilarra eta larrearen arteko mosaikoa mantentzeko 7.476 €

GUZTIRA LARREAK

130.431,35 €

4 MEHATXATUTAKO LANDAREDIA ETA FAUNA
4.1 Habitaten hobekuntza

Bunanierren garbiketak Daphne cneorum egoera hobetzeko
4.2 Ikerketak eta kudeaketa aktiboa
Aranzadi Z. E.-rekin sinatutako hitzarmenaren baitan, kontserbazio aldetik
garrantzia gehien duten espezie mehatxatuen jarraipen eta bilaketa lanak, Gipuzkoa
osoan (6.000€/urteko) - Aiako Harria estimazioa: 1.000 €-

3

Aurreko hitzarmenean, datozen lau urtetarako, ondorengo espeziekin
aurreikusitako kudeaketa aktiboa (guztira Gipuzkoan 10.000 €/urteko). Aiako Harrian
daudenak, letra lodiz: - Aiako Harria estimazioa: 3.125 €-

1.

Arnica montana (Kaltebera)*

2.

Crepis pyrenaica (Kaltebera) *

3.

Daphne cneorum (Desagertzeko zorian)

4.

Gentiana lutea (Kaltebera)

5.

Nigritella gabasiana (Desagertzeko zorian)

6.

Senecio doronicum (Kaltebera)*

7.

Hibiscus palustris (Desagertzeko zorian)

8.

Thelypteris palustris (Desagertzeko zorian)

9.

Drosera intermedia (Desagertzeko zorian)

10.

Carex hostiana (Desagertzeko zorian)*

11.

Menyanthes trifoliata (Desagertzeko zorian)*

12.

Prunus lusitanica (Desagertzeko zorian)*

13.

Soldanella villosa (Kaltebera)*

14.

Sorbus hybrida (Desagertzeko zorian)

15.

Vandenboschia speciosa (Kaltebera)*

16.

Woodwardia radicans (Kaltebera)

Aranzadirekin sinatutako hitzarmenean, ondorengo espeziekin Germoplasmaren
bankuan burutzen diren kudeaketa lanak guztira (Gipuzkoan) 12.000 €/urteko. Aiako
Harrian azaltzen direnak letra lodiz: - Aiako Harria estimazioa: 900 €-

Espezie mehatxatuen inguruan egindako lanak:
o

Daphne cneorum hazi bilketa, hozitze protokoloak eta ernatzea

o

Huperzia selago-ren ale berriak topatu dira eta haien kartografia,
lehendik zegoena eguneratzeko erabili da.

o

Petrocoptis pyrenaicarekin lan egin da kartografia berritu, habitataren
azterketa burutu, germoplasma bildu, hozidura testak egin, landare
berriak ekoiztu eta kontserbazio neurriak proposatzen.

o

Veratrum album espezie mehatxatuaren orban berri bat aurkitu dugu.
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4.3 Espezie inbaditzaileen ezabatzeko lanak
Urteroko lana Arditurri inguruetan landare inbaditzaileak erauzten 500 €
Aldura inguruan Oiartzunen Phytolaca americana erauzketa lanak (aurrekontu
orokorretik ez dago bereizita)
Landare inbaditzaileak ezabatzeko lanak udaletatik

IRUN:
Aldundiarekin bat eginez Buddelia davidii, Phytolaca americana, Cortaderia
selowana, Baccaris haliminifolia eta Fallopia japonica ezabatzeko lanak 2.000 €

Faunan egindako lanak udaletatik:
ERRENTERIA:

Saguzarren inbentarioa
Aizpitarteko kobazuloaren itxitura egokitzea saguzarrak atera ahal izateko

