
Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 1



Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 2



IRUNGO UDALERRIAREN LANDAREDI-MAPA
EGOITZ SALSAMENDI

LEIRE OREJA
IKER ZENDOIA

ALBERDANIA

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 3



Liburu honetan argitaratzen den lanak, 2002. urtean Irungo Udalak emandako Jose
Antonio Loidi Beka jaso du, eta liburu hau udal beraren laguntzaz argitaratzen da.

© 2007, Egoitz Salsamendi, Leire Oreja, Iker Zendoia

© Argitaraldi honena: 2007, ALBERDANIA, S.L., Istillaga, 2, behea C, 20304 Irun
Tlf.: 943 63 28 14
alberdania@alberdania.net
www.alberdania.net

Azala: Antton Olariaga

ISBN: 978-84-96643-65-9

Legezko gordailua: S.S.

Inprimatzailea: ITXAROPENA, Araba kalea, 45, 20800 Zarautz

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 4



IRUNGO UDALERRIAREN LANDAREDI-MAPA
EGOITZ SALSAMENDI

LEIRE OREJA
IKER ZENDOIA

IRUNGO UDALAREN JOSE ANTONIO LOIDI BEKA 2002

ALBERDANIA

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 5



Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 6



AURKIBIDEA

Esker onak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Laburpena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. SARRERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. HELBURUAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. IKERKETA EREMUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. METODOLOGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1. Landaredi-unitateak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Basoak eta landaketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Basobera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Komunitate belarkarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Landaredi antropofiloa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Eskala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.3. Lanerako metodologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. EMAITZAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1. Landarediaren deskribapen orokorra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2. Kartografiaturiko landaredi-unitateak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. Basoak eta landaketak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Basobera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Komunitate belarkarak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV. Landaredi antropofiloa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3. Landare-komunitateen azalerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.4. Interes bereziko landare-espezieak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5. Habitat edo toki garrantzitsuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.6. Plaiaundiko Parke Ekologikoko Landaredi-mapa . . . . . . . . . . . . . . .

6. EZTABAIDA ETA ONDORIOAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7. IRADOKIZUNAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. IBILBIDEAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BIBLIOGRAFIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 7



Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 8



ESKER ONAK

Eskerrak Irungo Udalari, lan hau burutzeko emandako aukeragatik. Baita ere
esker onak ematen dizkiegu lan hau burutzerako garaian aholkuak eman eta
bere laguntza eskainitako guztiei.

Leire Latierrori laugarren taldekide bezela aritu dena; Daneli bere bota-
nikako aportazioengatik; Alaitz Urruzolari gure itzultzaile pribatua izateaga-
tik; Esti Arbelaitz bere loretxoak hobeto ezagutzen laguntzeagatik; Urko Elo-
segiri bera gabe lan hau ez zen den bezelakoa izango; Fernandori beharrezko
materiala lortzen laguntzeagatik; Iñaki Aizpururi emandako erraztasunenga-
tik; Mikelo Elorzari lana egiteko oinarrizko materialarengatik; Maite Gar-
tziari bere materiala uzteko konfidantza erakusteagatik eta Volcaneri egin
duen sakrifizioarengatik.

Esker bereziak Plaiaundiko Parke Ekologikoko lan taldeari beraien etxe-
an horren eskuzabal agertu direlako eta Aranzadi Zientzi Elkarteko Botanika
Sailari.

Bukatu baino lehen, eskertzekoa da Haritzalde Naturzaleen Elkarteak
projektu honetan erakutsi duen konfidantza hainbat eta hainbat momentuetan.

Mila esker guztioi.
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LABURPENA

Lan honetan Irungo udalerriaren landaredi-mapa digitala burutu da, 1:10.000 eskalan.
Mapa honetan bertako landare-komunitateen aniztasuna isladatzen da, eremu hau oso
dibertsoa baita landarediari dagokionez.

Dibertsitate honen zergatia bertan topa daitezkeen ingurumen-baldintzen anizta-
suna da. Irunen, itsas mailatik hasi eta Aiako Harriako mendialdeko baldintzetaraino-
ko gradientea dugu eta hau bertako landaredian isladatzen da. Txingudiko badian padu-
retako komunitate bereziak aurkitzen dira eta mendialdean pagadiak, konifero-landa-
ketak, mendiko larreak eta harkaiztiak. Muturreko bi eremu hauen artean aurkitzen da
udalerriaren eremurik zabalena, altuera ertaineko muinoetan hain zuzen ere. Bertan,
Euskal Herrian ohikoa den mosaiko bat agertzen da, belardi, baso misto eta konifero-
-landaketez osaturikoa, zuzenean giza-jardueren eraginaren pean dagoena.

Geologiari dagokionez, substratu basiko nahiz azidoak aurkezten dira, baina batez
ere, lurzoru azidoak dira nagusi, Euskal Herrian batere arruntak ez diren granitoak bai-
taude bertan. Ondorioz, baldintza hauetara espezifikoki loturiko landare-espezie bere-
ziak topatzen dira.

Mapa egiteko GIS programa bat erabili da (Arc View 3.2). Lehenik eta behin uda-
lerriari dagozkion ortofotoetan landare-komunitate ezberdinen mugak marraztu dira,
behin-behineko mapa bat lortuz. Ondoren, landa lanaren bidez, marrazturiko orbain
bakoitza zein landare-komunitateri dagokion zehazten da eta eginiko zuzenketak egin
ondoren, behin betiko mapa lortzen da. Honetaz gain, landare-komunitateei buruzko
informazio gehiago lortzeko, marraztutako unitate bakoitzean laginketa puntu bat ezar-
tzen da. Bertan hainbat datu jasotzen dira, hala nola bertako landare-espezieen zerren-
da eta habitatari buruzko hainbat datu, gero komunitate hauen egoeraren deskribapen
egoki bat lortzeko.

Mapan ikus daitekeen bezala, Irungo udalerriak landaredi aldetik aberastasun han-
dia erakusten du. Hau erraz ikus daiteke Euskal Herrian bereziak diren komunitateak
aurkitzen baitira, adibidez Plaiaundiko Parke Ekologikoan eta Aiako Harria Parke
Naturalean aurki daitezkeenak. Beraz, komenigarria litzateke komunitate hauek babes-
tea, aurkezten duten egitura nahiz espezie konposaketa bereziagatik.
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RESUMEN

El trabajo realizado se presenta a modo de un mapa digital de la vegetación de Irún, a
escala 1:10.000. En este mapa se refleja la diversidad de las comunidades vegetales, ya
que el territorio contiene una gran complejidad vegetal.

El por qué de tal grado de diversidad es debido a la gran variedad de condiciones
ambientales que se dan en la zona. Irún cuenta con un gradiente que comprende entre
el nivel del mar hasta las condiciones montanas de Aiako Harria, el cual queda refleja-
do en la vegetación. En la bahía de Txingudi contamos con hábitats de las marismas y
en las zonas montanas se encuentran hayedos, plantaciones de coníferas, pastos y roque-
dos. La mayor parte del territorio de Irún se sitúa entre estos dos ambientes extremos,
concretamente en las colinas de mediana altitud. Aquí podemos encontrar un paisaje
muy típico en el País Vasco, compuesto por un mosaico de prados, bosques mixtos y
plantaciones de coníferas, mosaico que se encuentra estrechamente relacionado con la
actividad humana.

En lo que respecta a la geología, podemos encontrar substratos básicos como áci-
dos. Son estos últimos los más abundantes, ya que nos encontramos en una zona rica
en granitos, rocas nada comunes en el País Vasco. Debido a esta característica, se pue-
den encontrar especies vegetales singulares adaptadas específicamente a estos ambientes.

Para la elaboración del mapa se ha utilizado un programa GIS (Arc View 3.2). En
primer lugar se han delimitado las diferentes comunidades vegetales en las ortofotos
correspondientes a la localidad de Irún, logrando así un mapa provisional. Seguidamen-
te, mediante el trabajo de campo, se confirma la identidad de cada comunidad y realiza-
das las debidas correcciones, se elabora el mapa definitivo. Además de ello, para obtener
información adicional sobre dichas comunidades, en cada unidad se fija un punto de
muestreo. En este punto se recogen datos como el listado de especies vegetales y datos
referentes al hábitat, para lograr una correcta descripción de cada comunidad.

Tal como se puede apreciar en el mapa, la localidad de Irún muestra una gran
riqueza vegetal. Ello queda reflejado ya que nos encontramos con comunidades muy
escasas en el País Vasco, las cuales están situadas en el Parque Ecológico de Plaiaundi y
el Parque Natural de Aiako Harria. Por ello, sería conveniente conservar estas comuni-
dades, ya que conservan una estructura y composición de especies singulares.

RÉSUMÉ

Le travail réalisé se présent sur la forme d’une carte digitale de la végétation d’Irun, à
l’échelle 1:10.000. Dans cette carte se reflet la diversité des communautés végétales,
parce que le territoire contient une grande complexité végétale.

La raison de ce niveau de diversité est la grande variété de conditions de l’environ-
nement de la zone. Irun a une grosse diversité qui comprend entre le niveau de la mer
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et les conditions montagneuses de Aiako Harria, qui est reflété sur la végétation. Dans
la baie de Txingudi il y a des habitats des marais et dans les zones montagneuses des
hêtraies, plantations de conifères, pâturages et rochers. La majeure partie du territoire
d’Irun se situe entre ces deux environnements extrêmes, concrètement dans les collines
d’altitude moyenne. Ici, on peut trouver un paysage très typique dans le Pays Basque,
composé d’une mosaïque de prairies, forêts mixtes et plantations de conifères, étroite-
ment relié à l’activité humaine.

Par rapport à la géologie, on peut trouver substrats basiques et acides. Les derniers
sont les plus abondants, parce que la zone est riche de granites, des rocs qui ne sont pas
communs dans le Pays Basque. À cause de cette caractéristique, on peut trouver des
espèces végétales singulières adaptées spécifiquement à ces environnements.

Pour élaborer la carte on a utilisé un programme GIS (Arc View 3.2). Première-
ment, on a délimité les différentes communautés végétales dans les ortophotografies
correspondants à la localité d’Irun, et obtenu une carte provisionnelle. Après, grâce au
travail de campagne, on confirme l’identité de chaque communauté et réalise les cor-
rections, pour préparer la carte définitive. En plus de cela, on fixe un point d’échan-
tillonnage dans chaque unité qui offrent de l’information additionnelle sur ces com-
munautés. Dans ce point on recueille des renseignements relatifs à l’habitat et la liste
d’espèces végétales, ce qu’on permet d’obtenir une correcte description de chaque com-
munauté.

De la manière qu’on peut apprécier dans la carte, la localité d’Irun montre une
grande richesse végétale. Cela se reflet parce qu’il y a des communautés très maigres
dans le Pays Basque, qui sont situés dans le Parc Écologique de Plaiaundi et le Parc
Naturel d’Aiako Harria. Pour cette raison il serait convenable conserver ces commu-
nautés qui gardent une structure et composition d’espèces singulières.

SUMMARY

This work is presented as a digital map of the vegetation in Irun, scaled 1:10.000. This
map reflects the diversity of the vegetable communities, as the territory contains an
important vegetal complexity.

