2020 URTEAN AIAKO HARRIA PARKE NATURALEAN EGINDAKO KUDEAKETAREN TXOSTENA*
*gorriz aurkezten dira azkenengo datuak azkenengo patronatotik 2020ko bukaerara egindakoekin

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
2020 an ez da ustiaketarik egin
3.1.2 PLANTACIONES
3.1.3 OTROS TRABAJOS EN BOSQUES

-

Udarako garbiketak 60,15 ha

34.234 €

-

Ezponden garbiketak 3.150 m

2.100 €

-

Bideen konponketak, Pikorrenea baserrirako bidean zulo bat konpontzea eta
materiala botza 3.668 €

-

Norte haritzak eraztundu Añarbe mendian 4ha. Udalak ordaindu du lan hau,
orain arte esleituta 4.845 €. Pendiente dago 15.000 €ra arte.

-

Espezie aukeraketa egiteko bakanketa Añarben 10 ha 6.300 €

-

Parke osoan haizeak botatako zuhaitzak kentzen lanak, bukatzeko dago lana.

-

Pertseleko landaketan 2019an hasi ziren baina 2020an 1.575 €ko lanak egin
dira bertan.

-

Ezpondak garbitzen makinaz, luzeera guztira 8.084 m izan dira eta
aurrekontua 5.600 € (6.221m Añarbe mendian eta 1.863 m Zaria mendian)
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-

Bideen konponketak Arditurriko goiko zatian erreskate taldeak bertaratu ahal
izateko, lan horietan sartu dira hainbat zuhaitz handi kentzea bidetik modu
seguruan eta haiek sortutako zuloak estaltzea. Guztira 5.122 €

-

Oiartzun eta Errenterian bideen konponketa lanak

3.668,05 €

3.1.4 Udalek egindako basolanak

DONOSTIA:

Oberan mendian egindako ustiaketarako mozketa tasazioa eta egingo den landake egiteko
proiektua idatzi

IRUN:

Zuhaitz eta zuhaixken landaketa 275 ale

1.350 €

Landaketen garbiketa

1.908 €

3 ha

Bideak mantentzeko lanak eta haizeak botatako zuhaitzak kentzen

6.424 €

Norte haritza kendu Carpinus betulus zuhaitzen mesedetan (udal langileekin egindako lana)

OIARTZUN:

2020. urteko zuhaitz landaketa. Bostbideta (Pikokarate). 100 bertako haritz eta itxitura. 500 €
materiala. Eskulana baso langileek.

2

3.2 LARREAK
3.2.1 Larretan egindako lanak

3.2.2 Udalek egindako lanak larretan
OIARTZUN: Arritxulon itxitura konpontzea udalaren langileen bitartez egina eta 500€

materiala.
Goilarre programa 6.419 €
IRUN: Hainbat azpiegitura mantentze lanak. Itxitura eta harrapalekuen konponketak.

Sasi garbiketak txilarra eta larrearen arteko mosaikoa mantentzeko 13.990 €
ERRENTERIA: Aldurako larreetako hobekuntza lanak aldundiarekin batera.

4 MEHATXATUTAKO LANDAREDIA ETA FAUNA

Faunan ez da aurten lanik egin

4.1 Habitaten hobekuntza
4.2 Ikerketak eta kudeaketa aktiboa

Bi espezie hauekin egin da lana. Aurrekontua 1.500 €
Prunus lusitanica (Galtzeko zorian)*

1.

-

Espezie mehatxatuen inguruan egindako lanak:
o

Petrocoptis pyrenaicarekin lan egin da kartografia berritu, habitataren
azterketa burutu, germoplasma bildu, hozidura testak egin, landare
berriak ekoiztu eta kontserbazio neurriak proposatzen.
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4.3 Espezie inbaditzaileen ezabatzeko lanak
Urteroko lana Arditurri inguruetan landare inbaditzaileak erauzten 500 €
Landare inbaditzaileak ezabatzeko lanak udaletatik

IRUN:
Prunus laurocerasus landarea gutxitzeko lanak. 2 ha inguruan egin da lana eta
landare hori gerrikotu edo ipurditik ateratzea izan da egindako lana.

