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ESKERRONAK

Liburu honen irakurketa hasi baino lehen eskerrak eman nahi nizkieke, lehenda-
bizi, naturzale guztiei, munduan zehar dabilen zaletasun horrek bultzatu bainau
gurean dugun izadi-zati hau aztertzera eta babesteko lan egitera.

Euskal Herriko kostaldeari buruzko lan honen prestaketan lagundu didatenak
eskertu nahi nituzke ondoren. Hauen artean, Joxerra Zabala, informazioa eta
dokumentazioa lortzeko aholku eta bitarteko estimagarriak eskaini izateagatik;
Mikel Etxaniz, ornitologiaren atala osatzeko ezinbesteko laguntza emateagatik;
Jexux Mari Mendizabal Bizargorri testuei azken hizkuntza-orrazketa egiteagatik;
eta bereziki Kotte, sasoi guztietako sargori, haizete eta ekaitzetan konpainia erne
eta trinkoa izateagatik.

Eta amaierako eskerra zuretzat, irakurle, gure kostaldeaz interesatua egonik
liburu hau aukeratzeagatik.
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HITZAURREA

“Hemen ez dago ezer”. Haurtzaroan, Euskal Herrian zer animalia eta ingurune
zegoen galdetzen nuenean erantzun hori jasotzen nuen. “Hemen ez dago ezer”.
Hori ez zen egia, noski. 60. hamarkadaren bukaera hartan gure inguruneak egun
baino askoz ere aberatsagoa izan behar baitzuen nahitaez. Azken urteotan erabat
suntsitu diren Donostiako hezeguneak nolakoak izango ziren pentsatze hutsak
oilo-ipurdia jartzen dit.

“Hemen ez dago ezer” esaten zuten, eta hori ziotenean ez zen gezurra euren
ikuspuntutik. Garai hartan gure artean ia inork ez zien padurei inongo baliorik
ematen, lehenbailehen bete behar ziren zingirak eta basatza zikinak baino ez bai-
tziren. Eta nork defendatzen zituen egun gure inguruetan oraindik bizirik dirauten
otsoak eta hartzak? Harrapariak berak ere piztiak besterik ez ziren. Balio handiko
espezieak bazeuden bai, baina ezjakintasuna zen nagusi eta, gizartearen iritziz,
errealitate horiek ez ziren onak. Jarrerok une hartako testuinguruan ulertu behar
ditugu, saiatu behinik behin.

Urteak joanda, XX. mendearen bukaera honetan, berriz ere, politikari batzuen
ahotan aspaldiko leloa entzuten da: “hemengo izadi-aberastasuna aspaldian galdu
zen”, “orain urte batzuk bai baina egun paduretan ez dago ezer”, “horiek zabo-
rretako inguruak besterik ez dira”, “areetako begetazioa landare gaiztoez osatuta
dago, zikinkeria”. Kopla horiek modu bereziaz kostaldean entzuten ditugu, eta ez
da kasualitatea, une honetan Euskal Herriko biodibertsitaterik handiena eta eko-
sistema arraroenak bertan biltzen baitira.
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Itxuraz esaldiak berdintsuak izan daitezke, baina bien artean mende laurden bat
igaro da eta orain horrelakoetarako ez dago aitzakiarik ezta testuinguru berezirik
ere. Gaur egun “hemen ez dago ezer” esaten dutenean gezurretan ari dira eta
beraiek ere, hori diotenek, ondo aski dakite. Jakina, aipatzen direnean sarritan
beste proiektu batzuk defendatzeko erabiltzen dira, argi eta garbi aitortu ezin dai-
tezkeen interesen alde.

Ekologistok eta izadizaleok oso garbi izan dugu aspaldidanik faltsukeria hau
eta, hori dela medio azkeneko hogeita hamar urte hauetan Euskal Herriko kos-
taldea behin baino gehiagotan gatazka-gune izan da. Horrela, Deba eta
Lemoizeko zentral nuklearren proiektuen aurkako mobilizazioak aitzindariak
izan baziren, laster naturguneen babesa, proiektu suntsitzaileen aurkako lanak
edo poluzio basatiaren salaketa askotan prentsako orrialdeetan azaldu dira. Esan
daiteke, ia ez dagoela kostaldeko herririk gatazka-moduren bat ezagutu ez due-
nik. Gernika eta Txingudi, Zumaia eta Orio, Plentzia eta Donibane-Lohizune,
Pobeña eta Baiona... guztiak jasotzeko kostaldeko herri guztiak aipatu beharko
genituzke.

Kostaldearen defentsa horretan hasiera-hasieratik ekologistok hutsune handi bat
genuen, informaziorik eza hain zuzen. Edo, hobeto esanda, informazio publikoa-
ren falta, ezen ikerketak eta lanak egiten ziren, baina txosten eta emaitza gehienak
ondo gordeta geratzen ziren. Errealitate hori ezagutzeko funtsezkoa izan da Mikel
Estonba bezelako espezialisten laguntza, beraiek puskatu baitute isiltasunaren
hesia, horrelako datu zientifikoak zabalduz, informazioak ezagutzera emanez, beti
hutsaren truke, horrekin etekinak lortzeko asmorik gabe. 

Mikelen kasuan esan daiteke Biologia ikasketak bukatu bezain laster hasi zela
informazioa biltzen, herriz herri planoekin eta argazki kamerarekin ibiliz,
Txinguditik hasita gure kostaldeko ondare ekologiko osoa aztertuz. Orrialde haue-
tan biltzen diren datuak urte askotako lan isilaren emaitzak dira, azkenean liburu
itxuraz plazaratuko direnak. Eta benetan lortu duena txalogarria da, zeren eta
lehenengo aldia baita informazio hau guztia eskuliburu batean biltzen dela, edo-
zeinek erabiltzeko moduan. 

Lan honetan Euskal Herriko kostaldearen balio ekologikoa, geologikoa eta pai-
sajistikoa oso handia eta ugaria dela garbi geratzen da. Alabaina, gizakien esku-
-hartzea gero eta handiagoa da eta planeta osoan gertatzen ari den fenomenoaren
ondorioak gure inguruan ere nozitzen hasiak gara: giza populazioaren tasa gero
eta handiago da eta ondorioz, degradazioa, poluzioa eta espekulazioa ere area-
gotzen ari dira. Azken urteetako dinamika aldatzen ez bada, beraz, kostaldeko
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aberastasuna galtzeko zorian egon gintezke. Eta ez da hipotesi hutsa; zoritxarrez
Abra eta Pasaiako badiek oso ondo ilustratzen dute egoera hori.

Beranduegi izan baino lehen, itsasertzearen benetako kontserbazioa bultzatuko
duen plangintza orokorra jarri behar da abiadan. Eta ene ustez plangintza hori hiru
ardatz nagusitan eratu beharko litzateke: 

– Naturguneen eta espezieen inbentarioak hartuta, hauek berreskuratzeko behar
diren premiazko neurri politiko eta administratiboak abiaraziz eta, hasteko,
legeak betearaziz.

– Arazo orokorrei aurre egiteko, administrazioaren eta erakunde desberdinen
lana koordinatzea ezinbestekoa da.

– Kostaldearen egoeraz eta garrantziaz iritzi publikoa sentsibilizatzeko kanpainak
eta lanak zabalduz, gizarteak gero eta ardura handiagoa izanez, politikoak eta
presio ekonomikoa egiten duten taldeak baldintzatuagoak sentituko baitira. 

Dagoeneko erlojuaren kontrako lasterketa hasi da. Egoera ikusita, oso denbora
gutxi dugu gure ingurunea lehengoratzen eta gordetzen saiatzeko. Bi aukera nagu-
si baino ez daude: diruzaleek nahi duten hormigoizko kostaldea edo kostalde
bizia; eta zalantzarik gabe, Mikel Estonbaren lanak bigarren bide horretan du abia-
puntu. Naturaren defendatzaileen tresna izan nahi luke eta, segurasko, gazte
gehiago jarduera honetan bideratzeko helburua ere ez luke baztertuko. 

Betiko espekulatzaileek edo kulturgabekoek betikoa esaten digutenean, “hor ez
dago ezer”, liburu hau erakutsiko diegu, filmetan banpiroak uxatzeko baratxuriak
erabiltzen diren bezala. Hau ez da lehenengo urratsa baina bai oso garrantzitsua.
Horregatik, eskerrik asko, Mikel, liburu hau kostaldearen defentsarako benetako
oparia da eta. 

Joxerra Zabala
Ekologista eta Ingurugiro kazetaria

Euskal Herriko Itsasadarrak
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1. SARRERA

Euskal Herriko itsaslabar harritsuetan irekitako ebakiduretatik ibilbide txikiko ibai
ugari itsasoratzen da eta hauetako bakoitzaren bokalean itsasadar bat zabaltzen
da. Itsasadarrak edo estuarioak mareen eragina jasaten duten ibai-bokaleen zatiak
dira, era berean, itsas, lehor eta ibai-inguruneen topaguneak osatzen dutenak.

Egungo itsasadarren sorrera azken glaziazioaren amaierak ekarritako itsasoko
ur-mailaren igoeran bilatu behar da, ehun metro inguruko igoera honek antzinako
ibai-haranen zati handiak urpean uzteaz gain, mareen eraginpean gelditutako
zatietan itsasadarrak sortzea eragin baitzuen. Hauetan guztietan, Bizkaiko itsaso-
ko eta ibaietako urek elkar besarkatzen duten tokian hain zuzen, gure latitudeeta-
ko ekosistemarik emankor eta biodibertsoenetakoa agertu ohi da: itsas padura.
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Mendeetan zehar osasunaren kalterako ingurutzat onartu izan diren itsasoare-
kin erabat lotutako hezegune hauek, suntsitze-prozesu ugari ezagutu dute, batzue-
tan itsasbazterreko herriak zabaltzeko erabili izan direlako eta beste batzuetan ins-
talazio industrial eta turistikoak eraikitzeko lehortu egin izan direlako.

Hala ere, azken urte hauetan ezagutu den ekologiaren garapen handiak, pro-
duktibitate ekologikoa eta biodibertsitatea benetako altxorrak direla frogatuta,
alderdi hauekiko ikusmoldea guztiz aldatu du.

Balio handi honen arrazoi nagusienetarikoak hauexek dira:

– Itsasadarretan ibaien ur-korrontea, itsasoaren ur-sarrera dela eta, geldiarazi egi-
ten da. Honek, suspentsioan garraiaturiko partikula arinenen sedimentazioa
eragiten du, hondar-banku eta limo-hondartza emankorrak eratzen direla.
Ibaien emariari esker, materia organikoen kontzentrazio handiak izaten dituzten
limo hauetan, ekosistema hauetako hegazti- eta arrain-komunitate garrantzi-
tsuen elikadura-iturri diren ornogabe-populazio joriak (moluskuak, krustazeoak,
anelidoak,...) azaldu ohi dira.

– Bestalde, ibaien emarien mineral-aberastasunak, itsasadarretako ur-sakontasun
txikiarekin batera, alderdi hauetako produktibitate fotosintetikoa oso handia
izatea eragiten du; honen ondorioz, ekosistema hauen kate eta sare trofikoak
oso konplexuak dira eta honek, biodibertsitatea areagotzen eragina du.

– Europako hegaztien migraziorako Euskal Herriak kokapen estrategikoa du.
Pirinioak eta Bizkaiko itsasoak sortzen duten inbutuaren erdian, atseden eta
elikadura-gune garrantzitsu bihurtzen dira hezegune hauek.
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– Inguru hauek elikagaietan aberats badira ere, mareen ondoriozko ur eta gazita-
sunaren gorabeherak direla eta, bizi-baldintza gogorrak ezartzen dituzte; bertan
agertzen diren espezieek, eboluzioan zehar, eta limo hauek kolonizatu ahal iza-
teko moldaera fisiologiko eta morfologiko bitxien jabe egin behar izan dute.

– Azkenik, aipatzekoa da, azken urte hauetan ekosistema hauek, eta orokorrean
hezegune guztiek, izan duten suntsipen sistematikoak, askoz ere balio eta
garrantzi handiagoa ematen diela sarraski honetaz libratu direnei, hauek kon-
tserbatzea eta errekuperatzea gure gizartearen erronka nagusietarikoa izanik.

1.1. ITSASADARRETAKO BIZIA

1.1.1. Planktona

Plankton izenarekin mugimendu pasiboak aktiboak baino garrantzitsuagoak dituz-
ten bizidun urtarrak ezagutzen dira. Normalean izaki ñimiñoak eta gardenak dira.
Inguru itsastarretan zein lakutarretan agertzen dira eta bertan, ekosistema haueta-
ko kate trofikoen oinarria osatzen dute. 

Itsasadarretan, plantonak ere garrantzi handia du bertako landare eta animalia-
-komunitateen mantenimendu eta garapenerako. Dena den, Bizkaiko golkoko itsa-
sadarretan, mareen ur-sarrera eta -irteerek, planktonaren mugimendu bertikal eta
horizontal bortitzak eragiten dituzte eta honek izaki mikroskopiko hauen ugarita-
sunean eragin zuzena du.

Hala eta guztiz ere, itsasadarretan, planktonaren aldetiko materia organikoaren
aportazioa berebizikoa da, ekosistema hauetako arrain- eta hegazti-komunitate
garrantzitsuen oinarri diren zenbait animalia iragaztailerentzat.

Planktonaren izaki bizidunak bi talde nagusitan bana daitezke: Fitoplanktona
eta Zooplanktona.

Fitoplanktona: Planktonaren landare-osagaia da.

Alga mikroskopikoez osatuta dago eta hauen arteangarrantzitsuenak, oso uga-
riak direlako,  diatomeoak, dinoflagelatuak eta kokolitoforinoak dira.

Zooplanktona: Planktonaren animalia-osagaia da.

Euskal Herriko Itsasadarrak
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Fitoplanktonaz elikatzen diren tamaina txikiko animaliez osatuta dago. Era
berean, animalia hauek tamaina handiagoko beste animalien elikadura-iturri dira.

Zooplanktonaren barruan, krustazeo kopepodo txikiak dira ugarienak, baina
hauez gain, beste animalia-talde ugari ordezkatuta dago. Hala nola, protozooa-
rioak, zelenteratuak, animalia bentoniko eta pelagikoen larbak, e.a.

1.1.2. Landaredia

Paduretako landarediari dagokionez, ibaietako ur- eta ertz-landarediak finkatzeko
dituen zailtasunak ez dituela esan beharko dugu. Paduretan, bai mareen ondo-
riozko ur eta gazitasunaren gorabeherak eta bai limoen trinkotasun handiaren
ondoriozko substratuaren anorexia handiak direla eta, ekosistema hauetan ager-
tzen diren landare-espezieetan moldaera ebolutibo bitxiak azaltzea eragiten dute.

Moldaera hauetan, osmosi-erregulazioarekin (organismo bizidunaren eta ingu-
ruaren arteko presio-desberdintasunekin) erlazionatuta daudenak aipatzea merezi
du bereziki, landare-espezie hauek oso denbora-tarte laburrean gazitasun-mailan
gorabehera ikaragarriak jasaten baitituzte.

Kanpoko gazitasuna zelulen zitoplasmena baino handiagoa deneko kasuetan,
ura galtzea eragozten duten gantz-ehunak edukitzea edo gatzak eskretatzeko ahal-
mena izatea lirateke aipagarrienak.

Bestalde, arrunta izan ohi da, paduretako landareetan sustrai eta zurtoin hutsak
aurkitzea, horrela limoetako baldintza anaerobioak gainditzen baitituzte.
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Dena den, faktore hauen eragina ez da berdina padura osoan zehar; landaredia
sakon aztertzeak erakusten duen moduan, gradiente ekologikoak sortzen dira.

Leku baxuenetan, hau da, urperatu gabe marea behereetan bakarrik gelditzen
diren alderdietan, alga-itxurako Zostera nolti fanerogamo-espeziea bereizgarri
duen Zosteretum noltii asoziazioa agertu ohi da. Zoritxarrez, landare honek polu-
zioarekiko sentikortasun handia du, eta ia desagertuta dago gure itsasadarretan.

Zertxobait gorago, urperatuta ordu gutxiago egoten diren limo-hondartzetan,
zurtoin luze eta tenteak dituzten Spartina generoko gramineoak ditugu. Genero
honetako hiru espezie aurki ditzakegu gure paduretan, hirurak Spartinetum mari-
timae asoziazioa osatzen dutenak: bertakoa den Spartina maritima, aurrekoa
nabarmen baztertzen ari den Amerikatik ekarritako Spartina alterniflora eta bien
arteko hibridazioaren ondorioz agertu den Spartina towsendii.

Inguru hauetan, baina oraindik pixka bat gorago, ugari dira Salicornia ramosisi-
ma, Aster tripolium, Spergularia media,... eta abarretako espezietako aleak ere,
denak Salicornetum ramosisimae asoziazioak barne hartzen dituenak.

Azkenik, ezponda eta paduraren zati gorenetan, marea gora bizietan bakarrik
urperatzen direnetan, bizi-baldintzak leuntzearekin batera, Puccinellia maritimae,
Arthrocnemetum fruticosi eta Limonio-Juncetum maritimi asoziazioetako jasan-
kortasun txikiko espezie ugari agertzen da, hala nola Juncus maritimus, Scirpus
maritimus, Halimione portulacoides, Puccinellia maritima, Inula crithmoides,
Triglochim maritimun edo hegaztientzat hain garrantzitsua den lezka (Phragmites
australis).

Aipagarria da, azken urte hauetan, Amerikatik iritsitako Baccharis halimifolia
zuhaixka ere; inguru hauetako zabalera handiak kolonizatzen ari dela, bertako
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landaredia desplazatuz, eta bere hazkunde azkarra dela eta, eutrofizazio-arazoak
sortuz.

1.1.3. Fauna

Lehen aipatu bezala, padurek oso produktibitate fotosintetiko altua dute. Honen
ondorioz, ekosistema hauetako kate eta sare trofikoak oso konplexuak izan ohi
dira eta aberastasun honen lekukorik deigarrienak hegaztiak dira.

Baina, ezin dugu ahaztu, hegazti-joritasun honen oinarria, limo eta uretan bizi
diren ornogabe (anelidoak, krustazeoak, moluskuak,...) eta arrainak direla; hauek
baitira hegaztien dieta osatzen dutenak.

Azter ditzagun sakonkiago animalia-talde hauek guztiak.

1.1.3.1. Ornogabeak

• POLIKETOAK

Itsasadarretan nagusi diren hondo bigunetan poliketo-kontzentrazio handiak
daude. Hala ere, itsasadarretako ingurune desberdinetan poliketo-populazio des-
berdinak bizi dira.

Itsasadarren erdialdean, uraren mugimendua mantsoagoa denez, partikularik
arinenak (buztinak, limoak,...) eta hiri-isurkinetatik datorren materia organikoa
sedimentatu egiten dira eta itsasoa eta ibaiaren arteko salinitatea duen ura nagusi-
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tzen da. Baldintza hauek direla eta, bertan aurkitzen ditugun poliketoek, kutsadu-
ra organikoarekiko jasankortasun handia dute, hala nola, Capitella capitata edo
Polydora ciliata.

Itsasadarren goialdean, ordea, salinitate txikiaren adierazle diren espezieak aur-
kitzen ditugu, hala nola, Streblopsio benedicti edo marearteko istiletan galeriak
hondeatzen dituen eta amuzki gisa oso erabilia den “zizarea” izenez ezagutzen
den Hediste diversicolor. 

• KRUSTAZEOAK

1- ANFIPODOAK

Jauzirako moldatutako animaliak dira eta horregatik jendearen artean “ur-
-arkakusoak” izenez ezagutzen dira. 

Zenbait espezie bizi dira Euskal Herriko itsasadarretan; Corophium multise-
tosum salinitate-aldakortasuna oso ongi jasaten duen itsasadarren barrualdeko
anfipodoa da.

Hondo bigunetan hondeatzaile den Bathyporeia pelagicak ere, salinitate-
-aldakortasunaren aurrean jasankortasun handia azaltzen du. 

Melita palmata itsasadarretako harrien azpian edo algen artean bizi den beste
anfipodoa da.

Pthisica marina espeziea, ordea, nonahikoa da, algen artean, planktonean
edo hondo hareatsu eta istiltsuetan aurki baitaiteke.

2- ISOPODOAK

Itsasadarren barrualdeko ur gazietan bizi diren algen artean Idotea baltica
aurkitzen dugu. Cyathura carinata , ordea, naroa da itsasadarren erdi eta kan-
poaldeko hare eta istiletan.
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3- DEKAPODOAK

Itsas paduretan, salinitate-aldaketei eta ibaiek ekarritako ur-kutsadurari aurre
egiteko ahalmena duten espezieak aurkitzen ditugu. Bizkaiko golkoko isurial-
deko itsasadarretako ur gaziko espezierik hedatuena karramarro berdea da
(Carcinus maenas). Hau marearteko eta infralitoraleko aldeen substratu bigune-
tan zein arroka eta harri-lupeetan bizi da. 

Hain ezagunak diren izkirak (Palaemon serratus eta Palaemon elegans) popu-
lazio joriak azaltzen dituzte putzu eta sakontasun txikiko uretan. Izkira zuria
(Crangon crangon) ere, hare eta istiletako hondoetan oso ugaria da. 

Istiletako substratuetan joria den beste espezie bat itsas kilkirra da (Upogebia
deltaura); limoetan hondoratzen dituen gordelekuetara iristen diren plankton
eta hondakin organikoak iragaziz elikatzen da.

• MOLUSKUAK

1- GASTEROPODOAK

Itsas paduren istiletan, materia organikoz elikatzen den Hydrobia ulvae
marraskilo txikia dugu gasteropodorik ugarienetakoa. Aurrekoa baino urriagoa
izan arren, bokaletik hurbilen dauden alde istiltsu eta hareatsuetan nahikoa uga-
ria den beste espezie bat Cyclope neritea da.

2- BIBALBIOAK

Bibalbioak hondo bigunetan bizitzeko primeran moldatutako animaliak ditu-
gu. Hauen artean, berberetxoa (Cerastoderma edule), kadeluxa (Tellina tenvis),
Venerupis decussata, Venerupis vittatus, Mya arenaria eta Spicula subtruncata
itsasadarren erdialdeko hondo istiltsu eta hareatsuetan bizi dira nagusiki.

Espezie suspensiboroak dira; esekiduran dagoen materia organikoa sifoien
bidez harrapatzen dute eta bizi ahal izateko ingurugiro-baldintza zehatz
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batzuen beharra dute: ur-korronte azkarrak jasan ditzakete, baina ezin dute ur
geldietako sedimentoen metaketa jasan. Txirla zapalak (Scrobicularia plana),
ordea, itsasadarren barrualdeko lupetzak nahiago ditu.

1.1.3.2.  Ornodunak

• HEGAZTIAK

Itsasadarretako ornodunen % 80 inguru hegaztiak dira, beraz, itsasadarretan
aurkitzen ditugun marearteko substratu bigunek, lezkadiek, larre halofitoek eta ur
irekiek eskaintzen dituzten baliabideak hobeto erabiltzen dituzten ornodunak
direla esan daiteke. Itsasadarretako espazio-betetze arrakastatsu honen arrazoiak
bi faktore nagusitan bilatu behar dira: airean mugitzea eta elikagaiak lortzeko
espezializazioa. Hegan egin eta mugimendu luzeak burutzeko ahalmenek, urte-
-sasoiaren arabera (migrazio-garaian) zein ezohiko baldintzetan (hotz- edo haize-
-boladak edo beste aurkako meteorologi baldintzak), itsasadarrek eskaintzen
dituzten baliabideak erabiltzeko aukera ematen diete. Elikagaia bilatu eta eskura-
tzeko estrategia desberdinek, ordea, espazio-banaketa ezin hobea ekarri dute; itsa-
sadarretako baliabideak erabiltzen dituzten espezieen arteko lehia hutsaren
hurrengoa bihurtzeaz gain, espazio eta elikadura-baliabideen ustiaketa oso eran-
gikorra da. Itsasadarrak, ibai eta itsasoaren eta itsasoa eta lehorraren arteko
trantsizio-alderdiak dira eta horregatik, itsasoko, ur kontinentaletako eta lehorreko
hegaztien topagune bihurtzen dira. Hau guztia gutxi balitz, Euskal Herria puntu
estrategiko batean kokatuta dago, Europako hegaztien migrazio-ardatz garrantzi-
tsuenaren derrigorrezko pasabidea baita.

Hegaztiek itsasadarrez egiten duten erabilera oso desberdina da urtean zehar,
urte-sasoi desberdinei eta hauei loturiko baldintza klimatologikoen araberakoa
baita. Udaberriarekin batera, ugal-garaiari ematen zaio hasiera, eta udazkenekoa
baino gutxiago nabari den ezteiaurreko migrazioa martxoa eta maiatza bitartean
burutzen da. Ekainetik aurrera, habiagileen populazio txikiak finkatzen dira.
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Hala ere, Euskal Herriko itsasadarretan espezie habiagileen dibertsitatea oso
txikia da eta horregatik, habiak egiteko eremu gisa duen garrantzia urria da. Udako
etenaldiaren ostean, uztailaren erdialdetik azaroaren erdialdera arte, hegaztien
urte-zikloaren gertaerarik deigarriena hasten da: ezteiondoko migrazioa. Denbora
luze honetan, espezie bisitarien dibertsitaterik handiena lortzen da, abuztuko
lehenengo migratzaile transahariarretatik, iparraldeko hotzen ondorioz, azaroan
migratzen diren anatidetaraino, milaka hegaztik zeharkatzen baitituzte gure
zeruak. Azaroaren amaieran, lehenengo negutiarrak azken migratzaileekin gaine-
zartzen dira eta abendurako itsasadarraren populazio negutiarrak egonkorrak dira. 

Aipatzekoa da bestalde, ohiz kanpoko baldintzetan (hotz-boladetan, elurte-
tan...) iparreko latitudeetatik etorritako hegazti negutiarren kantitatea eta dibertsi-
tatea nabarmen igotzen dela eta ezohiko espezieak agertzeko garairik onena
duela. Antzeko zerbait gertatzen da itsas ekaitzak gertatzen direnean, batez ere
migrazio-garaiekin batera gertatzen badira, orduan, baldintza klimatologiko
gogorrek bultzaturik, hegazti-espezie pelagiko ugari beha baitaiteke itsasadarren
kanpoaldean.

Ondoren, habitat berdina erabiltzeagatik edo ezaugarri morfologiko antzekoak
azaltzeagatik Euskal Herriko itsasadarretako talde nagusien deskribapena egingo
dugu.

Aliotak, murgilak eta ubarroiak

Talde honetako hegaztiak, arrain eta ornogabeak harrapatzeko pulunpatzen
diren hegazti murgilariak dira. Elikatzeko era hau dela eta, hegazti hauek nolabai-
teko sakontasuna duten ur irekiak behar dituzte.

Alioten artean, aliota handia (Gavia inmer) dugu espezierik ugariena.  Aliota txi-
kia (Gavia stellata) eta aliota artikoa (Gavia arctica) ez dira hain erregularrak eta,
gerta daiteke, negu onberetan ez agertzea.

Murgil eta txilinportek eztei-lumai deigarria erakusten duten hegaztiak dira,
baina Euskal Herrian, normalean, ikusgarritasun askoz txikiagoa azaltzen duen
neguko librearekin ikusten ditugu. Itsasadarretan, txilinporta lepabeltzak (Podiceps
nigricollis) eta txilinporta txikiak (Tachybaptus ruficollis) barrualdeak nahiago
dituzten bitartean, murgil handia (Podiceps cristatus) eta murgil lepagorria
(Podiceps griseigena) alioten modura banatzen dira. Azkenik, txilinporta urrebela-
rria (Podiceps auritus) ez da hegazti erregularra gure kostaldean.
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Ubarroei dagokienez, itsasadarretan bi espezie ikus daitezke: ubarroi mottodu-
na (Phalacrocorax aristotelis) eta ubarroi handia (Phalacrocorax carbo). Lehenen-
goa izaera lotsatia duen hegazti ia ezezaguna da. Ez da inoiz itsasadarretan sar-
tzen, beti habia egiteko erabiltzen dituen itsaslabarretan edo harkaitzetan ibiltzen
baita. Ubarroi handia, ordea, negutiar ugaria da. Arrantzale trebea izateagatik,
gizakiarekiko lehiakidea da eta honek arrantzaleen artean haserrea piztu du azken
urte hauetan.

Itsas hegazti pelagikoak

Talde heterogeneo honek, zanga eta gabai-espezie desberdinak, itsas anatidak,
ekaitz-txoriak eta zenbait kaio-espezie biltzen ditu, guztien ezaugarri komuna itsa-
sadarretan ia ibiltzen ez diren itsas hegaztiak izatea delarik. Hala ere, kostalde-
-lerroa jarraitzen duten hegazti migratzaileak dira eta horregatik, udazkeneko
migrazio-garaian edo neguan, haizeek kostaldera hurbiltzera behartzen dituztene-
an, gure itsasadar eta senaietan ikustea nahikoa erraza da. Egun horietan, ohiko
irudia da zanga atlantikoa (Morus bassanus) arrain-bankuen gainean urperaldi
ikusgarriak egiten ikustea, gabai mediterraneoa (Puffinus yelkouan), gabai arrunta
(Puffinus puffinus) eta gabai arrearekin (Calonectis diomedea) batera.
Noizbehinka, mendebaldeko ekaitzek bultzaturik, zenbait itsas anatida ere itsasa-
darretara sartzen dira, hala nola ahatebeltz arrunta (Melanitta nigra), ahatebeltz
hegazuria (Melanitta fusca), murgilari urrebegia (Bucephala clangula) edo izotz-
-ahatea (Clangula hyemalis). Gure kostaldeko harkaitz eta irla gehienetan habia
egiten duen ekaitz-txori txikia (Hydrobates pelagicus) ere, egun horietan soilik
ikusi ahal izaten den itsas hegaztia da.

Zangaluze handiak

Lepo eta hanka luzeak izateagatik bereizten diren hegazti hauek, talde hetero-
geneoa osatzen dute eta hezeguneekin harreman handia (lertxunak eta mokoza-
bala) edo ez hain handia (amiamokoak eta kurriloak) duten hegaztiak hartzen ditu
bere barnean. Ardeidoak edo lertxunak, hegan egitean lepoa bildua eramateagatik
bereizten diren hegaztiak dira. Nagusiki arrainez elikatzen direnez, harrapari-
-izaera oso garatua dute. Espezierik naroenak lertxun hauskara (Ardea cinerea) eta
lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) dira. Espezie hauek migratzaileak eta negutia-
rrak dira gure kostaldean eta horregatik, ugalketa-garaian ezik, urte osoan zehar
ikusi ahal izaten ditugu. Ardeidoen bigarren talde bat, migrazio-garaietan baino
agertzen ez diren espezieek osatzen dute. Talde honen barruan, lertxun gorria
(Ardea purpurea), amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax), txori zezen arrunta
(Botaurus estellaris)  eta amiltxori txikia (Ixobrychus minutus) daude. Hauek guz-
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tiak, leku harrapaezin eta traketsenetan gelditzen diren hegazti gautar edo egun-
sentiarrak dira. Azkenik, gure itsasadarretan oso noizbehinka  ikusi ahal izaten
diren lertxuntxo karramarrozalea (Ardeola ralloides) eta lertxuntxo itzaina
(Bubulcus ibis) aipatuko ditugu.