The reason of such a degree of diversity is the variety of environmental conditions
existing in this area. In Irun there is a gradient from the sea level to the mountain con-
ditions of Aiako Harria, what is reflected in the vegetation. In the bay of Txingudi there
are habitats of the marshes, and in mountainous areas beech woods, conifer plantations,
pastures and rocky places. The biggest part of the country is situated between these two
extreme environments, in medium-sized hills to be precise. Here, we can find a very
typical landscape in the Basque Country; a mosaic of fields, mixed woods and conifer
plantations directly associated with the human activity.
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With regard to geology, we can find basic substrates and acids. This area is rich in
granites, unusual rocks in the Basque Country. Due to this characteristic, it is possible
to find singular vegetables species specifically adapted to these environments.

In the elaboration of the map a GIS program (Arc View 3.2) has been used. First,
the different vegetable communities have been delimited in the ortophotographs related
to the locality of Irun, getting a provisional map. After that, the identity of each com-
munity is confirmed through camp working and, once made the corrections the defini-
tive map is detailed. Furthermore, to obtain additional information about these com-
munities, a sample is fixed in each unit. In this point the list of vegetables species and
facts about the habitat are collected, to obtain a correct description of each community.

As we can appreciate in the map, the town of Irun shows a large vegetal wealth.
This is reflected because there are poor communities in the Basque Country, which are
situated in the Ecologic Park of Plaiaundi and the Natural Park of Aiako Harria. It
would therefore be convenient to conserve these communities, because they have the
structure and the composition of singular species.
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1. SARRERA

Lurralde bateko paisaia begiratzen denean orokorrean bertako erliebean jartzen dugu
arreta lehendabizi: zer nolako menditsua edo leuna den, ea bailarak sakonak edo zaba-
lak diren, ea ibai handi batek zeharkatzen duen, ea itsasoaren ondoan dagoen, etab.
Askotan ordea, landaredia da lurralde bateko paisaiaren oinarrizko elementua, bertako
erliebea geruza berde baten bidez estaliz eta leunduz. Lurralde bateko erliebea da bere
historia geologikoaren laburpena eta lurralde bereko historia biologikoaren laburpena
ezagutzeko bertako landaredia ezagutu behar da.

Paisaia bateko landaredia zer den eta zergatik dagoen ulertzeko garaian, landaredia
unitate txikiagoetan eta definituetan banatzen da, alegia, komunitateetan. Landare-
espezie bakoitza baldintza ekologiko jakinetan bizi daiteke, izan ere ezin du dagoen
substratutik mugitu eta hortaz, antzeko baldintza ekologikoetan bizi diren landare-espe-
zieek komunitateak eratzen dituzte. Komunitateak, beraz, inguruneko baldintza ekolo-
gikoen arabera (klima, orografia, substratua...) kokatzen dira lurralde bateko espazioan.
Honela, baldintza ekologiko konkretu bakoitzari landare-komunitate jakin bat dagokio,
landaredi potentzial edo landaredi klimaziko bezala ezagutzen dena. Landaredi poten-
tziala aldatuz doa espazio eta denboran zehar, baldintzak aldatzen diren neurrian. Izan
ere, bertako landaredia moldatuz baitoa baldintzak aldatzen diren bezala eta baldintzen
aldaketa honek jarraituz gero, beste komunitate batek ordezkatuko du, baldintza berri
hauetara hobeto egokituko dena. Ordezkapen fase hauek baldintza horietara ondoen
egokituriko komunitate batetara bideratuz doaz, bertako komunitate klimazikoa osatuz.
Fenomeno horri jarraiera deitzen zaio.

Egun, baldintza eta faktore ekologikoez gain badago landaredian eragiten duen
beste faktore garrantzitsu bat: gizakia. Gure lurraldeko landaredia gizakiaren eraginpean
dago, hau da, gizakiaren esku hartzeak landaredia aldatu egiten du, modu zuzenean
edota zeharka. Ondorioz, lurraldeko hainbat tokitan landare-komunitate potentzialak
fase goiztiarragoez daude ordezkatuak. Gizakiaren ekintzaren arabera (basogintza, neka-
zaritza, abelzantza, hirigintza...), erantzun biologikoa modu batekoa edo bestekoa izan-
go da eta landare-komunitate jakin bat izango dugu. Beraz, paisaia estaltzen duen
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komunitate-mosaiko batekin topatzea da orokorrena. Mosaiko honek eratzen du lurral-
de bateko landaredi-paisaia eta landaredi-mapen helburu nagusia mosaiko konplexu
hau modu sintetiko eta ulergarri batean adieraztea da.

Liburu honetan eranskin bezala dagoen mapa mapa-lagungarri bezala aurkezten
da, irakurleak 1:10.000 eskalan dagoen mapa kontsultatu nahi balu edo formatu digi-
talean eskuratu, Irungo udaletxearekin harremanetan jarri beharko du (udaletxea:
943649200; e-posta: sac.010@irun.org).

LANAREN AURREKARIAK

Euskal Herrian egin ziren lehendabiziko ikerketa botanikoak 1880 geroztik hasi
ziren, Nafarroan. Honen adibide dira 1880ko Ruiz de Casaviella-ren lanak, 1883-
-1884ko Lacoizqueta-renak, Colmeiro-ren bildumak 1885-89an eta Gredilla-ren bildu-
mak 1913an. Bi bilduma hauetan hainbat autoreren zitak jasotzen dira. 1941ean V. &
P. Allorge-k beren lana aurkezten dute Euskal Herriko landarediari buruz eta bertan
autore ugariren zitak jasotzen dira. XX. mendearen erdialdera florari buruzko lanak
biderkatu egiten dira.

XX. mendearen bigarren erdialdetik aurrera, landaredia ikertzen duten autoreak
berau kartografiatzen hasten dira. Honen adibide dira Loidi & Báscones-en 1995eko
Nafarroako landaredi-serieen mapa eta Eusko Jaurlaritzak 1991ean argitaraturiko Eus-
kal Autonomia Erkidegoko Landarediaren Mapa. Azken hau da Irungo udalerria osorik
hartzen duen azken landaredi-mapa. Eusko Jaurlaritzako lan honetaz gain badago Txin-
gudiko badia eta bere ingurunea aztertzen duen landaredi-mapa bat. Lan hau 1983an
burutu zuen Aranzadi Zientzi Elkarteak.
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2. HELBURUAK

Landarediaren kartografia zona bateko naturaren izatearen adierazpen sintetiko eta argia
da. Planifikazio ekologikorako oinarrizko dokumentu bat da, babestutako naturgune-
en, interes bereziko habitaten eta espezie mehatxatuen kontserbazio eta kudeaketarako
erabilgarria dena. Honetaz gain, ingurumen-hezkuntza arloan hainbat aplikazio ekar
ditzake.
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3. IKERKETA EREMUA

Irungo udalerria Gipuzkoako Lurralde Historikoaren ekialdeko muturrean kokaturik
dago. Ekialdean Lapurdirekin egiten du muga, hegoekialdean Nafarroarekin, hego-
mendebaldean Oiartzunekin, iparrekialdean Hondarribiarekin eta iparmendebaldean
Lezorekin (ikus 1. irudia). Inguruak hegoaldean erliebe konplexua du, bertan aurkitzen
diren haranak estuak eta malda handikoak direlarik, eta iparralderuntz goazen heinean
maldak leuntzen doaz altuera baxuko muino leunez osaturiko paisaia osatuz. Irungo
udalerriko punturik garaiena Aiako Harriako Irumugarrieta da 811 m-ko altuerarekin
eta punturik baxuena itsas mailan aurkitzen da, Txingudiko badian.

1. irudia:
Ikerketa eremuaren kokapen geografikoa. Irungo Udalerriaren kokapena, beltzez dago markatuta.
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Bidasoa ibaia da inguruko ibai nagusia, Irungo udalerriaren ekialdeko muga natu-
rala dena. Inguruan beste hainbat ibai eta errekasto aurkitzen dira (Endara, Meazuri...)
eta guztiek Bidasoa ibaiaren arroa osatzen dute.

Irun Euskal Herriko iparraldeko isurialdean dagoenez, bertako klima ozeaniko
atlantiarra da; tenperatura epela, prezipitazio altuak (Euskal Herriko altuenetarikoak)
dira nagusi. Udan ez da lehorterik ematen. Ikerketa eremuan klima nahiko homogeneoa
da, nahiz eta aldaketa txiki batzuk ikus daitezkeen kostatik urrundu ahala, hau da, altue-
ran gora joan ahala, prezipitazioak handiagoak dira. Eragin ozeanikoa handia denez,
honek tenperatura maximo eta minimoen arteko desberdintasuna leuntzen du. Negua
oso epela izaten da eta izozteak ez dira fenomeno arruntak izaten.

Irungo udalerriaren klima ahalik eta hoberen zehazteko 4 estazio meteorologikoen
datuak erabili dira (Hondarribia, Oiartzun, Irun eta Artikutza; ikus 1. taula).

1. taula:
Estazio meteorologikoetako prezipitazioaren eta

tenperaturaren urteko batez besteko datuak.

Estazio meteorologikoa Altuera (m) Prezipitazioa (mm) Tenperatua (ºC)

Hondarribia 24 1591 13,3
Oiartzun 82 2188 12,8
Irun 5 1690 13,7
Artikutza 300 2772 12,3

Irunek duen berezitasun geologiko bat bere litologiaren izaera da. Euskal Herriko
lurzorurik zaharrenak inguru honetan aurkitzen dira (Aiako Harriako granitoak). Gra-
nitoez gain aurki daitezkeen gainerako material nagusiak granodioritak eta arbelak dira
hegoaldean eta harearri eta margak iparraldean. Bidasoa ibaiaren ertzetan eta Txingudi-
ko badian material sedimentarioak nagusitzen dira (ikus 2. irudia).

2. irudia:
Ikerketa eremuko mapa litologikoa, substratu azidoak eta basiko-neutroak bereiztuz.
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Ematen diren prezipitazio altuek inguruko litologia eta geomorfologiarekin batera,
bertako lurzoruaren izaera azidoa baldintzatzen dute, azaleraren parterik handienean.
Honek landaredian eragin zuzena du, bertan aurkituko den landaredia batez ere silizi-
kola izango baita, hau da, lurzoru azidoen zale den landaredia.
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4. METODOLOGIA

4.1. LANDAREDI-UNITATEAK

Lehenik eta behin, horrelako landaredi-mapa aurrera eramateko garaian lehen urratsa
zer adierazi nahi den zehaztea da. Honela, lehendabizi erabaki beharrekoa, landa-
redi-mapa horren legenda eta eskala dira.

Lan honetan, legendan azaltzen diren unitateak landare-komunitateei dagozkie eta
komunitateari bertan nagusi den espezieak ematen dio izena. Era honetara, haritzak
nagusi diren komunitateari “hariztia” deitzen zaio. Modu berean, landare-espezierik
nagusitzen ez deneko basoak “baso misto” izena hartzen dute. Aukeratutako unitateak
elkarren artean izaera nahiko heterogeneoa dute, batzuek landare-komunitate zehatzak
diren bitartean, beste batzuk elkarren artean bereiztea nahiko zaila izaten da.

