LAU HAIZETA PARKEKO HESKAI BIZIAK

Bioaniztasunaren eta konektibitate ekologikoaren hobekuntzarako ekimena
Errenteriako Udalak, Lau Haizeta Parkeko
bioaniztasuna hobetzeko asmoz, Heskai
biziak ekimena sustatu du Kutarroko
ipar magaleko lursailean. Heskai biziak
zuhaitz edo zuhaixka espezieez osaturiko
itxitura linealak dira eta abeltzaintza
eta bioaniztasunaren jasangarritasuna
bermatzen dute. Hori dela eta, ekimenak
onura hauek ekarriko ditu:

LEHEN SEKTOREAN:
1. Heskai biziak mantenurik behar ez duten
itxitura iraunkorrak dira.
2. Lursaila haize nagusiarengandik babesten
dute.
3. Neguko hotza eta udako beroa arintzen
dute.
4. Integrazio paisajistikoa errazten dute.
5. Lursailean eman daitezkeen lurzoru
galerak murrizten dituzte.
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BIOANIZTASUNARI:
1. Mikrohabitatak sortzen dira, landaredi eta
fauna espezieen aniztasuna erraztuz.
2. Bertako zuhaixken fruituak elikagaiak
dira bertako fauna espezie txikientzat.
3. Heskai biziek bertan bizi eta gordetzeko
lekuak eskaintzen dizkiete bertako
faunari.
4. Harrapariek erabiltzen dituzten
kanpaleku edo ehizatzeko lekuek
harrapakin gehiago izango dituzte.
5. Faunaren mugimenduak errazten dituzte,
konektibitate ekologikoa hobetuz.

Beraz, heskai biziak osatuko dituzten bertako
zuhaixka espezieen aukeraketarako izan den
irizpide nagusia, bertako fauna espezieen
beharrei erreparatzea izan da, hurrengo
espezieak aukeratu direlarik:
- Zumalikarra (Frangula alnus).
- Urritza (Corylus avellana).
- Zuhandorra (Cornus sanguinea).
- Gorostia (Ilex aquifolium).
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LANDAZABAL ATLANTIKOKO ESPEZIEAK
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Falco
peregrinus
Belatz handia
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Circaetus gallicus
Arrano sugezalea

* BAKANA

* BAKANA

4

5

2

Martes foina
Lepazuria

Milvus milvus
Miru gorria
* GALTZEKO
ARRISKUAN

PASERIFORMEAK: paisaia honetako zuhaixka eta heskaiek
babesa eta bazka eskaintzen dietenez, oso garrantzitsuak dira
beraien biziraupenerako. Azken urteotan paisai hauek asko
urritu dira eta hegazti hauen populazioen beherakada eragin du.
Passer montanus
Landa-txolarrea
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Miliaria calandra
Gari-berdantza
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Emberiza cirlus / Hesi-berdantza
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Passer domesticus
Etxe-txolarre

HARRAPAKINAK: kate-trofikoan maila baxuenean aurkitzen
direnez, goitik dauden guztien bazka izan ohi dira. Hori dela
eta, berebizikoak dira elikagai-kate hori osasuntsu mantentzeko.
Horien artean basasagua, lursagua eta satitsua daude.
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AYTO.
ERRENTERIAKO

Sorex coronatus
Millet satitsua
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Apodemus sylvaticus
Basasagua
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Microtus lusitanicus
Lursagu lusitaniarra

* (Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoa) Babes-kategoria

HARRAPAKARIAK: kate-trofikoaren gailurrean aurkitzen
direnez, harrapakin mota ugari ehizatzen dituzte. Horietako
askoren habitata paisai hau denez, inguru hau
euren ehiza-eremu aproposa izan ohi da.