Bestalde, mokozabala (Platalea leucoroidea) ohiko migratzailea dugu eta horre-
gatik, irailean zehar mokozabal-taldeak hobeto kontserbatutako itsasadarretan
geldituak edo gure zeruetan ikustea nahiko erraza da. Euskal Herrian ikusten ditu-
gun ale hauek, Holandan dagoen Europa erdialdeko kolonia habiagile bakarratik
etortzen dira, izan ere, hegazti honek gainbehera larria izan baitu azken urteetan. 

Azkenik, gure itsasadarretan ezohiko egoeretan baino gelditzen ez diren amia-
moko zuria (Ciconia ciconia), amiamoko beltza (Ciconia nigra) eta kurrilo arrunta
(Grus grus) aipatuko ditugu, baina ezpezie hauen igarotze nagusia Pirinioetako
lepoetatik gertatzen dela ahaztu gabe.
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Anatidak

Ahateek eta antzarek ez dute Euskal Herriko kostaldean ugaritasun eta dibertsi-
tate handirik erakusten. Elikaduraren oinarri gisa ur-landareak dituzten ahate ige-
rilariek (anadeak eta zertzetak) eta antzarek (ansareak, paitak eta beltxargak),
sakontasun txikiko ur garbietako padurak eta ur-larre isolatuen azalera handiak
gustukoak dituzte eta giza eragin handia azaltzen duten itsasadarretan horrelako
lekuak aurkitzea oso zaila da. Erdi basatia den basahatearen (Anas platyrhynchos)
populazio oparoaz gain, gainontzeko espezieak migratzaile eta negutiar bakanak
eta irregularrak dira, hala nola, ahate txistularia (Anas penelope), ahate buztanlu-
zea (Anas acuta), ipar-ahatea (Anas strepera), zertzeta arrunta (Anas crecca) eta
ahate mokozabala (Anas clypeata). Antzara hankagorrizta (Anser anser), azaroko
hotzetatik ihesi, gure zeruetatik igarotzen den migratzaile erregularra da.

Ahate murgilariak hobeto moldatzen dira itsasdarren ezaugarrietara, ur irekiak
eta elikagai asko (krustazeoak, moluskuak) aurkitzen baitituzte. Ohizkoenen arte-
an, zerra ertaina (Mergus serrator) negutiar erregularra aipatuko dugu. Anatiden
artean, zerra ertainaren kasua berezia da, arrainez elikatzen den bakanetakoa
baita. Era berean, eiderra (Somateria mollisima) Euskal Herriko zenbait itsasada-
rretan negua igarotzen duen ohizko bisitaria da. Murgilari arrunta (Aythya ferina)
eta murgilari mottoduna (Aythya fuligula) inoiz ez dira naroak izan eta normalean
hotz-bolada gogorrak direnean soilik agertzen dira. Noizbehinka gure itsasadarre-
tan beha ahal izaten diren beste espezie batzuk antzara muturzuria (Anser albi-
frons), paita gorrizta (Tadorna ferruginea), ahate gorrizta (Netta rufina), izotz-
-ahatea (Clangula hyemalis) edo murgilari handia (Aythya marila) dira.

Eguneko eta gaueko hegazti harrapariak

Ekosistema zingiratsuen ekoizpen handiak biomasa-kantitate itzelak sortzen
ditu. Energia hau guztia alga eta ornogabeetatik, bigarren eta hirugarren mailako
kontsumitzaile espezializatuetaraino bideratzen da eta azken maila hauetan aur-
kitzen dira hegazti harrapariak. Hala ere, ez dira asko hezeguneen baldintzetara
moldatu diren harrapariak. Hauen artean, aipamen berezia merezi du arrano
arrantzaleak (Pandion haliaetus), urtero urtero, ezteiondoko migrazioan, ale bakan
batzuk gure kostaldeko zenbait itsasadarretan ikusi ahal izaten baitira.
Barnealdeko hezeguneetan ugaria den zingira-mirotza (Circus aeruginosus) askoz
urriagoa da kostaldean eta gehienetan migrazio-garaietan agertzen da.
Hezeguneekin hertsiki erlazionatutako harraparia ez izan arren, miru beltza
(Milvus migrans) sarritan hurbiltzen da itsasadarretara sarraskien bila. Itsasa-
darretara gutxiagotan hurbiltzen diren beste eguneko harrapariak belatz gorria
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(Falco tinnunculus), belatz handia (Falco peregrinus), zapelatz arrunta (Buteo
buteo), arrano txikia (Hieraaetus pennatus) eta mirotz zuria (Circus cyaneus) dira.

Gaueko harrapariak, inguruko ekosistemetatik itsasadarren hezeguneetara noi-
zean behin hurbiltzen diren bisitariak dira. Ikus ohi diren espezieak apo-hontza
(Otus scops), hontza zuria (Tyto alba), urubia (Strix aluco) eta neurri txikiagoan,
mozoloa (Athene noctua) lirateke. Zingira-hontza (Asio flammeus) ur-inguruneen
hurbileko soro irekiak gustukoak dituen hegaztia da.

Erralidoak eta martin arrantzalea

Erralidoak ingurune zingiratsuetan bizi diren hegaztiak dira. Uroilandak eta
uroiloak lezkadien oihanartean bizitzeko primeran moldatuta daude. Espezie
lotsati eta muzinak dira eta sarritan beraien presentzia behaketa zuzenengatik
baino errazago antzematen da soinuarengatik. Hau dela eta, gutxi ikertu izan dira.
Uroilanda handia (Rallus aquaticus) sedentarioa eta habiagilea da Euskal Herriko
kostaldean. Uroilanda pikarta (Porzana porzana) habiagilea ote den ez dago argi
eta uroilanda txikia (Porzana pusilla) eta uroilanda hankaberdea (Porzana parva)
migrazio-garaietan noizbehinka entzun ahal izaten dira lezkadiak mantendu
dituzten itsasadarretan. Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) ohiko habiagilea da
eta lezkadi-azalera txikienetan ere, ikus daiteke. Kopetazuri arruntak (Fulica atra),
ordea, ur irekiak nahiago ditu eta horregatik errazagoa da behatzeko.

Ur kontinentaletara loturiko hegaztia bada ere, martin arrantzalea (Alcedo
athiis) dugu itsasadarretan sarritan ikusten den beste hegazti-espezie urtar bat da.
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Limikoloak

Limikoloak edo zangaluze txikiak, hanka eta moko luzeak dituzten hegazti txiki
eta ertainak dira. Itsas paduretako sakontasun txikiko uretara eta substratu bigune-
tara egokien moldatutako hegaztiak dira. Euskal Herrian, 34 espezie azaltzen
dituen talde zabal eta anitza osatzen dute. Tamaina eta itxuren aniztasuna, harra-
pakinen (ur-ornogabeak) harrapaketan baliabideen banaketa erangikorra berma-
tzen duen espezializazioaren adierazlea da. Substratu eta sakontasun desberdine-
tan aritzen direnez, espezieen arteko lehia hutsaren hurrengoa da. Tamaina txiki-
ko limikoloak (txirriak, txirritxoak, harri-iraulariak) uhinen zabua jarraituz, etenga-
be alde batetik bestera ibiltzen dira uraren ertzean. Harrapakinak (azaleko orno-
gabeak) ikusmena eta entzumenaren bidez detektatzen dituzte eta gelditu gabe
mokokatzen dihardute. Tamaina ertaineko limikoloak (bernagorriak, kuliskak, txi-
rriak) aldizka sakontasun txikiko uretan sartzen dira, azaleko ornogabeak zein
sakontasun txikiko hondeatzaileak harrapatzeko. Hauen kasuan, ikusmena eta
entzumenaz gain, ukimenak ere berebiziko garrantzia du harrapakinen harrapa-
ketan. Azkenik, tamaina handiko limikoloak (kurlintak, kuliskak, abozetak, zanka-
luzeak) beti uraren barruan elikatzen dira, harrapakinak (galeria sakonak hondea-
tzen dituzten ornogabeak) antzemateko nagusiki ukimenaz baliatzen direlarik.
Mareen ondoriozko ur-mailaren aldakortasunak limikoloen aktibitatea nabarmen
baldintzatzen du, itsasbeheraldietan limo-, istil- eta harea-lautadetan sakabana-
tzen diren bitartean, itsasgoretan atseden-lekuetan biltzen baitira. 

Limikolo asko, migrazio-garaietan agertzen dira soilik eta oso gutxitan gelditzen
dira negua igarotzeko (hotz-boladetan ezik). Talde honetakoak dira zankaluzea
(Himantopus himantopus), atalarra (Burhinus oedicnemus), abozeta (Recurvirros-
tra avosetta), txirri lodia (Calidris canutus), txirri zuria (Calidris alba), txirri txikia
(Calidris minuta), Temmink txirria (Calidris temminckii), txirritxo hankabeltza
(Charadrius alexandrinus), borrokalaria (Philomachus pugnax), kuliska buztanbel-
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tza (Limosa limosa), bernagorri arrunta (Tringa totanus), kuliska zuria (Tringa nebu-
laria), bernagorri iluna (Tringa erythropus), kuliska iluna (Tringa ochropus) eta
kuliska pikarta (Tringa glareola). Limikoloen beste talde bat, migratzaileak eta
negutiarrak diren espezieez osatuta dago. Populazio negutiar hauek ale gutxikoak
izan ohi dira eta hurrengo espezie hauek osatzen dute: itsas mika (Haemantopus
ostralegus), txirritxo handia (Charadrius hiaticula), txirri grisa (Pluvialis squatarola),
urre-txirri arrunta (Pluvialis apricaria), hegabera (Vanellus vanellus), txirri arrunta
(Calidris alpina), txirri iluna (Calidris maritima), istingor arrunta (Gallinago galli-
nago), istingor txikia (Limnocryptes minimus), oilagorra (Scolopax rusticola), kulis-
ka gorria (Limosa lapponica), kurlinta handia (Numenius arquata), kurlinta bekain-
duna (Numenius phaeopus) eta harri-iraularia (Arenaria interpres). Bi espezie
habiagile daude Euskal Herrian: txirritxo txikia (Charadrius dubius) eta kuliska txi-
kia (Actitis hypoleucos). 

Limikolo gehienek itsas padurarekin lotuta badaude ere, istingorrak, oilagorrak
eta hegaberak larre hezeak nahiago dituzte eta txirri iluna eta, neurri txikiagoan
harri-iraularia kostalde labarretsuan, harri-lupeetan eta urradura-plataformetan
agertzen dira.

Kaioak, itsas enarak, marikoiak eta altzidoak

Talde honetako zenbait espeziek, itsasadarretakoak izan arren, gehienak itsasa-
dar eta badietara sarritan sartzen diren itsas hegaztiak dira. Orotara, 12 kaio-
-espezie (laridoak) beha daitezke, baina hauetako batzuen ohitura pelagikoek,
ekaitz gogorreko egunetan soilik ikustea eragiten dute. Azken hauen artean, antxe-
ta hankabeltza (Rissa tridactyla), antxeta txikia (Larus minutus), kaio mokohoria
(Larus canus) eta sabine antxeta (Larus sabini) dira aipagarrienak. Beste espezie
batzuk itsasadarretako ur irekietan eta limoetan elikatzen dira, hauen presentzia
ohizkoa eta konstantea izanik. Hauen artean, kaio hankahoria (Larus cachinnans)
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eta kaio iluna (Larus fuscus) dira Euskal Herriko kostaldean habia egiten duten
bakarrak. Antxeta mokogorria (Larus ridibundus), urte osoan gurekin egon ohi den
espeziea bada ere, negutiarren etorrerarekin kopuru aldetik ikaragarri handitzen
da. Antxeta burubeltza (Larus melanocephalus) eta, neurri txikiagoan,  kaio beltza
(Larus marinus) migratzaileak eta negutiarrak dira Euskal Herrian.

Txenada arrunta (Sterna hirundo), ipar-txenada (Sterna paradisaea), txenada txi-
kia (Sterna albifrons) eta itsas enara beltza (Chlidonias niger) ekinozio-garaiko itsas
hegaztiak dira eta kopuru handietan agertzen dira itsas ekaitzek migrazioa eteten
dutenean. Itsasadarretan daudenean, hauen kanpoaldeak eta bokaleak gustukoak
dituzte harrapakinak arrantzatzeko eta horregatik ohizkoak dira gure kostaldeko
arrantza-portuetan.

Marikoiak, aurretik beste itsas hegaztiek harrapatutako elikagaiak parasitatzeko
espezializaturiko hegaztiak dira. Marikoi isatslaburra (Stercorarius parasiticus),
marikoi handia (Stercorarius skua) eta neurri txikiagoan marikoi isatsbihurra
(Stercorarius pomarinus) kaio- eta txenada-kontzentrazio handiak ematen direne-
an soilik agertzen dira. Marikoi isatslaburra da ugariena eta noizbehinka itsasada-
rren barrualdeetan ere ikus daiteke.

Altzidoak itsas zabaleko migratzaileak dira. Gure kostaldeko lurmuturretatik
pottorro arruntak (Alca torda) eta martin arruntak (Uria aalge), eta ekaitz gogorre-
ko egunetan, lanperna-musuak (Fratercula arctica) eta pottorro txikiak (Alle alle)
zailtasunik gabe beha daitezke. Normalean, hegazti hauek ez dira gelditzen, edo
gelditzen badira, oso urruti mantentzen dira, baina noizbehinka pottorro- eta
martin-taldeak itsasadar eta badien kanpoaldeetan sakabanatzen dira eta batzue-
tan negua igarotzera gelditzen dira.

Hegazti txikiak

Paseriformeen ordenak hegazti txikiak edo txoriak biltzen ditu bere barnean.
Hegaztien barruan, ordenarik ugariena eta anitzena bada ere, bere espezie gehie-
nak lehortarrak dira eta bakan batzuk soilik moldatu dira biotopo hezeetan bizi-
tzeko. Hala ere, zenbait intsektujale-espeziek landaredi zingiratsu nahasian bizi-
tzeko espezializatu dira eta bizitza osoa lezkadi eta kanaberadien barruan igaro-
tzen dute. Lezkariak eta benarrizak dira. Aipamen berezia merezi duten benarriz
gorrizta (Locustella luscinoides) eta benarriz arrunta (Acrocephalus schoenabae-
nus) leku bakan batzuetan baino ez dira gelditzen, gehienetan migratzaile gisa.
Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpeus) edo lezkari karratxina (Acrocephalus arun-
dinaceus) moduko beste espezie batzuk ugariagoak dira. Zingira-berdantza (Embe-
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riza schoeniclus), udan ustekabean pasatzen den bitartean, neguan errazago
antzematen den espezie habiagile eta negutiarra da. Tximutxa (Panurus biarmi-
cus), ordea, dibagante arraroa da gure kostaldean. 

Hegazti txikien beste talde batean sastrakadi eta ibaiertzetako basoetako espe-
zieak bildu ditugu. Errekatxindorra (Cettia cetti), ihi-txoria (Cisticola juncidis) eta
benarriz nabarra (Locustella naevia) ohiko habiagileak diren bitartean, paparrurdi-
na (Luscinia svecica) eta dilindaria (Remiz pendulinus) migratzaileak dira, azken
hau negu gogorretan soilik agertzen dena. Lezkadiak eta bere inguruak etzaleku
gisa erabiltzen dituzten enara arrunta (Hirundo rustica), uhalde-enara (Riparia
riparia) edo araba zozo pikarta (Sturnus vulgaris), hezeguneetakoak izan gabe,
zenbait garaitan alderdi hauez baliatzen diren espezie tipikoak dira.

Itsasadarren inguruko ekosistemetan (larreak, laborantza atlantikokoak, baso-
ak...) baldintza klimatologiko gogorretan paseriforme-dibertsitate handiagoa aurki-
tzen badugu ere, hauetan txori-espezieen kontzentrazio handiak biltzen dira.
Hauen artean, aipagarrienak birigarroak (Turdus sp.), fringilidoak (Fringilla coe-
lebs, Fringilla montifringila), txirtak (Anthus sp.)..., etab. lirateke.

• ARRAINAK

Itsasadarren barrualdean espezie-talde heterogeneoa aurkitzen da. Platuxa latza
(Platichthys flesus) da ugarienetakoa. Arrain lau eta dismetiko honek hondo bigu-
nen gaineko bizitza bentonikoa darama eta gorputzaren kolorazioa hondoaren
arabera aldatzeko ahalmena du. Beraz, arrain itsastarra bada ere, ibaietan oso gora
ere igo daiteke, baina erruteko beti itsasora itzultzen da. Lupina arrunta (Dicen-
trarchus labrax) ibaietan oso gutxi igotzen den arraina izan arren, arrautzak ur
gezatan erruten ditu. Arrain azkarra da eta oso azkar eta asko irensten du; arrain
txiki eta arrainkumeen artean txikizio handiak eragin ditzake eta horregatik, itsa-
sadarren inguruan bizi diren abixoi handien (Atherina presbyter) taldeetan hozka-
dak azaltzen dituzten aleak ikustea ez da batere arraroa izaten.

Molusku bibalbioez elikatzen den urraburuak (Sparus aurata) itsasadarretako
hondo hareatsuak gustukoak ditu, baina neguan, sakontasun handiagoko uretara
migratzen da, bertan ugaltzeko.

Haitzetako barbarina (Mullus surmuletus) ere sakontasun txikiko hondo harea-
tsuetan bizi da eta nahikoa ugaria da.
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Itsas amuarraina (Salmo trutta trutta), izokinaren moduan, espezie anadromoa
da, hau da, itsasoan bizi da baina ibaietan ugaltzen da. Hala ere, ugal-garaitik
kanpo ez da itsasadarretatik gehiegi urruntzen. Itsas amuarraina Euskal Herriko
ibai gehienetatik ia desagertu bada ere, Bidasoa ibaian oraindik ugaltzen ari den
espeziea da, nahiz eta populazioa nahikoa txikia izan.

Ibai-aingira (Anguilla anguilla) ugal-ziklo berezia duen eta asko irensten duen
harrapari ezaguna da. Ibai-aingira espezie katadromoa da, hau da, ur gezatan bizi
da, baina itsasoan ugaltzen da. Neguaren hasieran, ale helduak ibaietatik irteten
dira eta Sargazoen itsasora (Ipar Atlantikora) abiatzen dira bertan erruteko.
Arrautzak, eklosionatzean, leptozefaloak izenez ezagutzen diren hosto-itxurako
larba txikiak jaiotzen dira eta hauek ibaietarantz abiatzen dira. Bidaia luze hau
gauzatzeko hiru urte inguru behar izaten dituzte. Ibaira iristean, gorputzean alda-
keta nabariak gertatzen dira eta gastronomian hain ezagunak diren txitxardin edo
angula bilakatzen dira. Hauek ibaian gora egiten dute eta anguleroek hori apro-
betxatzen dute harrapatzeko. Orain dela gutxi arte, ilargia egokia zen gauetan,
farola eta zetabeaz hornitutako anguleroak ikustea ohiko irudia zen. Gaur egun,
ibai-aingira desagertzeko zorian dagoela esaterik ez badago ere, uraren kutsadura
eta gehiegizko arrantzaren ondorioz, lehen baino askoz ere urriagoa da gure ibaie-
tan. Hala ere, Euskal Herriko itsasadarretako espezierik ezagunena, mareen
mugaraino igotzen den hondoetako korrokoia da (Chelon labrosus). Espezie tal-
dekoia da eta kutsadurarekiko jasankortasun handia duenez, nahikoa ugaria da
Txingudi eta Nerbioi/Ibaizabal-en itsasadarretara isurtzen duten malkar txikiko
zenbait errekatan. Mareen eragina oso txikia den tokietan, arrain hiruarantza
(Gasterosteus aculeatus) izeneko arrain txikia bizi dela ere aipatzeko modukoa da.

• UGAZTUNAK

Landaredi-estaldura urriko paduren ertz istiltsuetan mendebaldeko ur-arratoia
(Arvicola sapidus) agertu ohi da; belarjalea izan arren, anfibio eta krustazeoak
harrapatu eta jateari muzin egiten ez dion ugaztun karraskaria da. 
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Normalean belardi, sastrakadi eta heskaietan bizi bada ere, bere gordelekutik
elikatzen den lekuraino galerien bidez mugitzen den arratoi beltza (Rattus rattus)
gizatarturiko paduretan bizitzeko oso ongi moldatuta dagoen giza guneetako
karraskaria da.

Erbinudea (Mustela nivalis) txoriak, narrastiak, intsektuak eta era honetako
harrapakinez gain, bera baino handiagoko karraskariak ehiza ditzakeen harrapari
krudela da. Inguruko biotopoetatik (larreak, zuhaiztiak, heskaiak) paduretara hur-
biltzen da sarritan; honek, padurak bere inguru naturalekin lotzea zein garrantzi-
tsua den argi erakusten digu, hiri-inguruan padura isolatua uzteak txirotze biolo-
giko nabarmena ekar baitezake. Pipistrelo txikia (Pipistrellus pipistrellus) ere, sarri-
tan hurbiltzen da paduretara (nagusiki giza eragina handia duten padura-
-eremuetara) bere dietaren oinarri diren intsektu dipteroen bila. Jatorriz Amerika
kontinentalekoak izan arren, koipua (Mycastor coypus) eta arratoi musketaduna
(Ondatra zibethica) Europan arrakasta handiz naturalizatu diren espezieak dira.
Iberiar penintsula osoan, koipua Katalunian eta Bidasoako haranean baino ez da
agertzen. Bidasoara orain dela zenbait urte iritsi zen, eta gaur egun itsasadar osora
hedatu da. Arratoi musketaduna ere, itsasadarretan bizi da.

1.2. ITSASADARRETAKO BABES-FIGURAK EUSKAL HERRIAN

NAZIOARTEKOAK

� RAMSAR ITUNA (1971ko otsailaren 2a).

� Nazioarte-mailako garrantzia duten hezeguneen kontserbazioa du helburu
itun honek.

� Une honetan RAMSAR zerrendan hiru hezegune ditugu Euskal Herrian:
Mundaka-Gernikako itsasadarra, Urdaibai (1992); Biasteriko zingirak (1994)
eta Arreoko lakua (1994).

� Erakunde desberdinen aldetik, ondoko hezeguneak RAMSAR zerrendan
sartzea eskatu da:

Txingudi badia
Urdazubiko padura
Orioko itsasadarra
Zumaiako itsasadarra
Leako itsasadarra
Plentziako itsasadarra
Pobeñako itsasadarra

Aipatzekoa da, hauetatik, Txingudi laster onar dezaketela. RAMSAR itunare n
komisiokoek hezegune honi buruzko informazio gehiago eskatu dute eta
hurrengo bileran zerrendan sartu ala ez erabakiko omen dute.
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� BIOSFERA-ERRESERBAK

� Sare honen bidez, mehatxupean dauden ekosistema tipikoen ordezkaririk
garrantzitsuenak babestu nahi dira.

� UNESCOren Gizakia eta Biosfera programan sartuta dago.
� Gaur egun Biosfera-erreserba da:

Mundaka-Gernikako itsasadarra, Urdaibai  (1984)

� EUROPAKO BATASUNAREN CORINE PROGRAMAK

� Programa hauen BIOTOPO proiektuak espezie, asoziazio edo habitat
mehatxatuak eta urriak dituzten ingurune garrantzitsuenen inbentarioa egi-
tea proposatzen du, gero babestu ahal izateko.

� Euskal Herriko kostaldean CORINE biotopotzat dauden inguruneak ondo-
koak dira:

Barr ika-Matxitxako lurmuturra (Plentziako itsasadarra barne )
Mundaka-Gernikako itsasadarra, Ogoño lurmuturra.

ESTATU-MAILAKOAK

� ESPAINIAKO UR-PLANGINTZA NAZIONALA

� Plangintza honek hezegune garrantzitsuenak babestea proposatzen du.
Bertan  honakoak aipatzen dira:

Mundaka-Gernikako itsasadarra
Txingudi badia

� Plangintza honen “Ipar-arroa III” plangintzak garrantzi berezikotzat onar-
tzen du Pobeñako itsasadarra.

� Ondoko itsasadarrak “Ipar-arroa III” plangintzan garrantzi bereziko hezegu-
netzat onartuak izatea eskatu du Eusko Jaurlaritzak:

Plentziako itsasadarra
Leako itsasadarra
Oriako itsasadarra
Zumaiako itsasadarra

� KOSTA-LEGEAK

� Bai Espainiako estatuan, baita Frantziakoan ere, itsaso lehorreko jabetza
publikoa zehaztea eta bere kontserbazioa zihurtatzea; itsasoa, bere erribera
eta gainerako itsaso lehorreko jabetzaren erabilpen publikoa bermatzea;
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baliabide hauen erabilpen arrazionala arautzea eta uren kalitate-maila ego-
kia mantentzea dute helburu.

� Euskal Herriko itsasadar guztiak kosta-lege hauen babesa dute printzipioz.

� “ARRÊTÉ DE BIOTOPE”

� Frantziako estatuan erabiltzen den babes-figura honek, bai biodibertsitate-
rako garrantzia duelako, edota egoera larrian aurkitzen diren inguruak
dituelako, hainbat hezegune biltzen du.

� Euskal Herriari dagokionez, ondoko hezeguneek dute babes hori:

Beltzeniako padura eta Txingudi badia (Hendaia)
Urdazubiko padura (Ziburu)

� GARRANTZIA DUEN EKOLOGIA, FLORA EDOTA FAUNA DUTEN INGURUNE
NATURALAK (ZNIEFF)

� Frantziako estatuak duen babes-figura da.
� Babes-figura honetan izendatuta dauden Euskal Herriko inguruneak ondo-

koak dira:

Beltzeniako padura.
Urdazubiko padura.

� ORNITOLOGI ALDETIK GARRANTZIZKOAK DIREN INGURUNEAK (ZICO)

� Frantziako estatuan, ornitologi ikuspegitik garrantzitsuak diren inguruneak
babesteko sortu den figura da.

� Era honetan izendatuta dagoen Euskal Herriko hezegune bakarra
Beltzeniako padura da.

AUTONOMIKOAK

� EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GARRANTZIZKO BARRENDEGI ETA
INGURUNE NATURALEN KATALOGOA

� Ondokoak daude katalogoan sartuta:

Pobeñako padura
Plentziako itsasadarra
Mundaka-Gernikako itsasadarra (Urdaibai)
Leako itsasadarra
Santixoko padura (Zumaia)
Urolako itsasadarra

36



Inurritzako padura (Zarautz)
Oriako itsasadarra
Bidasoako itsasadarra (Txingudi)

� EUSKADIKO HEZEGUNEEN LURRALDE-EGITAMU SEKTORIALA

� Ingurune garrantzitsuak babesteko asmoz idatzita dago. Euskal Autonomia
Erkidegoko kostaldeko hezeguneekin ondoko sailkapena egiten du:

•  Aparteko balioa dutenak:
Gern ika-Mundakako itsasadarra (Urdaibai).

•  Balio handikoak:
Txingudi badia
Plentziako itsasadarra

•  Balio estimagarrikoak:
Pobeñako itsasadarra
Leako itsasadarra
Oriako itsasadarra
Zumaiako itsasadarra.

•  Balio gutxikoak:
Artibaiko itsasadarra
Inurritzako itsasadarra
Debako itsasadarra.

� LURRALDE ANTOLAKETARAKO ZUZENBIDEEN PROIEKTUA (LAZ-DOT)

� Honako babes-figurak dituzte EAEko padurek:

•  Babestutako ingurune naturalak: Urdaibai Biosfera-erreserba

• Natura aldetik garrantzi bereziko inguruneak: Txingudi badia

� Kontserbazio aktiboa. 
� Ezaugarri naturalak ongi mantendu dituzten inguruneak babesteko figura.
� Sailkapen hau dute Oriako padurek.
� Babes hertsia.
� Ekologia, kultura edo paisajearen ikuspegitik zabalera txikia duten inguru-

ne bereziak babestuko lirateke honela. Padurei dagokienez, horrela babes-
tuko litzateke: Santixo padura (Zumaia).

� BIOTOPOA

� Eusko Jarlaritzak 1994an onartutako Naturaren kontserbaziorako legeak,
hedadura txikiko ingurune natural baliotsuak babestea aurreikusten duen
babes-figura da.

� BIOTOPOA da Zarauzko Inurritzako itsasadarra.
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Orain arte esandakoa laburbilduz, itsas padurak, biodibertsitate- eta
produktibitate-ikuspegitik, Euskal Herriko ekosistemarik garrantzitsuenak direla
esan daiteke. Era berean, ez dago ukatzerik aberastasun honek (kostaldeak eta itsa-
sadarrek bereziki), bizitzarako dituzten aldeko baldintzekin batera, giza ezarpena
eragin duela.

Honen ondorioz, inguru hauek bere beharretara moldatzen saiatu da aspaldi-
danik gizakia, paradoxikoki, giza erakarpena sortu duten balioak ia desagertzerai-
no eraman dituelarik.

Fenomeno hau ikaragarri emendatu da azken hamarkadetan eta ondorioz, oso
gutxi dira kontserbazio-egoera ona mantendu duten padurak. Batzuk erabat desa-
gertu dira eta gainerakoak oso egoera larrian daude.

Dudarik gabe, inguru hauen balio ekologiko itzelak behin eta berriro goraipatu
dituzten proiektu-, plan- eta antolaketa-proposamenetik babes-ekintzetara pasa-
tzeko garaia iritsi da, denbora altxor ekologiko hauen iraupenaren aurka baitoa.
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2. LAPURDIKO ITSASADARRAK

2.1. ATURRI

Aturri da, zalantzarik gabe, Euskal Herriko ibairik luzeena eta ur-emari handiena
duena. Jaiotzen denetik, Tourmalet ingurutik, itsasoratu arte 300 kilometro baino
gehiago egiten ditu; hauetatik, Euskal Herriko lurretan azkeneko 30 kilometroak
baino ez ditu egiten (Gaskoniako muga markatuz).

