
                                                                    
 

Hezeguneen aniztasuna Euskadin 

 

Autonomia-erkidegoak 508 hezegune ditu inbentarioan; bai erkidegoko ibai nagusietako ahoetan 

(Barbadun, Nerbioi, Butroe, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, Oria, Urumea, Oiartzun eta Bidasoa) bai 

klimaren, lurzoru-mota nagusien eta horretarako bide ematen duen orografiaren ondoriozko laku, 

urmael eta idoi naturaletan.  Kontuan izan behar dira, halaber, idoi artifizialak eta antzinako 

meatzaritzak, ureztatze-idoiak edo urmaelak eurak. 

 

Beraz, hezeguneen kasuistika askotarikoa da Euskadin, bai jatorria aintzat hartuta, bai dauden 

lekuaren kudeaketa-irudien arabera aplikatzen zaizkien babes-maila eta erabilera-antolamendua 

aintzat hartuta. 

  

Kostaldeko hezeguneak giza jardueraren presiopean daude –presio handia gainera–, hiriguneak 

hurbil daudelako eta artifizializazioagatik. Presio horren ondorioz, mugatu egin da haien ahalmen 

ekologikoa; kasu batzuetan, desagertu ere egin dira (besteak beste, gaur egungo Donostiako 

zabalgunearen zati handi bat edo Bilboko Areatza padurak izan ziren). 

 

80ko hamarkadan, Euskadik kutsadura-arazo larriak bizi zituen, eta haiek herritarren osasuna eta 

ingurumenaren egoera orokorra mehatxatzen zituzten. Harrezkero, ingurumena babesteko politikak 

aplikatu dira, Europako politikekin bat etorriz. Ahalegin horren ondorioz, hobetu egin dira ingurumen-

adierazle nagusiak, bai uraren kalitateari dagokionez, bai lurzoruaren eta airearen kalitateari 

dagokionez. Halaber, biodibertsitatearen defentsan eta errespetuan ere egin da aurrera.  

 

Euskadiko 6 hezegune, bereziki esanguratsuak 

 

Ulibarri-Ganboako urtegia. Handiena da, 397 hektarea ditu, eta Euskadiko barnealdeko hezegunerik 

garrantzitsuena da; biodibertsitate handia du, bai landarediari dagokionez bai hegazti eta intsektuei 

dagokienez, eta espezie mehatxatuak edo ez-arruntak ditu.  

 

1957an, Arroiabe eta Ulibarri-Ganboa udalerrien arteko dike batek Zadorrako uraren bidea moztu 

zuen, eta erreserba bat sortu zuen hiri handia hornitzeko: Bilbo eta, geroago, Vitoria-Gasteiz. 

Denborarekin, urtegiaren hegoaldeak –erliebe leuna dute, sakonera txikia eta lohidunak– landarediak 

kolonizatu ditu, eta horrek, aldi berean, aukera eman du hainbat animalia-espezie eta, batik bat, 

anfibioak eta uretako hegaztiak iritsi eta bertan finkatzeko.  

 

Baina animaliak ez dira espazio atsegin hori gogoko duten bakarrak: pasealekuak, uretako kirolek, 

hegaztien behaketak edo askotariko eta zaindutako paisaiak jende ugari erakartzen du, naturarekin 

harremanetan egon eta tarte atsegina igarotzeko.  

 

Landare-errezel aberatsak eta askotarikoak betetzen ditu hezegune bikain honen nitxo guztiak. 

Hezeguneak altxor txikiak ditu, besteak beste Najas minor edo Potamogeton gramineus landareak. Bi 

landare horiek uretakoak dira, eta interes berezikoak, Penintsulako beste hezegune batzuetan 

presentzia oso txikia dutelako. 

 



                                                                    
 

Helmuga hori uretako 10.000 hegaztik baino gehiagok hautatzen dute negua bertan emateko, besteak 

beste: ahate mokozabala eta ipar-ahatea; 2.500 eta 250 banako baino gehiago, hurrenez hurren. 