Añarbe erreserban fauna inbentarioa

MEHATXATUTAKO ESPEZIEAK ETA INBADITZAILE LANETAN GUZTIRA

4.888,40
20.870,08 €
15.000 €

58.783,48 €
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5- ERABILERA PUBLIKOA ETA SENTSIBILIZAZIO LANAK
5.1

Arditurri parketxearen estadistikak

Bixitariak guztira: 12.054
Horietatik
Parketxean sartutakoak: 11.856
Bisita gidatua mehategian: 6.272
Hezkuntza formalean : 2.461
Txangoak: 71
Jarduera bereziak: 1.066
Ebentoak: 400

5.2

Ekintza bereziak Arditurrin. Xedea
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5.3

Udaletatik kudeatzen diren harrera-lekuak

Lapurriturri (Irun): 1.652 lagun jaso dituzte arreta normalean eta 118 lagun 6

-

ekintza berezietan (hegaztiak, meatzaritza, gotorlekuak, izarrak, orientazioa eta
mikologia). Horren esleipena Behemendira egin zaio 10.581 €. Arretalekua
irekitzen da Aste Santuan, eta ekainetik urriaren 15ra asteburutan
Errenteria Barrengoloia 528 arreta normalean y 209 ekintza berezietan.
Galemys enpresari esleitu zaio lan hau 5.284,92 €

5.4

Erabilera publikoko azpiegituren hobekuntza eta mantentze lanak

-

Parketxearen arreta eta ingurumen heziketa (Artelatz):

97.865 €

-

Parketxearen gastu korrontea (argia, telefonoa, garbiketa, aseguruak eta abar):
20.000 €

-

Kontagailuen irakurketa 630 €

-

GR 121 Epaipide eta GR 285 Mendibai ibilbidetan garbiketak

3.123 €

-

Ibilbideen mantentze lanak

6.265 €

-

Panelak berritzeko materiala

-

Materiala erosi eta ibilbide eta atsedenlekuetan jartzea (geziak, panelak eta

514 €

abar)

4.235 €

PR eta GR ibilbideen mantentze lanak

6.768 €

-

5.5

Erabilera publikoan udalek egindako lanak
Inversión (€)

Irun

Atsedenlekuen mantentze lanak

Irun

Harrera jendeari

10.581 €

Errenteria

Irteera gidatuak

5.284,92

Errenteria

Listorretako kantinaren bideragarritasun ekonomikoa

Errenteria

Borda inguruko garbiketak eta PRn garbiketak udal langileekin

Oiartzun

Aritxulegiko mahaiak eta eserlekuen konponketak

ERABILERA PUBLIKOA GUZTIRA:

4.526 €

3.630 €
0€
900 €

164.313 €

7

6

ESKATUTAKO BAIMENAK PARKEAN
6.1 Emandako baimenak

-

Soroetan kanpaldiak: 82 eskaera 500 lagunentzat

-

Juan Francisco Lazkano baimena kotxez joateko bere terrenora

-

Urritxabaletako bidean baimena eman makina batekin lanak egin ahal izateko
baserrian

-

“La linea invisible” telesailaren grabaketa egiteko baimena Movistar enpresari

-

“Explore San Sebastian Region” turismo agentziari eskatu zaio kentzea ematen
zuen informazioa eta argazkiak Enbidon eskalada gunea bezala ez delako
hortarako baimenik ematen.

-

Penadegiko zentralara kotxez joan ahal izateko baimena eman jabeei.

-

Intxixu Trail Oiartzun

-

Ehiza lerroa leku txandaketa egitea Oiartzun eta Lesaka artean Aritxulegin.

-

Landarbaso Trail en Errenteria

-

Hernanin erlauntzak jartzeko baimena Aitor Otegiren izenean onura publikoa
duen Aparrain mendian.

-

Penadegi inguruan haizeolen indusketa arkeologikoa egiteko baimena.

-

Iberdrolak duen Oiartzun-Lesaka linearen lagapena handitzea.

-

Mediaset enpresari baimena eman “Patria” telesailaren grabaketa egiteko,

-

EiTBri baimena eman “Ahotsak” programaren grabaketa egin ahal izateko
Arditurrin.