Bidaia luze honetan, Pirinioetan jaiotako hainbat eta hainbat ibai eta erreka
jasotzen ditu. Honen ondorioz, bere ibaiaren ur-emaria itsasoarena baino garran-
tzitsuagoa da. Honek, bertako paduran bizi daitezkeen animalia eta landare-
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-espezieak erabat baldintzatzen ditu, padura hau Euskal Herriko gainerakoekiko
bereizturik.

Dena den, garai batean Euskal Herriko padurarik handiena izango zen honeta-
tik, arrasto txiki batzuk besterik ez dira geratzen, uholdeen aurkako borrokak;
nekazaritzarako lurrak lortzeak eta Baiona-Angeluko portu eta hirien hedapenak,
Aturri ibaiaren bokalea erabat kanalizatuta utzi baitute.

Nahikoa da XIX. mendeko Baiona inguruko planoak aztertzea, Baiona bera eta
bere portuko instalazio guztiak, Aturri-Errobi ibaien paduren gainean eraikita dau-
dela frogatzeko.

Bi dira, lehorketa hauetatik libratu diren barrendegiak. Aturrik, Lehuntze, Urketa
eta Ahurtiren parean dituen irletan, padura-puska batzuk mantendu dira ibai-ertzeko
baso ederren artean. Hauetako batean, Berex irlakoan hain zuzen ere, Euskal
Herriko amiltxori arruntaren (Nycticorax nycticorax) koloniarik handiena ezezik, ler-
txuntxo txuriaren (Egretta garzetta) populazio habiagile oso handia ere, ikus daiteke.

Bestalde, Saint Martin de Seignant herriaren ertzean (Aturriren eskuinaldean),
duela urte batzuk, Landetako ehiztarien lanaren ondorioz, garai batean nekazal
ustiapenerako lehortutako padura-puska handi bat berriz ureztatu egin zen; orduz
geroztik, hegaztientzat hezegune hau, garrantzi handiko barrendegi bihurtu da.

Aipatzekoa da bestalde, orain dela gutxi arte, Baionatik aurrera ibaiak ezkerre-
rantz egiten duen meandroan San Bernardo padura ikus zitekeela. Zoritxarrez,
UCIN altzairutegi berriaren eraikuntzak ibar-puska hau erabat dragatu eta aldatu
du, padura betirako desagertaraziz.
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2.2. URHABIA

20 kilometro inguruko ibai txiki hau, izen bereko Bidarteko hondartzan itsasora-
tzen da, Getari eta Bidarteko itsaslabar maldatsuen artean irekitzen den itsasada-
rrean.

Dena den, azken urte hauetan Lapurdiko kostaldeak izan duen turismo-garapen
basatia dela eta, bokale honek bere balio ekologiko garrantzitsuenak galdu egin
ditu; ibaiaren kanalizazioaren ondorioz, bere padura guztiz suntsituta gelditu baita
eta gainean aparkaleku bat eraiki ondoren bere dunek sekulako jipoia jasan bai-
tute.

2.3. URDAZUBI

Gaur egun Donibane-Lohizune, Ziburu eta Zokoako lurraldearen azterketa geo-
morfologiko txiki bat egitea nahikoa da, bertan orain dela urte gutxi arte Euskal
Herriko hezegune ederrenetarikoa ikus zitekeela sinesteko.

Euskal Herriko Itsasadarrak
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Dena den, turismoaren garapen irrazionalak eta ustez uholdeen aurkako ekin-
tzek, padura eder eta handi hau, iraganaldiaren lekuko isilen modura mantendu
diren gune txiki eta mehatxatu batzuetara mugatu dute.

Hauetan garrantzitsuenak Otsondoko mendatearen inguruan jaiotzen den
Urdazubi ibaiaren itsasadarrean daude. Itsasadar honen bukaera erabat kanaliza-
tuta eta urbanizatuta badago ere, Azkaine eta Donibane-Lohizunen artean, landa-
re halofitoez betetako limo-ertz naturalak ezezik, ezkerraldean, autopistaren
ondoan, egun mareen eragina galdua duten hezegune eta zingirak mantendu ditu.

Hala ere, bi alderdi hauek mehatxupean bizi dira, uholdeen aurkako proiektu
batek ibaiaren kanalizazioa proposatu duelako, eta autopistaren beste irteera bat
eraikitzeko asmoak, hezegunea eta zingira (eta beraiekin batera, Iparraldeko heze-
gunerik garrantzitsuena) suntsi bailitzake.

Azkenik, aipatzekoa da badiaren ezkerraldean (Zokoan) itsasoratzen den
Untxin errekan itsasadar hau erabat itxuragabetu eta kanalizatu duen urbaniza-
zioaren atzean, padura-aztarna batzuk mantendu direla. Azken aztarna hauek ere,
mehatxupean bizi dira; laster, beste urbanizazio batek azken arrasto hauen lekua
beteko baitu, proiektu hau geldiarazten ez bada bederen.
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3. GIPUZKOAKO ITSASADARRAK

Gipuzkoako lurraldea, Mediterraneoko eta Atlantikoko isurialdeen arteko banale-
rroan jaiotzen diren luzera txikiko ibai ugariz josita dago. Hauetako bakoitzaren
bukaerana agertzen den itsasadarrean, orain dela gutxi arte padurak zeuden.

Gaur egun, lurralde honek izan duen industri garapen handiaren ondorioz, ibai-
-bailara ugarik eta ibai-bokale gehienek, giza presio handiak jasaten dituzte,
Gipuzkoako padurak minimoetaraino murriztu direlarik. 

Baina azter dezagun egoera hau zehazkiago.
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3.1. TXINGUDI

Izen honekin ezagutzen da Nafarroan jaio eta Lapurdi eta Gipuzkoaren artean
bere azken kilometroak egin ondoren, Bidasoa ibaiak itsasoarekin elkartzean sor-
tzen duen badia.

Badia honetan padura-zabalera handiak mantendu dira, orain dela hamarkada
batzuk zegoenarekin konparatzerik ez badago ere. Dena den, esan beharra dago,
giza presio ikaragarriak eta bertako hiru udalerrien (Irun, Hendaia eta Hondarri-
biaren) hedapen handiek, lotzen zailak diren lau puskatan banatu dutela padura:
Bidasoako irlak, Plaiaundi, Beltzenia eta Jaizubia; hauek ere eraso gogorrak jasa-
ten dituzte, hala nola dragaketak, betelanak, kanalizazioak, uraren poluzioa, isil-
peko ehiza, ...

Txingudiren egoera tamalgarria izan arren, ornitologiaren ikuspegitik, nazioar-
teko hainbat erakundek garrantzi handiko ingurutzat onartu dute; bere kokapen
estrategikoa (Pirinioen mendebaldeko muturrean) dela eta, migrazio-garaian bere-
ziki, ehundaka hegazti-espezieren pasagunea eta geldiunea baita.

Aipatzekoa da Gipuzkoako apo lasterkariaren (Bufo calamita) populazio baka-
rra eta Euskal Herriko kostaldeko garrantzitsuena Txingudin dagoela. Aipamen
berezia merezi du, padura honetan ikus daitekeen lore txuri deigarrizko
Colchenaria pyrenaica aestuarina landare halofitoak ere, Euskal Herriko beste
paduretan ez baita azaltzen.

Bere egoera legalari buruz, esan beharra dago azken 17 urte hauetan babeste-
ko eta berreskuratzeko hainbat proiektu izan badu ere, orain arte lortu duen babes
bakarra ehiza-erreserba izatea dela. Hala ere, 1991. urtean, Irun eta Hondarri-
biako udalek, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak sinatutako akor-
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dioaren ondorioz, 1995ean Eusko Legebiltzarrak behin-behineko onespena eman
ziola Txingudiko badiaren babes eta errekuperaziorako egitamu bereziari, horrela
hezegune garrantzitsu honentzat itxaropen-leiho txiki bat irekiz.

Egitamu honek aurreikusten dituen berreskuratze-lanek aurrerapauso garrantzi-
tsua eman zuten 1997. urtearen bukaeran Plaiaundiko parke ekologikoa eraikitze-
ko hondeagailuak lanean hasi zirenean; izan ere, hainbat urtetan errebindikatuta-
ko errekuperazioaren hasiera baitzen.

3.2. PASAIAKO SENAIA

Gipuzkoako ekialdea zeharkatzen duen 19 kilometro eskaseko Oiartzun ibaiak,
garrantzi handia du bere bokalean Gipuzkoako itsas portu nagusia osatzen duen
Pasaiako senaia eratzen baitu. Hauxe izan da, hain zuzen ere, senaia honen ingu-
ruan zabaltzen zen padura handia desagertzeko arrazoia; berak betetzen zituen
lurraldeak, gaur egun Pasaia eta Errenteriako herriek eta portuko instalazioek oku-
patu baitituzte.

Euskal Herriko Itsasadarrak
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Aipatzekoa da Pasaiako portuko agintariek berriki kaleratutako portuaren anto-
lamendurako egitasmoan jasotzen den kirol-kaiaren proiektua. Euskal Herrian
planteatu diren egokienetarikoa da, ekologi garrantzi handiko ingurua suntsitu
beharrean, erabat degradatutako alderdian instalatzea proposatu baitu, era berean
alderdi honen itxura nabarmen hobetuz.

3.3. URUMEA

Nafarroan jaiotzen den Urumea ibaia Hernanitik sartzen da Gipuzkoan eta
Kontxako badiaren ondoan itsasoratzen da, bere azken kilometroak Donostiako
kaleetan zehar kanalizatuta iragaten dituela.

Halaxe da. Azken mende honetan Gipuzkoako hiriburuak izan duen hedapen
ikaragarriak, asfaltoaren azpian utzi ditu Euskal Herriko hezegunerik ederrenetari-
koak. Nahikoa da antzinako grabatuei begirada bat ematea, Donostia osoa
Urumea eta Ibaeta ibaien padura, hareatza eta dunen gainean eraikita dagoela fro-
gatzeko.

Oraindik kanalizatu gabeko ibaiaren bi ertzetan zeuden metro karratu gutxi
batzuk Donostiako Plan Orokorrak suntsitu ditu, Urumea ibaia Loiolaraino kana-
lizatu baitute.

3.4. ORIA

Gipuzkoako ibairik luzeena den hau, Aizkorriko mendizerran jaiotzen da eta 65
kilometroetan probintziako eskualde industrializatuenak zeharkatzen ditu; horren
ondorioz, uren kalitatea eta ibaiertzen egoera penagarria da. 
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Harrigarria bada ere, goialdean eta erdialdean erabat degradatuta agertzen zai-
gun ibai honek, bere azken zatian, malda leuntzearekin batera, balio natural eta
paisajistiko handiko meandroak ditu eta pixka bat beherago Gipuzkoan egitura
naturala ongien mantendu duen itsasadarra irekitzen da.

Itsasadar honek, gainerako guztien modura kanalizazio, dragaketa eta lehorke-
ta ugari izan badu ere, oraindik padura-barrendegiak (Portuetxe, Oribar, Txanka
behekoan,...) eta egun mareen eragina galdua dutelako, hezegune ez-halafitoen
ezaugarriak berreskuratu dituzten (Motondo,...) inguruak ere baditu.

Azken hauetan, hain zuzen ere, aurki dezakegu itsasadarretako herpetofauna
joriaren ordezkaritzarik garrantzitsuena; hezegune artifizial hauek eskaintzen zuten
nitxo ekologiko ugariak narrasti- eta anfibio-espezie desberdinek kolonizatu egin
baitituzte. Honi guztiari, bertako baldintza klimatikoak direla medio narrasti eta
anfibio atlantikoak zein mediterraneoak agertzen ari direla gehitzen badiogu, duda-
rik gabe, Oriako itsasadarraren berezitasuna herpetofauna dela esan dezakegu.

Anfibioen artean, lau espezie aurkitzen ditugu; uhandre palmatua (Triturus hel-
veticus), txantxikua (Alytes obstetricans), apo arrunta (Bufo bufo) eta baso-igel
gorria (Rana temporaris).

Narrastiei degaokienez, ordea, sei espezie dira nagusi: musker berdea (Lacerta
viridis), horma-sugandila (Podarcis muralis), zirauna (Anguis fragilis), iparraldeko
suge leuna (Coronella sustrises), suge gorbataduna (Natrix natrix) eta seoane suge-
gorria (Vipera seoanei).

Oriako itsasadarraren egoera aztertuta eta Euskal Herriko itsasadar gehienen
egoera penagarria ezagututa, batek baino gehiagok pentsatuko du itsasadar hau

Euskal Herriko Itsasadarrak
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dagoeneko babestuta egongo dela. Ez, bada! Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailak,
Oriako hezeguneak babestu eta berreskuratzeko plan berezia prestatu arren, eta
Lurralde Antolaketarako Zuzenbideak (LAZ-DOTek) inguru hauek kontserbazio
aktibozko figurapean babesteko asmoa badu ere, eraso eta mehatxu larriak jasaten
ari da, Orioko udalaren aldetik bereziki, bere hedapen urbano eta industrialak
alderdi baliotsu hauetako batzuk baitituzte helburu.

3.5. INURRITZA ERREKA

Zarauzko hondartzaren ekialdean itsasoratzen den luzera txikiko erreka hau, ohar-
kabean pasatuko litzateke seguraski, Euskal Herriko gainerako itsasadarren egoera
primerakoa balitz. Baina gehienen egoera tamalgarriak, erreka honek bere boka-
lean mantendu duen padura txiki eta dunekin batera, ikerketa honetan kontuan
hartzeko ingurune bilakatu dute.

Padura txiki hau egoera onean mantendu izanak eta, batez ere, Zarauzko dunen
balio paregabeak, Eusko Jaurlaritzak padura eta Zarauzko dunak BIOTOPO babes-
-figuraren bidez babestea eragin dute.

3.6. UROLA

Aizkorriko mendikatean jaio eta 55 kilometro igaro ondoren, Urola ibaia Zumaian
itsasoratzen da, Euskal Herriko itsasadar politenetako bat sortuz. Itsasadar hone-
tan, zabalera handiko padura-alderdi pare bat mantendu dira: Bedua eta Santixo,
bietan ekosistema honetako landaredi halofitoaren ordezkaritza garrantzitsuak
ezezik, migrazio-garaian bereziki, hainbat eta hainbat hegazti-espezie ikustea
ohiko eginez. Adibide modura, Beduan, Gipuzkoako lertxun hauskararen (Ardea
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cinerea) populazio negutiar handiena aurki dezakegula aipa daiteke, padura
hauen limoetan batzuetan ikus daitezkeen limikoloen hegazti-espezieen kontzen-
trazio handiak ahaztu gabe.

Honez gain, tertziarioko erlikiatzat onartu eta Zumaiatik mendebalderantz
Euskal Herriko kostaldeko baso klimazikoa den artadiak Beduako padura osoa
inguratzen du, alderdi hau Gipuzkoako bitxi ekologiko nagusienetakoa bihurtuz.

Zoritxarrez, azken urte hauetan Euskal Herriko kostaldea soiltzen ari den kirol-
-kaien sukarrak, bere begiak itsasadar honetara bihurtu ditu; Santixoko padurara,
hain zuzen. Orain arte alferrikakoa izan da Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro

Euskal Herriko Itsasadarrak

49

Zumaia. Beduako artadia. Hemen
aurki dezakegu Gipuzkoako lertxun
hauskararen (Ardea cinerea) kolonia

negutiarrik handiena. 

Zumaia. Beduako padura.

Zumaia. Xantixoko padura.



Sailak alderdi honen balio ekologikoak onartu eta goraipatzea, “Euskadiko natur
barrendegien katalogoa” delakoan sartzea edo Lurralde Antolaketarako Zuzenbi-
deen (LAZ-DOT) barruan Zorrotz babesteko eremu izendatzea, Portu Idazkaritzak
aurrera segitzen du bere kirol-kaiaren proiektuarekin eta dagoeneko eraikitzen ari
dira. 

Dudarik gabe, sekulako galera izango da gure ondare ekologikoarentzat kirol-
-kai batek padura hau estaltzen duenean.

3.7. DEBA

Mendebalderantz, Deba dugu Gipuzkoako azken ibaia. Bere jaiotzatik, Arlaban
menditik, giza eta industri presio handiak jasaten ditu, bere urek Europako
poluzio-mailarik altuenetakoa dutelarik.

Bere itsasadarraren ezaugarririk nabarmenena, inguruko mendiek sortzen duten
estugunea da. Honen ondorioz, bere padura inoiz ez dela zabalegia izan esan dai-
teke.

Dena den, gaur egun, lehengo padura horrek beteko lukeen eremurik handie-
na, Deba herriak okupatu du. Gainerakoa, bi zati txiki izan ezik, nekazaritzarako
lurrak lortzearren lehortu egin dituzte.

Ekologisten ustez, alderdi txiki horiek babesteak eta ahal den neurrian berres-
kuratzeak, Debako herriaren ondare ekologikoaren zati garrantzitsua kontserba-
tzea esan nahiko luke. Herriko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko arduradun politi-
koek, ordea, ez dute gauza bera pentsatzen, itsasadarra antolatzeko atera berri
duten proiektuak, padura txiki hauek betirako desagertzea ekarriko luke.
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4. BIZKAIKO ITSASADARRAK

Bizkaiko itsasadarrak banan-banan aztertu aurretik, interesgarria da lurralde honen
sare hidrografikoak dituen berezitasunak aipatzea, hauek eragin zuzena baitute
itsasadarrengan.

Gipuzkoako ibaiek hegoalde-iparralde norabidea duten bitartean, Bizkaian egi-
tura geologikoak hegoekialde-iparmendebalde norabidean sinklinorio duelako,
berezitasunak ditu: lurralde honen ekialdean itsasoratzen diren ibaiak, hegoalde-
-iparralde norabidea dute eta luzera txikikoak diren bitartean, sinklinorioaren
norabidea jarraituz ubidea zizelatzen duen Ibaizabal ibaiak gainerakoekiko ia
norabide perpendikularra du eta luzera handikoa da.
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Gainerakoek ez dute Gipuzkoarekiko berezitasun nabarmenik, Aguera eta Bar-
badun ibaiak, Atlantikoko eta Mediterraneoko isurialdeen arteko banalerroan jaio-
tzen diren edozein ibairekin konpara baitaitezke. Azter ditzagun orain itsasadar
hauek banan-banan.

4.1. ARTIBAI

Oiz mendiaren iparraldeko maldetan jaiotzen da eta 20 kilometro eskas egin
ondoren, Euskal Herriko arrantza-portu nagusienetakoa den Ondarroako herrian
itsasoratzen da.

Bokalearen estugunea dela eta, gizakia padura eta dunen gainean ezarri zen
hasiera-hasieratik, portuak eta herriak azken urte hauetan izan duten hazkunde
ikaragarrien ondorioz, dunak erabat suntsitu egin dira eta paduraren presentzia
minimoetara murriztu da. Azken aztarna hauek ere mehatxupean daude Ondarro-
ako bariante berria bertatik pasa nahi baitute.

52

Ondarroa. 
Erabat 
kanalizatuak ditu
Artibai ibaiak bere
azken kilometroak.

Ondarroa. Padura-aztarna txiki
bat soilik mantendu du Artibai
ibaiak. Hau ere, errepide berri

baten eraikuntzak mehatxatzen
du.



Azken aztarna hauek zaintzeak eta ahal den neurrian berreskuratzeak, lehenta-
suna izan beharko luke, gure ondare ekologikoaren zati garrantzitsuak baitira.

4.2. LEA

Artibairen modura, Lea ibaia Oiz mendiaren iparraldeko maldetan jaiotzen da eta
20 kilometro inguruko ibilbidea egin ondoren, Lekeitioko badian itsasoratzen da,
artadiz betetako Lumentxa mendiak sortzen duen mehargune ikusgarria zeharka-
tu ondoren.

Sorgunean eta ibilbidean Artibai eta Lea ibaiek antzekotasun handia badute ere,
itsasadarretan nahikoa desberdinak dira, Learen kasuan itsasadarrak ez baitu alda-
keta bortitzik jasan. Ondorioz, bere padura Euskal Herrian ikus daitekeen ederre-
netarikoa, eta aldi berean ezezagunetarikoa, dela esan dezakegu beldur handirik
gabe.

Euskal Herriko Itsasadarrak

53

Lekeitio. Lea ibaiko padura eta Lumentxako artadia.

Ipazter. Lea ibaiaren xehetasuna.



Hala ere, nahiz eta padura hau Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailak egindako
Euskadiko natur barrendegien katalogoan jasota egon eta Hezeguneen Lurralde
Egitamu Sektorialen arabera, babestu beharreko hezegunea izan, Bizkaiko Foru
Aldundiak Lekeitioko uren saneamendurako araztegia, bertan eraiki du. Harriga-
rria benetan!

4.3. URDAIBAI

Bizkargi eta Oiz mendien maldetan jaiotzen den Oka ibaiak, Urdaibai izenaz eza-
gutzen den itsasadar zabala sortzen du Gernika eta Mundaka herrien artean.

Harrigarria bada ere, itsasadar honek, Euskal Herriko gainerakoekin gertatu ez
den modura, bere egitura naturala mantendu egin du, eta bere urak inolako kana-
lizaziorik gabe, limo eta hondarretan meandro zabalak eratuz itsasoratzen dira.

Giza eragin txikiaren ondorioz, Urdaibaiko padurak, gaur egun arte bederen,
landaredi halofitoen ordezkaritzarik handiena eta biodibertsoena edukitzeaz gain,

Urdaibai inguruko mendietan
mantendu da Euskal Herriko

Atlantikoko isurialdeko artadi
zabalenak. 

Argazkian Ereñozar mendia.
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hegazti-dentsitate altua eta dibertsitate handia eskaintzen digu, migrazio-garaian
batik bat.

Baina Urdaibaik duen balio ekologikoa ez da bere padurara soilik mugatzen,
itsasadarra inguratzen duten mendietan (Atxerre, Ereñozar, etab.) Euskal Herriko
kostaldeko Atlantikoko isurialdeko artadi zabalenak eta hobekien kontserbatuak
baitaude.

Honi esker, Urdaibain, kilometro karratu gutxiko eremuan, ongi egituratutako
ekosistema desberdinak aurkitzen da: padura, artadia, landa, haltzadia, itsas laba-
rrak, etab.; honek, itsasadarraren biodibertsitatearen arrazoiak ulertzen laguntzen
digu.

Balio hauen guztien ondorioz, eta baita 70. hamarkadan Bizkaiko Foru Aldun-
diak itsasadarra antolatzeko prestatu zuen proiektu basatiaren aurka talde ekolo-
gistek egin zuten lan eta presioaren ondorioz, 1984. urtean UNESCOk “Biosfera-
ren erreserba” izendatu zuen Urdaibai, Euskal Herriko altxor ekologiko honen
kontserbazioari sekulako bultzada emanaz.
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Mundaka (Urdaibai). Urdaibaiko
bokaleak ikuspegi zoragarria
eskaintzen du.

Urdaibain ditugu padura-
-zabalerarik handienak.



Baina, Biosferaren erreserba izendatzeak ez zuen, besterik gabe, kontserbazio-
-neurririk martxan jartzea, eta bitartean hainbat erasok eta mehatxuk arriskuan jar-
tzen zuten erreserba; hala nola turismo eta eraikuntzen emendioa, dragaketak,
lehorketak, marisko-bilketa inkontrolatua, isileko ehiza, etab. Erraz somatzen zen
beraz, inguru hau mantenduko zukeen ordenazio-legea behar zela. Kostata baina,
iritsi zen azkenik. UNESCOk Urdaibai Biosferaren erreserba izendatu eta bost
urtera Eusko Jaurlaritzak, 1992. urtean, Urdaibaiko Biosferaren erreserba babestu
eta antolatzeko legea onartu zuen.

Une honetan, guztion gustukoa ez bada ere, legeak agintzen duen Erabilpen eta
Kudeaketarako Plana onartu egin da, bertan babes-figura desberdinen bidez, erre-
serbako baliabideen erabilpena erregulatzen delarik.

Aipagarria da bestalde, 1992. urtean, planetako hezegunerik garrantzitsuenak
babestea helburu duen RAMSAR itunak, Urdaibai bere zerrendan sartzea erabaki
zuela, hezegune honi nazioarteko onespen berria emanez.

4.4. BUTROE

Butroe ibaiak Gorliz, Barrika eta Plentziako eremuetan itsasadarra eratzen du; bere
arazo nagusia Urdaibaitik gertu egotea da, Urdaibairen ospeak itzal egiten baitio
Plentziako itsasadarrari, duen balio ekologiko handia ia ezezagun bilakatuz.

Euskal Herriko gainerako itsasadarrek duten egoera kontuan hartuta, Plentzia-
koa Txingudiren parean kokatu beharko litzateke. 
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Eskualde honek duen biztanle-dentsitate txikiak, bokalearen azken zatia kana-
lizatuta egotea galarazi ez badu ere, lagundu du itsasadarra gordetzen. Padura-
-eremu zabalak dituen arren (Junkera, Isuskizako meandroa,...) eta garai batean
nekazaritza-ustiaketarako erabilgarri bihurtzeko asmoz mareen eragina galdu
duen arren, gaur egun hezegune halofitoen ezaugarriak berreskuratu dituzten zen-
bait zona mantendu ditu.

Azken hauen artean, aipamen berezia merezi du Txipio ibarrak. Egun, Plentzia-
-Barrika errepidea eraiki zelako itsasadarrarekiko lotura galdu zuen hezegune
zabal honek, ospe handia hartu zuen orain dela urte batzuk, kirol kaia eraiki nahi
baitzen bertan.

Ez dago berriro esan beharrik, baina ekologiaren ikuspegitik astakeria galanta
zen Txipion horrelako azpiegitura eraikitzea. Beste hainbat aspektu sozio-
-ekonomiko eta sedimentologikok ere, kolokan jartzen zuten proiektu honen bide-
ragarritasuna, eta horregatik, zorionez, proiektua bertan behera gelditu zen.

Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailordeak egin duen Euskadiko Natur Barrende-
gien Katalogoan eta baita Hezeguneen Lurralde Egitamu Sektorialean ere, Plen-
tziako padura eta horren barruan Txipio ibarra bereziki, zorrotz babesteko eremu-
tzat agertzen dira.
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4.5. BILBOKO ITSASADARRA

Nerbioi ibaiak Araba eta Bizkaiko mendebaldea zeharkatu eta Ibaizabal ibaiak
Bizkaia hego-ekialdetik ipar-mendebaldera zeharkatu ondoren, Basaurin bat egi-
ten dute eta 30 kilometrotan Euskal Herriko portu eta industrigunerik garrantzi-
tsuena osatzen duen Bilboko itsasadarra eratzen dute.

Historiak utzitako lekukotasun grafikoek azaltzen dutenez, bi ibai hauek, eta
apalago, itsasadar honetan isurtzen duten hainbat ibai eta errekak (Gobelas, Kada-
gua, Galindo,...) sortzen zituzten padurak, Aturrikoarekin soilik konpara zitezke-
en, ornitologi joritasuna, eta oro har, balio ekologikoa apartak baitziren.

Zoritxarrez, ekologia-aberastasun honetaz, gaur egun ez da aztarnarik geratzen,
meategien ustiapenari lotuta dagoen industria siderurgikoaren garapenak, azken
mende honetan, bere burua elikatzeko populazio- eta industri fluxu ikaragarria
sortu baitu. Ondorioz, giza okupazioa erabatekoa izan da, itsasadarra kanal bihur-
tu delarik.
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100 urte baino gutxiago pasa dira
Kadagua ibaia Nerbioi-Ibaizabal
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Bilboko itsasadarrean egindako sarraskiek erakutsi beharko ligukete gure onda-
re ekologikoarekiko behar dugun errespetua izaten; eta bereziki, gaur egun arte
balio naturalak mantendu dituzten Euskal Herriko itsasadarrekiko.

4.6. POBEÑAKO ITSASADARRA

Barbadun da Euskal Herriko mendebaldeko muturrean itsasoratzen den ibaia.
Artzentalesko mendietan jaiotzen den ibai honek, meategiz jositako Triano men-
dietatik datorren Kotorrio errekarekin elkartu, eta Pobeñako itsasadarra eratzen du.

Ibai hauek, bigarrenak bereziki, Bizkaiko meategi-eskualdea zeharkatzen dute
eta bertako uren kalitatea oso txarra da aspaldidanik.

Padurari dagokionez, 1971. urtean Petronor enpresak bere petrolio-
-errefinategia paduran eraiki zuenean, sekulako jipoia jasan zuen. Hau dela eta,
bere zabalera metro karratu batzuetara mugatua geratu da.
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Lehenengo Petronor, eta ondoren Kantabriako bariantea jipoi ederrak izan dira Barbadun
ibaiaren itsasadarrarentzat. Hala ere, padura zoragarriak mantentzen dira oraindik.



Dena den, Petronor eta Kantabriako bariantearen artean, eta Pobeñaren ondo-
an kokaturik dauden paduren egoerak, kanalizaziorik gabeko ibai-amaiera eta
Arenako hondartzaren duna zabal eta xarmangarriekin batera, garrantzi ekologiko
handiko inguru bakarrenetakoa bihurtu dute itsasadar hau.

Balio hauek direla eta, padura Ingurugiro Sailak Hezeguneen Lurralde Egitamu
Sektorialean eta Euskadiko Natur Barrendegien Katalogoan sartuta daude, gizakia-
ren eraso bortitzak gainditzea lortu duten azken padura-puska hauentzat
itxaropen-leihatila irekiz.
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1. SARRERA

Gehienentzat, hondartzak, larruazaleko zelulen melanina-tasa handitu eta honi
esker belztasuna erakusteko leku egokiak baino ez badira ere, ikuspegi geologiko
zein ekologikotik, itsasbazterreko elementu geomorfologiko hauek erakarpen han-
diko lekuak dira.

Hala eta guztiz ere, azken hamarkada hauetan kostaldeak ezagutu duen giza
presioaren emendio izugarriak, aldaketa handiak sortu ditu gure hondartzetan eta
orokorrean kostalde osoko morfologian, egungo egoera kezkagarria ondorio dela.
Baina azter ditzagun aspektu hauek guztiak polikiago.
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1.1. HONDARTZEN ERAKETA

Hondartzen eraketa, itsasbazterreko higadura-fenomenoekin lotutako prozesua
denez, fenomeno hauen aipamena derrigorrezkoa da hondartzen jatorria hobeto
ulertzeko.

Higadura-fenomeno hauek bi fase dituzte: higatzailea eta eraikitzailea.
Higatzailea ekaitzaldietan gertatzen da bereziki. Orduan, itsasoko uhinak itsasla-
barren aurka modu bortitzean lertzen dira eta harri eta harkoskoak botatzen dituz-
te itsaslabarreko harkaitzen kontra. Honen ondorioz, itsaslabarra erori egiten da
puskaka eta harri-puska hauek higadura-prozesu gogorragoa jasaten dute, tiraina-
ren indarra dela eta bata bestearen aurka talka egitean.