Beste batzuek, habia egiteko erabiltzen dute, besteak beste murgil handiaren, ahate mokozabalaren, 

basahatearen edo kopetazuri arruntaren 350 bikote ugaltzaile baino gehiago. Espezie mehatxatu 

batzuek ere, besteak beste amiamoko beltza, arrano arrantzalea, baso-igel jauzkaria edo bisoi 

europarra, paradisu txiki horretan daude. 

 

Eta, hala eta guztiz ere, urtegiak jarraitzen du sorburuan izan zuen funtzioa zintzoki betetzen: edateko 

urez hornitzen milioi bat pertsona ingururi, eta horretan landarediak laguntzen du, iragazki 

araztailearen funtzioa egiten baitu eta Zadorra ibaiaren uraldiak moteldu eta, ondorioz, beheko 

guneetan uholdeak mugatzen baititu  

 

Txingudiko padurak, Hondarribia, Hendaia eta Irun bitartean; 127 hektarea ditu, eta Ramsar 

hezegunea da, 2002tik. Txingudin hegazti ugari batzen dira, zeinak bidaia-ibilbide desberdinak egin 

eta bertan biltzen baitira, Pirinioak zeharkatzeko: itsasoko eta uretako hegaztiak, kostalde ertzetik 

datozenak; harrapariak eta paseriformeak, barnealdetik bidaiatzen direnak… Hala, padura xume hau 

leku oso garrantzitsu bilakatzen da hegaztientzat, bidaietan hornidurarako eta atseden hartzeko gune 

gisa, bai eta negua emateko eremu egoki ere. Kolore anitzeko eta askotariko ikuskizun ederra.  

 

Ur geza horiek ur gezekin batzen dira eta, hala, ornogabe txiki-txikiak elikatzen dituzten nutrienteen 

kopuru handiak lortzen dira, eta, aldi berean, haiek arrain, anfibio edo hegaztien jatekoa dira. 

Txingudin Euskadiko kostaldeko hegaztien aniztasun handiena kontzentratzen da.  

 

Padura eta lezkadiko landaredia, gazitasun-baldintzetara egokitua; espezie bereziak daude, Txingudin 

lehorreratzen diren 288 hegazti-espezie baino gehiagori ematen die babeslekua. Mokozabalen edo ur-

benarrizaren kolonia handiak ditu. Anatido, ardeido, zangaluze edo harrapariez gainera, Txingudin 

habia egiten duten txori txikien populazioa da nabarmena, besteak beste: zingira-berdantza, lezkari 

arrunta edo benarriz gorrizta, zeinak bertan baitu Euskadin ugaltze-gune bakarra.  

 

Ura kolakek, itsas amuarrainek edo izokinek zeharkatzen dute, eta arrain hiruarantza ere ugaldu da, 

zeina mehatxupean dagoen espezie gisa katalogatu baita. Apo lasterkaria eta beste zenbait ugaztun 

ere, besteak beste desmana edo uretako arratoia, Txingudin bizi dira.  

 

Espazio horretan, erakundeak lanean ari dira, Gidari Plan baten bidez, hura leheneratzeko.  

 

Salburua Vitoria Gasteizen ipar-ekialdean dago; 173,5 hektarea ditu, eta funtsezko ekosistema da 

desagertzeko mehatxu larria duten espezieentzat. Salburuako parkea hezeguneen gune bat da; bi 

urmael nagusik eratzen dute, zeinak Gasteiz hiriaren ekialdean hedatzen baitira. “Akuifero 

kuaternarioa” izenekoa azaleratzean sortu ziren; alegia, Arabako Lautadako zorupearen zati handi 

batetik hedatzen den lurpeko ur-poltsa handi bat. 

 

Europako hezegune garrantzitsuenetako bat da, eta “Eraztun berde” izenekoaren barruan espazio 

natural esanguratsuena; Gasteizko Udalak proiektu horren bidez Gasteiz inguratzen duten baso eta 

espazio naturalak babesteko ahalegina egin du. 