Faunan egindako lanak udaletatik:
OIARTZUN:

Anfibio eta narrastientzat Otsamantegin putzua egiteko materiala

200 €

5- ERABILERA PUBLIKOA ETA SENTSIBILIZAZIOA
5.1

Arditurri parketxearen estadistikak

Bixitariak guztira: 4.171
Horietatik:
Parketxean sartutakoak: 949
Bisita gidatua mehategian: 2.076
Hezkuntza formalean : 124
Jarduera bereziak: 1.022

5.2
-

Udaletatik kudeatzen diren harrera-lekuak

Lapurriturri (Irun): 1.262 lagun jaso dituzte arreta normalean eta 108 lagun
6 ekintza berezietan (hegaztiak, meatzaritza, gotorlekuak, izarrak, orientazioa
eta mikologia). Horren esleipena Behemendira egin zaio 11.000 €. Arretalekua
iriki da ekainetik 6ra urriaren 31ra
Barrengoloia (Errenteria) 528 arreta normalean y 209 ekintza berezietan.
Galemys enpresari esleitu zaio lan hau 5.284,92 €
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5.3

Erabilera publikoko azpiegituren hobekuntza eta mantentze lanak

-

Parketxearen arreta eta ingurumen heziketa (Artelatz):

70.423 €

-

Parketxearen gastu korrontea (argia, telefonoa, garbiketa, aseguruak eta abar):
20.224 €

-

Aldundiak egindako lanak erabilera publikoko hainbat obretan 35.598,66 €

-

Aldundiak egindako PR eta GR garbiketak

3.384 €
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5.4

Erabilera publikoan udalek egindako lanak
Inversión (€)

Irun
Irun

Atsedenlekuen mantentze lanak. Pendiente balorazioa Sorotxikin
egondako kalteena.
Harrera jendeari

Errenteria

Irteera gidatuak

Errenteria

Listorreta-Barrengoloia arreta zerbitzua (turismo agentea)

Oiartzun

Oielekuko mahaiak eta eserlekuak konpontzea materiala
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8.054 €
11.000 €
4.505,68 €
17.188,6
900 €

ESKATUTAKO BAIMENAK PARKEAN

Iberdrolak eskatu du egiteko dagoen balorazioa bialtzea okupazioarena, Oiartzungo udalari dagokio.
Maderas Saiz enpresak txosten osagarria eskatu du egur ustiaketagatik jarritako salaketaren inguruan
Irungo hainbat interesatu deitu dute haizeak botatako zuhaitzen egurra ustiatzeko su-egurretarako
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7. KONTADORE DATUAK

Aurten, kontadoreen kokapena aldatu egin da eta Elurretxetik Aiako Harriko tontorretara
zegoena orain Elurretxetik Aritxulegira doan bidean jarri da. Datuak urte hasieratik martxoan
12ra aurreko kokapenekoak dira eta martxoan 12tik hona kokapen berrikoak dira.
Urtarrilak 1tetik Martxoak 12ra: 9.153 lagun
2020 martxoak 15tik urriaren 3ra: 8.423 lagun

8- ONDARE KULTURALA

-

Basolanen jarraipenak Luis del Barrio 500 €

-

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

5.198,14 €

9- EHIZA LARRIA 2020-2021

Federazioak datuak bialduko ditu
10- SALAKETAK-ISUNAK- BESTE BATZUK

Txakurrak suelto eramateagatik bi salaketei hasiera eman zaie
Pistak baimenik gabe zabaltzeagatik edo jarritako baldintzak bete ez izanagatik bi
salaketei hasiera eman zaie
Zonalde periferikoan egur ustiaketan eragindako kalteengatik errekan salaketa
bat jarri da
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