Higadura-prozesu honetan sortzen diren partikulak, sedimentazio-prozesuak
eratzen dituzte itsasoa bare den egunetan. Hau da fase eraikitzailea. Partikula ari-
nenak, itsasoak eramaten ditu eta plataforma kontinentalean ezartzen ditu, sakon-
tasun gutxiko inguru hauetan limoak metatuz. Hareak eta hartxintxarrak kostalde-
an geratzen dira eta hondartzak eratzen dituzte itsaslabarren oinarrietan eta ibaien
bokaleetan.

1.2. HONDARTZA-MOTAK

Agertzen direneko barruti geomorfologikoaren arabera, gure kostaldeko hondar-
tzak hiru multzo nagusitan bana daitezke:

– Batetik, itsaslabarren oinarrietan itsaso aldera irekiak dauden hondartza estu
eta, oro har, txikiak ditugu. Hauen jatorria, itsasoaren higadura dela eta, itsasla-
barren oinarrietan sortzen diren marearteko arraldeetan harea edo hartxintxa-
rren sedimentazioa litzateke. Duten kokapenaren ondorioz, irispide zaila duten
hondartzak izan ohi dira. Getxoko Azkorri, Zumaiako Itzurun edo Donibane-
-Lohizuneko Akotz hondartzak dira mota honetakoak.

– Bestalde, itsasadarren bokaletan dauden hondartzak ditugu. Hauen kasuan,
hondarraren jatorria bikoitza dela aipatu behar da; itsaslabarren higaduraren
ondorioz lortutakoari, ibaiek beren erriberetan eragindako higadura dela eta,
uretara pasa eta honen bidez bokaleraino garraiatzen dutena gehitu behar bai-
tzaio. Mota honetakoak dira gure itsasadar guztietan agertu ohi diren hondar-
-barrak eta hareatzak. Hala nola, Hendaiako hondartza edo garai batean
Portugalete eta Areetan ikus zitekeena.
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– Azkenik, gure itsasbazterretan hain urriak diren badien barrualdeetan kokatuta-
koak aipatu behar dira. Badietan, itsasoko tirainaren energia-galera dela eta,
sedimentaziorako baldintza ezin hobeak biltzen dira, sedimentazio honek zir-
kunferentzierdiko hondartzak sortzen dituela. Badietan gainera, tonbolo izene-
ko laugarren hondartza-mota ere aurki daiteke. Tonboloak, antzina irlak izan-
dako lur-zatiak eta kontinentea elkartzen dituzten hareazko istmoak dira.
Itsasadar eta badietan arrunta den barrurantzeko sedimentazioa, irla baten atze-
aldean gertatzen denean tonboloak sortzen dira. Donostiako Urgullekoa dugu
honen adibiderik argiena. Gipuzkoako hiriburuaren alde zaharra eta zabalune
osoa tonbolo honen gainean eraikiak dira.

1.3. HONDARTZEN ZATIAK

Harearen sedimentuez osatuak izatearen ondorioz, hondartzen morfologia oso
aldakorra da, haizearen eta itsasoaren eragina handiak baitira. Hala ere, normale-
an, hondartzek lau zati edo alde dituzte:

1. Hondartza barrena: marea hiletan ezik, beti ur azpian geratzen den aldea.

Euskal Herriko Hondartzak
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2. Marearteko hondartza: marea gora eta marea behera artean kokatzen den aldea.
Hondartza bustia izenaz ere ezagutzen da.

3. Hondartza aurrea: marea bizietan edo itsas ekaitz handiko egunetan soilik urez
estaltzen den aldea. Alde honek, bai itsasoaren emariak bai giza hondakinak
direla eta, materia organiko asko biltzen du.

4. Hondartza gorena: inoiz urez estaltzen ez den aldea da. Leku hauetan, barru-
rantz, itsasoarekiko maila azalera handitan baxu mantentzen bada, dunak ager-
tu ohi dira.

Dunak, hondartza aurreko harea hondartza gorenean haize-bidez ezartzearen
ondorioz sortzen diren egitura dinamikoak dira.

Zenbait hondartzatako dunetan, ongi bereiztutako bi zati daude: batetik, hon-
dartza aurrea eta dunen arteko hasberriko hare mendixkak daude, harearen mugi-
kortasun handia dela eta, oro har altuera txikikoak izan ohi dira eta gutxi irauten
dute eta, bestetik, atzerago agertzen diren benetako dunak daude. Hauetan atmos-
ferako gazitasuna hutsaren hurrengoa izaten da eta mendixken altuera eta tamai-
na handiagoa izateaz gain, forma eta malda aldakorrak izaten dituzte.

1.4. HONDARTZETAKO BIZIA

1.4.1. Landaredia

Hondartzetan, bizi-baldintzak oso gogorrak badira ere, badago hondartza gorene-
tan eta, neurri txikiagoan hondartza aurrean, bizitzeko moldatu den hainbat
landare-espezie.

Landaredi psammofilo izenaz ezagutzen diren espezie hauek balio ekologiko
handia dute, eboluzioan zehar inguru gogor hauetan bizirik irauteko moldaera
berezien jabe egin baitira.

Eta, zeintzuk dira bizi-baldintza gogor horiek?

– Alde batetik, haize gogorreko lekuak dira eta honek, altuera handiko landareak
egotea galarazi ezezik, haizeak garraiaturiko hondar-aleek landare-ehunetan
higadura ere sortzen dute.
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– Bestetik, metatutako hondar-aleen artean dauden tarteetatik euri-ura laster joa-
ten delako eta eguzki-galdatan egoten delako, azaleko geruza berehala lehortu
egiten zaio.

– Kontuan hartzeko beste faktoreetako bat, atmosferaren gazitasuna da; gazitasu-
na handia denez osmosi-arazoak izaten ditu landareak eta zeluletako ura ate-
ratzeko joera izaten du, kanpo/barruko gazitasun-desberdintasuna orekatzeko.

– Azkenik, aipatzekoa da, dunetako hondarraren mugikortasun handia dela eta,
bat-bateko lurperaketak eta azaleratzeak oso arruntak izaten direla.

Arazo hauei guztiei aurre egiteko landare-espezie psammofiloak (dunetako
landare-espezieak) moldaera desberdin eta deigarrien jabe egin dira. Ondokoak
dira aipagarrienak:

– Dunetako lurrazalean hain urria den ura, beheko geruzetatik lortu eta, era bere-
an, substratu ezegonkor honetan finko mantendu ahal izateko, landare-
-espezieek garapen handiko sustrai-sistemak dituzte. Horretarako moldaera
duten dunetako landare-espezieen artean Ammophila arenaria edo Carex are-
naria gramineoak aipa daitezke.

– Atmosferako gazitasun handia dela eta, landareek zeluletako ura galtzeko duten
joera geldiarazteko, dunetako hainbat landare-espeziek gantz-ehunak garatu
dituzte. Ehun berezi hauei esker osmosi-arazoak gainditu ezezik, lurraren idor-
tasunari aurre ere egiten diote atmosferako hezetasun gaziaz baliatzeko gaita-
suna lortzen baitute. Moldaera honen adibiderik garbienak Honckenya peploi-
des edo Cakile maritima dira.
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– Zenbait espeziek ile ugari du hosto eta enborretan. Hauei esker landare-ehunak
erre ditzaketen Eguzki-izpiak isladatzea, transpirazioa (landareek atmosferari
itzultzen dioten ur-kantitatea) murriztea eta euri-tantak hostoetan atxekitzea lor-
tzen dute. Euskal Herriko dunetan, Medicago marina belar-espeziea da ezauga-
rri hau duen adibidetako bat.

– Azkenik, etengabeko lurperaketak eta azaleratzeak ekiditeko, dunetako zenbait
landarek moldaera desberdinak garatu ditu. Elymus generoko zenbait espeziek
adibidez, zurtoin zinbelak ditu; Pancratium maritimum espezieak, berriz, erra-
boilak (erreserbak gordetzeko transformatu diren lurpeko kimuak) ditu eta
Aetheorriza bulbosak tuberkuluak (erreserba-substantzietan aberatsak diren zur-
toinaren lodiguneak).

Dena den, ingurugiro-faktore horiek ez dute eragin berdina dunaren azalera
osoan, itsasotik lehorrerantz joan heinean ekologi gradiente desberdinak sortzen
baitira. Horren ondorioz, landare psammofiloak sail desberdinetan banatzen dira,
gizakiaren eragina oso handia izan ez den hondartzetan behintzat.

Hondartza aurrean, hezetasuna eta, gazitasuna handia izan arren, eta itsasoak
zein gizakiak eramandako materia organiko asko egon arren, urteko landareak
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Pancratium maritimun.
Lurperaketek aurre egin ahal izateko
erraboilak garatzen ditu sustraietan.

Medicago marina. Bere ileei esker
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isladatu egiten ditu. 



diren Cakile maritima, Salsola kali, Poligonum maritimum, etab..., topa daitezke.
Honkenyo-Euphorbietum peplis asoziaziokoak dira hauek denak.

Atzerago, harea metatzen hasten den lekuan eta haizeak hondar-mendixken
itxura eta lekua maiz aldatzen duen zatian, hedadura gutxiko landare-sail bat aurki
daiteke. Elymus farctus, Euphorbia paralias, Calystegia soldanella edo Eryngium
maritimum dira zona hauetako landare-espezierik arruntenak, Euphorbio-
-Agropyretum junceiformis asoziaziokoak dira guztiak.

Honen atzean, benetako dunak daude. Hauen tamaina eta altuera handiago da
eta oro har, landare-hedadura ere handiago da eta errotuagoak daude.
Gazitasunaren eragina hutsala den zona honetan Otantho-ammophyletum austra-
lis asoziazioko Ammophila arenaria gramineoarekin batera, Lagurus ovatus,
Pancratium maritimum, Leontodon saxatalis arenaria eta beste hainbat landare-
-espezie dago.

Azkenik, itsasoaren eta haizearen eragina murriztu eta lurzorua errotzen den
heinean, landare-dibertsitatea eta hedadura handiagotuz doa eta zenbait kasutan,
Carex arenaria, Festuca rubra arenaria, Helichrysum stoechas, Koelaria glauca eta
beste hainbat espeziez osaturiko soropiltxoak eratzen dira. Espezie hauek Kolerio
albescentis-Helichrysetum stoechis asoziazioa osatzen dute.

Landaredi-mota honen egoera, ordea, ez da batere ona. Azken urteetan, inguru
hauek jasan dituzten eraso gogorrak direla eta, bertako landare-espezieen % 35
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desagertze-arriskuan dago Euskal Herrian eta beste % 35, landare-espezie arraro-
tzat izendatuta dago Araba, Gipuzkoa eta Bizkaiko landare-katalogoan.

1.4.2. Fauna

Faunari dagokionez, bi inguru bereiz ditzakegu hondartzetan: hondartza barrenak
eta marearteko hondartzak osatuko lukete lehenengoa, eta hondartza aurreak eta
hondartza gorenak bestea.

Lehenengoan, dentsitate txikiko molusku, poliketo eta krustazeo iragaztaileen
populazioak nagusi dira. Bigarrenean, intsektu induskarietan aberastasun handia
dago; gehienak Coleoptera, Diptera eta Hemiptera ordenakoak dira. 

Baina azter dezagun sakonago talde hauetako bakoitza.

1.4.2.1. Ornogabeak

• POLIKETOAK

Poliketo-dibertsitaterik handiena bokaleko hondo hareatsuetan izaten da.
Itsasoaren eragina handia den alde hauetan, poliketo-espezie ugari bizi da eta gai-
nera, kopuru-aldetik, ez da ikusten espezie jakin baten nagusitasuna. Ingurune
hauetako espezieak honako hauek dira: Eteone foliasa, Ophiodromus pallidus,
Streptosyllis websteri, Spio filicornis, Magelona rosea, Armandia cirrosa, Syllis
amica, Jasmineira elegans, Sphaerostyllis tetralix, Scolelepis girardi, Protodrilus
sp., …

• KRUSTAZEOAK

– Anfipodoak
Hondartzetan eta nagusiki marea behereko mugatik at dauden hondo harea-
tsuetan Ampelisca spiripes eta Melita hergensis espezietako populazio joriak
agertzen dira.

– Isopodoak
Bere ezaugarri morfologikoak direla eta, isopodoak substratu gogorretan bizi-
tzeko hobeto moldatutako animaliak izan arren, badaude hondo hareatsuetan
bizitzera moldatu diren espezieak ere, hala nola, infralitoralean, harean lurpe-
ratua bizi den Microjaera anisopoda.
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– Dekapodoak
Marea gora eta beherearen arteko hondartza eta hareatzetan, hondarrean lur-
peratzen diren karramarroak aurkitzen ditugu, hala nola, Pirimela denticulata,
Polybius henslowi, Goneplax rhomboides eta Liocarcinus depurator. 

• INTSEKTUAK

Dunetan aurkitzen diren intsektuen artean koleopteroak dira espezie gehien
dituztenak. Aipagarrienak, larba-fasea hondarraren azpian igarotzen duten
Polyphylla fullo kakalardoa, hondarrean egindako galerietatik zelatan egoten diren
Cicindella campestris edo Broscus cephalotes harrapari haragijaleak edo
Chrysomela sanguinolenta edo Timarcha maritima fitofagoak daude. Bestalde,
harea-lurzoruak gustukoak dituen Labiduria riparia, negua hondarrean lurperatua
igarotzen duen dermaptero gautarra eta berozalea ere dunetan bizi da.

Himenopteroen artean, bi espezie aipa daitezke: Ammophila sabulosa eta
Oxybelus uniglumis liztor haragijaleak. Biek, gordelekua hondeatu ostean, beldar
bat harrapatu eta heuren arrautz bakarraren ondoan jartzen dute, larba jaiotzen
denean elika dadin. 

Keliferoen artean, Platycleis denticulata eta Oedipoda caerulescens aipa dai-
tezke. 

Lepidopteroen artean, ordea, Zygaena eta Lycaena generoetako zenbait espezie
ikus daiteke.

Azkenik, Brachyroleus triangularis heteroptero espeziea ere bertan aurkitzen
dela aipatuko dugu. 

• MOLUSKUAK

– Gasteropodoak
Hondartzetako alde infralitoralean nahikoa naroak dira Nassarius reticulatus eta
Skeneopsis planorbis espezieak.
Dunetan, ordea, Cochlicella acuta, Cochlicella barbara, Theba pisana eta
Cernuella virgata espezieak dira ugaritasunagatik aipagarrienak.

– Bibalbioak
Bibalbioen artean, bokaleetako hondar-metaketetan eta hondartzetan bizi
diren datil ilduduna (Solen marginatus), txirla garatxoduna (Venus verrucosa),
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Donax vittatus, Chamalea gallina eta Spisula subtruncata espezieak dira aipa-
garrienak.

1.4.2.2. Ornodunak

• HEGAZTIAK

Hegaztien kasuan, espezie migratzaileak dira hondartzetako ohiko bisitariak.
Halaxe da, migrazio-garaietan eta bereziki ekaitz gogorreko egunetan (giza pre-
sentzia urriena den egunetan, hain zuzen ere) normala izaten da limikolo (txirriak,
kuliskak, kurlintak, ea...), kaio (Larus sp. eta Rissa sp.), txenada (Sterna sp.), itsas
enara eta beste hegazti-espezietako talde handiak gure hondartzetara hurbiltzea
atseden eta elikagai bila.

Dunetan, ordea, migrazio-garaietan hegazti-joritasuna handiagoa den arren,
hegazti-espezie asko aurki ditzakegu urtean zehar, hala nola: txirtak (Anthus sp.),
buztanikarak (Motacilla sp.), txioak (Phylloscopus sp.), txolarreak (Passer sp.), buz-
tanzuriak (Oenanthe sp.), etab.

• ARRAINAK

Hondo hareatsuetan, hondarrean oharkabean pasatzeko egokiak diren librea
kriptikoak azaltzen dituzten arrainak dira nagusi. Hauen artean, operkuluan aran-
tza pozoitsua izateagatik ezagunak diren trakinidoak (xabiroiak izenez ezaguna-
goak) dira aipagarriak. Xabiroi txikia (Trachinus vipera) sakonera txikiko uretan
nahikoa naroa den bitartean, xabiroi zuriak (Trachinus draco) ur handiagoak
nahiago ditu. Lengoradua (Solea solea) dugu hondo hareatsuetan bizitzeko ondo
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moldaturiko beste  arrain-espeize bat. Gorputza lateralki zapaldua du eta harean
lurperatzen denean, kanpoan gelditzen diren eskuineko aldean kokaturiko begiak
azaltzen ditu. Oso antzekoa da erreboilo arrunta ere (Scopthalmus maximus);
honek ere, gorputza lateralki zapaldua eta begiak albo batean ditu, baina kasu
honetan, ezkerreko aldean. 

Paneka handia (Trisopterus luscus) oso ugaria da sakonera txikiko hondo hare-
atsu zein harritsuetan. 

Hondo hareatsuak nahiago dituzten gobidoen artean, zarbo beltza (Gobius
niger) eta hareetako zarboa (Pomatoschistus minutus) dira aipagarrienak. 

1.5. HONDARTZA ETA DUNETAKO BABES-GUNEAK

NAZIOARTEKOAK

� BIOSFERA-ERRESERBAK (UNESCO)

Sare honen bidez, mehatxupean dauden ekosistema tipikoen ordezkaririk
garrantzitsuenak babestu nahi dira. Gaur egun Biosfera-erreserba izendatuta
daude:

Urdaibaiko Biosfera-erreserban bokaleko hareatzak 
Lagako hondartza eta dunak 

� EUROPAKO BATASUNAREN CORINE PROGRAMAK: BIOTOPO PROGRAMA

Programa hauen proiektuek espezie, asoziazio edo habitat mehatxatuak eta
urriak dituzten ingurune garrantzitsuenen inbentarioa egitea proposatzen
dute, gero babestu ahal izateko. Euskal Herriko kostaldean CORINE biotopo-
tzat dauden hondartzak honakoak dira:

� Barrika-Matxitxako lurmuturra:

Astondoko hondartzak
Gorlizko dunak
Bakioko hondartza eta dunak

� Gernika-Mundakako itsasadarra, Ogoño lurmuturra:

Bokaleko hareatzak
Lagako hondartza eta dunak

Euskal Herriko Hondartzak
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ESTATU-MAILAKOAK

� KOSTA-LEGEAK

Bai Espainiako estatuan bai Frantziakoan ere, itsaso lehorreko jabetza publi-
koa zehaztea eta bere kontserbazioa zihurtatzea; itsasoa, bere erribera eta gai-
nerako itsaso lehorreko jabetzaren erabilpen publiko bermatzea; baliabide
hauen erabilpen arrazionala arautzea eta uren kalitate-maila egokia manten-
tzea dute helburu.

Euskal Herriko hondartza guztiak itsaso lehorreko jabetza publikoaren barn e-
an daude. Horixe da, bestalde, Iparraldeko hondartza eta dunek duten babes
bakarra.

AUTONOMIKOAK

� EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GARRANTZIZKO BARRENDEGi ETA
INGURUNE NATURALEN KATALOGOA

� Ondoko hondartza hauek daude katalogoan sartuta:

La Arenako hondartza eta dunak (Muskiz-Zierbena)
Gorlizko duna fosil eta higikorrak
Lagako hondartza eta dunak (Urdaibai)
Santixoko hareatza eta dunak (Zumaia)
Inurritzako dunak (Zarautz)

� LURRALDE ANTOLAKETARAKO ZUZENBIDEEN PROIEKTUA (LAZ-DOT)

Proiektu horren babes-figura desberdinetan azaltzen diren hondartza eta
dunak ondokoak dira:

� Kontserbazio aktiboa, hau da, ezaugarri naturalak ongi mantendu dituzten
ingurunean babesteko figura. Sailkapen hau dute Lagako hondartza eta
dunek

� Babes hertsia, edo bestela esanda, ekologia, kultura edo paisajearen ikus-
pegitik hedadura txikia duten ingurune bereziak babesteko legea. Horre la
babestuko dira Santixoko hondartza eta dunak (Zumaia).

� BIOTOPOA

Eusko Jaurlaritzak 1994an onartutako Naturaren kontserbaziorako legean
hedadura txikiko ingurune natural baliotsuak babesteko aurreikusten duen
babes-figura da.

BIOTOPOA da Zarauzko duna.
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2. LAPURDIKO HONDARTZAK

Azken urte hauetan Lapurdiko kostaldeak ezagutu duen turismoaren garapen izu-
garriak zorigaitzeko ondorioak ekarri ditu lurralde honen itsaslabarrentzat oroko-
rrean, eta hondartzentzat bereziki.
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Dunetan eraiki diren urbanizazioak, aparkalekuak, kirol kaiak, dunetan eta
itsaslabarretan egin diren golf-zelaiak, padurak lehortzeak, etab. dira Lapurdiko
kostaldea erabat desitxuratzen ari diren erasoetako batzuk. Beldurrik gabe esan
daiteke, neurriak hartzen ez badira bederen, hemendik urte batzuetara,
Iparraldeko itsasbazterreko balio ekologikoak guztiz suntsituak izango direla.

Baina ezagutu dezagun egoera hurbilagotik.

2.1. ANGELU

Angeluko kostaldeak berezitasun nabarmenak ditu, Euskal Herriko gainerako kos-
taldea labartsua den bitartean, Angelukoa, Landetakoaren segida denez, hareatsua
baita.

Antzinako planoek erakusten digutenez, Angeluko lehengo hondartza eta
dunak Aturriko itsasadarretik Miarritzeko lehengo itsaslabarretaraino eta barru-
rantz bizpahiru kilometrora hedatzen ziren.
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Dena den, egoera hau oso aldakorra zen, haizearen eraginez kostalde hareatsu
horren hondarrak behin eta berriro ixten baitzuen Aturriren bokalea, itsasora irten
ahal izateko ibaiari bide berriak irekitzera behartuz. Fenomeno horren lekuko dira
Landetako kostaldean hain ugari diren kostaldeko lakuak edo Orx inguruko padu-
rak.

Egungo egoera, ordea, oso bestelakoa da. Aturri ibaiaren bokalea kanalizatu
ondoren dunetan egin diren eraikuntzek, hauen zabalera nabarmen murriztu
duten bitartean, itsasertzaren inguruan sustatu den garapenak golf-zelai, paseale-
ku eta aparkalekuz estali du dunen azken aztarna.

Hala eta guztiz ere, sarraski horretaz libratu diren duna-aztarnak Euskal Herriko
handienak, egituratuenak eta biodibertsoenak direla esan daiteke.

Behar-beharrezkoa da duna hauek babestuko lituzkeen plagintzaren bat abian
jartzea.

2.2. MIARRITZE

Frantzian, turismo-ikuspegitik, herririk ezagunena eta ospe handiena duena Euskal
Herriko kostaldeko Miarritze da zalantzarik gabe.

Euskal Herriko Hondartzak
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Bertako hondartzak, hotelak eta kasinoak aristokraziaren bilgune izan dira orain
dela gutxi arte, gaur egun turistek betetzen dute leku hori.

Herri ospetsu hau eraikitzeko erabili ziren itsaslabarren oinarrian hondartza txiki
eta xarmangarri ugari irekitzen da itsasora (Miramar, Grand Plage, Kai zaharra,
Euskaldunen kostaldea,...). Kokapen hau dela eta, hondartza hauek inoiz ez dira aza-
lera handikoak izan eta horregatik, ez zuten barrualdera duna handiegirik garatu.

Dena den, hondartza inguruetan eta zenbaitetan, baita hondartzetan ere, altxa-
tu diren etxeek eta beste motako eraikuntzek, txoko hauen xarma eta naturaltasu-
na erabat desegin egin dituzte.

2.3. BIDARTE

Bidarteko itsasbazterrean bi motako hondartzak daude:

– Batetik, Bidarteko labar itzelen oinarrietan itsasora irekita dauden Erdikoa,
Erretegia eta Pavillon Royal hondartzak ditugu.

Hauen artean, zalantzarik gabe, azkena da garrantzi ekologikorik handiena
duena. Hondartza horrek, edertasun handiko ingurunean egoteaz gain, bere
erdialdean, itsaslabarren malda leuntzen den aldean hain zuzen ere, dunak
daude. Dunek duten azalera eta landare-dibertsitateak, Euskal Herriko kostal-
deko inguru pribilegiatu bihurtzen dute Pavillon Royal hondartza.

Dena den, horrek ez du hondartzaren atzerakada ebitatu, golf-zelaia eta kanpi-
na eraiki baitituzte eta jabego pribatuko dunen zati handi bat kostaldeko espe-
kulazio itzelaren menpe baitago.
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– Bestetik, bi itsasadarrei lotuta dauden beste hainbeste hondartza ditugu:
Miarritze eta Bidarte artean itsasoratzen den Ilbarritz errekaren bokalean dago-
ena bata, eta Urhabia ibaiak bere amaieran sortzen duen izen bereko hondar-
tza, bestea.

Azken hauek azterketa sakonagoa eskatzen dute, turismo-garapenaren izenean
eraso ekologiko handiak jasan baitituzte. Ilbarritzen kasuan, adibidez, erreka txiki
horren itsasadarrean, garai batean padura eta dunek betetzen zuten lekuan, golf-
-zelaia eraiki dute eta erreka itsasoraino bideratu dutenez, erabat eraldatua izan da.

Urhabiari dagokionez, paduren artikuluetan aipatutako itsasadarren kanalizazio
basatia jasateaz gain, hondartzaren atzealdean eraikitako errepideak eta aparkale-
kuak, dunak metro eskaseko mendixka txikietara mugatu dituzte.

Ezinezkoa ote da garapena eta ondare ekologikoen arteko kontserbazio-oreka?

Euskal Herriko Hondartzak
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2.4. GETARIA

Ez dira hondartzak Getariako erakarpen natural deigarrienak, itsaslabarrak baizik,
baina horietaz aurrerago hitz egingo dugu.

Hiru hondartza ditugu Getarian, hirurak oso-oso txikiak eta harkosko eta har-
txintxarrezkoak gainera. Zenitz hondartza da hiruetan handiena eta baita politena
ere. Donibane-Lohizune eta Getariakoa da hondartza hau eta bertan, Baldarreta
erreka itsasoratzen da inolako kanalizaziorik gabe, hondartza inguratzen duten
itsaslabarrekin batera balio handiko ingurunea eratuz.

Beste biak, hondartza txikiak eta harrizkoak dira, eta mareak gora egiten due-
nean urez estalirik geratzen dira.

2.5. DONIBANE-LOHIZUNE

Getariako itsaslabarra Donibane-Lohizuneko lurretan sartzen da hegoalderantz eta
bere oinarrian Zenitz hondartzaren antzeko beste bi hondartza daude:
Maiarkoenia eta Akotz, biak ederrak baina, era berean, nahikoa arriskutsuak.

Hegoalderago, itsaslabarrak lehuntzen diren lekuan, Artxiloa erreka itsasora-
tzen deneko Erromardie hondartza dago. Orain dela gutxi arte, hondartza horre-
tan duna ederrak eta padura txiki bat ikus zitezkeen, baina legez kanpo eraikitako
hiru kanpinek, leku horren balio ekologikoak suntsitzeaz gain, legez publikoak
diren sail zabal batzuk esku pribatuetara pasatu dituzte.

Azkenik, Donibane-Lohizuneko badian kokaturikoak ditugu, Sainte Barbre eta
Grand Plage izenez ezagutzen direnak, alegia. Kostaldeko beste hainbat herritan
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gertatu ohi den modura, Donibane-Lohizune, Urdazubi ibaiaren paduren gainean
eta bereziki bere hondartzako dunen gainean altxatuta dago, turismoaren eragi-
nez, azken urte hauetan herriak izan duen hazkunde handiak, azken duna-
-aztarnak erabat suntsitu dituelarik.

2.6. ZIBURU-ZOKOA

Donibane-Lohizuneko badiaren ezkerraldean, Urdazubi ibaiaren bestaldera ale-
gia, Ziburu herria eta Urruñako Zokoa auzoa daude. Azken honetan hondartza
txiki pare bat daude. Batak, Untxin errekaren bokalean kokatutakoak, errekaren
kanalizazioa eta errepidearen eraikuntza egin aurretik, duna txiki baina interesga-
rriak zituen, baina gaur egun ez da altxor horretaz ezer geratzen.

Bestea, Zokoako gotorlekuaren azpian dago eta artifiziala da ia erabat, badia-
ren ezkerraldeko dikea eraikitzearen ondorioz sortua baita.

Euskal Herriko Hondartzak
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2.7. HENDAIA

Antzinako Txingudi badiako hondar-barra eta hareatzen lekukoa da Hendaiako
Ondarraitz hondartza luzea.

Bidasoa ibaiaren bokaleko kanalizazioak eta gehienbat hondartza eta dunen
gainean altxaturiko urbanizazioek hondartza handi horren egitura naturala nabar-
men eraldatu ezezik, dunen azalera handiak suntsitu ere egin dute. Hala ere, hon-
dartzaren ezkerreko muturrean, Xokoburu izenaz ezaguna den aldean hain zuzen
ere, duna-aztarna batzuk mantendu egin dira.

Duna horiek eraso gogorra jasan dute, Hendaiako udalak, alderdi horretan,
kirol kaia eta urbanizazioa eraikitzerakoan, arduradun politikoek ingurugiroareki-
ko duten sentikortasunik eza berriro ere argi eta garbi frogatuz.
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3. GIPUZKOAKO HONDARTZAK

Gipuzkoa ez da ezaguna bere hondartzengatik, bere kosta labartsuak leku gutxi
uzten baitu horrelako elementu geomorfologikoen eraketarako, baina edertasun
handiko hondartzak ditu ibaien itsasadarretan.

Hala ere, lurralde honek azken urte hauetan izan duen biztanle-kopuruaren
hazkunde handia, kostaldeko herrietan nabaritu da bereziki; bertako ekosistema
baliotsuak erasotu egin ditu eta hondartzak ez dira horretaz libratu. Azter dezagun
hondartzen egoera banan-banan.
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3.1. HONDARRIBIA

Mende honen hasieran Ingalaterrako zenbait botanikok Euskal Herriko landaredia
aztertzeko egin zituen irteeretako kroniketan, Hondarribia-Txingudi badian zego-
en hondartzako dunetako landare-dibertsitatea eta originaltasuna azpimarratzen
bazen ere, egun, ez da ezertxo ere geratzen altxor ekologiko horretatik,
Hondarribia hedatzeak eta Bidasoa ibaiaren bokalea kanalizatzeak desagertarazi
egin baititu antzinako hondartza eta bere dunak.