                                                                    
 

 

Urmaeletan bizi diren hegaztien dibertsitate handiko espazioa; hori dela eta, Europa osoko 

ornitologoak kopetazurien eta basahateen soinuak entzutera sartzen dira. Gainera, uretako 

landarediak –oso ongi kontserbatzen da– txilinporta, koartza edo ubarroien habiak hartu eta babesten 

ditu. Baina ez dira bakarrak, iberiar penintsulako bitxitasunak ere baditu, besteak beste amiltxori txikia 

edo murgilari mottoduna. Hezegune horrek altxor txikiak ere baditu, nahiz eta horiez ohartu ez, 

besteak beste, karizeen populazioa, Estatuan ondoen kontserbatzen dena, edo kakalardoen 108 

espezie. 

 

Espezie mehatxatuentzako santutegia; migraziorako funtsezko lekua, kudeaketa-eredu jasangarria 

eta biodibertsitatearen balioa eta hura kontserbatzeko garrantzia ikasteko espazioa.  

 

Salburuak bideetan 9 km ditu; bide horiek parkea egiten dute eta, hala, Gasteizko herritarrek sarri 

joaten dira parkera, izan ere, hiritik kilometro gutxira naturaz, hegaztien soinuez eta oreinen orroez 

goza dezakete. Urtean 110.000 bisita baino gehiago izaten ditu eta, ondorioz, errealitate bilakatzen da 

gizakiaren eta naturaren arteko integrazioa. 

 

Gesaltza Añanan (25 hektarea) Arreo Caicedo Yuso aintzira eta Gesaltza Añanako hezegunea 

daude; erromatarren garaiko ehunka gatzagak eratzen dute. 

 

Gatz Haranean, paisaia zuria da, landarediaren berdeaz eta zereal helduez bestela. Hainbat eta 

hainbat terrazak mosaiko nahaspilatua eratzen dute; bertan, ulertezina badirudi ere, dena dago behar 

bezala antolatuta. Paisaia berezia da; gizakiak sortu zuen, duela hainbat mende, diapirotik irteten 

diren uretan disolbatutako gatza ateratzeko.  

 

Kilometro gutxira, lurpeko urek aintzira sakon eta ilun bat elikatzen dute, artadi baten behealdean eta 

soroz inguratuta. Caicedoko aintzira da; leku hori paregabea da Euskadin, bai jatorriagatik –igeltsuen 

disoluzioaren eta kolapsoaren ondorioz–, bai bertako uren gazitasun handiagatik eta duen 

funtzionamendu hidrologikoagatik. 

 

Gazitasuna faktore mugatzailea da izakientzat; beraz, flora eta fauna oso espezializatua dute, interes 

handikoa, gutxi baitago eta berezia baita. Gatzagetan Artemia parthenogenicaren presentzia da 

nabarmena; bertoko krustazeo txikia da, eta gune horretan du penintsulan iparralderen dagoen 

kokapena. 

 

Aintziraren kanpoaldean lezkak eta tifak daude, eta, pixkanaka, uretan sartu ahala, uretako landareek 

ordezkatzen dituzte. Txilinporta txikiek, basahateek, kopetazuriek, uroilo arruntek edo uroilanda 

handiek habia egiten dute leku horretan; beste espezie batzuek, berriz, neguko sasoian baino ez dute 

bisitatzen, besteak beste murgilari arruntak, murgilari mottodunak, zingira-berdantzak edo istingor 

arruntak.  

 

Laguardiako urmaelek –Carravalseca, Carralogroño, Musko eta La Paul– hegazti asko erakartzen 

dituzte Kantabriako mendilerrotik, Arabako Errioxan.  

 



                                                                    
 

Lau ur-masa dira mahastien eta arbeldolondoen eremuen eta Mediterraneoko sasitzen artean; urmael 

horietako ura euriarena baino ez da, zeina buztinezko lur iragazgaitzek atxikitzen baitute. Hiru dira 

jatorriz urmael naturalak; Prao de la Paulekoa, aspaldi putzuz betetako leku baten gainean sortutako 

urmael txiki bat da. 