-

TVE1 “El señor de los bosques” programaren grabaketa egiteko baimena

-

Oiartzungo Bizardia ehiza elkarteari baimena eman ehiza lerroaren garbiketa
egiteko

-

Red Electrica España (REE) enpresari baimena eman Irunen pistaz ibiltzeko
kotxez linearen isolagailuak aldatu ahal izateko.

-

Lurrailan enpresari baimena eman mugarriak berritzeko monumentu
arkeologikotan.

-

Hernaniko Txantxangorri ehiza elkarteari baimena eman ehiza lerroaren
garbiketa egin ahal izateko.

-

Errenteriako San Huberto ehiza elkarteari baimena eman ehiza lerroaren
garbiketa egin ahal izateko.

-

Mater Museoari baimena eman Errenteriko Añarbe mendian zaborra jasotzeko
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6.2 Ukatutako baimenak
-

Bizardia ehiza elkarteari pista bat garbitzeko ez zaio eman eremu arkeologikoan
dagoelako eta arkeologo baten kontrolpean egin behar zelako.

-

Cementos Rezola enpresari hainbat mozketa eta bideak egitea beraien sare
elektrikoa kentzeko ez dutelako proiektuaren xedea erakutsi.

-

Aitzondoko ur-jauzian slackline egitea erreserba eremua delako.

7. KONTADORE DATUAK

2019ko urtarrilak 1tetik abuztuaren 31ra

2019ko irailaren 1etik abenduaren 31ra
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8- ONDARE KULTURALA
-

Basolanen jarraipenak Luis del Barrio 500 €

-

Oiartzungo Udalerrian kokatutako monumentu megalitikoen garbiketa eta egoera
onean mantentzeko lanak. 4.698,14 €

-

Estruktura berri baten aurkikuntza komunikatu da Igoin Akolaren estazio
megalitikoan.
ONDARE KULTURALA GUZTIRA

5.198,14 €

9- EHIZA LARRIA 2019-2020

10- SALAKETAK-ISUNAK- BESTE BATZUK
-

Motoan ibiltzeagatik salaketa bat

-

GINBE elkarteari bideak egiteagatik baimenik gabe

-

Zalditegi bateko jabeari materiala botatzeagatik baimenik gabe bidean
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BALANTZE EKONOMIKOA LABURTUA

BASOAK (PUBLIKOAK ETA DIRULAGUNTZAK)

114.055,33 €

LARREAK

130.431,35 €

ERABILERA PUBLIKOA ETA SENTSIBILIZAZIOA
MEHATXATUTAKO LANDAREDIA ETA FAUNA
ONDARE KULTURALA

164.313 €
58.783,48 €
5.198,14 €

INBERTSIOAK GUZTIRA

472.781,22 €

355/2013 Dekretuaren Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen duen
helburuak kontuan hartuta

HELBURUA
1

%75a gutxienez baso heldu eta zatitu gabea izatea

AZALERA
(ha)
162,35

INBERTSIOA
(€)
75.717,95

-

-

162,01

130.431,35

-

-

2

Ubideen egitura, haltzadien kontserbazio egoera
hobetzea

3

Bazkaleku eta sasien egungo azalera eta mosaiko
egitura eustea

4

Esfagnadien kontserbazioa bermatzea

5
6

Koleoptero saproxiliko (…) populazioaei eustea eta
horrekin okil beltzaren populazioa bermatzea

Okil beltza
ikerketa parke
osoan zehar

10.000

7

Biodibertsitatearen kontserbazio egoera eta balizko
kalteak ezagutzea (…) neurriak diseinatze aldera

600

8.470

Saguxarrak eta
Faunaren
jarraipenak

40.758,48
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Biztanlegoari ezagutaraztea Aiako Harriko balio
naturalak

164.313,92

Helburuak lortzeko beste inbertsio transbersalak:

Bideen mantentze lanak zuhaitz eroriak kenduz
Bideen mantentze lanak obrak

3.702 €
21.465 €
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