Landare-komunitateak bereizteko erabilitako irizpidea Aseginolaza eta laguntzai-
leek “Vegetación de la Comunidad Autónoma del País Vasco” liburuan erabilitakoa
da, baita legenda egiteko orduan ere. Ondoren datozen unitateak dira komunitate
bezala ulertu direnak, bakoitza bere definizioarekin eta berari dagokion landare-espe-
zie nagusiarekin.

I. Basoak eta landaketak

1. Ameztia: Lurzoru hareatsu, lehor eta silizeoetan hazten den eta ametza (Quer-
cus pyrenaica) nagusitzen den basoa da.

2. Harizti azidofiloa: Isurialde atlantiarreko estai muinotarreko mendi magalen
lurzoru azidoetan haritz kanduduna (Quercus robur) nagusitzen deneko lan-
dare-formazioa da.

3. Baso mistoa: Isurialde atlantiarreko estai muinotarreko errekagune nahiz
haran-hondoetan, lurzoru ez hain azidotan edo ia neutrotan aurki daitezkeen
basoak dira. Aurreko kasuan bezala haritz kanduduna gailentzen den arren,
hemen zuhaitz eta zuhaiska espezie gehiago aurki daitezke.
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4. Pagadi azidofiloa: Substratu azidoetan garatzen den basoa da, bertan zuhaitz-
espezie nagusia pagoa (Fagus sylvatica) izanik.

5. Haltzadia: Ibaiertzetako lur hezeetan aurkitzen den baso-formazioa da eta ber-
tan nagusitzen den zuhaitza haltza (Alnus glutinosa) da.

6. Haritz amerikarraren landaketak (Quercus rubra): Egurraren ustiapenerako
erabiltzen diren haritz amerikarraren landaketak dira.

7. Gaztainadia: Substratu azidoetan garatzen den basoa da, bertan zuhaitz-espe-
zie nagusia gaztainondoa (Castanea sativa) izanik.

8. Intsinis pinuaren landaketak (Pinus radiata): Egurraren ustiapenerako lan-
datzen diren intsinis pinuaren landaketak dira.

9. Larizio pinuaren landaketak (Pinus nigra): Egurraren ustiapenerako landa-
tzen diren larizio pinuaren landaketak dira.

10. Alertze landaketak (Larix kaempferi): Egurraren ustiapenerako landatzen
diren alertze landaketak dira.

11. Landaketa mistoak: Zuhaitz espezie bat baino gehiago daudeneko landaketak
dira. Espezie hostoerorkor eta koniferoen nahiz hostoerorkor desberdinen
arteko nahasketak izan daitezke.

12. Bestelako landaketak: Chamaecyparis lawsoniana, Pseudotsuga menziezii, Picea
abies, Eucaliptus sp. eta beste hainbat espezieren landaketak barneratzen dira
hemen. Nahiz eta espezie desberdinak izan, erlatiboki duten azalera murritza-
gatik talde bakarrean bildu dira.

II. Basobera

13. Otadi-Txilardi-Iratzediak: Iratzeek (Pteridium aquilinum), txilarrek (Erica
spp.) eta oteek (Ulex spp.) proportzio ezberdinean parte hartzen duten lan-
dare-komunitateak dira. Talde honetan sartu dira ere, basoaren jarraierako
lehen etapetan agertzen diren sasi eta arantzadiak.

III. Komunitate belarkarak

14. Belardi silizeoak (Agrostis curtisii): Zonalde atlantiar eta subatlantiarreko
muino eta mendi azidoetan garatzen diren belardiak dira, bertan Agrostis cur-
tisii gramineoa nagusitzen da.

15. Albiztia (Brachypodium pinnatum): Bertan behera utzitako belardi iraunko-
rrak izaten dira eta hemen albitza (Brachypodium pinnatum) gramineoa izaten
da nagusi.

16. Belardi-larreak: Zona baxuetako belardiak izaten dira. Talde honetan segabe-
lardiak eta larreak sartu dira. Segabelardiak urtean birritan edo hirutan moz-
ten diren belardiak dira eta larreak ganaduak bazkatzeko erabiltzen dituen
zona baxuetako belardiak dira.
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17. Harkaitz silizeoetako komunitateak: Landaredirik gabeko edo gutxiko barne-
aldeko amildegi, zoru arrokatsuak eta arroka azaleramendu silizeoak dira eta
bertan liken eta goroldioak izaten dira nagusi.

18. Hezeguneak: Ur gezarekiko nolabaiteko lotura erakusten duten komunitateak
bildu dira hemen. Bertan esfagnadiak (drainadura gutxiko lur silizeoetan era-
tzen diren Sphagnum generoko goroldioz osatutako landare-komunitateak) eta
lezkadiak (Typha latifolia eta Phragmites australis espezieez osatutako landare-
-komunitateak) bildu dira.

19. Padurak: Ibaia eta itsasoa elkar topatzen diren tokietan agertzen diren lan-
dare-komunitate bereziak dira. Itsasgora eta itsasbeheraren eraginpean gara-
tzen diren landare-gerrikoak dira.

IV. Landaredi antropofiloa

20. Nekazal lurrak: Gizakiak landatutako lurrak dira. Elikagaien edo beste gairen
baten produkziorako errentagarriak diren lurrak dira.

21. Landaredi erruderal-nitrofiloa: Errepide eta bestelako ingurune eraldatuen
inguruan agertzen diren landare-komunitateak dira. Lurzoru heze eta nitroge-
noan aberatsak edo giza jardueraren ondorioz eraldatutako lurzoruetan hazten
den landare erruderalen komunitatea da.

22. Parke eta lorategiak: Zuhaitz, zuhaiska eta loredun landareen lorategi eta par-
keak dira. Normalean hiri eta herri inguruetan aurkitzen dira eta lursail artifi-
zialak direlarik, bertan lore eta zuhaiska exotikoak izaten dira batez ere.

4.2. ESKALA

Behin kartografiaturiko unitateak finkaturik daudenean, hurrengo urratsa eskala finka-
tzea da. Irungo udalerriarentzako 1:10.000 eskala aukeratu da. Eskala mota hau eskala
handiko eta oso handiko mapen artean kokatzen da eta beraz, bi ezaugarri ditu, hau da,
landaredi-unitate guztiak barneratzen ditu eta ingurumen-inpaktu lanetarako eta natur-
gune babestuetarako erabil daiteke. Honetaz gain, Irungo udalerria erlatiboki azalera
txikikoa izateak horrelako eskala-maila erabiltzea ahalbidetzen du.

4.3. LANERAKO METODOLOGIA

Behin eskala eta legenda erabakita, behin-behineko mapa burutu da. Honetarako Infor-
mazio Geografikorako Sistema (Geographic Information System, GIS) duen programa
informatikoa erabili da (Arc View 3.2). Lanerako oinarria 2001. urtean Gipuzkoako
Foru Aldundiak egindako hegaldiko ortofoto digitalizatuak izan dira eta GIS-arekin
ortofoto hauekin egin da lan, bertan landaredi orbain desberdinak (edo poligonoak)
adieraziz (ikus 3. irudia). Landaredi-orbain hauek egindako legendarekin erkatu dira eta
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3. irudia:
Lanerako oinarria izan den ortofotoaren adibide bat, Irufagoeta eta Rekarteren gainak azaltzen dira

bertan. (Iturria: Gipuzkoako Foru Aldundiko 2001eko Hegaldia).
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ondorioz poligono bakoitza legendako unitate jakin bati dagokio. Egin beharreko mapa
1:10.000-an izan arren GIS-arekin 1:5.000-an egin da lan, poligonoek zehaztasun han-
diagoa izan dezaten. GIS-arekin lan egin ondoren lehendabiziko behin-behineko mapa
eskuratu da. Honek dituen interpretazio akatsak zuzentzeko landa-lana egin da
1:10.000-ko ortofotoak erabiliz. Zuzenketa posible hauek digitalizatutako mapara pasa-
tzen dira berriz ere landa-lana egiten den heinean (ikus 4. irudia).

Landa-lanak bi urrats ditu. Lehendabiziko urratsa jadanik azaldua dago eta poligo-
no bakoitzaren azalera eta formaren zuzenketak egitean datza. Bigarren urratsa landa-
redi-unitatea zehaztea da. GIS-aren bidez ortofotoaren gainean egindako interpretazioa
zuzena denentz jakiteko poligonoa inbentariatu da, bakoitzean laginketa-puntu bat eza-
rriz. Laginketa-puntua poligonoko leku homogeneo batean kokatzen da poligonoaren
(landaredi orbainaren) adierazgarria izan dadin, beti ere poligonoaren ertzetik hamar
metrotara gutxienez, ahal den neurrian ekotonoak (komunitate ezberdinek topo egiten
duteneko eremua) ekidinez.

Laginketa-puntuetan aurrera eramaten zen lana ondorengoa da:
– 100 m2-ko azalera (10 x 10) dun karratu bat ezartzen da soken bitartez.
– Azalera honetan ondorengo parametroak neurtzen dira:
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4. irudia:
3. irudian ikus daitekeen ortofotoa da, baina oraingoan Arc View 3.2. software-arekin

erantsitako poligonoak (kasu honetan landare-komunitateak) ikus daitezke, landa-lana egin
eta ondorengo zuzenketekin.
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∑• Laginketa puntuaren kokapena, koordenadak eta altuera itsasoaren maila-
rekiko.

∑• Laginketa puntuaren malda, esposizioa eta substratu mota.
∑• Landarediaren geruzapena. Landareen bizi-formen eta altueraren arabera geru-

za desberdinak kontsideratu dira (Aizpuru et al., 1990):
➤ Zuhaitz geruza: > 5 metro; hazkuntza sekundarioa dutenak.
➤ Zuhaiska geruza: 1,5 eta 5 metro bitartean; hazkuntza sekundarioa du-

tenak.
➤ Sastraka geruza: 0,5 eta 1,5 metro bitartean.
➤ Belar geruza: 0,5 metrotik beherakoak.

– Azaleraren barruan agertu diren espezie guztiak identifikatu dira. Espezieen iden-
tifikazioa lekuan bertan egin da. Ezagutzen ez diren espezieak plastikozko pol-
tsetan bildu dira, gerora, laborategira eraman eta bertan gako baten bidez identi-
fikatzeko.

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 27



5. EMAITZAK

5.1. LANDAREDIAREN DESKRIBAPEN OROKORRA

Lurraldean, landaredi klimazikoa zuhaitz hostoerorkorreko basoek eratzen dute eta ber-
tan bi estai bioklimatiko bereiz daitezke oso erraz: haritzaren estai muinotarra eta pago-
aren estai menditarra. Bi estaien arteko muga nahiko aldakorra da eta aldakortasun hau
maldaren eta esposizioaren arabera ematen da. Bi estaien arteko muga 400-600 metro-
tan kokatzen da gutxi gorabehera, nahiz eta bi espezieak bata bestearen estaian sar dai-
tezkeen.