Bere ordez, gaur egun Hondarribiko morruaren ondoan sortu den hondartza
artifiziala topa daiteke. Hau, aisialdirako lehengoa baino egokiagoa bada ere,
ikuspegi ekologikotik pobre samarra da. Hala ere, azken urte hauetan hondartza-
ren eskuinaldean duna txiki batzuk sortu dira eta zenbait gramineo psammofilo
ikus daitezke bertan.

Baina duna hauek ez dira lasai bizi, Hondarribiko udalak hondartzako “belar-
tzarrak” kentzeko asmoz, urtero dunetako landareak ateratzeaz gain Eusko
Jaurlaritzako Portu Zuzendaritzak atzealde horretan kirol-kai bat eraiki nahi baitu.
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3.2. DONOSTIA

Gipuzkoako hiriburuaren ospeak bere hondartzetan aparteko eragina izan du, ber-
tan bultzatu den hirigintza-garapena dela eta gaur egun egoera larrian baitaude.
Interesgarria litzateke historian atzera egitea, egoera kezkagarri horren jatorria
hobeto ulertzeko.

Egun ezagutzen dugun Donostia Urgull irlaren tonboloan, badiaren hareatzetan
eta Urumea eta Ibaeta ibaien itsasadarren paduretan eraikita dago. Hiria hazi den
heinean, inguruak bete egin dira eta horren ondorioz, Urumeako padurak mini-
moetara murriztu ezezik, Zurriola eta Ondarretako dunak desagertu egin dira eta
Kontxako hondartzaren hondartza gorena asfaltoaren azpian geratu da, marea
bizitako egunetan hondartza erabat urez estalirik geratzen delarik.

Euskal Herriko Hondartzak
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Sarraski horren ondotik, eta hondartzen berreskuratze-planen izenean, Groseko
Zurriola eta Kontxako hondartzetara harea eramateko lan garestiak eta ekologiko-
ki oso kritigarriak (harea-erauzketak kalte handiak sortzen baititu hondo bigunen
itsas ekosistematan) bultzatzen ari dira, irtenbidea ingurugiroa errespetatzen duen
hirigintza garatzea dela kontuan hartu gabe.

3.3. ORIO

Talaimendi eta Mendizorrotz mendien artean dagoen ebakidura estuan, itsasora-
tzen da Oria ibaia. Itsasadar horren bokaleko barrak, nabigazioa dela eta,
buruhausteak sortarazi dizkie betidanik Orioko arrantzaleei.

Gaur egun, arazoa konponduta ez dagoen arren, Orioko itsasadarra kanalizatu-
ta dagoela ikus daiteke, horrek orain dela urte batzuk Orio herria inguratzen zuten
padura gehienak lehortu ezezik, bere dunetan aldaketa nabarmenak ere eragin
ditu.

Dena den, aldaketarik kaltegarrienak gizakiak eragindakoak dira. Oriako dune-
tan Orioko udalak kanpina, futbol-zelaia, aparkaleku erraldoia eta hainbat taber-
na eraiki ditu eta, dunak eta bere landaredia, eraikuntzen artean isolaturik gera-
tu diren aztarna txiki batzuetara murriztu dira. Gainera, alderdi hau antolatzeko
prestatu duten egitasmoak, bizirik dirauten azken arrasto hauek erabat suntsituko
ditu.

Oriako itsasadarraren ezkerraldean, Talaimendiren atzean, Oribarzarreko hon-
dartza dugu. Militarren kanpamentua egon zen hondartza horretan; gaur egun,
Gipuzkoako Foru Aldundiaren aterpe bat dago. Eraikuntza horiek eta Bilbo-
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-Behobia autopistaren zubiak ingurua dezente itsusitu badute ere, oraindik nahi-
koa ondo mantentzen da hondartza hau.

3.4. ZARAUTZ

Zarauzkoa dugu dudarik gabe Gipuzkoako hondartzarik luzeena. Jatorria,
Zarautz inguruan itsasora zabalik zegoen badia itxi zuen harea-metaketa izan
zen. Baina gaur egun, zabalera txikia du, Zarautz dunen gainean eraiki eta zabal-
du baita.

Ikuspegi ekologikotik hondartzaren eskuinaldea da garrantzitsuena, bertan
Inurritza errekaren padura eta kanalizaziorik gabeko bokalea ezezik, golf-zelaian
eta bere aurrealdean mantendu diren dunetan Gipuzkoako landaredi psammofilo-
aren ordezkaritzarik dibertsoena eta zabalena mantendu baita.

Une honetan Zarauzko itsas pasealekuaren segida modura, MOPTMA delako-
ak Zarauzko dunetan zurezko plataformak ipini ditu. Obra horiek bere alde onak
eta txarrak dituzte. Alde batetik, golf-zelaiari puska bat kendu dio pasealekua egi-
teko eta horrek, dunak gutxiago zapaltzea ekarriko du berarekin seguruenik.
Gainera, dunak itxi egin dira jendearen pasabidea galarazteko asmoz eta
Zarauzko Izadi Taldea dunak birlandatzen ari da. Euskal Herri osoan eman den
lehen kasua da. 

Baina, bestetik, ezin da ukatu pasealekua eraikitzeak gizakiaren eragina area-
gotu egingo duela eta hori, Zarauzko dunentzat kaltegarria izan daiteke.
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Arazoa sahiestu nahian, Zarauzko Izadi Taldeak udalaren laguntzarekin, hain-
bat informazio-panel ipini ditu inguruan, jendeak, ekologi ikuspegitik hain garran-
tzitsua den ingurunea errespeta dezan.

Bestalde, aipatzekoa da Eusko Jaurlaritzak duna hauek BIOTOPO babes-
-figuraren bidez babestu nahi izatea.

3.5. GETARIA

Getarian bi hondartza txiki daude San Anton mendia eta kostaldea lotzen duen ist-
moaren alde banatan. Eskuinaldean, Getariako portuko dikeen eraikuntzaren
ondorioz sortu zen Malkorbe hondartza dugu. Hondartza artifizial eta txiki horrek
ez ditu dunak sortzeko baldintza egokiak eskaintzen eta horregatik ikuspegi eko-
logikotik ez du garrantzi handirik.

Gaztelupe hondartza istmoaren ezkerraldean dago eta itsasora zabalik dagoen
hondartza da. Mendipean sortu den hondartza hori ez da hareazkoa bakarrik, har-
txintxarrak ere baditu. Bere egitura dela eta, gaur egun ez du dunik garatzeko ahal-
menik.
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3.6. ZUMAIA

Urola ibaiaren itsasadarrean eraiki zen herri honek, bi motako hondartzak ditu.
Alde batetik, ibaien bokaletan agertu ohi diren barra eta hareatza jatorria duen
Santixo hondartza, eta bestetik, Zumaia eta Deba artean dauden itsaslabar ikusga-
rrien oinpean sortutakoak.

Santixo hondartza eta une honetan kirol-kaia eraikitzen ari direlako desagertze-
ar dagoen Santixoko padura Zuloaga pintorearen etxeak banatzen ditu. Hondartza
horretan, Zarauzkoak bezalako dunak ikus daitezke. Duna horietan, giza presioa
handia bada ere, nahikoa ongi kontserbatzen da eta oraindik, dunen zati desber-
dinak ere bereiz daitezke.

Beste hondartzetatik, Itzurunekoa bakarrik da aipatzekoa gainerakoak Euskal
Herriko labarrak aztertzerakoan aipatuko baititugu. Itzurun hondartza, Zumaiaren
atzealdean dauden itsaslabarren oinpean dago eta bere kokapena eta zabalera
direla medio, ez du duna-egiturarik. Bere balioa, hondartza inguratzen dituzten
labarretan dago. Baina horretaz, aurrerago hitz egingo dugu.

Euskal Herriko Hondartzak
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3.7. DEBA

Deba ibaiaren bokalean bi hondartza daude. Eskuinaldean, Deba ibaiaren itsasa-
darra kanalizatu aurretik bertan sortzen zen barraren lekukoa den Deba hondartza
topa daiteke. Hondartza handi honek, hainbat duna izango zituen garai batean,
baina Deba herriaren zabalpenak, trenbideak eta turismoa indartzeko hondartza
gorenean egin ziren lanek erabat suntsitu dituzte.

Bokalearen ezkerraldean berriz, Mutrikuko Ondarbeltz hondartza dugu. Balio
ekologiko gutxiko hondartza hau ibaiaren kanalizaziorako ezkerraldean eraikitako
morruak sortarazi zuen. Deba ibaiaren kutsaduraren lekuko dugu eta bere izenak
ondo adierazten duen moduan, harea iluna du.

3.8. MUTRIKU

Mutrikuko lurretan, aurrez aipatu dugun Ondarbeltz hondartzaz gain, beste hiru
ere badaude. Hiru horietatik, bi Galdonamendi itsaslabarraren pean daude, bata
Mutrikuko portuaren ondoan eta bestea, mendebalderago dagoen Zazpi
Hondartzak deritzona. Hondartza txiki eta arriskutsu horrek harri ugari du eta ber-
takoek zazpi hondartza txikiagoz osatuta dagoela diote, eta hortik datorkio izena.
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Baina, hirugarrena da dudarik gabe interesgarriena. Saturraran hondartzaz ari
gara. Saturraran errekaren amaieran eta Ondarroako badiaren eskuinaldean dago-
en hondartza honek, balio ekologiko garrantzitsuenak galdu egin ditu azken urte-
etan. Errekaren bokalea kanalizatzean bertako padura txikia desagertu egin zen.
Bestalde, hondartzaren atzealdean altxa diren eraikuntzak eta gizakiaren esku-
-hartzeak, hondartzaren antzinako dunak aztarna txiki batzuetara mugatu ditu.
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4. BIZKAIKO HONDARTZAK

Euskal Herriko kostaldeari dagokionez, Bizkaia da kosta-kilometro gehien duena.
Kilometro horietan guztietan dituen elementu geomorfologikoen joritasunari esker,
eta baita Bizkaiko itsasbazterrean, Lapurdi eta Gipuzkoako kostaldearekin konpa-
ratuz giza eragin txikiagoari esker, paraje eder ugari ikusteko aukera eskaintzen da.

Hondartzei dagokienez, kostaldearen ezaugarri geologiko desberdinen ugarita-
suna dela medio, barietate handia dago.

Baina ezagutu ditzagun sakonago banan-banan aztertuz.
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4.1. ONDARROA

Mutrikutik abiatuta, Ondarroa dugu Bizkaiko lehenengo herria. Artibai ibaiaren
itsasadarrean kokaturik dagoen herri arrantzale hau asko hazi da arrantza dela
medio. Hedapenaren ondorioz, Ondarroako kaiak eta kaleek itsasadar estu honen
padura ia erabat estali egin dute. Mantendu diren hareatza eta dunak bokalearen
eskuinaldean dagoen Arrigorri hondartzara mugatu dira. Hondartza hau, neurri
handi batean bederen, artifiziala dela esan behar da, kaiko morruak eraikitzean
sedimentazio-korronteak aldatu egin baitzituen eta horren emaitza baita
Arrigorriko gaur egungo hondartza.

Bestalde, hondartza horrek duen tamaina txikia eta egitura direla eta, ez duela
dunak garatzeko ahalmenik eta horregatik bere balio ekologikoa nahikoa urria
dela ere esan behar da.

4.2. MENDEXA

Askoren ustez Karraspio hondartza Lekeitiokoa da, baina ez da horrela. Hondartza
txiki hau, Lekeitioko badian kokatuta badago ere, Mendexakoa da.

Balio ekologiari dagokionez, esan beharra dago hondartzaren zabalera txikia
dela eta, dunen garapena ez dela inoiz handiegia izan eta gainera, orain dela
gutxi, hondartzaren atzealdean egin dituzten obrekin aztarna txiki horiek betirako
suntsitu dituztela.
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4.3. LEKEITIO

Lea ibaiaren bokalearen beste aldean Lekeitio dugu. Neurri handi batean, herri
hau, San Nikolas irla dagoen badiaren eta bertako hondartza eta dunen gainean
eraikita dago. Antzinako hareatza handi horretaz gaur egun geratzen den aztarna
bakarra, Lumentxa mendiaren azpian dagoen Isuntza hondartza besterik ez da, eta
bere ezaugarriak direla medio dunak ez dira garatu.

Aipatzekoa da, bestalde, itsasbeherea den garaian agerian geratzen dela San
Nikolas irla eta itsasbazterra lotzen duen tonboloa. Urteen poderioz, itsasgoretan
ere, tonboloa ikusi ahal izango da, horrelako fenomeno geologikoen Euskal
Herriko lekukorik argiena bihur daitekeelarik.

4.4. IPAZTER

Otoio mendia eta Eako lurmuturraren artean dagoen Ogellako badian, izen bere-
ko harrizko hondartza topa dezakegu. Inguru paregabe horrek ospe handia lortu
zuen 70. hamarkadan, Iberduerok Euskal Herrian eraiki nahi zituen hiru zentral
nuklearretako bat bertan eraikiko zuela iragartzean. Gaur egun ipaztertarren hon-
dartza ezkutua da, hondar faltagatik batere erosoa ez bada ere.

Euskal Herriko Hondartzak
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4.5. EA

Lekeitiotik hamar bat kilometrora mendebalderantz Ea erreka itsasoratzen da, izen
bereko herriko kaleez inguraturik.

Itsasadarra estua da eta errekaren ur-emaria txikia izanik, padura handirik ezin
garatu izan da; hala ere, garai batean bertan ikus zitezkeenak erabat desagertu
egin dira, herriko kale eta eraikuntzen azpian.

Hondartza ere, oso estua da. Baina bokale osoa hartzen du itsasbeheretan, baita
Eako kai txikia ere. Ez dago duna-aztarnarik, baina pentsa daiteke inoiz duna txiki
batzuk izango zirela gaur egun hondartza gorena hartu duen herri-zatian.

4.6. URDAIBAI

Urdaibaiko Biosferaren erreserban sartu gara dagoeneko eta bertan topatu ditugun
lehenengo hondartzak Ibarrangelukoak dira. Lehenengoa, Ogoño lurmuturraren
babesean itsasoratzen den Laga errekaren bokalean dago. Lagako hondartzak,
leku paregabean aurkitzeaz gain, egitura naturala ongi mantendu du eta biodiber-
tsitate handiko dunak ditu.

Dena dela, eta udan bereziki, hondartza horrek eta Urdaibaikoak eta paraje
guztiak orokorrean, jasaten duten turismo-presio itzelak kolokan ipintzen du gure
kostaldeko erlikia horren kontserbazioa.

Hori gutxi balitz, gainera, administrazio-arduradunek patrimonio ekologiko hau
babesteko neurriak hartu beharrean, dunetan eta beren atzealdean eraikuntzak
altxatzeko eta mota askotako zerbitzuak (dutxak, zakarrontziak, mahaiak, errete-
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giak, etab...) ipintzeko baimena eman dute, naturarekiko duten sentikortasun-eza
berriro ere agerian utziz.

Garrantzitsua litzateke Euskal Herrian geratzen diren azken duna-aztarna
horiek babestu eta ahal den neurrian berreskuratzeko plangintzak diseinatu eta
gauzatzea.

Nire iritziz, plangintza horiek bi ardatz nagusi izan beharko lituzkete. Batetik,
inguru horietara gizakiaren eragina ahalik eta txikiena izateko neurriak hartu
beharko lirateke eta bestalde, hondartza erabiltzen duten pertsonen artean
informazio- eta sentsibilizazio-kanpainak bultzatu beharko lirateke. Horrela baka-
rrik mantendu ahal izango dira itsasbazterreko ekosistema garrantzitsu horiek
ondorengo belaunaldientzat.

Aurrerago segituz Urdaibaiko itsasadarra dago eta bertan Ibarrangeluko biga-
rren hondartza topatuko dugu, Laidako hondartza.

Hondartza honek eta Urdaibaiko bokaleko hareatza guztiak, Euskal Herri osoan
beste inon topa ez daitekeen paisajea osatzen dute. Horrela da, Euskal Herriko gai-
nerako itsasadarrek jasan dituzten kanalizazioak direla eta, itsasoak ekarritako
materialen sedimentazioaren ondorioz, bertan zeuden barrak finkatu egin dira
betirako berezko dinamika galduz. Hori ez da gertatu Urdaibain eta horregatik
Mundaka eta Ibarrangeluko hareatza horiek formaz, tamainaz eta sakoneraz alda-
tzen ari dira etengabe eta itsasadarren dinamika geologikoa ezagutu eta aztertze-
ko toki bakarrenetarikoa bihurtu da.

Itsasadarraren egitura eta noizbehinkako dragaketen ondorioz, dunak ez dira
garatu Laidako hondartzan. Ontzitegien kokapenari inoiz irtenbide egokia ematen
bazaie, dragaketen arazoa konponduz, eta gizakiaren presioa kontrolatzen bada,
agian dunak garatuko dira Urdaibaiko hareatzetan.
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4.7. BERMEO

Matxitxako lurmuturraren itsaslabarretan ezkutatuta Bermeoko Aritxatxu hondar-
tza dago. Ia bermeotarrek soilik ezagutzen duten hondartza txiki hau paraje ede-
rrean kokatuta dago eta bertara iristeko dauden zailtasunei esker, gizakiaren pre-
siorik ez du ia jasaten.

Dena den, bere tamaina eta kokapena direla eta, ez ditu dunak garatzen eta
horregatik ikuspegi ekologikotik ez du balio handiegirik.

4.8. BAKIO

Bakioko hondartzaren jatorria Zarauzkoarena bezalakoa da. Antzina badia zabala
ireki zatekeen gaur egun hondartzaren atzealdean ikus daitezkeen lurretan.
Itsasoko materialen garraio eta sedimentazioak, harea-metaketa batez itxiko zuke-
en badia hori. Horren ondorioz, harea-tapoi horren atzean padura-egitura azaldu-
ko zukeen zingira sortuko zen, hondartzaren zati gorenean duna eta alderdi horie-
tako landaredi tipikoa gara zatekeen heinean.

Ondorengo aldaketak gizakiaren eskutik iritsi dira. Lehenengoak paduran ger-
tatu ziren, hasieran nekazaritzarako lurrak lortzeko asmoz eta gero herriaren
zabalpenerako, padurak lehortu eta Bakioko badian itsasoratzen diren Estepona
eta Ondarre errekak erabat kanalizatu egin ziren.
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Azkenekoak, ordea, dunetan izan dute bereziki eragina. Turismoaren garapenak
eta bigarren etxebizitza erosteko hautatua izateak, eraikuntzez bete ditu hondar-
tza eta dunen zabalera-handiak. Duela urte batzuk ikus zitezkeen duna handi eta
egituratuak, hondartzaren eskuinaldean mantendu diren aztarna txiki batzuetara
murriztuta geratu dira.

Aurrerantzean, Bakio bezalako kasuak kontuan hartu beharko dira, turismoa
bultzatzea inguru horren balio naturalistiko, ekologiko eta paisajistikoa suntsitze-
aren sinonimo izatea nahi ez badugu bederen. Azken finean, hori potentziatu nahi
dugun garapenaren aurka doa.

4.9. ASTONDOKO BADIA (GORLIZ-PLENTZIA)

Butroe ibaia itsasoratzen den lekuan, Euskal Herriko kostaldeko alderdirik zoraga-
rrienetakoa aurkitzen da: Astondoko badia.

Bertan, badietako zirkunferentzierdi itxurako hondartza tipikoa eta landaredi
psammofiloz betetako hondartzak ikus zitezkeen orain dela gutxi arte.

Euskal Herriko Hondartzak
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Gaur egun, ordea, egoera bestelakoa da. Plentziako herria hedatzeak, Gorlizko
ospitalea eta bere errepidea eraikitzeak eta turismoa bultzatzeko egin diren lanek,
hondartza bitan zatitu dute eta badiaren muturretara mugatzeaz gain, dunetan ere,
eragin handia izan dute. Hala ere, errepidea eta aparkalekuen eraginez isolatuta
eta Pinus pinaster pinua landatu ondoren finkatuta geratu badira ere, Gorliz ingu-
ruan mantendu diren dunak Euskal Herriko zabalenak direla esan behar da.
Gainera, Astondoko dunak fosilizatu egin direla eta, geologia-ikuspegitik Euskal
Herriko punturik garrantzitsuenetarikoa dela aipatu behar da.

Arrazoi horiek guztiak direla medio, Gorliz inguruko dunek hainbat eta hainbat
lan eta ikerlanetan goraipatuak izan dira; baina horrek ez du, oraingoz bederen,
alderdi horren babesa bermatu. Alderantziz, azken urte hauetan erasoak areagotu
egin dira, uda partean eta bertara hurbiltzen diren udatiarrentzat eraikitako aparka-
lekuak, aisialdirako guneak eta gainerako zerbitzuak dunetan egin baitira, hauen
dinamika geroz eta gehiago galaraziz eta bere tamaina nabarmenki murriztuz.

4.10. BARRIKA

Astondoko badiaren ezkerraldean Barrika herri txikia dago. Bertako itsaslabarren
sarguneetan hiru hondartza txiki daude itsasora zabalik: Muriola, Barrika eta
Meñakoz. Azken hau Sopelarekin konpartitzen du.
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Aipatu hiru hondartzak oso txikiak dira eta hondar gutxi dute, beraz nekez aur-
kituko ditugu bertan dunak eta bere landaredi tipikoa. Hala ere, hondartzek eta
beraiek inguratzen dituzten itsaslabarrek balio paisajistiko handiko multzoa osa-
tzen du.

4.11. SOPELA

Sopelako kostaldea Barrikakoaren segida da eta gauza bera esan daiteke
Getxokoaz, Galea lurmuturreraino gutxienez.

Euskal kostalde labartsu honetan, itsasoaren higadura dela eta, sargune ugari
ireki dira eta horietako bakoitzean hondartza txiki bat aurki daiteke.

Sopelari dagokionez, hiru hondartza ditu: jadanik Barrikan aipatu dugun
Meñakoz hondartza, Sopelako hondartzarik ezagunena den Arrietara-
-Atxabiribilekoa eta azkenik, duen kokapenagatik “basatia” izenaz ere ezagutzen
den Barinatxe hondartza.

Hiruetatik, bigarrena da gizakiaren eskutik aldaketa gehien pairatu dituena;
hondartzan bertan eraiki diren taberna, errepide eta aparkalekuaz gain, goialdeko
labarretan inguru horri sekulako jipoia ematen dien urbanizazioak eraiki dira.
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Ezin dugu ahaztu bestalde, uda partean eta Getxoko hondartzekin batera, hon-
dartza horiek milaka pertsonen bisita izaten dutela, gizakiaren presio horrek ingu-
runeko naturan duen eraginarekin.

Hala ere, Arrietara-Atxabiribil hondartzan ikus daitezke oraindik ere landaredi
psammofiloaren aztarna txiki batzuk. Beren etorkizuna benetan beltza da, neurri
zorrotzak lehenbailehen hartzen ez badira behintzat.

4.12. GETXO

Getxoko lurraldeetan hondartza ugari dago. Horietatik bi, Areetakoa eta
Ereagakoa, Nerbioi-Ibaizabal itsasadarrak Abraren atzealdean duen hondar-
-metaketa handiaren azken arrastoak dira. Garai batean, Getxoko Areeta, bere ize-
nak ongi adierazten duen moduan, Algortako itsaslabarretaraino iristen zen hare-
atza handi bat zen, bertan dunak eta dunetako landaredi tipikoa ikus zitekeelarik.
Baina, bokalea erabat kanalizatzeak, portuaren hobekuntzarako eraikitako
morruak eta instalazioak eta ingurunearen urbanizazio itzelak, Portugaleteko barra
famatua desagertarazteaz gain, asfalto eta zementuaren azpian utzi dute hareatza.
Areetako eta Ereagako hondartzak dira iraganeko oparoaldi horri buruz geratu
diren lekuko isil bakarrak.
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Getxoko gainerako hondartzak, Arrigunaga, Gorrondatxe (Azkorri) eta,
Sopelarekin konpartitzen duen Barinatxe hondartza, Barrika eta Sopelako hondar-
tzak bezala, Uribe Kostako itsaslabarren oinpean daude.

Horietako batean, Gorrondatxen (Azkorrin) hain zuzen ere, hondartza txikia
izan arren, dunetako landarediaren lekuko garrantzitsuak mantendu dira.

4.13. MUSKIZ-ZIERBENA

Barbadun ibaiaren bokalean eta Kantabriako mugatik oso hurbil, Euskal Herriko
azken hondartza dago, La Arena. Petronor enpresaren errefinategia bertan eraiki-
tzeak itsasadar horren padura eta hondartzan eragin handia izan badu ere, La
Arenako hondartzak duna-zabalera handiak mantendu ditu. Gainera, duna horie-
tako gehienak mugitu egiten dira oraindik ere, dunen dinamika aztertzeko Euskal
Herriko lekurik egokiena bilakatuz.

Balio handi horren froga garbia da duna horiek Euskal Autonomia Erkidegoko
Garrantzizko Barrendegi eta Ingurune Naturalen Katalogoan agertzea edo Lurralde
Antolaketarako Zuzenbideen (LAZ-DOT) proiektuan zorrotz gordetzeko gune gisa
izendatuta egotea.

Dena den, gainerako hondartzen modura, eta uda-garaian bereziki, gizakiaren
presio handia jasaten du eta horrek eragin handia du duna eta bertako landare-
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dian, gehiegi zapaltzeak eta dunetako eraikuntzek eta zerbitzuen emendioek
estres-egoera kezkagarriak ezartzen baitizkio ekosistema hauskor horri.
Berehalako erantzuna behar du La Arenako dunen babesak, horrela egiten ez
bada, hurrengo belaunaldiek bitxi ekologiko eta geologiko horiek ez ezagutzeko
arriskua baitago.
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1. SARRERA

Padurak eta hondartzak gure kostaldeko elementu garrantzitsuak badira ere,
Euskal Herriko itsasbazterra hobeto ezagutzeko ezin dugu ahaztu kostalde-
-hedadurarik handiena betetzen duen elementu geomorfologikoa: itsaslabarra.

Aturriren bokaletik, hau da, Landetako kostalde hareatsuaren jarraipenetik
Miarritzeko lehen itsaslabarretaraino doan kostalde-zatia izan ezik, Euskal Herriko
kostaldearen ezaugarririk aipagarriena adin eta konposizio askotako itsaslabarrez
osatuta egotea da. Itsaslabar horien oinarrietan hondartza asko irekitzen da itsasora
eta ibaiek beren amaieran sortzen dituzten itsasadar hestuetan baino ez dira eteten.

Gure itsaslabarrek gordetzen dituzten sekretuak aztertzeari ekiteak, Euskal Herria
noiz eta nola eratu zen ezagutzen laguntzeaz gain, kostaldean gaur egun ere ema-
ten diren fenomeno geologiko eta biologikoak ulertzen ere lagunduko digu. 
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Basaltoak (Harri magmatikoak).
Diapiroak. Mesozoikoa (Triasikoa).
Kareharriak eta margak. Mesozoikoa (Jurasikoa).
Harkaizpuru-kareharriak eta margak. Mesozoikoa (Behe Kretazeoa).
Buztinezko Flysch iluna. Mesozoikoa (Behe Kretazeoa).

Kareharrizko Flyscha. Mesozoikoa (Goi Kretazeoa).
Harearrizko Flyscha. Tertziarioa (Paleozenoa-Eozenoa).
Kalkarenitak. Tertziarioa (Miozenoa).
Lohi eta Hondar sedimentuak. Koaternarioa.



1.1. ITSASLABARREN ERAKETA

Euskal Herriko itsaslabarretara lehen aldiz hurbiltzen denarengan lilura nagusitu-
ko da zalantzarik gabe. Alabaina, laster konturatuko da itsaslabar gehienek, libu-
ruetako orrien modura, geruza-egitura dutela. Ikusiko du halaber, geruza horiek
material gogor/material bigun alternantziak sortutako flysch izeneko harri-egitura
dutela. Flyschen material gogorrak harearriak edo kararriak izan ohi dira eta mate-
rial bigunak berriz, buztinak edo margak.

Egitura horien jatorria ulertzeko urte asko igaro eta hipotesi ugari baztertu behar
izan bada ere, gaur egun gure itsasbazterra, eta oro har Euskal Herriko hainbat
lekutan ikus daitezkeen harri-egitura horiek, noiz eta nola sortu ziren nahikoa
definituta dago.

Fenomeno hori ulertzeko denboran atzera egin eta duela 145 milioi urtetik 65
milioi urte bitartera luzatu zen Kretazeora itzuli behar dugu. Garai horretan gaur
eguneko Pirinioak mendilerroa eta Euskal Herria ia osorik, Iberiar penintsula
Eurasiako plakatik banatzen zuen arro ozeanikoa zen. Garai hartako ibaiek higa-
turiko materialak arro ozeanikoaren itsas plataforman eta ezpondan metatzen
ziren. Sedimentu horiek loditasun handia lortzean, ezpondaren kanoietatik irrista-
tu egiten ziren eta uhertasun-korronteak izenaz ezagutzen diren itsasazpiko harri-
eta lohi-lurjausiak gertatzen ziren.

Uhertasun-korronteen ondorioz, turbiditak eta hemipelagitak (uhertasun-
-korronteetan mugitzen diren sedimentuak) itsasoaren hondoan ezartzen ziren.
Ezarketaren erritmoa sedimentu-moten arabera gertatzen zen: material astunenak
(turbiditak) hasieran eta gero, askoz ere polikiago, arinenak (hemipelagitak) aurre-
koen gainean ezartzen ziren.
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Horren ondorioz, itsas hondoe-
tako sedimentuetan turbiditak eta
hemipelagitak txandakako geruze-
tan geratzen ziren. Egungo flysch
egituren jatorria beraz, geruza
horiek lirateke.

Bouma geologo ospetsuak argi-
tu zuenez, Flyschen material
gogor/material bigun sekuentzia
bakoitza geruza bat dela onar dai-
teke, uhertasun-korronte bakar
baten ondorio baita. Bouma-ren
arabera, bost alde desberdin
bereiz daitezke material gogor/
material bigun geruza bakoitzean.

Fenomeno hauei guztiei geolo-
gian “hondoratze” izenaz ezagu-
tzen dena gehitu behar zaio, hau
da, itsas hondoa erortzea. Horixe
baita sedimentu-metaketa handi
horiek ulertzeko modu bakarra.

Teoria horren alde makina bat
froga aurkeztu izan da eta zalan-
tzarik gabe paleontologikoak dira
fidagarrienak. Esaterako, flyschen
harearrietan sakontasun txikiko
uretako mikrofosil itsastar asko
dagoen bitartean, tartekatutako
buztinek sakontasun handiko fora-
minifero pelagiko asko azaltzen
dituzte. Datu horiek guztiek
uhertasun-korronteen ondoren
lehenengoen ezarketa azkarra eta
bigarrenen ezarketa motelagoa
izan zela adierazten digute.
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Uhertasun-korronteak. Flyschen erakuntza. Plataforma
kontinentaleko sedimentuak kanoietatik erortzen dira itsas
hondora uhertasun-korronte modura. Lehenengo, material

astunenak (turbiditak) ezartzen dira eta gero, polikiago,
arinenak (hemipelagitak).