 

Urtaroek eta, batik bat, eurite- eta lehorte-sasoiek zenbait paisaia dakartzate urmaeletan: udaberrian, 

ur ugari, eta, udan, azalera lehor eta zurixkak; zurixka kolore hori uretan disolbatutako gatzek ematen 

diote. 

 

Paregabeak dira Euskadin, eta ezaugarri horiek gutxik dituzte Espainian. Gazitasun-maila handiaren 

ondorioz, landaredia espezializatua eta hartara egokitua hazten da, paduretakoaren edo gune 

gazietakoaren antzekoa, alga, ihi edo landare belarkarekin; kanpoalderantz, lezka onuragarriak, 

zeinek oso eginkizun garrantzitsua betetzen baitute, hegaztiei babeslekua eta atseden hartzeko eta 

ugaltzeko leku lasaiak ematen baitizkiete. 

 

Urmaelen urtarokotasuna nabarmena bada ere, hainbat hegazti zangaluzerentzat sakonera gutxiko 

eta lohi ugariko ur hauek leku egokia dira elikatzeko, Europara joateko egiten duten bidaian –bertan 

umatuko dute, negua leku epelenetan igaro ondoren–. Txirri arruntak, txirritxo handiak, txirritxo txikiak 

edo istingor arruntak ikus daitezke, lokatza nahasten, krustazeo eta molusku txikien bila. Uretako 

beste batzuek, besteak beste kopetazuri arruntak, basahateak, murgilari arruntak edo ahate gorriztak, 

leku hau aukeratzen dute umatzeko eta kumeak aurrera ateratzeko, beste anfibio askok bezala, 

besteak beste uhandre marmolairea, apo ezproiduna edo apo pikarta. 

 

Urdaibai. Mundaka-Gernikako ibaia. Paduraren ingurune ekologikoak bertan irudikatzen eta 

kontserbatzen dira ondoen. Oka ibaiaren azken kilometroek ibai-ahorantz eratzen dute; bertan 

itsasoak inbaditzen du, eta itsasaldiekin elkartzean, oso paisaia ederra eta aberastasun kromatiko eta 

biologiko handikoa sortzen du.  

 

Espazio harrigarria da, eta hala heltzen zaie bisitariei; landare-espezie ugari eta berezia du. Landare 

horiek uretan, hareatzetan eta lokatzetan hazten dira, ur-ertzean, eta haien presentzia paduren 

ekosistema horren osasun onaren oinarrizko eta funtsezko adierazgarri da, eta hezegune horren 

garrantzia botanikoaren oinarria.  

 

Aberastasun naturala kontserbatzen du, eta lehentasunezko leku da hegaztientzat migrazio-bidaietan, 

atseden hartzeko eta elikatzeko. Txirri arrunta, koartza hauskara, koartzatxo txikia, ahate txistularia 

edo kurlinta handia ere ohikoak dira Urdaibaiko paisaian, migrazio- eta negute-sasoietan.  

Hezegune honetan, uretako hegazti arraroak eta gure ingurunean behatzeko zailak ere ikusten dira, 

besteak beste branta musubeltza, beltxarga oihularia, izotz-ahatea, eiderra edo ahatebeltz hegazuria, 

eta Kantauri Itsasoan mokozabalen populazioentzako atsedenleku garrantzitsuenetako bat da. Nahiz 

eta hegaztiak talde bikainenak izan, ez dira bakarrak; zenbait arrainek ere, besteak beste itsas 

amuarrainak edo bokaletako zarboak, Urdaibai dute bizileku, bai eta hainbat anfibiok ere: txantxikua, 

zuhaitz-igel arrunta edo uhandre marmolairea. Baita zenbait ugaztunek ere, besteak beste ipurtatsak 

edo bisoi europar mehatxatuak.  