Estai muinotarrean hariztiak topatzeaz gain ameztiak ere aurki daitezke, batez ere
lurzoru hareatsu, lehor eta drainatuagoetan. Magaletan berriz, baso mistoa aurkitzen da,
bertan ez baitago zuhaitz-espezie nagusirik, harizti azidofiloa baino dibertsoagoa izanik
eta zuhaitz eta zuhaiska-espezie gehiago edukiz. Erreka bazterretan nagusitzen den
basoa, aldiz, haltzadia da.

Estai menditarrean ordea, inolako konpetentziarik gabe, nagusitzen den basoa
pagadia da.

Estai muinotarraz eta menditarraz gain, lurraldean badaude beste estai batzuk,
nahiz eta hauek ez duten aurrekoek bezalako ezaugarri orokorrik, baldintza espezifi-
koetan garatzen baitira. Irunen itsasertzeko estaia dago eta bertan nagusitzen den komu-
nitatea padura da.

Hainbat faktore natural daude landaredi klimazikoaren agerpena aldarazten dute-
nak. Asaldura hauek beste landare-komunitateen agerpena ahalbidetzen dute, lurralde
bateko dibertsitatea emendatuz. Gertakari atmosferikoak eta geomorfologia dira landa-
redi klimazikoan gehien eragiten duten faktore naturalak. Egun, gizakia da landaredi
klimazikoan gehien eragiten duen faktorea. Paisaiak egun duen itxura gizakiaren esku
hartzeagatik da hein handi batean.

Gizakiak paisaian eragiten duen kudeaketak beste hainbat landare-komunitateen
presentzia ahalbidetzen du, komunitate hauek ez dira klimazikoak izaten eta gizakiaren
esku hartzeagatik mantentzen dira egoera horretan. Honela, oraintsu aipatutako paisaia-
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5. irudia:
Gizakiaren esku hartzearen eraginez, egun dagoen paisaiak ez du zerikusirik landaredi klimazikoarekin.
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ren deskribapen orokorra erabat eraldatua suerta daiteke gizakiaren eraginez, eta noski,
Irunen topa daitekeen landaredia honen adibidea da. Esaterako, estai menditarrean abel-
tzainek irekitako mendietako larreak aurki daitezke, abereen bazkaleku modura. Estai
muinotarreko landaredi klimazikoa izan da aldaketa gehien jasan dituena, hemen basoa
soildu egin da eta belardi azalera handiak aurkitzeaz gain, espezie exotikoen landaketek
azalera handiak betetzen dituzte lurraldeko zati handi batean ( ikus 5. irudia).

5.2. KARTOGRAFIATURIKO LANDAREDI-UNITATEAK

Ondoren deskribatzen diren landaredi-unitateak dira mapan ikus daitezkeenak. Izaera
floristiko antzekoa eta ingurumen-baldintza jakin batzuk dituzten landaredi-unitateak
komunitate berdin bezala ulertu dira eta komunitate hauek bertan nagusitzen den lan-
dare-espeziearen arabera izendatu dira, lehen esan bezala.

Landare-komunitatea deskribatzerako orduan, komunitatearen hainbat ezaugarri
hartu dira kontutan, hala nola, ezaugarri ekologikoak, ezaugarri estrukturalak,egungo
banaketa, dinamika...
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6. irudia:
Ametzak lurzoru hareatsuetan hazten diren zuhaitzak dira eta orokorrean eite gutxiko basoak eratzen

dituzte Irungo udalerrian.
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I. Basoak eta landaketak

1. Ameztiak:

Ameztiak substratu silizeoetan garatzen diren komunitateak dira, eta bertako espe-
zie nagusia ametza (Quercus pyrenaica) da.

Kokapen espazialari dagokionez, estai muinotarraren goi-mugan kokatu ohi dira
ameztiak, Quercur robur espezieak eraturiko hariztien eta estai menditarreko pagadien
arteko mugan, orokorrean 500 eta 700 metro artean. Orokorrean ongi drainaturiko lur
silizeoetan aurkitzen dira, hareharrietan esaterako.

Nahiko baso irekiak izaten dira, eta sastraka ugari izan ohi dituzte, hainbat txilar
espezierekin. Harizti eta pagadien arteko mugan kokatzen direnez eta eurekin nahasten
direnez, kasu askotan mugak bereiztea zaila izaten da. Adibide bezala, Endara ibaiaren
haraneko goialdean aurkitzen den harizti-amezti mosaikoa da, bertan haritzarentzat
lehorregiak diren eremuetan ametza nagusitzen baita.

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 30



31I r u n g o u d a l e r r i a r e n l a n d a r e d i - m a p a

Irungo ameztiak muinoen goialdeko zonetan eta Aiako Harriaren magaletan
aurkitzen dira, 500 eta 700 metro artean. Gaur egun ez dira oso ugariak eta gehie-
nek erakusten duten kontserbazio-egoera ez da batere ona. Amezti irekiak topatu
dira orokorrean eta eite eskaseko zuhaitzekin. Egurraren kudeaketagatik mozketa
ugari jasandakoak dira eta euren erregenerazioa nekeza izaten ari da ganaduaren era-
ginaren ondorioz. Baso hauen eremuak, konifero landaketengatik ere ordezkatuak
izan dira.

Ez dira ugariak Euskal Herriko isurialde atlantiarrean aurki daitezkeen ameztiak eta
hauek gainera, azalera txikikoak izaten dira. Irungo udalerrian topa daitezkeen amezti
hauek beraz, garrantzi handia hartzen dute eta beraien kontserbaziorako ekintzak hartu
beharko lirateke (esaterako, ganaduaren sarrera ekidin, hesien bidez).

2. Harizti azidofiloak:

Hariztiak, batez ere Quercus robur espeziea nagusi den landare-formazioak dira.
Substratuari dagokonez, haritza lurzoru silizeo nahiz basikoetan haz daiteke.

Lurzoru basikoetako hariztia haran-hondoetan garatzen da, substratu sakon, heze eta
aberatsetan. Bertako landare-aberastasuna oso altua izaten da, baina zoritxarrez oso
gutxi dira Euskal Herrian oraindik mantentzen direnak, batez ere nekazal erabile-
ragatik deuseztu baiziren ia denak. Irunen, zoritxarrez, gaur egun ez da honelako
hariztirik.

Harizti azidofiloa estai muinotarretan garatzen den hariztia da, lurzoru txiroagoe-
tan. Harizti mota honen banaketa oso zabala zen garai batean, baina gaur egun euren
banaketa murriztuta dago. Landare-konposaketari dagokionez, ez dira harizti basofiloak
bezain aberatsak, baina heldutasunera heltzen direnean nahiko aberatsak izatera irits
daitezke, zuhaitz, sastraka eta belar geruza ongi garatuak erakutsiz.

Esan bezala, estai muinotarreko komunitatea denez, potentzialki Irun udalerriaren
zatirik handienean harizti mota hau aurkeztu beharko litzateke. Bailaretako eremu he-
zeenetan baso misto eta haltzadiak eta muinoetako goialde lehorrenetan ameztiak izan-
go lirateke hariztiari lekua kenduko lioketenak.

Harizti azidofiloaren adibide garrantzitsuena Endara ibaiaren haranean da. Harizti
hau berezia da, hedadura nahiko handia baitu.

Haritzaren egurraren kalitate onagatik, ia baso guztiak suntsiturik aurkitzen dira.
Gainera, baso hauek aurkitzen diren lurrak, egun nekazal lurrez, belardi-larreez eta
konifero nahiz beste espezieen baso-landaketez ordezten dira. Intsinis pinuaren (Pinus
radiata) landaketak dira harizti azidofiloaren eremuan ugarien aurkitzen diren komu-
nitateak.

Aipatzekoa da eremu guzti hauetan langiketak egin ondoren haritz landare gazteak
edonon aurkitzen direla, baso honen birsortze-ahalmen altuaren erakusgarri. Hala ere
kudeaketa egokia beharko litzateke hariztiak errekuperatu ahal izateko.
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3. Baso mistoak:

Baso mistoak hainbat hostozabalek eraturiko basoak dira. Baso hauek estaia muino-
tarrean aurkitzen dira, askotan bailaren hondoetan, harizti azidofiloa eratzen den subs-
tratua baino eremu aberatsagoetan. Espezieetan oso aberatsak izan ohi dira baso hauek,
batez ere aipatzekoa da zuhaitz espezieetan duten aberastasuna eta beren kontserbazio-
egoera egokia den kasuetan sastraka eta liana espezie ugari agertu ohi dira bertan.

Gaur egungo baso misto gehienak garai bateko baso zabalen arrastoak dira. Eremu
hauetan larreak, nekazal lurrak eta egur-ustiaketarako espezie exotikoen landaketak aur-
kitzen dira.

Egun, baso hauek, gehienak behintzat, nahiko egoera degradatuan aurkitzen dira,
hau da, ez dira egoera klimaziko batean aurkitzen. Ondorioz, bertako konposaketan
baso primariokoak diren hazkuntza azkarreko zuhaitz kolonizatzaileak (sahats eta
urkiak) eta exotikoak diren espezie inbaditzaileak ugariak dira, Robinia pseudoacacia
espeziea esaterako.

7. irudia:
Endarako harizti azidofiloaren ezaugarrien artean bertako malda gogorra da aipagarrienetako bat,

haritzak ere ez dira oso lodiak izaten orokorrean, baina badira zuhaitz ederrak ere.
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Aipatzekoa da baso misto hauek Endara eta Bidasoa ibaien haranetan erakusten
duen izaera mediterraniarra. Kutsu mediterranear hau ezpela (Buxus sempervirens), gur-
bitza (Arbutus unedo) eta erramua (Laurus nobilis) bezelako espezieen presentzian iger-
tzen da. Honen arrazoi nagusia bere orientazioan datza, mikroklima berezi bat sortzen
duena. Eremua altuera baxuan aurkitzen da eta itsasoaren gertutasunaren ondorioz,
klima oso epela da urte osoan zehar. Gainera eremu honetako malda gehienak eguterak
dira, urte osoan zehar eguzkiztapen handia dutelarik. Honek guztiak, beste egoera ba-
tean iraungo ez luketen landare mediterraniarren presentzia ahalbidetzen du.

4. Pagadi azidofiloak:

Pagoa (Fagus sylvatica) da nagusi baso-formazio hauetan, izenak ongi adierazten
duen bezala. Espezie honek basoan hartzen duen nagusitasuna oso handia izaten da,
kasu askotan beste espezietako zuhaitzak ia erabat baztertzen dituelarik.

Pagoa substratu azido nahiz basikoetan haz daitekeen espeziea da. Gure kasuan,
Irungo udalerrian aurkitzen diren pagadiak azidofiloak dira. Pagadi hauek estai mendi-

8. irudia:
Baso mistoak dibertsitate handiagoa du harizti azidofiloak baino eta bere egitura konplexuagoa

izaten da ere, ongi garatua dagoenean behintzat.
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tarrean aurkitzen dira, 400 eta 600 metrotik gora. Irungo udalerriaren kasuan, Aiako
Harriaren magaletan kokatzen dira pagadiak, hezetasun maila atmosferikoak mugatzen
baitu beren banaketa. Mendietan lainoak metatzen dira eta hezetasun altu horrek pa-
goen eskakizun hidriko altua asetzen du.