Bouma-ren sekuentzia osoa.

(e): Buztinekoa.

(d): Goialdeko laminazio
paralelokoa

(c): Laminazio bihurtutakoa
edo konbolute

(b): Behealdeko laminazio
paralelokoa

(a): Granoklasifikatua



Dena dela, esan beharra dago Euskal Herriko itsaslabar guztiek ez dutela flysch
egitura, beste hainbat egitura geologiko ere ikus daiteke, harkaizpuru-kararriak
esaterako. Gainerako egitura horiek aurrerago komentatuko ditugu.

1.2. PIRINIOEN ALTXAMENDUA

Fenomeno horiek  Euskal Herria itsas azpian egon zen bitartean gertatu ziren,
baina duela 65 milioi urtetik 2 milioi urtera bitartean luzatu zen Tertziarioan sar-
tzearekin batera, ekialdean Kretazeoan hasitako Pirinioen altxamendua mende-
baldera iritsi zen eta alde hori ere, itsas mailatik gora gailentzen hasi zen.

Pirinioen igoeraren arrazoia Iberiar plakaren mugimenduan bilatu behar da.
Plaken tektonikako teoria kontuan hartuta, Triasiko periodoan, egungo Iberiar
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1. Jurasikoa 2. Kretazeoa

3. Oligozenoa 4. Gaur egungo egoera

Afrikako plaka
Iberiar plaka
Eurasiako plaka

Itsasoaz kanpoko lurrak
Gaur egungo itsasertzak
Plaken arteko mugak

IBERIAR PENINTSULAREN SORRERAN PARTE HARTU DUTEN PLAKEN BILAKAERAREN LAU UNE



penintsula Eurasiako plakari eta hegoaldetik Afrikako plakari lotuta zegoen gaur
egungo Bretainiatik. Jurasikoan zehar, Afrikako plaka ekialderantz mugitzen hasi
zen eta berarekin, Britainiatik aldenduz, Iberiar plaka eraman zuen. Prozesu
horrek Goi Kretazeoa arte iraun zuen eta orduan aurkako fenomenoa gertatu zen:
Afrikako plakak Eurasiakoaren aurka bultzatu zuen Iberiar penintsula eta bultzada
horren ondorioz Pirinioen altxamendua gertatu zen.

Horren ondorioz, luzaroan itsasoa izandakoa altxatu egin zen eta kostalde berri
bat agertu zen, ordura arte urazpian egondako harriak higadura-agenteen menpe
utziz.

Altxamendu hori dela eta, sedimentu-geruzak hautsi egin ziren hainbat tokitan:
failak agertzen hasi ziren. Failek berebiziko garrantzia dute Euskal Herriko kostal-
dearen egungo egitura ulertzeko, hausketa horiek eraginda, harri-konpartimentu
handiak erori egiten baitira eta urrats horretan gertatzen diren marruskadura borti-
tzek harrien tenperatura ikaragarri igoarazten baitute. Tenperatura altu horiek alda-
keta handiak eragiten dituzte harrietan eta higadura-agenteentzat higagarriagoak
diren eskualde tektonizatuak sortzen dira.

1.3. KOSTALDE BERRIAREN HIGADURA

Pirinioak eta Euskal Herri osoa altxatu ondoren, eskualde horretan fenomeno geo-
logikoek 180 graduko bira eman zuten, ordura arte itsas azpiko sedimentazio-
-ingurua zena kostalde bilakatu baitzen, higadura-agenteen eragina jasotzen hasiz.
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Eurasiako plaka

Arro-ozeanikoa

Iberiar plaka
Eurasiako plaka

Arro-ozeanikoa

Iberiar plaka
Eurasiako plaka

Eurasiako eta Iberiar plaken kolisioaren
ondorioz, biak banatzen zuten arro ozeanikoa

desagertuz doa.

Bultzada

Bultzada



Dena den, Pirinioen altxamen-
dua gertatu zenez geroztik, itsaso-
aren maila ez dela berdin manten-
du kontuan hartu behar da,
Koaternarioko glaziazioek kosta-
-lerroan eragin nabarmena izan
baitute. Glaziazio-garaietan ur-
-kantitate handiak izoztu egin
ziren eta horren ondorioz, itsasoa-
ren mailak atzera egin zuen.
Glaziazio arteko garaietan, ordea,
izotza urtu egin zen eta itsasoaren
mailak gora egin zuen.

Hainbat ikerketek frogatu dute-
nez, glaziazio-garaietan gure kos-
taldea gaur egun baino hamahiru
kilometro aurrerago zegoen, ordu-
ko ur-maila oraingoa baino 100-
-120 metro beherago baitzegoen.
Fenomeno horrek eragin zuzena
izan du gure kostaldearen fisono-
mian, horrexek eragin baitu gaur
egungo itsasbazterreko uhaitzen
eta itsasadarren sorrera.

Geologoen ustez, azken 2
milioi urtetan bost glaziazio eta
glaziazio arte gertatu dira.
Zaharrenetik hasita, glaziazioei
eman zaizkien izenak ondorengo-
ak dira: Donau, Günz, Mindel,
Riss eta Würm.

Gaur egun, Würm glaziazioaren
ondorengo glaziazio artean gaude-
la esan dezakegu. Glaziazio-
-bitarte hori hasi zenetik,
higadura-agenteek etengabe eraso-
tu diote kostalde berriari.
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Gure kostaldearen ezaugarria den Flysch-etako bat

Olistolitoak uhertasun-korronteen lekukoak

Failen erruz harri-konpartimentuak erori egiten dira,
eskualde tektonizatuak sortuz

Tirainaren indarra labarraren oinarrian kontzentratzen da.



Higadura-agenteak asko badira ere (olatuak, haizea, euria, etab.) olatuen higa-
dura da itsaslabarretan higadurarik bortitzenak sortzen dituena. Olatuen eraginez,
ekaitz-egunetan bereziki, harriak eta harkaitzak itsaslabarretako oinarrietara eror-
tzen dira eta bertan zulo handiak irekitzen dira denbora igaro ahala. Zulo horien
eraginez, oinarriak itsaslabarra eusteko gai ez direnean, itsaslabarra erori egiten da
eta kostaldeak atzera egin beharra eragiten du. Horrez gain, erorketetan itsaslabar
berriaren oinarrian harri eta harkaitz gehiago metatzen da; fenomenoa areagotzen
den neurrian, kostaldeak, poliki baina etengabe, atzera egiten du.

Atzerapen horren lekuko dira, itsasoaren higadura errekarena baino azkarragoa
izateagatik errekak ur-jauzi modura amaitzen direlako zintzilikaturik agertzen
diren haranak eta baita itsasbeheretan itsaslabarren oinarrietan agerian geratzen
diren urradura-plataforma izeneko arraldeak ere. Gero ikusiko dugunez, urradura-
-plataforma horiek biodibertsitatearen, produktibitatearen eta originaltasunaren
ikuspegitik hain garrantzitsua den marearteko ekosistema osatzen dute.

Ekosistema horretako zenbait bizidun
urradura-plataforma honetan eragiten duten
beste higadura-agente batzuk dira; horrela, bizi-
tokia eraikitzeko harri hauek zulatzen dituzten
molusku lamelibrankio zulatzaile batzuk
(Lithodoma generokoak bereziki) higadura-fase
garrantzitsu bati hasiera ematen diote.

Izan ere, molusku horiek hiltzean, egindako
zuloak hutsik geratzen dira eta olatuen eragi-
nez, bertara sartzen diren hondar eta harri txi-
kiek zuloak handitzen hasten dira. Horri esker,
harri handiagoek sarbidea aurkitzen dute eta
azkenean, zuloek ekosistema horretako beste
hainbat bizidun-espeziek behar dituzten bizi-
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Flyschen geruzak.

Pholas dactylus harri batetan egindako
zuloa



-baldintzak eskaintzen dituzte. Bestela esanda, zulo horiek itsasertzeko aquarium
naturalak dira eta beren eragina plataforma osoan nabarmenduko da.

1.4. HIGADURA DIFERENTZIALA

Euskal Herriko kostaldea piska bat ezagutzen duenak jakin badaki fenomeno hori
ez dela leku guztietan erritmo berean gertatzen, gure itsasbazterrean ugari baitira
bai inguruko itsaslabarrekiko gutxiago higatu diren elementu geomorfologikoak
(Ogoño, Matxitxako edo Higer lurmuturrak; Villano eta Izaro irlak edo Urgull men-
dia) eta baita gehiago higatu direnak ere (Kontxa, Zarautz edo Bakioko badiak;
Urdaibai edo Zumaiako itsasadarrak, etab).

Fenomeno horien azalpena kostaldearen higadura diferentziala da. Izan ere,
kostaldeko higadura-agenteek ez dituzte orain arte aipatutako aldaketak erritmo
berean eragiten itsaslabarretako geruza geologiko guztietan. Arrazoi desberdinak
direla kausa, material batzuk errazago higatzen dira eta ondorioz, kostaldearen
atzerapena azkarrago gertatzean, badiak, itsasadarrak eta gainerako elementu geo-
morfologikoak sortzen dira. Beste material batzuk ordea, nekez higatzen dituzte
higadura-agenteek eta horregatik irlak, lurmuturrak eta era horretako elementu
geomorfologikoak agertzen dira.

Higadura diferentzialean eragiten duten faktore aipagarrienak hiru dira. Alde
batetik, eskualde tektonizatuen higakortasun handia dago. Pirinioen altxamendua
azaltzean aipatu denez, altxamenduaren eraginez sortutako failek itsaslabarretako
goialdetik harri-konpartimentu handiak erortzea eragiten dute. Erorketa horietan
marruskadura oso intentsoa da eta ondorioz tenperatura altuak lortzen dira.
Tenperatura altuek aldaketak eragiten dituzte eta higadura-agenteekiko higagarria-
goak bihurtzen dituzte bertako harriak. Bestaldetik, flyscharen egiturak berak era-
gin zuzena du higadura diferentzialean. Material gogorreko geruzak (harearriak
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edo kararriak) lodi eta bigunekoak (buztinak edo margak) mehe agertzen diren
lekuetan, olatuen higadura txikiagoa izango da. Material gogorreko geruzak mehe-
ak eta material bigunekoak lodiak diren eskualdeak, ordea, higagarriagoak dira eta
kostaldeak errazago egiten du atzera.

Eta azkenik, gure kostaldeko zenbait alderditan DIAPIRO harri-egitura bereziak
agertzeak ere, eragina du. Diapiroak gaineko harrietan zehar azaleratzen diren
Triasikoko marga, buztin eta askotan ofita izeneko harri magmatikoz osatutako
harri plastikoak dira. Beren ezaugarririk aipagarriena oso erraz higatzea da, eta
horregatik diapiroak dauden lekuetan badiak edo itsasadarrak irekitzen dira
(Urdaibai, Bakio, Zarautz, Mutriku, etab).

Aipatu ditugun faktore eta prozesu guztien ondorioa da gaur egun ezagutzen
dugun kostaldea. Orain, itzul gaitezen orainaldira eta azter ditzagun sakonago
gure itsaslabarrak.

1.5. ITSASLABARREN ZATIAK

Itsaslabarren artean desberdintasun handiak badaude ere, gehienetan bi alde
bereiz daitezke:

– Urradura-plataforma: lehenago esan dugunez, olatuen indarra itsaslabarren
oinarrian kontzentratzen da, geroz eta zulo handiagoak eginez. Zulo horien
neurriek itsaslabarrari eustea galarazten dutenean, hau erori egiten da eta bere
oinarrian, iraganeko itsaslabarren lekuko ixila, itsasmareen menpe dagoen
urradura-plataforma gertatzen da.

– Itsaslabar harritsua: urradura-plataformarekiko elkarzut altxatzen den harkaitz-
-labarra da. Bertan hiru alde bereiz daitezke: lehena itsasotik gertuen dagoen
labarra da, makurdura handiko maldak erakutsi eta olatuen eraginik bortitzena
jasaten duena; bigarrena, azkenaren gainean kokatuta eta ezponda eta erlaitzez
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Higaduraren ondorioz urradura-plataforma
zabalak irekitzen dira itsaslabarren 
oinarrietan.



betetako malkar leunagoa da, eta itsaslabarraren goialdea hirugarrena. Azken
honetan, labarraren malkarra eta itsasoaren eragina hutsaren hurrengoak dira
eta haizea da faktore eraginkorrena.

1.6. ITSASLABARRETAKO BIZIA

Milioika urtetan higadura-agenteek zizelatutako inguru harrigarri hauetan, bizidun
askok bertako bizi-baldintzei aurre egin ahal izateko egokiak diren moldaera bio-
logikoak bereganatu dituzte. Horren guztiaren ondorioz, aniztasun eta originalta-
sun handiko ekosistemak sortu dira. Bertan bizidunengan eragin zuzena duten bi
faktore nagusi azaltzen dira, itsasertzeko geomorfologia maldatsua bata eta itsaso-
arekiko gertutasuna bestea. Distantzia laburretan bi faktore hauen eragina nabar-
men aldaltzen da eta horren ondorioz, metro gutxiko tartean bi ekosistema ager-
tzen dira: mareartekoa eta itsaslabarretakoa. Horiexek aztertuko ditugu jarraian
banan-banan.

1.6.1. Itsasertzeko marearteko ekosistema

Higaduraren eraginez, kostalde-lerroak atzera egiten duela esan dugu behin eta
berriz. Itsasbeheretan, itsaslabarraren urradura-plataforma izenaz ezagutzen den
arraldea agerian geratzen da. Bertan garatzen da mareek ezarritako baldintza
aldakorren menpeko ekosistema berezia.

Ekosistema horietan faktore fisikoak oso aldakorrak dira. Itsasgoran tenperatura,
gazitasuna eta oxigenoa egonkor mantentzen diren bitartean, itsasbeheran egoera
erabat desberdina da. Itsasbeheran ur faltak baldintza gogorrak ezartzen dizkie
ekosistemako bizidunei, baina ez da hori oztopo bakarra. Izan ere, eguraldia eguz-
kitsua denean, putzuetako tenperatura eta gazitasunak gora egiten du nabarmen;
eguraldi euritsuak bestalde, kontrako efektua sor lezake.

Faktore horiek guztiek (eta baita argitasunak, haizeak, olatuen indarrak eta abar
luze batek ere) muturreko bizi-baldintzak ezartzen dizkie bizidunei. Horiei aurre
egin ahal izateko, eboluzioan zehar moldaera bereziak garatu dituzte eta horren
ondorioz, ekosistema horien balio ekologikoa oso garrantzitsua da.

Nolanahi ere, aipatu ditugun faktore guztiek ez dute eragin bera izaten plata-
forma osoan. Itsasgoraren mailatik gertuen dagoen aldeak ordu batzuetan baino ez
ditu ematen urak estalita, baina itsasbeheraren mailatik gertuen dagoenak ia egun
osoa ematen du uraren azpian. Fenomeno horrek gradiente biologikoak sortzen
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ditu eta horien arabera egituratzen dira ekosistemetako bizidunak. Horrela, urik
gabe bizi ahal izateko jasankortasun handiena dutenak plataformaren goialdean
bizi dira eta jasankortasun txikiena duten bizidunak behealdean.

1.6.1.1. Landaredia

Aipatu ditugun bizi-baldintzak direla eta, ekosistema horretan algak dira landare-
-erreinuaren ordezkariak eta arestian zehaztu ditugun gradienteen adierazlerik
nabarmenak direla esan genezake.

Plataformaren goialdean, hau da, urak denbora laburrez estaltzen duen aldean,
alga berdeak nagusitzen dira. Horien artean ugarienak aingira-belarra
(Enteromorpha minima) eta itsas urraza (Ulva lactuca) dira; beren labainkortasuna
dela eta nahikoa ezagunak ditugu. Nagusi izanik ere, ez dira bakarrak eta kopuru
txikiagotan agertzen badira ere, alga berdeen beste zenbait espezie ere badira:
Codium tomentosum, eta abar.

Beherago, uraren eraginez eguzki-izpien iragazpena nabarmenagoa den lekue-
tan ehunetan klorofilaz gain, karoteno eta xantofila izeneko pigmentu ugari dituz-
ten alga arre eta gorriak aurki daitezke. 

Gradienteen eragina atzematea zailagoa bada ere, bi alga-talde horien banake-
ta desberdina da: arretaz begiratuz gero, arreak gorriak baino gorago bizi direla
ikusiko dugu. Alga arreei dagokienez, Euskal Herrian aipagarriak dira ondoko
espezieak: uraren azpian kolore irisatua duen Cystoseira tamaristifolia, hodi-itxura
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eta adarkadura dikotomikoa dituen Bifurcaria rotunda, zinta-itxura eta adarkadura
dikotomikoaz gain, muturretan ugal-gorputzak loditasunetan gorderik dituen
Fucus espiralis edo, aurrekoaren antzera, ugal-gorputzetarako loditasunak eta
airez betetako bixikak dituen Fucus vesiculatus.

Zalantzarik gabe, aniztasun-mailarik handiena aurkezten duen alga-taldea alga
gorriena da. Behealdean eta mareek utzitako putzuetan agertzen da alga-talde hori
eta Euskal Herriko kostaldean itxura eta egitura askotako espezieaki biltzen da.
Horien artean aipamen berezia merezi dute ehunetan kaltzio karbonatua izatea-
gatik harri-itxura duten alga zoldagileak, sarritan substratu-zabalera handia estal-
tzen baitute. Alga zoldagileen artean, Lythophyllum, Lithothamium eta Corallina
generokoak dira ezagunenak gure kostaldean.
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Plataformaren goialdean, hau da, urak denbora laburrez estaltzen duen
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Ezin aipatu gabe utzi azken bolada honetan gure kostaldean ustiatzen ari diren
Gelidium sesquipedale edo zuhaitz-itxura duen Ceramium rubrum, etab.

1.6.1.2. Fauna

Animaliak algak baino urriagoak dira ekosistema horietan, baina dibertsitate han-
dia erakusten dute. Urradura-plataformak aukera ezin hobea eskaintzen digute
itsasoko fauna piska bat gehiago ezagutzeko, izan ere, murgiltze-sistema konple-
xuak erabili gabe marearteko zonalde hauek itsas faunako talde gehienen ordez-
kariak ostatatzen dituzte. Ezagun dezagun piska bat gehiago mundu harrigarri hau.

1.6.1.2.1. Ornogabeak

ANTOZOOAK

Itsaslabarren oinarrietako urradura-plataformetan ikus daitezkeen antozoorik
ugarienak aktnia gorria (Actinia equina) eta itsas anemona (Anemona sulcata) dira.

Lehenengoak 6 cm inguruko diametroa, oin eranskorra eta 200 bat tentakulu
dituen polipo gorria da eta marearte aldeko zulo eta arrailaduretan bizi da, arro-
kei itsatsita. 

Itsas anemona handiagoa da; 12 cm inguruko diametroa du eta tentakulu luze-
agoak ditu. Kolorazioa berde eta grisaren artekoa da, baina tentakuluen muturrak
more-kolorekoak ditu. Aurrekoaren antzera, marearteko aldean bizi da, baina 6 m-
-ko sakoneraino irits daiteke.
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Animaliak algak baino urriagoak dira
itsasertzeko marearteko ekosisteman. Dena dela,
itsas ezkurrak, argazkian ikus daitekeen bezalako
lapak, karramarro berdea eta
karramarro beltza  ikustea errazada.



POLIKETOAK

Itsaslabarretako urradura-plataformetan, substratu gogorretan bizitzeko molda-
tutako espezieak aurkitzen dira. Ugarienak Lepidonotus clava, mazkor eta arroke-
tan itsasten diren hodi karedunetan bizi den Pomatoceros triqueter eta zakatzak ur
azpian zabaltzean kolore anitzeko koroa osatzen duen Sabella pavonina dira.

MOLUSKUAK

• GASTEROPODOAK

Espezie arruntenetarikoak lapak dira: Patella vulgata marearteko eta supralito-
raleko aldeetan oso naroa da. Beste espezie arruntak Patella depressa eta Patella
aspera dira.

Ziba (Gibbula umbilicalis) bere elikadura osatzen duten algak bilatzeko, mare-
arteko eta infralitoraleko aldeen artean mugitzen da etengabe. 

Karrakela arrunta (Littorina neritoides), itsasoak eta olatuak astindutako alde
supralitoralean ikustea nahikoa ohizkoa da, nagusiki arrailduretan ezkutatuta.

Harrien azpian edo mareek utzitako putzuetan ohikoak diren beste espezieak
Rissoa prava, Bittium retivulatum eta sakontasun txikiagoko uretara errutera hur-
biltzen den turutatxoa (Ocenebra erinacea) dira.

Putzu hauetan sarri ikusi ahal izaten diren itsas erbia (Aplysis punetata) eta itsas
barea (Glosodoris cantabres) apistobrokioak ere aipatzekoak dira.
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• BIBALBIOAK

Bibalbioak hondo bigunetan bizitzeko hobeto moldatutako animaliak izan
arren, substratu gogorretan ere espezie arrunt asko agertzen da; kanpoko urradura-
-plataformetan zein itsasadarren barrualdean marearteko eta infralitoraleko aldee-
tako arroketan eta harri-lupetan biso izeneko filamentu-sistemari esker itsasten den
muskuilua (Mytilus edilus) esate baterako. Orduko zazpi litro ur bahezta ditzake-
en animalia iragazlea da. Ostratzarra (Crassostraea angulata) oso naroa da mare-
arteko eta itsasbehereko mugako (infralitoraleko) aldeko arroka eta harri-lupetan.
Toki berean, arroka azpian edo algen artean, substratuari itsatsi gabe bizi
denMusculus discors ere, nahikoa ugaria da.

KRUSTAZEOAK

• ZIRRIPEDIOAK

Bere kanpo-morfologia dela eta, krustazeo-itxurarik ez duten animalia bitxi
hauen artean itsas ezkurrak (Balanus sp., eta Chthamalus sp.) dira ugarienak, itsas-
goraren mailak erabat estaltzen baitituzte harriek. Aipatzekoak dira, bestalde,
gizakiaren eraginaren ondorioz hain urriak diren lanpernak (Pollicipes cornuco-
pia).
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• ANFIPODOAK

Itsaslabarretan, mareek utzitako putzuetan, harrien azpian edo marearteko
algen artean Hyale perieri espeziea aurkitzea nahikoa erraza da, baina ospetsue-
na, itsasotik iritsitako hondakinak altxatzean jauzika ikus daitezkeen itsas arkaku-
soak dira (Talitrus saltator).

• ISOPODOAK

Uretatik kanpo bizitzera moldatu diren krustazeo gutxienetako batzuk isopodo-
ak ditugu, itsas kukurutxa (Ligia oceanica) esaterako. Euskal Herriko kostaldean
arroka eta harri-lupen gainetik lasterka ikustea oso erraza da, baina beti itsasgoren
mailatik gora.

• DEKAPODOAK

Aipatzekoa den itsaslabarretako dekapodoetako bat, Gibbula generoko
molusku-maskor hutsetan sartzen den karramarro ermitaria (Clybanarius erythro-
pus.) da. Urautsietan eta harri-lupetan, ordea, edozein arriskuren aurrean, arrail-
dura bat aurkitu arte, arroketatik lasterka egiten duen karramarro beltza ere
(Pachygrapsus marmoratus) oso ugaria da. 

Marearteko eta infralitoraleko harrien azpian edo arroken artean ikus daitezke-
en beste karramarroak kausi grisa (Porcellana platycheles), txangarra (Eriphia
verrucosa) eta izkirak (Palaemon serastus) dira.

• KITOIAK

Gure kostaldeko espezierik ugariena, itsaslabarren behealdean eta marearteko
aldean bizitzeko ongi moldaturiko kitoi grisa (Lepidochitona cinereus) espeziea
da.
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EKINODERMATUAK

Itsasbazter labartsuen oinarrietan ekinodermatu-espezie ugari bizi bada ere,
hemen ugarienak eta ikusterrezanak direnak baino ez ditugu aipatuko.

Mareartetik 50 m-ko sakonera bitartean bizi den eta bibalbio eta gasteropodo-
en harrapari sutsua den itsas izarra (Marthasterias glacialis) dugu hauetako bat.

Itsas izarren artean, aipatzekoa da itsas izar arrunta ere (Asterias rubens), nahi-
koa ugaria baita itsasbeheraren mailatik behera ere. Beso luze eta estuak izatea-
gatik bereizten den ofioderma (Ophioderma longicauda), ordea, ez da hain eza-
guna, ez baita uretik kanpo ia inoiz agertzen.

Marearteko aldetik 20 m-ko sakonera bitartean, algen artean, arriken arraildu-
retan edo harrien azpian bizi da, baina beti uraren azpian.

Harrapari oso aktiboa da baina norma-
la da sarraskiez ere elikatzea. Ohizko eki-
nodermatuen beste espeziea itsas trikua
da (Paracentrotus lividus). Hortz eta ezte-
nez lagundurik, arroketan zuloak egin ohi
ditu eta zuloan harrapatuta gelditzen
denean, uhinek ekarritako planktonaz eli-
katzen da.

Normalean marearteko aldean bizi da.

Azkenik, Holothuria helleri edo Holothuria forskali moduko itsas luzoker espe-
zieak ere beha daitezkeela aipatuko dugu.
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Itsas trikua (Paracentrotus lividus).

Itsas izarra.



1.6.1.2.2. Ornodunak

ARRAINAK 

Itsasadarraren kanpoaldean espezie itsastar ugari aurkitzen da. Itsasbazter labar-
tsuan espezie-dibertsitate handia ager daiteke eta mareek itsasbeheretan utzitako
putzuetan, marearte aldeko berezko espezie asko ikustea nahikoa erraza da.

Ahate-lepatia (Lepadogaster lepadogaster) sabel-hegatsak arroketan itsasteko
balio duen bentosa bilakatuak izateagatik bereizten da.

Blenidoak kabuxak izenarekin ezagunak dira eta hauen artean aipatzekoak dira,
mareek utzitako putzuetan ematen diren tenperatura-, oxigeno-, eta salinitate-
-aldaketei aurre egiteko gai den kabuxa burusoila (Blennius pholis) edo
isolamendu-egoeretan, oxigeno disolbatua asko gutxitzen denean, arroketatik igo
daitekeen kabuxa orraztua (Coryphoblennius galerita). 

Globidoen artean, ordea, paganell zarboa (Gobius paganellus) dugu inguru
hauetako ordezkaririk ugarienetakoa.

HEGAZTIAK

Marearteko ekosistemako animalien artean, migrazio-garaian bertako baliabi-
deak erabiltzen dituzten hegaztiak ere aipatu beharra dago. 

Urte osoan egoten direnen artean, beren dieta osatzeko karramarroak harrapa-
tzen dituzten kaio hankahoria (Larus cachinnans), antxeta mokogorria (L. ridibun-
dus) eta kaio iluna (L. Fuscus) dira aipagarrienak.

Migratzaileen artean, berriz, batez ere krustazeo eta molusku txikiez elikatzen
den harri-iraunlaria (Arenaria interpres), txirri iluna (Calidris marina), kurlinta
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bekainduna (Numenis phaeopus), kuliska txikia (Tringa hypoleucos) edo urpeka-
riak diren ubarroiak (Phalacrocorax sp.) aipa daitezke.

1.6.2. Itsaslabarretako ekosistema

Urradura-plataformaren gainean, itsasgoraren mailatik gora, olatuen ondorioz
oraindik erori ez diren itsaslabarrak daude. Bertan, marearteko ekosistemaren
modura, bizi-baldintza gogorrak ezartzen dituen itsaslabarretako ekosistema dugu.

Lehen esan bezala, marearteko ekosisteman bizidunetan eraginik zuzenena
duen faktorea itsasmareak dira, baina itsaslabarretan badira kontuan hartu behar
diren beste faktore batzuk ere. Horien artean, ondorengoak aipatzeak merezi du:

• Olatuen eraginez, higadura oso handia da eta lurzoruaren eraketa hutsaren
hurrengoa da.

• Gazitasun handiko urez zipriztintzeak bizidunei eta bereziki landareei osmosi-
-arazoak sortzen dizkie. Horrez gain, lurzoru urria gehiago urritzen laguntzen
du.

• Haizeak gogor jotzen duenez, altuera handiko landareak ezin dira bertan hazi
eta idortasuna handia da, haizeak eta eguzkiak landareen transpirazioa areago-
tu egiten dutelako.
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Faktore horiek guztiek eraginda, ekosistema horietan bizitza urria da. Era bere-
an, bertan iraun ahal izateko baliagarri zaizkien moldaerak lortu dituzte zenbait
animalia eta landarek eta horrek originaltasun handia damaio ekosistemari.

Nolanahi ere, faktore horien eragina ez da berdin somatzen itsaslabar osoan.
Itsasotik hurbilen dagoen aldean, malkar handiak eta itsasoaren eragina dira bizi-
-baldintzak eta itsasotik urrundu ahala, faktore horien eragina gutxiagotu egiten da
eta haizeak protagonismo handiagoa hartzen du.

Horren arabera, itsaslabarretan hiru alde nagusi bereiz daitezke:

• itsasotik hurbilen dagoen labar harritsua,
• ezponda eta erlaitz askoko malda txikiagoko labarra, eta
• labarretako goialdea.

1.6.2.1. Landaredia

Arestian aipatutako faktoreen eraginez, labar harritsuetako landaredia urria baina
balio ekologiko handikoa da, bizi-baldintza gogorrak direla medio eboluzioan
zehar eman diren moldaera original asko garatu baita bertan.

Lehenengo aldean, hau da, itsasgoretan olatuek zipriztintzen duten eta ekaitz-
-egunetan olatuak gogor astintzen dituen arteka eta arrailduretan, gazitasunaren
eraginari eta lurzorurik ezari aurre egiteko egokitu diren espezieak aurki daitezke;
horien artean, itsas mihilua (Crithmum maritimum) eta itsas plantaina (Plantago
maritima) landare-espezieak eta Asplenium maritimum iratzea agertu ohi dira,
Crithmo-plantaginetum maritimae izeneko asoziazioa osatuz.