Pagadi azidofilo hauek, bere izenak dioen bezala, substratu azidoetan garatzen dira,
hau da, elikagaietan pobreak diren lurretan. Hau dela eta, beste substratu aberatsagoe-
tako pagadiekin alderatuz gero, baso hauetan espezie gutxiago aurkitzen dira. Zuhaitzei
dagokienez, ia erabat pagoa izaten da espezie nagusia, eta basopea oso irekia izaten da,
itzaletan bizitzera moldaturik dauden zuhaiska eta belarkara gutxirekin.

Irunen aurkitzen diren pagadiak, garai bateko landaketen ondorengoak dira eta ez
dute benetako pagadi natural baten egitura aurkezten. Honetaz gain, jasan duten egur-
ustiaketa handiagatik eta ganaduaren eraginagatik, beren konposaketa floristikoa nahi-
ko eskasa izaten da. Azken faktore hau da gaur egun baso hauei gehien eragiten diena,
pagadi hauetan ganaduaren presentzia arrunta baita. Ondorioz, faktore honek baso
hauen egituran eragina du, bertako belarkara eta zuhaisken presentzia murriztuz, plan-

9. irudia:
Pagadiak itzal itxiko basoak izaten dira eta basobera ez da oso garatua egoten. Zuhaitz bat apurtzen

denean edo adar handiren bat erortzen denean soilik iristen da argia lurzoruraino.
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tulen birsortzean kalteak sortuz, landaredi nitrofiloaren presentzia emendatuz (goro-
tzengatik) eta abar.

Aurretik aipatu bezala, egur-ustiaketak ere eragina izan du, berez pagadiek eremu
zabalagoa bete beharko bailukete. Era honetan, eremu hauetan larreak, otadi-txilardiak
eta batez ere espezie exotikoen baso-landaketak aurkitzen dira. Pagadiaren estaian uga-
rien aurkitzen diren landaketak alertzearenak dira (Larix kaempferi).

5. Haltzadiak:

Haltzadiak ur-ibilguen ertzetan eratzen diren basoak dira. Baso hauetan zuhaitz
espezie nagusia haltza da (Alnus glutinosa). Hezetasun oso altuko lurretara ongi molda-
tutako basoak dira eta ibaien uholde garaietan urpean egotera moldatuak dauden espe-
zie asko biltzen dituzte.

Haltzarekin batera, oso ugariak izaten dira Salix generoko zume eta sahatsak. Haue-
kin batera, sastrakak eta lianak ere ugariak izaten dira. Belarkarei dagokienez, iratze eta
ziperazeoak ugariak izaten dira, leku ospeletara ongi moldatutako beste belarkarekin
batera. Potentzialki baso hauek ibai eta erreken bazterretan aurkitu beharko genituzke,
baina gaur egun haltzadiek duten banaketa zeharo murriztua dago. Mantentzen direnek

10. irudia:
Haltzadiak ibaiertzean hazten diren basoak dira, lurzorua oso hezea deneko lekuetan.
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11. irudia:
Haritz amerikarra bertako haritza baino hazkuntza azkarragoko espeziea da eta

egur ustiaketarako landatzen da.

eragin antropiko nabaria dute, zeharo eraldatuak baitaude gizakiaren ekintzaren ondo-
rioz. Ibaien inguruko lurrak betetzen zituzten lehen eta gaur egun ibaien ertzeko zerren-
da oso estuak besterik ez dira geratzen. Nahiz eta beren egurra oso kalitate onekoa ez izan,
baso gehienak moztuta daude, haltzadiak ezartzen diren lurrak oso aberatsak baitira labo-
rantzarako. Ibaien kanalizazioak ere eragin oso negatiboa izan du haltzadietan, giza-ekin-
tza asko ibaien inguruan kontzentratzen direnez, ibaiertzak asko eraldatu baitira.

Beren egoera eraldatuaren beste adibide bat bertako espezie-konposizioa da, giza-
kiak ibaien ertzeko eremu hauetan espezie exotikoak landatu baititu, Platanus generoko
zuhaitzak kasu. Haltzadiak izatez oso aberatsak izan beharko luketen arren, baso haue-
tako espezie-aberastasuna askoz baxuagoa izaten da.

Haltzadiek duten berezitasun garrantzitsu bat lurzorua finkatzeko duten gaitasun
handia da. Haltzadiak moztuak izan diren eremuetan ibaiak egiten duen higadura asko
emendatzen da eta uholdeak gertatzeko arriskua ere handiagotu egiten da. Beraz, bere-
biziko garrantzia du baso hauen kontserbazioak.

6. Haritz ameriakarraren landaketak (Quercus rubra):

Haritz amerikarra (Quercus rubra) izaten da bertako zuhaitz nagusia, jatorriz iparra-
merikarra den eta bertako haritza baina hazkuntza azkarragokoa den espeziea. Landake-
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ta hauek estaia muinotarrean aurkitzen dira lurzoru silizeoetan. Haritz amerikarraren lan-
daketak, izatez Quercur robur-en harizti eta baso mistoen eremuak dira potentzialki.

Haritz amerikarra egurraren ustiaketarako landatzen da. Kalitate oneko egurra
ematen du, eta bertako haritzen aldean hazkuntza azkarragoa du. Hala ere, belar-geru-
za eta sastraka-geruza oso gutxi garatuak daude, batez ere landaketa helduak direnean,
basopeak nahiko soilak izanik. Dena den, landaketa gazteak maiz topatzen dira eta ber-
tan belarkara eta sastraka espezieak ugariagoak dira. Honez gain, baso hauetan egoten
den ganaduak basopeak oraindik ere irekiagoak izatea eragiten du.

Landaketa hauek modu dispertsuan agertzen dira Irungo udalerrian, baina aipatze-
koa da Enbidoko landaketa, duen tamaina handiagatik.

7. Gaztainadiak:

Gaztainadiak Castanea sativa espezieaz osatuak dauden basoak dira. Baso hauek
estai muinotarrean aurkitzen dira eta Quercur rubra haritz amerikarraren landaketekin
gertatzen den bezala, Quercur robur-en harizti eta baso mistoen eremu potentzialean.
Espezie honen jatorria Mediterranio ekialdekoa den arren, antzinatik dago Euskal
Herrian eta batez ere oso ugaria izan zen erromatarren garaitik duela gutxi arte, berta-

12. irudia:
Hostoak ematen ari den gaztaindia San Martzial mendiaren inguruetan.
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13. irudia:
Intsinis pinuaren landaketetan zuhaitzak altuera eta lodiera berekoak izaten dira,

baso natural batean gerta daitekeenaren kontrara.

ko jendearen elikagai-iturri nagusia baitzen. Nahiko baso itxiak eratzera iristen dira, eta
sortarazten duten itzalagatik basopea ez da oso garatua izaten.

Banaketari dagokionez, garai batean oso ugariak izan ziren baso hauek, baina egun
baso-orbain txikietara murriztuta daude egurra lortzeko moztu zirelako eta batez ere,
“tinta” izeneko gaitzak milaka ale hil zituelako. Gaitz honen adibide garbiak dira ba-
soetan ikusten diren enbor lehorrak.

8. Intsinis pinuaren landaketak (Pinus radiata):

Pinus radiata espeziearen pinu-landaketak dira. Pinudi hauek estaia muinotarrean
aurkitzen dira, potentzialki harizti azidofiloarena den estaian. Irungo udalerriari dagokio-
nez, lurralde osoan zehar sakabanatuta agertzen dira, baso misto eta belardi-larreekin bate-
ra mosaiko bat eratuz. Aiako Harria bezalako eremu altuetan espezie hau ez da landatzen.

Pinu hau, jatorriz Kaliforniakoa dena, oso modu egokian moldatu da bertako
klima eta substratura. Betetzen duen estaldurari dagokionez, EAEn basoez estalia dago-
en lurraldearen zatirik handiena landaketa mota honek betetzen du. Espezie hau haz-
kuntza azkarrekoa izanik, urte gutxitan egur merkea lortzeko erabiltzen da, eta bertako
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hostozabalekin konparatuz gero, bere egurraren kalitatea txarragoa da. Landaketa hauek
aurretik deforestatutako eremuetan nahiz larreetan ezartzen dira eta urte gutxian zuhaitz
garaiak eratzen dituzte. Hala ere, ez dute nahiko denbora izaten benetazko baso baten
egitura eratzeko, tamaina jakin bat lortzean moztu eta berriz ere landatzen baitira (30
urteren inguruan).

Baso hauetan aurkez daitezkeen espezieei dagokienez, aldakortasuna handia izaten
da basoa kudeatzeko eman den prozeduraren arabera. Landaketa batzuk, oso zainduak
direnak, oso landare-espezie gutxi aurkezten dituzte, erregularki adar mozketak, des-
brozeak eta basopearen garbiketak jasaten baitituzte. Gainera, pinuek egoera oso ona
aurkezten dutenez, sortzen duten itzala ilunagoa izaten da, basopeko landarediaren kal-
tetan. Beste landaketa batzutan berriz, pinuek egoera eskasagoa izaten dute, basoa ire-
kiagoa izaten da eta basopera eguzki gehiago sartzen denez basopea garatzen da sastra-
ka ugarirekin. Aipatu behar da belar geruza ez dela oso garatua izaten, pinu orbelak
belarkaren garapen egokia eragozten baitu. Landaketa hauetan, ohikoa da bertako espe-
zieen plantula ugari aurkitzea, haritzak esaterako.

9. Larizio pinuaren landaketak (Pinus nigra):

Pinus nigra espezieak osaturiko pinu-landaketak dira. Pinu espezie honek intsinis
pinuaren antzeko jokabidea eta baso-egitura eratzen du. Larizio pinuak estai muinota-

14. irudia:
Larizio pinua intsinis pinuaren oso antzekoa da, baina larizio pinua tenperatura bajuagoetara hobe

moldatzen denez, honen landaketak dira Aiako Harriaren inguran topatzen direnak.
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15. irudia:
Alertzearen adarra bere pinaburuekin

rrean kokatzen diren arren, estai honetako tokirik altuenak hartzen ditu, leku baxu eta
epelenak intsinisarentzako egokiagoak dira eta.

Espezie hau ere exotikoa da, Europa hegoaldekoa, mediterranio ingurukoa eta
modu egokian egokitu da bertako baldintzetara. Hazkuntza aldetik ez da intsinis pinua
bezain azkarra, baina intsinisarentzat kaltegarriak diren baldintzak hobeto jasaten ditu.
Gainera, prozesionaria beldarrek kalte gutxiago eragiten diote larizio pinuari. Gainon-
tzean, egurretarako landaketak direnez, hauek ere matarrasa bidez mozten dira.

10. Alertze landaketak (Larix kaempferi):

Larix kaempferi espeziearen konifero-landaketak dira. Landaketa hauek estai men-
ditarrean kokatzen dira, potentzialki pagoarena den eremuan. Jatorriz Asiakoa den espe-
zie honek egitura erregularreko baso hostoerorkorrak eratzen ditu Aiako Harriaren
magaletan, pagadi eta larreekin batera mosaiko bat eratuz.

Baso hauetan zuhaitzek enbor zuzenak eta adar gutxikoak garatzen dituzte eta hos-
toen estaldura ez da oso handia izaten. Gainera, neguan hostoak galtzen dituztenez,
basopea oso eguzkitsua izaten da. Horregatik, bertan belar-geruza oso garatua egoten da
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eta ganadua sarri bertaratzen da bazkatzera eta babes bila. Hori dela eta, sastraka-geru-
za oso eskasa izaten da.

Konifero landaketak izan arren, ez dute aurretik deskribatutako beste koniferoen
egitura aurkezten, beren hosto erorketaren ondorioz duten eguzkiztapenagatik eta gana-
duraren presentzia altuagatik.

11. Landaketa mistoak:

Landaketa hauek, hostozabal espezie ezberdinen nahasketak, konifero ezberdinen
nahasketak, nahiz konifero eta hostozabalen nahasketak izan daitezke.

Egitura aldetik oso aldakorrak izan daitezke, oso espezie ezberdinez osatuak egon
baitaitezke. Beraz, partaide diren espezieen eta kudeaketa motaren araberakoa izango da
basoaren egitura. Koniferoen nahasketa denean, gehienetan bi espezie izan ohi dira par-
taideak. Konifero eta hostozabalen nahasketen kasuan, bi baso moten arteko ezauga-
rriak elkar nahasten diren arren, orokorrean, baso misto baten basopearen antzeko kon-
posaketa aurkezten da. Ez dira oso ugariak mota honetako landaketak, eta landaketa
hauetako hostozabal espeziea haritz amerikarra izan ohi da.

16. irudia:
Irunen dauden landaketa mistoak oso gazteak dira eta sastrakadi itxura hartzen dute askotan.
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Ugarienak hostozabal ezberdinen landaketak dira, espezie exotikoez nahiz berta-
koez osatuak egon daitezkeenak. Bertan, partaideak 2 espezie edo gehiago izan daitez-
ke. Azken kasu honetan, bertakoak diren espezie ugari dira partaideak, jatorrizko baso
mistoa lortzeko ahaleginean. Hala ere, aipatu behar da, aztertu diren landaketen
gehiengoa oraindik landaketa gazteak edota experimentalak direla. Landaketa hauek
oso gazteak dira eta eite eskaseko zuhaitzak dituzte. Eguzkiztapena handia da ondorioz
eta ugariak dira belarkarak eta sastrakak, zuhaitzek oraindik behar bezalako itzalik ez
baitute eratzen.

Baso hauek estai muinotarrean sakabanaturik aurkitzen dira, potentzialki harizti
azidofiloaren eremuan. Baso potentzialeko landareak ugariak dira bertan, berezko basoa
birsortzeko dagoen ahalmenaren erakusgarri.

12. Bestelako landaketak:

Talde honetan aurretik deskribatutako taldeetatik kanpo dauden eta agerpen maiz-
tasun oso baxuko baso-landaketak sartzen dira. Azalera urriko gainerako espezieen lan-
daketak ere talde honetan sartu dira. Hainbat landaketa sartzen dira bertan, eukalipta-
diak eta batez ere konifero desberdinez osatutakoak: Pinus, Picea, Pseudotsuga, Chama-
ecyparis... generokoak batez ere.

Kokapenari dagokionez, landaketa hauen gehiengoa estai muinotarreko goialdean
eta estaia menditarreko behealdean topatzen dira, bi estai hauetan nagusi diren intsinis
eta alertze landaketen arteko eremuan hain zuzen ere.

Landaketa hauetan espezie dominatzaileak koniferoak direnez, egitura aldetik nahi-
ko pobreak dira, zuhaitzek itzal handia eratzen baitute. Kasu batzutan hain da itzala
handia, ez dela inolako sastraka nahiz belar-espezierik garatzen basopean. Honen adibi-
de argiak dira Lawson altzifreak (Chamaecyparis lawsoniana) eratutako landaketak.

II. Basobera

13. Otadi-Iratzedi-Txilardiak:

Iratzeek (Pteridium aquilinum), txilarrek (Erica spp.) eta oteek (Ulex spp.) propor-
tzio ezberdinetan parte hartzen duten landare-komunitateak dira. Kantauriar isurialde-
ko ohiko basobera da eta baso azidofiloen landare-jarraieraren partaide dira. Landare-
komunitate hauek mendi-magaletako lurzoru azidotan eta material silizeodunen gaine-
an kokatzen dira. Otadi-txilardi-iratzedien presentzia prezipitazio handiei ere zor zaie.
Kasu honetan, euri-urak lurzorua garbitzen du lurzoruak dituen elikagaiak eramanez eta
lurzorua txirotuz. Iragazkortasun gutxiko sailetan edo maila freatiko altuko guneetan
zohikaztegi txikiak, txilardi hezeak eta Molinia caerulea belardiak eratzen dira.

Otadi-txilardi-iratzedia oso gutxitan agertzen da landaredi potentzial modura.
Gehienetan komunitate hau agertzen deneko eremuetan hariztiak edo ameztiak izango
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lirateke landaredi potentziala. Gizakiak naturan izan duen esku hartze handiaren ondo-
rioz, aipatutako basoak egon beharrean otadi-txilardi-iratzedia azaltzen da.

Landare-komunitate honek hainbat egitura eta funtzio ditu bertan nagusi den lan-
dare-espeziearen arabera, hau da, oteek, txilarrek eta iratzeek duten estaldura-portzen-
taiaren arabera. Portzentaia ezberdinen arrazoia lurzoruaren ezaugarrien eta gizakiak egi-
ten duen kudeaketaren araberakoa da. Modu honetara, txilarrak lurzoru oligotrofiko eta
lehorretan nagusitzen dira eta otadiak lurzoru sakonagoetan. Iratzedi monoespezifikoen
agerpena, aldiz, gizakiak egiten duen erabilerari zuzenki erlazionatuta dago, iratzea
ganaduaren etzaleku gisa baserriko jardueretarako erabiltzen zenez, hau urtero moztu
eta jaso egiten baizen. Hala ere, gaur egun ohitura hau galduz doa.

Talde honetan sartzen dira sasi eta arantzadiak ere, basoaren jarraierako lehen eta-
petan agertzen diren landare-komunitateak direnak. Sasiak basoen bazterrak eta argiu-
neak estaltzeko ahalmen izugarria du. Sasi eta arantzadiak baso mistoetan agertzen dira
batik bat, baina harizti azidofilo eta ameztietan ere ager daitezke. Alde batetik, otadi-
-txilardi-iratzediekin alderatuz, lurzoru basikoa edo elikagaietan aberatsagoa dute gus-
toko, eta bestetik, sasi eta arantzadiek har dezaketen egitura askoz konplexuagoa da,
zuhaiska-geruza aberatsagoa baita.

17. irudia:
Otadi-iratzedi bat putreaitzeko magaletan.
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Egiturari dagokionez, otadi-txilardi-iratzedietan bi geruza ezberdin daitezke landa-
reen fisionomiari dagokionez. Alde batetik, bigarren mailako garapena duten sastrakak
aurkitzen dira eta bestetik belarkarak direnak. Lehenengoen kasuan arestian aipatutako
ote eta txilarrak dira nagusi, hala nola, Ulex europaeus, Ulex gallii, Erica vagans eta Erica
cinerea. Otea, arantza sendoak dituena, 2 metrotako altuera izatera hel daiteke eta txi-
larra aldiz, lurzoruaren altueratik ez da ia altxatzen. Badira ere beste hainbat espezie Eri-
cacae familikoak direnak, esaterako Calluna vulgaris eta Daboecia cantabrica, formazio
hauetan ere nahiko ugariak izatera irits daitezkeenak. Otadi-txilardi-iratzedietan ez da
arraroa Quercus pyrenaica ale oso gazteak ikustea ametza landaredi potentziala den
lekuetan. Landare belarkarak ugariak izaten dira ere.

Otadi-txilardi-iratzedien banaketa ordezkatzen duten basoaren banaketa-azalera
bera da. Era honetara, itsas mailako metro batzuetaik hasita 500-600m-raino aurkitzen
dira, baso eta belardi-larreen artean tartekaturik.

Asko eta asko izan dira desagerrarazi diren jatorrizko baso orbainak. Batzuk landa-
keta exotikoz ordezkatu dira eta bestetan otadi-txilardi-iratzedia hedatu da. Azken hau,
jatorrizko basoaren jarraieraren aurreko pausoa denez, basoaren mozketa gertatzen
denean, urte gutxira agertzen den landare-komunitatea da. Hau dela eta, landare-komu-
nitate hauetan inolako presiorik eragingo ez balitz aurretik moztutako amezti edota
hariztien birsotzea posible izango litzateke. Egurraren ateraketa egin eta lursail hauek
ganaduaren larraketarako erabitzen dira otadi eta txilardien kasuan, iratzedien kasuan
ordea, moztu egiten dira abereen ohe gisa eta nekazaritzarako ongarria lortzearren. Urte-
tik urtera iratzedia birsortuko da, hurrengo urtean erabilpen bera izanik.

Hala ere, hau ez da indarrean dagoen joera. Alderantziz, basoa moztu eta birsortu-
tako larrean gizakiak ganadua sartzen du. Ganaduaren presioa txikia bada larrea otadi-
txilardi-iratzedia izatera pasako da. Hau gertatzen bada, lursaila erabil ezina bihurtuko
da ganaduarentzat. Honen aurrean, mozketara edo sutera jotzen da berriro lursail hori
ganaduaren bazkaleku izan dadin.

Otadi-txilardi-iratzediaren aberastasun floristikoa oso garrantzitsua da, landare
zurakara eta belarkara anitz biltzen dituen komunitatea baita, landare-komunitate haue-
tan biltzen diren landare-espezieak espezifikoak izateaz gain. Aipatzeko da hemen
EAEko flora mehatxatuaren katalogoan espezie bakan bezala sailkaturik dagoen Daphne
cneorum espeziearen presentzia Irungo udalerriko otadi-txillardietan (ikus 5.4 Interes
bereziko landare-espezieak atala).

III. Komunitate belarkarak

14. Larre silizeoak:

Zonalde atlantiar eta subatlantiarreko muino eta mendi azidoetan garatzen diren
belardiak dira, bertan Agrostis curtisii gramineoa nagusitzen da. Landare belarkara siliziko-
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lez osaturiko landare-komunitatea da. Sakonera oso txikiko lurzoru silizeotan (harearri eta
granitoetan) kokatzen dira. Belardi hauek pagadiei eta ameztiei dagozkien lurzoru oligo-
trofoetan kokatzen dira eta txilardi oligotrofikoekin batera, mosaikoak sortzen dituzte.

Agrostis curtisii Poaceae familiako espezie hau nagusitasun handiz hedatzen da
belardi hauetan. Hedapenari dagokionez, lurzoruaren estaldura guztia betetzera hel dai-
teke, eta beste espezie batzuen presentzia egon badagoen arren, lor dezaketen estaldura-
proportzioa benetan da urria.