Gora jo ahala, malkarra eta itsasoaren eragina leundu egiten dira. Landareen
presentzia handiagotu egiten da, lurzorua ugariagoa izateak hori erraztu egiten
baitu. Alderdi horietan Festuca rubra pruinosa belarra nagusi da eta tartean,
ezponda eta erlaitzetan, beste zenbait espezie ere aurkituko dugu, hala nola, San
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Juan Lorea (Leucanthemum crassifolium), itsas azenarioa (Daucus gummifer), beti-
bizi horia (Helichrysum stoechas), zauribelarra (Anthyllis vulneraria) edo Euskal
Herriko itsaslabarretan espezie endemikoa den Armeria euskadiensis belarra. Alde
honetan milazka frantsesa (Tamarix gallica) zuhaixka ere agertu ohi da eta baldin-
tza gogor horietan bizi den eite handiko landare bakarra da. Horiek guztiek
Leucanthemo crassifoli-Festucetum pruinosae izeneko asoziazioa osatzen dute.
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Euskal Herriko kostaldean endemikoa den
Armeria euskadiensis.

Tamarix gallica zuhaixka da itsaslabarretan agertu ohi den eite handiko landare bakarra.



Goialdean malkarra desagertzen denean, kresalaren eragina askoz txikiagoa da,
baina kontuan hartzekoa oraindik ere. Nolanahi ere, haizea da bizi-baldintzak
ezartzen dituena eta horregatik, alde horretan agertzen den landaredia “aerohali-
no” (aero=haizea eta halino = gazitasun) izenaz ezagutzen da. Landare horien
guztien bereizgarri nagusia haizeak eta ingurunearen gazitasunak ezartzen dituz-
ten bizi-baldintzei aurre egiteko egokiturik dauden ordezkapeneko zuhaixka-
-komunitateak osatzea da.

Moldaeren artean aipagarriak dira haizearen indarrari aurre egiteko eta zutik
iraun ahal izateko landareek duten kuxin-itxura eta hostoen eta adarren bilbape-
na. Komunitate horiek osatzen duten landareen artean, ondokoak dira ugarienak:
otea (Ulex europaeus eta U. cantabricus), otabera arrunta (Genista hispanica) eta
ainarra burusoila (Erica vagans). Askotan, horien artean eta gainean endalaharra
(Smilax aspera), otxar basatia (Rubia peregrina), huntz arrunta (Hedera helix) eta
arkakaratsa (Rosa sempervirens) agertzen dira. Guztiek Daboecio-Ulicetum galii
genistetosum izeneko asoziazioa osatzen dute.

Eite handiagoko landareen artean, gure itsaslabarretako goialdean beha daitez-
keen txorbeltza (Rhamnus aalternus) eta gurbitza (Arbutus unedo) dira nagusi.

Belarren artean azkenik, albitz-belarra (Brachipodium pinnatum) dugu heda-
tuena.

1.6.2.2. Fauna

Behin baino gehiagotan esan dugunez, ekosistema horrek bizi-baldintza oso gogo-
rrak ezartzen dizkie landareei, baina are gehiago animaliei. Hori dela eta, anima-
lia gutxi bizi ohi da itsaslabarretan eta gehienak itsaslabarreko goialdean bizi dira.

Nolanahi ere, ekosistema horietara heltzea zaila denez gero, leku aproposa da
zenbait hegazti-espeziek bertan habiak jartzeko, txitaldia harraparietatik babeste-
ko egokia baita ekosistema hori zenbait kasutan.

Euskal Herriko itsaslabarretan habia egiten duten hegazti-espezieen artean,
erroia (Corvus corax), belatz gorria (Falco tinnunculus), belatz handia (Falco pere-
grinus), buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros), txepetxa (Troglodytes troglody-
tes), enara azpizuria (Delichon urbica), kaio hankahoria (Larus cachinnans), kaio
iluna (Larus fuscus) eta ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis) dira aipaga-
rrienak.
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Bestalde, aipamen berezia merezi du ekaitz-txori txikiak (Hydrobates pelagi-
cus). Hegazti pelagiko hori egunez plaktonez elikatzen da itsasoan eta gauez itzul-
tzen da kostaldera. Itsas irla eta harkaitzetan eraiki ohi du bere habia. Duela urte
batzuk, ez genuen datu fidagarririk hegazti horrek Euskal Herriko kostaldean duen
agerpenari buruz. Eduardo Minguez biologoak egindako lanari esker, ordea, gure
kostaldeko irla eta harkaitz gehienetan ekaitz-txori txikiak habia egin ohi duela
baiezta genezake.

Itsaslabarretan habia egiten duten espezieez gain, espezie ubikuistak (habia
itsaslabarretan egin ez arren, inguru horiek eskaintzen dituzten baliabideak ustia-
tzen dituztenak) ere ageri dira. Hauek itsaslabarretako goialdean izaten dira.
Horien artean, ondorengoak aipa daitezke: harkaitz-txoria (Tichodroma muraria),
txantxangorria (Erithacus rubecula), zozoa (Turdus merula), kaskabeltz handia
(Parus major), euli-txori grisa (Muscicapa striata), pitxartxar burubeltza (Saxicola
torquata), tuntun arrunta (Prunella modularis), mendi-berdantza (Emberiza cia),
uda-txirta (Anthus trivalis) eta etze-txinboa (Sylvia undata).
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Migrazio-garaietan bertako baliabideak erabiltzen dituzten hegaztien artean aurkitzen dira argazkiko 
ubarroi handiak (Phalacrocorax carbo).



1.7. ITSASLABARRETAKO BABES-FIGURAK EUSKAL HERRIAN

NAZIOARTEKOAK

� Biosfera-erreserbak (UNESCO erakundearen Gizakia eta Biosfera egitas-
moa).

� Sare honen bidez, mehatxupean dauden ekosistema tipikoen ordezkaririk
garrantzitusenak babestu nahi dira.

� Gern ika-Mundakako itsasadarra Biosfera-erreserba da eta, Izaro irla eta
Ogoño lurmuturra ere hor sartzen dira.

� Europako Batasunaren CORINE Programak BIOTOPO proiektuaren inbenta-
rioan espezie, asoziazio edo habitat mehatxatuak eta urriak dituzten ingurune
garrantzitsuenen inbentarioa egitea proposatzen du, eta bertan ondokoak
ageri dira: 

Barr ika-Matxitxako lurmuturrerainoko labarrak.
Gern ika-Mundakako itsasadarra, Ogoño lurmuturra barne.

ESTATU-MAILAKOAK

� Kosta-legeak

Bai Espainiako estatuan baita Frantziakoan ere, itsaso lehorreko jabetza publi-
koa zehaztea eta bere kontserbazioa zihurtatzea; itsasoa, bere erribera eta gai-
nerako itsaso lehorreko jabetzaren erabilpen publikoa bermatzea; baliabide
hauen erabilpen arrazionala arautzea eta uren kalitate-maila egokia manten-
tzea du helburu.

Espainiako eta Frantziako kosta-legeen arabera, Lapurdiko, Gipuzkoako eta
Bizkaiko itsaslabar guztiak itsaso lehorreko jabetza publikoan daude.

� Conservatoire de l«espace littoral et des rivages lacustres

Frantziako erakunde publiko hau kostaldeko eta hezeguneetako ekosistemen
iraupenaz arduratzen da. Kontserbazioa eta berreskurapena bultzatzeko
asmoz, ekosistemarik aberatsenak erosi egiten ditu. Babes-eredu horre n
menpe daude Abbadia eta Etxanzabal inguruak.

� Site clasee

Frantziako babes-eredu honen bidez, balio historiko, natural edo paisajistiko
handia duten inguruak izendatzen dira, baina horrek ez du inolako babes
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praktikorik ekartzen. Era horretakoak dira Abadiako Loia badia, Urruñako
Corniche basque eta Donibane-Lohizuneko Sainte Barbre lurmuturra.

AUTONOMIAKOAK

� EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO GARRANTZIZKO BARRENDEGI ETA
INGURUNE NATURALEN KATALOGOA

Euskal Autonomia Erkidegoko garrantzizko barrendegi eta ingurune naturalen
katalogoan ondoko itsaslabarrak daude:

Zierbenako ingurua
Galea-Barrikako itsaslabarrak
Gorlizetik Armintza bitarteko ingurunea
Armintzatik Bakiorako ingurunea
Gaztelugatxe-Matxitxako ingurunea
Mundakako itsasadarreko artadiak
Izaro irla
Ogoño lurmuturra
Otoio mendia eta itsaslabarrak
Mendexa-Berriatua itsaslabarrak
Saturrarandik Mutrikurainoko itsaslabarrak
Endata-Zumaia kosta-zat i
Getariako San Anton irla
Mendizorrotz mendiaren errekak
Uliako itsaslabarrak
Jaizkibel mendia

� Lurralde antolaketarako zuzenbideen proiektua (LAZ-DOT)

Proiektu horren babes-figura desberdinetan azaltzen diren itsasadarrak ondo-
koak dira:

� Kontserbazio aktiboa: ezaugarri naturalak ongi mantendu dituzten inguru-
neak babesteko figura. Sailkapen honetan dago:

Ogoño lurmuturra

� Babes hertsia: ekologia, kultura edo paisajearen ikuspegitik zabalera txikia
duten ingurune bereziak babesteko. Horrela babestuko dira:

Galea-Barrika kostalde-za t i a
Astondopunte-Armintza
Armintza-Bakio
Gaztelugatxe-Matxitxako
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Mutriku-Saturraran
Endata-Zumaiako kostalde-za t i a
Pasaiako Arandomendi
Jaizkibel mendia Mitxixolatik Areotegiraino

� BIOTOPOA

Eusko Jaurlaritzak 1994an onartutako  Naturaren kontserbaziorako legean
hedadura txikiko ingurune natural baliotsuak babesteko aurreikusten duen
babes-figura da. 

BIOTOPOA figuraren bidez babesteko daude Gaztelugatxe aldeko harkai-
tzak, irlak eta itsaslabarrak.
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2. LAPURDIKO ITSASLABARRAK

Sarritan aipatu izan denez, Aturriren bokaletik Miarritzeko Saint Martin lurmutu-
rraren itsaslabarretaraino, Euskal Herriko kostaldea Landetako kostaldea harea-
tsuaren jarraipena da. Hemendik aurrera ordea, Lapurdiko kostaldea, Hego Euskal
Herrikoaren modura, zenbait itsasadar estuz ebakitako itsaslabar harritsu eta mal-
kartsuz osatuta dago.

Horien guztien jatorria eta ezaugarriak oso antzekoak badira ere, itsaslabar
horien artean zenbait alde desberdin bereiz daitezke. Horiexek dira hain zuzen
ere, ondoren aztertuko diren aldeak.
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2.1. MIARRITZETIK GETARIARAINO

Miarritzeko Saint Martin lurmuturretik Getariaraino, Euskal Herriko itsaslabarrik
gazteenak aurkitzen dira. Neurri handi batean, kalkarenitaz osaturiko itsaslabar
horiek Tertziarioko Miozenokoak dira.

Kostaldearen zati horretan eta bereziki Miarritze inguruan, higadura diferen-
tziala oso nabarmena da eta horren ondorioz, kostaldea uharte, harkaitz, lurmutur
eta hondartzez beterik agertzen da.

Aurrerago, Bidarteko itsaslabarrean, higadura uniformeagoa da eta horregatik,
kostalde-lerroa askoz zuzenagoa da.

Urradura-plataforma aztertzean, azalera handirik ez duela eta gehienetan hare-
az estalita agertzen dela ohartuko gara.

Ingurune fisikoan elementu deigarririk aurkitzen ez badugu ere, itsaslabarretako
ekosistemaren egoera guztiz bestelakoa da. Bidarten bereziki, ekosistema horreta-
ko ordezkariak kontserbazio-egoera oso onean aurkitzen dira, nahiz eta itsaslaba-
rretako goialdean gero eta urbanizazio-prozesu handiagoak eman. Lapurdiko kos-
talde osoan gertatzen ari da hori eta prozesu horren eraginik nabarmenena landa
aerohalinoa zenbait lekutan desagertu izana eta besteetan minimora ekarri izana
da. Zorionez, Bidarteko itsaslabarreko goialdean oraindik zabalera handiak daude.
Nolanahi ere, egoera horrek noiz arte iraungo duen jakiterik ez dago.
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Bidarteko landen ondoan, Miarritzekoenen egoera guztiz bestelakoa da. Ez zen
aurre-planifikaziorik egin herria urbanizatzeko unean eta horren ondorioz, erai-
kuntzak itsaslabarretako muturreraino eraman dira. Horrek arazo larria eragin du
Miarritzen eta jadanik, itsasoaren higadurak arriskuan jarri du herriko zenbait
auzo.

Arazo puntual horri konponbidea emateko, hots, itsasoaren higadura oztopa-
tzeko, itsaslabarrak hormigoiez bete dituzte eta horrek bertako ekosistema erabat
suntsiarazi du.

2.2. GETARIATIK HENDAIARAINO

Getariako itsaslabarrek, eta oro har hemendik Hendaia bitartekoek, aztertu berri
ditugun itsaslabarrekiko alde handi samarra aurkezten dute. Harrien beraien adi-
nari gagozkiolarik, hauek aurrekoak baino zaharragoak dira, Goi Kretazeokoak
hain zuzen. Horrez gain, itsaslabarren beraien egitura ere desberdina da, kararri
eta margez osoturiko flysch-egitura nagusia izanik.

Bi eragile nagusi horiei geruzen antolaketa ere gehitu behar zaie, hiruek batera
eraginda, higadura-agenteen eragina handiagoa da kosta-zati honetan. Eragin
horien ondorioz, urradura-plataforma zabalak, hondartza asko eta ia bertikalak
diren itsaslabarrak daude ingurune horretan.

Elementu geomorfologikorik ikusgarrienak Donibane-Lohizuneko badia eta
Hendaiako Sainte Anne lurmuturra dira. Biak higadura diferentzialaren adibide
garbiak dira, baina alde nabarmena dago bien artean. Donibane-Lohizuneko
badiako materialak inguruko itsaslabarretakoak baino higagarriagoak diren bitar-
tean, Sainte Anne lurmuturrekoek higagarritasun txikia dute. Hori dela eta, Sainte
Anne inguruarekiko aurreratua geratzen da eta harkaitz, uharte eta antzeko ele-
mentu ugari ikus daitezke bertan (Dunbarriak, Loia, etab.).

Horrez landa, eskualde horretako flysch-egiturak arrosa kolorea du. Fenomeno
horren azalpena sedimentuen oxidazio-maila altuan datza: seguraski, sendimen-
tuak garraiatu ziren garaian klima epelagoa izateak, oxigeno-kantitate handiagoak
egoteak eragin zuten.

Ekologiari dagokionez, marearteko eta itsaslabarretako ekosistemen ordezkari
garrantzitsuak aurkitzen dira. Nolanahi ere, azken urteotako urbanizazio basatia-
ren ondorioz, itsaslabarretako goialdeko azken muturrean ere eraiki da eta horrek
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bertako bizidun-komunitateak desagertarazi egin ditu. Fenomeno orokor horren
salbuespenak Hendaiako Abbadia babesleku naturala eta Etxanzabaleko itsasla-
barrak dira. Bi inguru horiek “Conservatoire de l’espace littoral et des rivages
lacustres” izeneko erakundeak kudeatzen ditu. Geologia-marko paregabean, eko-
sistema tipiko guztietako ordezkarien (Abbadian gehien bat) iraupena ziurtatu
dute. Alabaina, ez da hori eskualde horretatik hartu beharko genukeen irakaspen
bakarra. Izan ere, ohizko nekazal- eta abeltzaintza-jardueren eta naturaren babe-
saren arteko oreka lor daitekeela baieztatu dute eta horren adibide garbi bihurtu
dira. Tamalez, isolatutako natura-uharte gisa geratzeko arrisku larrian daude alder-
di eder horiek, ingurugiroarekiko sentikortasunik ezak urbanizatutako eskualdeaz
erabat inguraturik.
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3. GIPUZKOAKO ITSASLABARRAK

Lapurdi eta Gipuzkoako muga judizialean gaude. Aurrera edo atzera eginez gero,
alde handia legoke gure azterketan. Izan ere, bi aldeetako itsaslabarren artean
aldaketa nabarmen asko baitago, besteak beste, Gipuzkoara iritsi orduko Tertzia-
rioko eremuetan sartuko baikara. Horrek itsasbazterraren osaketan, egituran eta
fisionomian aldaketa asko egongo dela adierazten digu.

Ezaugarri horiek direla eta, Lapurdiko itsaslabarretan gertatzen ez diren
isolamendu-baldintzak aurkituko ditugu Gipuzkoakoetan. Horrek gizakiaren era-
gina txikiagoa izatea ahalbidetuko du eta ondorioz, Gipuzkoako itsaslabarren
kontserbazio-maila hobeagoa dela esan dezakegu. 

Hala ere, Gipuzkoako itsasbazterra ere itsasoak gizakiongan sortzen duen era-
karpenaren “biktima” da, Lapurdin baino maila apalagoan bada ere. Tamalez,
azken urteotan indartzen ari den joera da hori eta jadanik kezkagarria da.
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Agian, une egokia izan liteke egoera honi buelta ematen hasteko, beranduegi
izan baino lehen. Hausnarketa hori egiten duzun bitartean irakurle, Gipuzkoako
kostalde labartsuaren egungo egoera zein den aztertzen ahaleginduko gara.

3.1. HIGER LURMUTURRETIK ZUMAIARAINO

Bidasoa ibaiaren bokalea osatzen duen Txingudi badiaren ezkerraldean hasi eta
Zumaiarainoko kostalde-zatia aztertuko dugu lehenengoz. Bistakoa denez, zati
hori badiaren eskuinaldean ikus daitekeenarekin alderatuta oso bestelakoa da.
Iparraldeko kostaldea itsasoarekiko ia elkarzuta den bitartean, Jaizkibel mendian
hasi eta Zumaiako eskuinaldeko itsaslabarretan amaitzen den itsasbazterra, malkar
txikiarekin sartzen da itsasora. Ondorioz, kostalde-zati horretan ez dira agertzen
Iparraldean beha daitezkeen itsaslabar ikusgarriak. Halaber, inguru honetako lan-
darediak estaldura handia du eta ia itsasgoraren mailaraino iristen da. Bestalde,
haizearen higadura nabarmenagoa da itsaslabar horietan eta forma bitxiak sortzen
ditu harrietan.

Kostalde-zati honetara hurbiltzen den edonor ohartuko da orain arte esandako-
az. Baina, zergatik gertatzen da morfologia hori? Harrien konposaketa eta egitura
aztertu behar dira hori ulertzeko eta lehen-lehenik itsaslabarren adina hartu behar-
ko dugu kontuan, Paleozenoko eta Eozenoko sedimentuez osatuta baitaude. Garai
horretan, ekialdean eta erdialdean Pirinioak nahikoa altxatuta zeuden eta ondo-
rioz, sedimentuek ibilbide txikia egiten zuten sedimentazio-inguruetaraino heldu
aurretik. Fenomeno horrek azaltzen du beraz, kostalde-zati honetan marga harea-
tsuak eta harearrizko flysch-geruza handiak egotea.

Ezaugarri horiek eta geruzen makurdura txikia direla eta, Gipuzkoako itsaslaba-
rretan higagarritasun txikia da. Horren ondorioz, higadura diferentzialak sortzen
dituen elementu geomorfologikoak urriagoak dira hemen. Horien artean ugarienak
ebakidura gisa agertzen dira. Horien jatorria altxamendu orogenikoak dira, bai
Iparraldea/Hegoaldea bultzada nagusiaren ondorioz sortutakoak eta baita
Ekialdea/Mendebaldea albo-hertsadurak eragindakoak ere. Uste denez, altxamen-
du horiek egituraren ardatza ondulatu egin zuten eta materialen malgutasuna gain-
ditu zen inguruetan hausturak gertatu ziren. Ondorioz, ingurune horiek higadura-
-agenteen aurrean babesik gabe geratu ziren. Gero, mehargune horiek ibaiak itsa-
soraino iristeko leku ezin hobeak zirela eta, fenomenoa emendatzeko modua ger-
tatu da. Azken glaziazioaren amaieran itsas maila igotzearen eraginez, bailara
horiek itsasoak betetako itsasadar bihurtu ziren. Horrelaxe ikus daitezke gaur
egun.

138



Azaldu ditugun fenomenoen emaitzak modu praktikoan ikusteko aukera bikaina
eskaintzen dute Gipuzkoako itsaslabarrek. Adibiderik argigarrienak Pasaiako por-
tuaren sarrera eta senaia eta Orioko itsasadarra dira. Donostiako Kontxako badia
eta Urumeako itsasadarra ere horrela sortu ziren, baina higadura diferentziala
indartsuagoa izan zen bertan eta ondorioz, ebakidura soila gertatu ordez, beste egi-
tura bat sortu zen: erdian bi uharte (Santa Klara eta Urgull) zituen badia zabala.

Hona iritsita, aipamen berezia merezi duen ingurune batean geldialditxo bat egi-
tea barkatuko diguzu irakurle, Zarauzko badiak eta Getariako San Anton uharteak
osatzen duten multzoan hain zuzen ere. Badiari dagokionez, diapiro baten gaine-
an sortu da eta horrek azal dezake Gipuzkoako kostaldearen sargune nabarmen
hori. Horrez landa, ingurune horretan geruzak bere buruarekiko biratuz zakarki
tolestatzen dira eta horrek higagarriago bihurtu du kostalde-zati hori. Fenomeno
horiek eta harearrizko geruza sendoek eraginda, Getaria aurrean egun lehorrera
era artifizialean lotuta dagoen San Anton uhartea sortu zen.
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Ekologiari gagozkiolarik, kostalde-zati honetan ez dago urradura-plataforma
zabalik eta ondorioz, marearteko ekosistemak nahikoa azalera txikia du.
Ekosistema-mota hau garatzeko baldintzarik egokienak erreka ugariren bokaletan
sortutako kala txikietan ematen dira eta horri esker, inguru horietan bere zabalpe-
na handiagoa da.

Itsaslabarretako ekosistemari dagokionean, ordea, egoera erabat desberdina da.
Bertako geomorfologiak bizi-baldintza erosoagoak ezartzen dizkie bizidunei eta
hasieran esan bezala, bere hedadura oso handia da. Ekosistema horietako landare-
-gradiente tipikoa oso nabarmena ez bada ere, landare-estaldura ia itsasgoraren
mailaraino irits daiteke. Eta hemen ere, Getariako San Anton uharteraino jo behar
dugu berriro, hortxe aurkituko baitugu kararrizko labarretako landare tipikotzat jo
dugun Limonium binervosum espezieko Gipuzkoako populazio bakarra.

Faunari dagokionez, kostalde honetan bizi dira Gipuzkoako hiru kaio-koloniak:
Uliakoa (Monpas lurmuturra eta Murgita kalaren artean), Pasaikoa (Murgitatik
Pasaia San Pedroraino) eta Jaizkibelgoa. Espezierik ugariena kaio hankahoria
(Larus cachinnans) bada ere, kaio ilunaren (Larus fuscus) habiagintza gero eta
nabarmenagoa da eta azken urteotan zenbait kaio hauskara (Larus argentatus)
habia egiten hasi dela zabaldu da.

Horiez gain, kostalde-zati horretan ikus daitezke Gipuzkoako belatz handiaren
(Falco peregrinus) habia gehienak eta, Getariako San Anton uhartean esaterako,
harkaitz-zozo handiak (Monticola solitarius) daudela ziurtatuta dago.
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Aipagarria da bestalde, EAEko hegoaldeko zuhaitz-igelaren (Hyla meridionalis)
populazio bakarra Mendizorrotz mendian agertzen dela eta Jaizkibelen nahikoa
arraroak diren bi narrasti-espezie daudela: Schreiber muskerra (Lacerta schreibe-
ri), Iberiar penintsulako endemismoa dena eta Jaizkibelen bere banaketaren ekial-
deko muga duena, eta suge berde-horia (Coluber verdiflavus), Pirinioetako espe-
zie tipikoa.

Itsaslabarrekin erabat lotua ez badago ere, Jaizkibel eta Mendizorrotz mendien
malkarretatik itsasoratzen diren erreka laburretako klima-baldintzak bereziak dira
eta, tropiko aldeko zenbait espezie aurki daitezkeela aipatu beharra dago
(Woordwardia radicans, Stegnogramma pozoi, Dryopteris aemula, etab.).
Zalantzarik gabe, espekulazioaren, suteen eta erabilera basatien menpe dagoen
kostalde-zati hau babesteko beste pisuzko arrazoi bat izan daiteke hori.

3.2. ZUMAIATIK ENDATA LURMUTURRERAINO

Zumaiatik aurrera, Gipuzkoako kostaldea berriro itxuraldatu egiten da eta
Iparraldeko itsaslabarretako morfologia bertsua nagusitzen da bertan: itsaslabar
bertikalak eta urradura-plataforma zabalak.

Antzekotasun horien arrazoia itsaslabarretako litologian datza, kostalde-zati
horretan berriro azaltzen baitira flysch egiturak, Erdi eta Goi Kretazeoko kararriz,
margez eta, neurri txikiagoan, buztinez osatuak.
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Hain zuzen ere, Zumaiako Azkorri puntaren inguruan, Mesozoikoaren eta
Tertziarioaren arteko trantsizioa erakusten duen geruza ikus daiteke.

Geruza berezi hori dela eta, Zumaia geologoen topagune bilakatu da. Izan ere,
geruzaren barruan Goi Kretazeoaren bukaeran gertatu zen bizidun-espezie asko-
ren (tartean dinosauruen) iraungipenaren azalpena dagoela uste da. Zenbait iker-
lari ospetsuk esan duenez, geruza horrek (eta antzeko beste batzuk) azaltzen duen
iridio-kontzentrazio handiak meteorito itzel batek Lurraren kontra talka egin zuela
frogatuko luke. Hipotesi horren arabera, talkaren ondorioz sortu zen hauts-laino
batek luzaroan estali zuen Lurra; klima-aldaketa bortitzak eragin zituen horrek eta
landareen fotosintesian eragin handia izan zuen. Espezie askorentzat ezinezkoa
izan zen bizi-baldintza berrietara egokitzea eta ondorioz, espezie asko desagertu
egin zen. Nolanahi ere, laburki azaldu dugun teoria hori hipotesi hutsa da gaur-
-gaurkoz eta fenomeno bera azaltzeko beste zenbait hipotesi badagoela ere kon-
tuan hartu behar da.

Itzurun hondartza eta Aitzuriko senaian, Goi Kretazeoko flysch arrosa tipikoa
agertzen da, baina aurrera egin ahala, Aitzuritik urruntzen eta Endatara hurbiltzen
garen neurrian, kolorea argituz doa, Erdi Kretazeoko ohizko flysch argia agertu
arte.

Kolorea baino, higagarritasun handia da Gipuzkoako kostalde-zati honetako
ezaugarririk garrantzitsuena. Izan ere, kararrizko zementu solugarria oso ugaria da
bertan eta horrek higagarriak egiten ditu itsaslabarrak. Horren guztiaren ondorioz,
kostaldea atzera egiten ari da beste zenbait lekutan baino askoz azkarrago.

Atzera-egite azkar horren lekuko gisa, itsaslabar bertikalak eta zintzilikatutako
bailarak ageri dira. Bailara horiek itsaslabarren higadura errekena baino azkarrago
gertatzen direlako sortzen dira. Fenomeno hori dela eta, erreken amaierak itsas-
-mailatik 10-30 metrora daude. Horregatik, erreka horiek ur-jauzien modura
(Endata erreka kasu) edota itsaslabarraren hormetatik labainduz (San Martin eta
Loiazu errekak, esate baterako) itsasoratzen dira. Horrek balio paisajistiko handia
ematen dio ingurune osoari.

Ikuspuntu ekologikotik, Euskal Herri osoko marearteko ekosistemarik zabalena
kostalde-zati horretan agertzen da. Arestian aipatu dugun balio paisajistikoaz gain,
urradura-plataforma itzeletako dibertsitate ekologikoari zor zaio baieztapen hori.
Horrela, Eusko Jaurlaritzako Ingurugiro Sailordetzak argitara eman duen “Euskal
Autonomia Erkidegoko garrantzizko barrendegi eta ingurune naturalen katalogo-
an” aipamen berezia egin zaio ingurune horri.
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Gaitzerdi. Izan ere, aipamen berezikoa izateak ez du babes-neurri gehiago eka-
rri eta aitzitik, azken aldiko zenbait erasok kolokan jarri du ekosistema aberats
horren oreka. Eraso horien artean aipagarriak dira gehiegizko giza ustiapena eta
bertatik isurtzen diren erreken poluzioa. Azken arazo horri dagokionean, Itziarko
industrialdearen isurkinak jasotzen dituen Zakoneta errekak goia jo duela esan
daiteke.

Bestalde, itsaslabarretako berezko ezaugarriek, hots, malkar handien eta bertara
iristeko zailtasunak, landaredia hedatzea eta animalia-komunitateak ezartzea era-
gozten dute. Hala ere, harkaitz horietan zenbait belatz handi (Falco peregrinus) eta
haitz-enarak (Hirundo rupestris) habia egiten dutela ziurtatuta dago.

3.3. ENDATA LURMUTURRETIK LEKEITIORAINO

Endata lurmuturreraino iritsita, berehala ohartuko gara eremu berri bat hasten dela
bertan. Faila batek zehazten duen eremutik aurrera, Erdi Kretazeoko harriak nagu-
sitzen dira eta flyschek kolore ilun samarra hartzen dute, karbono-materia ugaria-
goa delako. Egitura horri harri-multzo Supraurgoniar izena ematen zaio. Bertako
flyschetako konposaketa ere nabarmen aldatzen da, geruzak buztinekin lotutako
marga eta harearriz osatuta baitaude eta zenbait alderditan kuartzozko legar kon-
glomeratuak ere agertzen dira.

Konposaketa horri esker, itsaslabar horiek indartsuago ageri dira olatuen aurrean
eta ondorioz, kostalde-lerroak atzera astiroago egiten du. Hala ere, atzeratze
horren lekuko diren urradura-plataforma zabalak ere ikus daitezke zenbait leku-
tan, Mutrikuko Galdonamendin adibidez.
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Higadura diferentziala ere nahikoa nabarmena da zenbait lekutan eta ondoko
adibideak aipa daitezke:

• Deba eta Mutrikuren artean sideritazko harri-kaxkarrak daudela eta, hainbat
punta agertzen da: Arrilaban, Alkolea, etab.

• Mutrikuko diapiroaren higagarritasun handiak eraginda, portuko badia.

• Saturraran inguruko harearrizko geruza lodiek eragindako haitz-multzoak.

• Loditasun handiko konglomeratu poligenikoek sortuta dituzten Ondarroako
itsaslabar ikusgarriak.

Ekologiari dagokionean, kostalde-zati osoan marearteko ekosistemak eta itsasla-
barretakoak ageri dira. Duten hedadura handiagatik eta egitura naturala nahikoa
ongi gorde delako, Mutriku eta Saturraran artekoak dira garrantzitsuenak.