Beste belarkara-komunitateekin gertatu ohi den bezala, Agrostis curtisii belardiaren
egungo banaketa, bere banaketa potentziala baino handiagoa da gizakiaren eragina dela
eta. Landare-komunitate hau Aiako Harria eta Erlaitz inguruetan agertzen da. Amez-
tiaren mozketak gramineo honen hedatzea ahalbidetu du. Are gehiago, lurzoru txiro eta
azidoetan ezartzen diren otadi-txilardi-iratzediei eginiko etengabeko su-emateak Agros-
tis curtisii belardieen presentzia emendatu du.

Gizakiaren eragin honek xede bakarra du: lursail horiek ganaduaren bazkaleku iza-
tea. Agrostis curtissi-k eta bertako beste gramineoek duten birsortze-ahalmen handiak
eraginda, gizakiak urtetan zehar ganaduaren bazkaleku bezala kudeatu ditu.

18. irudia:
Larre silizeoak altuera handietan dauden larreak dira, honako hau Irumugarrietarako

igoeran aurkitzen da.
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Ganaduari dagokionez, kontu handia eduki behar da komunitate honetan sartzen
den abelburu kopuruarekin. Belardi hauek finkatzen diren lurzoruen txirotasuna eta
etengabeko higadura direla eta oso ondo kontrolatu behar da lursail hauek jasan dezake-
ten ganadu-zama. Ganadu gehiegiren presentziak komunitatearen gainbehera ekarriko
luke larraketa intentsitate altuagatik nahiz abelburuek lurzoruan eginiko zapalketagatik.

Alderantziz, ganaduaren presioa behar baino txikiagoa bada, belardia otadi-txi-
lardi-iratzedi bihurtuko da eta azken honi denbora ematen bazaio, amezti edo pagadi
bat birsortzera hel daiteke.

15. Albiztia:

Bertan behera utzitako belardi iraunkorrak izaten dira, hemen albitza Brachypo-
dium pinnatum gramineoa izaten da nagusi. Estai muinotarrean kokatzen dira, otadi-
-txilardi-iratzedi eta jatorrizko basoaren artean tartekaturik. Albitza substratu basiko
nahiz azidotan aurki daiteke eta lurzoruaren hezetasunari dagokionez, lurzoru lehor eta
azaletan nahiz heze eta sakonetan aurki daiteke. Hau dela eta, landare-espezie hau oso
erraz hedatzen da ezaugarri ekologiko ezberdinetara, hala nola, baso, otadi-txilardi-ira-

19. irudia:
Albitza bertan behera utzitako belardietan nagusitzen den espeziea da,

belardiari itxura zakarra ematen diona.
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tzedi, belardiak... Hala ere, espezie honek gogokoen duen giroa zelaiak dira bertan ia
monoespezifikoak diren belardiak osatuz.

Brachypodium pinnatum gramineoa, utzitako edo gutxi zaindutako belardietan
hedatzen da eta bertan lurzoruaren estaldura osoa hartzeko joera du. Landare-espezie
honek beste espezieei uzten dien lekua oso urria da eta landareak duen fisionomiagatik
komunitate honek itxura berezia hartzen du. Gainera, neguan albitzaren hosto zabalak
lehortzean mantendu egiten dira eta izaten duen kolore arre-horizta albiztiaren ezauga-
rria da. Albiztiek harizti nahiz baso mistoen jarraieran parte hartzen duten lehendabizi-
ko etapak dira, lurzoru basiko eta azidoetara moldatzeko duten gaitasuna dela eta.

16. Belardi-larreak:

Segabelardi eta larreak abeltzantzaren beharretara egokitutako zona baxutako belar-
diak dira. Era honetara, segabelardiak urtean birritan edo hirutan mozten diren belar-
diak dira eta larreak ganaduak bazkatzeko erabiltzen dituen belardiak dira. Gizakiaren
kudeaketaren arabera belardi hauek erdi-naturalak edo artifizialak dira. Belardi hauen
mantenuak hainbat jarduera eskatzen ditu, hala nola, simaurra botatzea, ongarriztape-
na eta mozketa. Jarduera guzti hauek baserriko lanetara egokitutakoak dira eta beraz,
belardi hauen kokapena baserrien kokapenarekin hertsiki loturik doa.

20. irudia:
Ongi garatutako belardia Bidasoako ibarrean.
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Belardiek jatorrizko basoen eremuak ordezkatu dituzte, horien artean, baso mistoa,
harizti azidofiloa, haltzadiak... Segabelardi eta larreen elikagai eta ur eskakizuna oso
handia izaten da. Hau dela eta, baso mistoak eskaintzen duen lur sakon eta basikoetan
kokatzen diren belardiak dira ekoizpen handiena dutenak. Harizti azidofiloen eremuan
ordea, lurzorua simaur bidez ongarriztatzen da eta haltzadien kasuan, aurretik drainatu
egiten dira. Ur eskakizuna, lehortea egoten den urte batzuetan izan ezik, ez da baldin-
tza mugatzailea izaten.

Belardi-larreetan, beste belardietan bezala, landare belarkarak dira nagusi. Landare
belarkara hauek larraketa, zanpaketa eta mozketari aurre egiteko hainbat egitura garatu
dituzte, hala nola, estoloiak, errosetak... Egitura hauen bidez landareek birsortzeko
duten ahalmena oso handia da.

Belardiaren kudeaketaren arabera landare-konposizioa ezberdina da, hau da, sega-
belardi eta larreetan burutzen diren jardueren araberakoa da (mozketa, ongarrizta-
tzea...). Elikagaietan aberatsa den lurzoruan esaterako, agertzen diren Fabaceae familia-
ko landare-espezieak ugariagoak izaten dira. Beste batzutan, hazkuntza azkarreko edo
proteina ekarpen handiko landare-espezieak ereiten dira.

Hala ere, ezin dira aipatu gabe utzi belardi-larreetan hain ugariak diren Poaceae
familiako espezieak. Gramineoak dira landare-komunitate hauen ezaugarri, espezie
kopuruarengatik, betetzen duten estalduragatik eta belardiari ematen dioten itxuraga-
tik. Izan ere, gramineoak dira modu arruntean “belar” izenez ezagutzen diren landareen
multzoa.

Belardi-larreek, otadi-txilardi-iratzedi eta zuhaitz landaketekin batera, Irungo uda-
lerriaren hedadura oso zabala hartzen dute. Komunitate hauek baserriaren bizitzari her-
tsiki daude loturik eta beraz, Irungo landa-lurretan nagusitasuna duten belardi motak
dira hauek. Baserriarekin duten lotura sendo honi esker mantenduko dira landare-
komunitate hauek.

Hala ere, belardi-larreek eskatzen duten etengabeko mantenua dela eta, desagertuz
doaz zuhaitz landaketei bidea emanez. Arestian aipatu bezala, gizakiaren jardueren
ondorioz sortutako komunitatea da eta bertan behera utziz gero berehala desagertzen
dira. Belardi-larreak kokatzen diren lurrak jatorrizko basoarenak dira eta basoak beraz,
bertan birsortzeko gaitasuna du.

17. Harkaitz silizeoetako komunitateak:

Landaredirik gabeko edo gutxiko barnealdeko amildegi, zoru arrokatsuak eta arro-
ka azaleramendu silizeoak dira eta bertan liken eta goroldioak izaten dira nagusi. Har-
kaitz silizeoetan hazten diren landareen bizi-baldintza oso gogorrak dira eta bertako lan-
dareak harkaitz artean sortzen diren zirrikituetan hazten dira. Gutxi dira molda daitez-
keen landare-espezieak, alde batetik lurzoru oso azaletan bizi behar direlako eta bestetik
izaera silizeoa duten harkaitzetan elikagai urritasuna nabaria delako.
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Irungo udalerrian aurkitzen diren harkaitz silizeoetako komunitateak granitoen
gainean daude kokaturik. Gainera, harkaiztiek duten kokapenarengatik baldintzak are
gogorragoak izango dira, haizearen eta uraren eragina zuzena baita.

Komunitate hauek oso urriak direnez eta muturreko balditzak jasan behar dituzte-
nez, harkaizti silizeoetako komunitateetan EAEko landare mehatxatuen katalogoan aur-
kitzen diren hainbat espezie agertzen dira: Huperzia selago subsp. selago, Asplenium sep-
tentrionale subsp. septentrionale eta Petrocoptis pyrenaica subsp. pyrenaica (ikus 5.4. Inte-
res bereziko landare-espezieak atala).

Zaila da harkaitzetara iristea eta ondorioz landare-komunitate hauen mehatxua ez
da oso handia izaten. Gune hauetara ganadua iris daitekeen arren, eragiten duten pre-
sioa oso urria da. Bestetik, gure lurraldean dagoen mendizaletasun handia dela eta,
komunitate honek kalteak jasaten ditu. Honen adibide da Irumugarrieta igoerako
bidea, mendizaleen zapalketagatik oso higatua dagoena.

18. Hezeguneak:

Ur kontinentalen lohietan sustraitzen diren Poaceae, Juncaceae, Cyperaceae eta
Typhaceae handiez osatutako landare-komunitateak dira. Landaredi mota hau putzutu-

21. irudia:
Harkaitz silizeoetako komunitatea harrailduretan hazteko moldatutako landare-espezieen taldea da.
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tako lurzorutan ezartzen da. Ureztatze-garaia urte osokoa edota behin-behinekoa izan
daiteke, maila freatikoaren arabera. Uraren presentzia aldakorrak eskakizun ezberdinak
dituzten hainbat espezieren presentzia ahalbidetuko du. Hainbat hezegune mota bereiz
daitezke eta Irunen aurki daitezkeenak jarraian deskribatzen dira:

Lezkadiak

Komunitatearen izena lezka landaretik (Phragmites australis) datorkio, hau izaten
baita nagusitzen den espeziea. Lezkadietan aurkitzen diren espezie gehienak helofitoak
dira, hau da, sustraiak substratuan finkaturik egonik beste egiturak airean dituzte. Lur-
zorua ureztatuta dagoenez eta lohitsua denez, sustraiek mekanismo bereziak sortu
dituzte hipoxiari, hau da, oxigeno eskasiari aurre egiteko eta oxigenoa eskuratu ahal
izateko.

Lezkadiak nabarmenki ezberdintzen dira paisaian, oso itsura bereziko landare-for-
mazioak baitira. Lezka 3 metrotako altuera izatera iris daiteke eta bere infloreszentzia
oso deigarria da. Gainera, errizoma bidez hedatzen da eta honen bidez lurzoruko azale-
ra handiak hartzen ditu beste espezieen presentzia zailduz. Oso espezie gutxi dira lezkak
nagusitzen direneko baldintzetara egokitzen direnak.

22. irudia:
Lezkadi trinkoa Santiagoaurrea irlaren ertzetan.
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Phragmites australis ez da lezkadietako espezie bakarra. Oso ohikoa izaten da lezka-
dietan Typha latifolia ezpata-ihia agertzea. Honek ere oso itxura berezia du, bere identi-
fikazioa begibistakoa izaten delarik.