Leku horietara iristea nahikoa zaila da berez, eta ondorioz, mesederako gertatu
da. Nolanahi ere, giza presioa eta eraikuntza-baimenak kontrolatuko dituen arau-
dia indarrean jartzea oso urrats egokia litzateke, balio ekologiko horiek desager-
tzeko bidean jar ez ditzagun.

Horiez gain, Ondarroa eta Lekeitio artean, eta zehatzago esanda Berriatu eta
Mendexako itsaslabarretan, itsasoratzen diren erreka laburretako baldintza klima-
tikoak oso bereziak direla aipatu behar da. Izan ere, kostaldeko bailara txiki horien
geomorfologia eta itsasoaren leuntze-efektua direla medio, tropiko aldekoen
antzeko klima-baldintzak ematen dira. Mendizorrotz eta Jaizkibel mendien ingu-
ruetan aurki daitekeen zenbait iratze-espezie hemen ere ikus daiteke. Botanikaren
ikuspuntutik beraz, ingurune aparta da hori.
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4. BIZKAIKO ITSASLABARRAK

Itsaslabarren kasuan, Bizkaiko dibertsitate geomorfologikoa, geologikoa eta biolo-
gikoa Gipuzkoa eta Lapurdikoa baino handiago da. Izan ere, Bizkaiko kostaldeak
unitate geologiko gehiago eta hedadura handiagoa hartzen baititu. Ondoren
aspektu hauek guztiak azaltzen saiatuko gara.

4.1. LEKEITIOTIK BERMEORAINO

Bizkaiko bi portu ospetsuen artean zabaltzen den itsasbazter hau Bizkaiko kosta-
-antiklinorioaren gunea da. Behe Kretazeoko Aptiar estaiko itsaslabarrak dira eta
bere ezaugarririk aipagarriena ia estratifikatu gabeko buztin-kararrizko harri-masa
handiak izatea da. Horren eraginez eta bertan margak ere oso ugariak direlako,
kostalde zati hau kolore gris-urdinekoa da. 

Lehen begiratuan harrigarri gerta daiteke estratifikaziorik eza. Harriaren jato-
rrian datza fenomeno horren arrazoia. Izan ere, ohizkoena jatorri sedimentarioa
bada ere, Lekeitiotik Bermeoraino hedatzen den kostalde-zati honetan jatorri bio-
logikoa nabarmentzen da. Behe Kretazeoan Euskal Herri osoa itsasoak hartuta
zegoen eta zati honetako koral-egiturek eta errudistetako arrezifeek osatu zuten.
Pirinioak altxarazi zuen bultzadak eraginda, harkaizpuruak ere azalera etorri ziren
eta higadura-agenteen menpe geratu ziren. Prozesu horretan sortutako harriei
Biohermoak deritze eta kostaldeko zati honetan ezezik, Bizkaiko beste zenbait
lekutan ere beha daitekeen fenomenoa da. Biohermoak oso gogorrak dira eta
horren ondorioz, higaduraren abiadura askoz motelagoa da itsaslabar horietan.
Hori horrela izanik, gure kostaldeko lurmuturtzat hartzen diren harkaitz horien
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oinarrietan nekez aurkituko ditugu urradura-plataforma handiak. Itsaslabarrak
aldiz, altuak eta oso bertikalak dira.

Bizkaiko kostaldeko zati honetan biohermoak nagusi diren arren, bestelako osa-
gaiak ere aurki daitezke bertan eta oro har, kala edo badia txikiak osatuz ageri dira
higagarriagoak diren ingurune horiek.

Kostaldeko zati honetan hiru biohermo aurki daitezke: Lekeitio eta Ogellako
senadiaren arteko Otoi mendia eta itsaslabarrak, Ermitxo lurmuturra eta Eako itsa-
sadarraren arteko itsaslabarrak eta Ogoño lurmuturra.

Ikuspegi geologikotik bi diapiro aurki daitezkeela nabarmendu behar da.
Harrien higagarritasun handia dela medio, kostaldeak nabarmen egiten du atzera
eta horrek sortutako efektua areagotu egiten da bi diapiroak Ogoño lurmuturraren
ondoan daudelako. Lehenak Elantxobeko badia eta portu txikia sortu ditu eta biga-
rrenak, handiagoa izanik, ekologikoki ingurune pribilegiatua den Urdaibaiko itsa-
sadarrean izan du eragina. Urdaibain bertan eta Lekeitioko badiaren erdian
higadura-diferentzialaren beste bi ondorio ikusgarri ageri dira: Izaro eta San
Nikolas irlak.

Behaketa ekologikoa egitera joanez gero, nekez aurkituko da kostalde-zati
honetan marearteko ekosistema zabal eta garrantzitsurik, jadanik aipatu den legez
eta itsaslabar horien litologia berezia dela medio, higadura nahikoa motela da eta
horren ondorioz, kostalde-lerroaren atzerapena oso mantso ematen da.

Itsaslabarretako ekosistemari dagokionez, ordea, guztiz bestelakoa da egoera.
Lehen ere esan dugu harkaitz horiek oso altuak eta handiak direla eta horrela, eko-
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sistema hauetako maila guztiak ongi beha daitezke eta bertan itsaslabarretako
bereizgarriak diren landare-espezie ia guztiak ikus daitezke. Limonium binevor-
sum landare-espezieak osatzen duen Crithmo-Limonietum binervosi landare-
-asoziazioa da bereziki aipagarria, bere ordezkaririk osotuenak eta ikusgarrienak
kararrizko harkaitz handi horietan baitaude.

Horiexek lirateke itsaslabarretako ekosistemarekin zuzeneko lotura duten
ñabardurak, baina ez dezagun ahaztu Euskal Herriko kostalde osoko artadi zaba-
lenak eta egituratuenak hementxe daudela: Lumentxa, Otoio, Ogoño, Urdaibai,
etab.

Faunari gagozkiolarik, kostalde-zati honetan aurkituko dugun alderik bitxiena
zera da: gure artean nahikoa urriak diren hegazti-espezie batzuk, aurrez aztertu
ditugun harkaitz handietan edota Izaro irlan habia egin izan duela. Horrela, uba-
rroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis), ekaitz-txori txikia (Hydrobates pelagi-
cus), belatz handia (Falco peregrinus) edo harkaitz-zozo urdina (Monticola solita-
rius) ingurune honetan ikus ditzakegu. Horrez gain, Ogoño eta Izaron isolamendu-
-baldintza egokiak ematen dira eta horri esker, kaio hankahoria (Larus cachinnans)
eta kaio ilunaren (Larus fuscus) kolonia habiagile handiak garatu dira bertan.

4.2. BERMEOTIK GAZTELUGATXERA

Euskal Herriko Itsaslabarrak
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Nahiz eta aurrekoaren segidan egon eta kilometro gutxi izan, badago kostalde-
-zati txiki hau bereizturik aztertzeko arrazoi nagusi bat: Endata lurmuturretik
Lekeitioraino zabaltzen den Erdi Kretazeoko marga buztin eta harearriez osoturi-
ko flysch iluna ageri da berriro hemen. Ez zaitez hortaz irakurle harritu! Izan ere,
flysch egitura hemen agertzeak zenbait berezitasun damazkio inguruneari, geru-
zen estratifikazioa nabarmentzea, besteak beste.

Higadura-diferentzialaren ondorioz bestalde, paraje honetan sortu da gure kos-
taldeko lurmuturrik enblematikoena, hau da, Matxitxako lurmuturra.

Ekologiari dagokionez aldiz, ez da ingurune honetan fenomeno berezirik ema-
ten. Oro har, urradura-plataforma txikiak eta ingurune honetako ohizko landare
eta animaliak baino ez direla azaltzen esan daiteke.

4.3. GAZTELUGATXETIK BAKIORA

Gaztelugatxeko kalatik Bakioko eskuinaldeko itsaslabarretaraino hedatzen den
kostalde-zatian Ogoño lurmuturra da nagusi. Otoio mendiari edota Ermitxo lur-
muturrari buruz jadanik aipatu dugun ezaugarria nabarmendu behar da hemen
ere: koral eta errudistez osatutako harkaizpururen ondorioz, jatorri biologikoa du.

Kararrizko biohermoa oso gogorra da eta, Lekeitiotik Bermeorako zatian gerta-
tzen den legez, olatuen higadurari tinko egiten dio aurre. Nolanahi ere, itsaslabar
osoan ez da gogortasun-maila bera ematen eta hemen higadura diferentziala nahi-
koa nabarmena dela esan daiteke. Ikusi besterik ez dago, kostalde-zatia harkaitz
txikiez josita dago oso-osorik eta Aketx eta Gaztelugatxe irlak dira horren adibi-
derik argienak.
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Itsaslabar altuak eta bertikalak nagusitzen dira berriro eta ekosistema horietako
maila eta landare-espezie ia guztiak agertzen dira. Horrez gain, nabarmentzekoa
da Aketx irlaren isolamendu-baldintzak ezin egokiagoak direla zenbait animaliak
bertan kokalekua aurki dezan. Horixe da kaio-kolonia berrien kasua eta baita gure
kostaldean nahikoa arraroak diren ubarroi mottodunen (Phalacrocorax aristotelis)
eta ekaitz-txori txikiena (Hydrobates pelagicus) ere.

Urradura-plataformetan aldiz, ez da era horretako fenomeno aipagarririk gerta-
tzen, dagoeneko aipatu dugun bezala, harri-mota horren higagarritasuna nahikoa
txikia izanik, kostalde-lerroaren atzerapena oso mantso ematen da eta ondorioz,
marearteko ekosistemak ez du azalera handirik estaltzen.

Guk esan beharrik ez badago ere, ingurune horren balio paisajistikoa hemen eta
edonon azpimarratzekoa da, Aketx eta Gaztelugatxe harkaitzek Matxitxako lur-
muturrarekin osatzen duten parajea benetan ederra baita.

Balio paisajistiko, ekologiko eta geologiko handi hauek izan dira, hain zuzen
ere, alderdi paregabe hau BIOTOPO izendatzea eragin dutenak. Beraz, hemendik
aurrera, Euskal Herriko kostaldearen zati honek legezko babesa izango du.

4.4. BAKIOTIK LEGORARRI LURMUTURRERAINO

Bakioko badian hasi eta Villano izenaz ere ezagutzen den Legorarri lurmuturrerai-
no zabaltzen den kostalde-zatian flysch iluna ageri zaigu, Endatatik Lekeitioraino
eta Bermeotik Gaztelugatxeraino deskribatu dugun Erdi Kretazeoko marga buztin-
tsu eta harearriez osaturiko egitura bera, alegia. Jadanik sarritan aipatu dugunez,
ez gara hemen egitura horretaz hitz egiten luzatuko. 

Euskal Herriko Itsaslabarrak
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Higadura diferentzialak sortutako elementu geomorfologikoak bereziki aipaga-
rriak eta ikusgarriak dira kostalde-zati horretan. Bakio, Barasorda eta Armintzako
badiak, Legorarri lurmuturra eta Villano irla dira esandakoaren adibiderik argie-
nak.

Bakioko badia da guztien artean ezaugarririk berezienak dituen parajea.
Diapiro baten gainean dagoenez gero, bere ingurua baino askoz azkarrago higatu
da eta Koaternarioko sedimentuez betetako kostalde-lerroaren sargune nabarmena
ikus daiteke bertan.

Kostalde-zati honetan ezaguna da halaber, Barasordako badia. Bere balio geo-
logikoa eta ekologikoa baino ospetsuago da bertan martxan jarri nahi izan zen
zentral nuklearra. Zorionez, hogei urte igaro badira ere, betirako amaitu da Euskal
Herriko etorkizun nuklearra irudikatzen zuen Lemoizko zentral nuklearraren ibil-
bide traketsa. Nolanahi ere, hortxe geratu dira, guztiok gogora dezagun, zentrala-
ren eraikuntza-lanek eragin zituzten kalte ekologikoak eta paisajistikoak. Tamalez,
gaur egungo agintari politikoek orduko azpiegiturari beste erabilpenen bat emate-
ko ahaleginak egin dituzte, eskualdea berreskuratzeko asmorik erakutsi gabe.

Ekologiari lotzen bagatzaio, ingurune honetako marearte eta itsaslabarretako
ekosistemez gain, beste eratako ezaugarriak ere nabarmen daitezke. Aipatzekoak
dira, besteak beste, itsasbazterraren inguruko artadiak; Bakio eta Armintza arteko
Jata mendiaren maldetan behera abiatzen diren erreketan eta Ermua mendian jaio
eta Armintzan itsasoratzen den Urtzuriko errekan dauden tropiko aldeko iratze-
-espezieak eta, hegaztiei dagokienez, kaio-koloniez gain, habiagileak diren uba-
rroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis) eta ekaitz-txori txikia (Hydrobates pela-
gicus).

4.5. LEGORARRITIK SOPELARAINO

Goi Kretazeoko kararri eta margez osaturiko flyscha ageri da kosta-zati honetan,
Lapurdiko hegoaldea aztertu genuenean aipatu genuen egitura bera, hain zuzen.
Hala ere, egitura ez da berdin agertzen zati osoan: Legorarrin flyscha zaharragoa
eta ilunagoa da, kararri- eta marga-geruzen artean harearri eta lutitez osatutako
geruzak bereiz daitezkeelako; Sopelara hurbildu ahala, aldiz, geruza horiek desa-
gertuz doazela eta kolorea argituz doala igerriko du bidaiariak; Sopelako Arrieta-
-Atxabiribil hondartzara iristean azkenik, dinosauruen desagerpenaren sekretua
gordetzen duten Mesozoiko eta Tertziarioaren arteko geruzak berriro ageriko dira,
kostalde-zati eder honen bukaera adieraziz.
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Aipatzekoa da bestalde, Sopela inguruko diapiro txikiaren azaleramendua,
nahiz eta bere tamaina txikiagatik horren ondorioak oso nabarmenak ez izan.

Zati horretan guztian, higagarritasuna oso handia da eta, Zumaiako itsaslabarra
aztertzean aipatu den bezala, kostaldeak atzera egin duela nahikoa nabarmena da.
Horren ondorioak dira inguru honetako hondartzak eta urradura-plataforma han-
diak.

Bestetik, ezin daiteke aipatu gabe utzi Butroe ibaiaren bokaleko Astondoko
badia, bertan aurki baitaitezke alderdi honetako elementu geomorfologikorik
garrantzitsuenak.

Alderdi ekologikotik aztertuta, ordea, kostalde-zati honetako ezaugarriak jada-
nik aztertu ditugula esan daiteke, bereizgarri den ezer ez baitugu hemen aurkitu-
ko. Alabaina, marearteko eta itsaslabarretako ekosistemen egitura naturalak osorik
iraun du hemen eta ondorioz, biodibertsitate handia mantendu da bertan; hori
horrela izanik, Bizkaiko eskualderik egokiena da hau ekosistema horiek aztertu
nahi dituztenentzat.

4.6. SOPELATIK ARRIGUNAGARAINO

Euskal Herriko Itsaslabarrak
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Arrieta-Atxabiribil hondartzan amaitu dugun ibilaldiari jarraipena ematean,
Tertziarioko lurraldeetan sartuko gara berriro. Bertan, Pirinioak inoiz altxatu egin
zirela gogoratuz, aurreko zatirako deskribatu dugun flyscha eta harearrizko zen-
bait geruza daude ikusgai. 

Itsasoarekiko ia-ia bertikalak dira zati honetako labar altuak eta horien oina-
rrian, hondartzak ostatatzen dituzten kala zabalak irekitzen dira, higadura dife-
rentzialak sortuak.

Nerbioi/Ibaizabal itsasadarreko Abratik gertuen dauden kaleetan fenomeno
geologiko bitxia gertatu da azken urteotan: ibaiak garraiaturiko sedimentuetan
siderurgiako hondakinak izan dira nagusi eta hauek azkar solidifikatzen direnez,
Beachrocks izeneko harri gazte eta bereziak eratu dira. Erraza da oso Tertziarioko
harriak eta Koaternariokoak bereiztea, lehenak argiak eta itsasoarekiko bertikalak
baitira eta bigarrenak berriz, ilunagoak eta itsasoarekiko horizontalak.

Inguru honetako elementu geomorfologikorik garrantzitsuena Galea lurmuturra
da. Geruza bertikaleko itsaslabarrez osatuta dago, baina beste zerbaitek damaio
paraje horri kostaldeko barrendegi garrantzitsuenen artean zerrendatzeko arra-
zoia: Bizkaiko sinklinorioa itsasora sartzen da bertan eta Galea lurmuturraren
eskuinaldeko eta ezkerraldeko itsaslabar-geruzen makurduren desberdintasuna da
horren lekukoa.
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Azterketa ekologikoa egin behar badugu irakurle, gizakiok eragindako sarraskia
aipatu beharko dugu, tamalez. Marearteko ekosistema txirotu egin du poluzioak
eta bizidun asko desagertu da bertatik; horrez landa, hondartzetan eta itsaslaba-
rretako goialdean gizakiaren eragina oso handia izan da eta gaur egun, egitura
naturala erabat narriatuta dago. Landare tipikoetako komunitate batzuek irautea
lortu badute, gizakia itsaslabarretara heltzea zaila delako izan da, eta ez beste
ezergatik.

Euskal Herriko Itsaslabarrak
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4.7. ABRAREN EZKERRALDETIK KOBARON LURMUTURRERAINO

Bizkaiko itsasbazterraren azken zati honetako egitura geologikoa, Lekeitiotik
Bermeorainoko zatian aztertu dugunaren antzekoa da. Izan ere, Behe Kretazeoko
marga eta harearrizko flysch gris-urdinez gain, harkaizpuru jatorrizko biohermoak
ikus daitezke bietan.

Egitura geologikoaren ezaugarriak direla medio, itsasoaren higadura txikia da
inguru hauetan eta horrek, urradura-plataforma estuak sortzeaz gain, Luzero lur-
muturra eratu du.

Elementu geomorfologikoei dagokienez, Luzero lurmuturra eta Barbadun ibaia-
ren bokalean dagoen badia dira aipagarriak. Bultzada orogenikoek sortutako badia
da eta bertan La Arena-ko hondartza dago.

Aipatuez gain, kostalde-zati honetako baliorik garrantzitsuena alderdi ekologi-
koan datza. Inguru horretako mikroklima beroa, lehorra eta eguzkitsua da eta
Mediterraneoko baldintzak eta horkoak antzekoak direla esan daiteke; ondorioz,
Euskal Herriko kostalde osoan topa ez daitezkeen populazioak edo komunitateak
aurki daitezke bertan.

Gizakiaren esku-hartzea handia izan bada ere, badaude oraindik abarizti
(Quercus coccifera) eta artadi (Quercus ilex) txikiak; faunari dagokionez berriz,
mediterraneoko soro-muxarra (Eliomys quercinus), ugaztunen artean eta eskinko
hiruhatza (Chalcides chalcides), narrastien artean, dira aipagarrienak.

Nerbioi/Ibaizabalgo Abra biolo-
gikoki aberatsa izan da beti;
azken mendean ordea, industria-
-jarduerak sortutako poluzioaren
eraginez, arriskuan dago bertako
ekosistema. Azken urteotako
ahaleginaren ondorioz, egoera
lehengoratzen ari dela esan dai-
teke, baina arerio berria agertu

da berriki: Bilboko superportuaren proiektua. Inguru osoa erabat desitxuratuko
luke horrek eta, are arriskutsuago izan daitekeena, hondoan metaturiko poluitzai-
leak berriro aska daitezke. Poluitzaileak hondotik harrotu eta uretan esekita gera-
tuko balira, elika-kateetan metatzeko arriskua legoke eta jakina, eskualde osoko
bizidunek pairatuko lukete horren eragina.

154



BIBLIOGRAFIA

– Aihartza, J.R., 1.990. Aintzirak, hegaztien paradisu. Uztaro aldizkaria. Bilbo.

– Aizpurua, I.; Aseguinolaza, C; Catalán, P. eta Lizaur, X., 1.984. Vegetacion de
la costa vasca. Itsasoa bilduma, 1. tomoa. Etor argitaletxea. Donostia.

– Aizpurua, I.; Catalan, P. y Garin, F., 1.990. Euskal Herriko zuhaitz eta zuhais-
ken gidaliburua. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzu nagusia. Gasteiz.

– Alagon, I., 1.995. Datos preliminares de la distribución del espinoso
(Gasterosteus aculeatus) en la bahía de Txingudi. Lurraldea aldizkaria, 18. zen-
bakia. Donostia.

– Albizu, I eta Oinandia, M., 1.993. Estudio de la distribución de las plantas haló-
fitas en función de las condiciones ambientales en el área de Txingudi. Pautas
para la recuperación de las zonas degradadas. argitaratu gabe. Leioa.

– Aranzadi, Zientzi Elkartea, 1.983. Estudio del medio físico de Txingudi. Eusko
Jaurlaritza. Donostia.

– Arteaga, Z., 1.994. Los últimos arenales costeros. Lurraren Bizia aldizkaria.
ECSA. argitaletxea. Bilbo.

– Aseguinolaza, C.; Gómez, D.; Lizaur, X.; Monserrat, G.; Morante, G.;
Salaverria, M.R. eta Uribe-Echebarria, P.M., 1.989. Vegetación de la
Comunidad Autónoma del Pais Vasco. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzu
nagusia. Gasteiz.

– Benito, I eta Oinandia, M., 1.991. Estudio de la distribución de las plantas haló-
filas y su relación con los factores ambientales en la marisma de Mundaka-
Urdaibai. Natur Zientzietako kuadernoak. Eusko Ikaskuntza. Donostia.

– Bruderer, B. eta Jenni, L. 1988. Hegaztien migrazioa. Gurelur. Iruñea.

155



– Cabodevilla, E. eta Matallanas, J., 1.988. Euskal Herriko arrainak 1. Kriselu argi-
taletxea. Donostia.

– Campbell, A. C., 1.989. Guía de campo de la flora y fauna de las costas de
España y de Europa. Omega argitaletxea. Barcelona.

– Casado de Otaola, S. eta Montes del Olmo, C., 1.995. Guía de los lagos y
humedales de España. J.M. Reyero argitaletxea. Madrid.

– Centre Regional Ornithologique Aquitaine-Pyrenees, 1.987. Atlas des oiseaux
nicheurs d´Aquitaine. Conseil Regional d´Aquitaine. Pau.

– Conseil scientifique regional du patrimoine natural d´Aquitaine, 1.996.
Inventaire préliminaire des sites susceptibles d´être identifiés comme d´impor-
tance communautaire. Prefecture des Pyrénées-Atlantiques. Pau.

– Corbet, G. eta Ovenden, D., 1.982. Manual de los mamíferos de España y de
Europa. Omega argitaletxea. Barcelona.

– David, J., 1.993. Les plantes du bord de mer. Jean-Paul Gisserot argitaletxea.
Luçon.

– De Juana, E. et al. 1.993. Dónde observar aves en la España peninsular. Linx
argitaletxea. Barcelona.

– Eguzki, Erreka eta Txipio Bai. 1994. Estudio de la ría de Plentzia desde un punto
de vista ecologista. Argitaratu gabe. Bilbo.

– Ekolan. 1991. “Gorliz ingurua, Euskal Herriko txoko ederra”. Elhuyar Zientzia
eta Teknika aldizkaria. 42. zenbakia. Usurbil.

– Estonba, M., 1.992. “Txingudiko padura”. Elhuyar Zientzia eta Teknika aldizka-
ria. 55 zenbakia. Usurbil.

– Estonba, M., 1.992. “Txingudi badiaren barruko aldea”. Elhuyar Zientzia eta
Teknika aldizkaria. 59.zenbakia. Usurbil.

– Estonba, M., 1.992. “Txingudi badiaren labarrak eta landak”. Elhuyar Zientzia
eta Teknika aldizkaria. 64. zenbakia. Usurbil.

– Estonba, M. eta Bost, J., 1.993. “Abbadiako balio geologikoak”. Elhuyar Zientzia
eta Teknika aldizkaria. 73-74. zenbakia. Usurbil.

– Estonba, M. eta Bost, J., 1.993. “Abbadiako ingurunea: ekologia”. Elhuyar
Zientzia eta Teknika aldizkaria. 72-73. zenbakia. Usurbil.

– Estonba, M., 1.994. “Los humedales costeros guipuzcoanos”. Quercus aldizka-
ria. 96. kuadernoa. Madrid.

– Estonba, M; Etxaniz, M. eta Puche, A., 1998. Txingudi. Eusko Jaurlaritzako
Argitalpen Zerbitzu Nagusia. Gasteiz.

156



– Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila,
1.995. EAEko Hezeguneen Sektorekako Lurralde Plana Aurrerapidea. Eusko
Jaurlaritzako argitalpen zerbitzu nagusia. Gasteiz.

– Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila. 1.994.
Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del Pais
Vasco. Eusko Jaurlaritzako argitalpn zerbitzu nagusia. Gasteiz.

– Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila. 1.989.
Euskadiko Autonomi Erkidegoko ornodunak. Eusko Jaurlaritzako argitalpn zer-
bitzu nagusia. Gasteiz.

– Ewald, G.; Rosino, F.; Jürke, G. eta Reichholf, J., 1.992. Fauna y flora de las cos-
tas. Blume argitaletxea. Barcelona.

– Fernandez, J.A. eta Aldaba, J. 1988. Plaken tektonika. Gai zientifikoak.
2. zikloa. Kriselu. Donostia.

– Galarza, A. eta Dominguez, A. 1989. Avifauna de la ría de Gernika. Bizkaiko
Foru Aldundia. Bilbo.

– Gosá, A.; García, J.J.; Belzunce, J.A. eta Riofrío, J. 1992. Propuesta de ordena-
ción de la marisma del río Oria. Arantzadi Zientzi Elkartea. Argitaratu gabe.
Donostia.

– Heinzel, H.; Fitter, R eta Parslow, J., 1.981. Manual de las aves de España y de
Europa. Omega argitaletxea. Barcelona.

– Ibañez, M.; Menendez, M.; Matallaas, J.; Ramos, A.; Sanchez, F. eta San Millan,
D., 1.989. Euskal Herriko arrainak 2. Kriselu argitaletxea. Donostia.

– Ibañez, M.; San Millan, D.; Romero, A. eta Arnedo, M., 1.986. Euskal Herriko
fauna. Kriselu argitaletxea. Donostia.

– IKP 2.000, 1.982. Catálogo de Espacios y Enclaves de interés de la CAPV. Eusko
Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiro Saila. Gasteiz.

– Itsas Enara Ornitologi Elkartea. 1996. Informe técnico Ornitológico sobre
Txingudi. Argitaratu gabe. Donostia.

– Ligue française pour la protección des oiseaux, 1.990. Oú voir les oiseaux.
Littoral Atlantique. Nathan argitaletxea. Paris.

– Lozano, P.J. eta Alagón, I., 1.995. “Estudio fitogeográfico y botánico de las islas
del Bidasoa”. Lurralde aldizkaria. 18. zenbakia. Donostia.

– Lindner, G., 1.983. Moluscos y caracoles de los mares del mundo. Omega argi-
taletxea. Barcelona.

– Ministère de l´Environnement; Bird Life International; Ligue pour la protection
des oiseaux; Rocamora, G., 1.993. Les Zones Importantes pour la Conservation
des Oiseaux en France. Ministère de l´Environnement. Paris.

Bibliografia

157



– Polunin, O, eta Smythies, B.E., 1.981. Guía de campo de las flores de España,
Portugal y sudeste de Francia. Omega argitaletxea. Barcelona.

– Akitania, Euskadi eta Nafarroaren arteko Lankidetzarako Protokoloa, 1.996.
Akitania, Euskadi eta Nafarroako Inguru Hezeak. Nafarroako Gobernua,
Akitaniako Administrazioa eta Eusko Jaurlaritza. Iruñea.

– Reichholf-Riehn, H., 1.994. Insectos y arácnidos. Blume argitaletxea.
Barcelona.

– Revuelta, E. eta San Cristobal, I. 1994. Geomorfología de la ría de Barbadun.
Argitaratu gabe. Bilbo.

– Riofrío, J. eta Senosiain, F.M., 1.984. Aves marinas de Euskal Herria. Itsasoa bil-
duma. Etor argitaletxea. Donostia.

– Romero, A.; San Vicente, C.; Ferré, E. eta Martinez, M.D., 1.990. Euskal Herriko
krustazeoak 1. Kriselu argitaletzea. Donostia.

– Romero, A. eta Torres, J., 1.990. Euskal Herriko krustazeoak 2. Kriselu argitale-
txea. Donostia.

– Saez-Royuela, R., 1.980. La guía de Incafo de las aves de la península Ibérica y
Baleares. Incafo argitaletxea. Madrid.

– Sola, J.C. 1995. Estudio de la comunidad reducida de macoma en el estuario
del Bidasoa. EHUko argitarapen zerbitzua. Leioa.

– Soto, M. eta Saenz de Galdeano, J.M., 1.994. Los humedales del Pais Vasco: Un
reto para la gestión del Medio Ambiente y la ordenación del territorio. Lurraren
Bizia aldizkaria. ECSA argitaletxea. Bilbo.

– Teràn, N.; Aranburu, A.; Martin, B. eta Muñoz, J.C., 1.993. Urdaibai, Reserva de
la Biosfera. Eusko Jaurlaritzako argitalpen zerbitzu nagusia. Gasteiz.

– Teres, J.L. 1990. “Inguruko naturguneak: Zumaia I”. Elhuyar Zientzia eta
Teknika aldizkaria. 33. zenbakia. Usurbil.

– Teres, J.L. 1990. “Inguruko naturguneak: Zumaia II”. Elhuyar Zientzia eta
Teknika aldizkaria. 35. zenbakia. Usurbil.

– Teres, J.L. 1990. “Oria, negarra darion ibaia I”. Elhuyar Zientzia eta Teknika
aldizkaria. 61-62. zenbakia. Usurbil.

– Teres, J.L. 1990. “Oria, negarra darion ibaia II”. Elhuyar Zientzia eta Teknika
aldizkaria. 63. zenbakia. Usurbil.

– Uria, A. 1994. El estuario del Barbadún. Argitaratu gabe. Bilbo.

– Uriarte, A., 1.984. El clima de la costa vasca. Itsasoa bilduma. 2. tomoa. Etor
argitaletxea. Donostia.

158



– Viera, L.I., 1.984. Geomorfología de la costa vasca. Itsasoa argitaletxea.
2. tomoa. Etor argitaletxea. Donostia.

– Viera, L.I. 1.984. Litología de la costa vasca. Itsasoa argitaletxea. 1. tomoa. Etor
argitaletxea. Donostia.

Bibliografia

159





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [841.890 595.276]
>> setpagedevice