Lezkadiak ur kontinentaletan agertzeaz gain, paduretan ere agertzen dira. Hala ere,
komunitatearen konposizioa ez da bera izaten. Paduretan lezkak gazitasun urriko ure-
tan hazten dira, gazitasunera moldatutako bestelako landare halofitoekin batera itsas
bazterreko komunitatean parte hartuz. Beste landare-komunitateetan gertatzen den
bezala, lezkadietan ere landare inbaditzaileen presentzia ukaezina da. Are gehiago, lez-
kadietan sortzen den hezetasun eta lurzoruaren izaeragatik espezie aloktono asko bertan
jatorrizkoa den landaredia ordezkatuz doaz. Espezie horien zerrenda amaigabea da:
Echinochloa crus-galli, Aster squamatus, Conyza bonariensis, Cortaderia selloana, Melilo-
tus albus, Oenothera spp., Paspalum dilatatum, Paspalum paspalodes, Cyperus eragrostis...

Irungo udalerrian aurki daitezkeen lezkadirik handienak Plaiaundiko Parke Eko-
logikoan aurkitzen dira, ur gazi nahiz ur gezako urmaheletan. Padurako landare-komu-
nitatearekin gertatzen den bezala, lezkadien birsorkuntza-tasa oso handia izaten da,
komunitate honetako landareak hazkuntza azkarreko belarkarak baitira. Urmahel han-
dien inguruan hainbat putzu daude eta bertan ere lezkadiak aurki daitezke. Putzu
hauek lehorte garaiak iristean lehortzera hel daitezke. Hau dela eta, bertan aurkitzen
den landare-konposizioa ezberdina izango da, eremu hauetan landare erruderalen pre-
sentzia emendatuz.

Ihidiak

Ihidiak Juncus generoko espezieak nagusitzen direneko hezeguneak dira. Hezegu-
neak izanik, maila freatikoa lurzoruaren altueran kokatzen da. Landare-komunitate
hauek lurzoru neutro eta azidoetan hazten dira eta haran-hondoetan aurkitzen dira
maiz. Askotan ekoizpena handitu nahiean ihidiak ongarritu egiten dira landare belar-
karen hazkuntza emendatzeko eta ganaduari bazka hobea eskaintzeko. Bestetan, ihidiak
drainatu egiten dira bertan nekazaritzarako lursailak ezartzeko. Komunitate hauek eli-
kagaietan oso aberatsak dira, ibaien uholde-lautadan kokatzen baitira eta ezaugarri
honek, nekazaritzarako leku ezin hobeak bihurtzen ditu.

Ihidietan landare belarkarak dira nagusi eta hau dela eta, larre gisa erabili ohi dira.
Bertan ganadua sartzen da eta honek egiten duen presioagatik mantentzen da komuni-
tate hau.

Ihidietan aurkitzen diren landare-espezieak bi motatakoak dira, urari moldaturik
daudenak eta belardietakoak direnak. Lehenak dira landare-komunitate honi fisonomia
(eta izena) ematen diotenak.

Irungo udalerrian Olakiñetan aurki daiteke ihidiaren adibide bat. Leku honetan
ganadua sartu da eta simaurraren eragina dela eta, belardi-larreetako espezieen presen-
tzia oso altua da.
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Ihidiak urari lotutako landare-komunitateak izanik, bertan gizakiaren presioa eza-
batuko balitz, haltzadia azkar asko birsotuko litzateke, ihidia haltzadiaren serieko fase
goiztiar bat baita.

Esfagnadiak

Esfagnadiak, Sphagnum generoko goroldioak nagusitzen direneko hezeguneak dira.
Goroldio hauek dira esfagnadiak eta zohikaztegiak garatzeko ingurune egokia sortzen
dutenak. Euskal Herrian ez da arrunta zohikaztegien presentzia, erliebea gogorra izanik
zaila baita hauek eratzeko beharrezkoak diren baldintzak aurkitzea, hala nola, draina-
dura gutxiko substratua, prezipitazio altua eta zohikatza pilatzea ahalbidetuko duen
leku laua. Horregatik, hobe da zohikaztegiez hitz egin beharrean esfagnadiez hitz egitea,
ez baitago zohikatzaren pilaketa nabarmenik.

Hezegune hauen ezaugarri orokorrak hezetasun iraunkorra, substratu azidoa eta
oxigeno eta elikagai eskasia dira. Bertako bizi baldintzak bereziak direnez, hor hazten
den landaredia baldintza horietara moldatutako espezieez osatuta dago. Esaterako, bal-
dintza oligotrofikoetara moldatuta dauden landare karniboroak aurki daitezke hemen,
Drosera rotundifolia, eta Pinguicula lusitanica esaterako (ikus 5.4. Interes bereziko lan-

23. irudia:
Efagnadiak beti urez asetuta daudeneko lurzoruetan garatzen dira ets Sphagnum generoko

goroldioak dira bertako ezaugarri nagusia.
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dare-espezieak atala). Aipatu beharrekoa da azken espezie hau EAEn mehatxaturik aur-
kitzen den espezie bat dela. Gainera, bertan ziperazeo espezie ugari aurkitzen dira.

Habitat berezi hauek garatzeko baldintza optimoak ipar eta erdialdeko Europan aur-
kitzen dira. Gure lurraldean, garai bateko erlikia gisa edota baldintza oso bereziak dituz-
ten txokoetara mugatuta geratu dira. Hemen baldintza optimoetan ez daudenez, hezegu-
ne hauek ez dute azalera handirik okupatzen eta gehienetan ez dira benetako zohikaztegi
bihurtzen. Komunitate berezi eta ahul hauek gerta daitezkeen edozein aldaketei erantzu-
teko ahalmen gutxi dute, eta beraz, berebiziko arreta behar duten komunitateak dira.

Zaila da esatea esfagnadi hauen kudeaketa nolakoa izan behar den, kasuz kasu ikusi
beharko bailitzateke zeintzuk diren bakoitzaren arrisku-faktoreak. Hezeguneetako arris-
ku-faktore potentziala ganaduaren presentzia dela aipatzen den arren, sarri onurak ere
ekar liezaioke esfagnadiari. Adibidez, Drosera intermedia EHAA (1998)-an bakan
modura izendatua dagoen esfagnadietako espezie berezia, asaldurak izan dituzten heze-
guneetan agertzen da, eta asaldura hauek ganaduaren eraginagatik izan daitezke. Beste
arrisku-faktore batzuen artean honakoak daude: hezeguneko uraren kanalizazioa, ur
emariaren aldaketa, koniferoen landaketak edo inguruko habitaten kudeaketa-teknikak.
Guzti hauek kontuan hartu beharko lirateke esfagnadia kudeatzerako orduan.

Orain dela gutxi arte, hezeguneen balio ekologikoaz jabetzen zirenak gutxiengoa
ziren. Beste herrialdeetan, hezeguneak gaixotasun iturri gisa ikusiak izan dira bertan sor-
tzen diren intsektu kopuru handiagatik. Gure lurretan ordea, hezeguneak lehortuak iza-
ten dira nekazaritzako lur gisa erabil ahal izateko. Gaur egun ikuspegi hau aldatuz doa.

Hezeguneak, padurak bezala, animalia askoren topaleku dira. Hegaztiek, narrastiek,
anfibioek... bertan aurkitzen dute beraien ugalekua, errulekua, babeslekua nahiz elikalekua.

19. Padura:

Padura ur gezak eta ur gaziak topo egiten duteneko lekua da. Itsasoaren eraginpean
egoteak komunitate honi ezaugarri bereziak ematen dizkio. Egunean zehar substratuak
dituen ureztatze-mailaren gora-behera etengabeek eta gazitasun altuak bertako bizidu-
nentzat ingurune berezia sortzen dute. Baldintza berezi eta gogor hauetan iraun ahal iza-
teko, bertan bizi diren landareek hainbat estrategia garatu behar izan dituzte.

Itsasoaren gazitasunari egokituriko landarediari flora halofitoa deritzo. Baldintza
hauetara egokitutako generoak urriak dira eta hauetatik nagusi direnak Chenopodiace-
ae familiari dagozkio. Bestetik, marearen eragin pean egoteak, paduran zehar oso ondo
ezberdintzen diren gerrikoak sortzea eragin du, itsasgora eta itsasbeherak sorturiko gra-
dientearen araberakoak direlarik.

Gerriko hauen bereizketa tokiko mikrotopografiaren araberakoa izaten da. Mikro-
topografia sinplea bada oso ondo antzemango dira gerrikoak. Gerriko hauek itsas lerro-
arekiko paraleloak dira eta beren zabalera maldaren araberakoa da. Mikrotopografia kon-
plexua bada ordea, ez da honelako banaketa argirik ikusten. Substratua itsas mailaren
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altueran dagoenez, zentimetro batzuen gora-beherak “irla- kanal” sistema eratzen du.
“irla” hauen inguruan beraz, kanalek osatutako drainadura-sistema konplexua eratzen da.

Substratuari dagokionez, limoa da nagusi. Ur gezak ur gaziarekin topo egitean, ese-
kiduran dakartzan partikulak erauzi egiten dira, hondoan sedimentatuz. Sedimentazio
honen ondorioz, elikagaietan oso aberatsa den substratua lortuko da eta honek ekosis-
temaren ekoizpena oso handia izatea ahalbidetuko du.

Arestian aipaturiko gerrikoak hauek dira:
1. Zostera noltii nagusitzen den gerrikoa
Beti ur azpian dagoen gerrikoa da hau. Soilik marea bizietako itsasbeheretan
ikus daitekeen gerrikoa da. Zostera noltii espezieak zelai handiak eratzen ditu.
2. Spartina alterniflora nagusitzen den gerrikoa
Egun guztian zehar itsasoak ureztatutako gerrikoari dagokio. Egitura dentso-
ak sortzen dituen Poaceae familiako Spartina alterniflora nagusitzen da. Egitu-
ra dentso honetan tartekaturik Salicornia sp eta Atriplex hastata agertzen dira.
3. Salicornia sp. nagusitzen den gerrikoa
Gerriko honen substratua hezea edo ureztatua egoten da egun guztian zehar.
Bertan kokatzen diren espezieak halofiloak eta nitrofiloak izaten dira, hala
nola, Salicornia generoko indibiduoak, Atriplex hastata, Aster tripolium...

24. irudia:
Plaiaundiko Parke Ekologikoko padura.
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4. Juncus maritimus nagusitzen den gerrikoa
Gerriko hau nahiko zabala da eta oso gutxitan ureztatzen du itsasoak. Juncus
maritimus espezieak orbain handiak eratzen ditu. Scirpus maritimus, Inula
crithmoides, Elymus sp, Halimione Portulacoides, Baccharis halimifolia eta abar
aurki daitezke bertan.
5. Milazkadia
Tamarix gallica zuhaiskak eratutako landare-komunitateak dira.

Aurretik aipatu diren gerrikoetan zerrendatutako espezie guzti hauek flora halofi-
loa osatzen dute. Itsasoaren eragina gutxitzen doan neurrian, gazitasuna eta ureztatzea-
ri hertsiki moldaturik ez dauden espezieen presentzia ugaritu egiten da. Era honetara,
Juncus maritimus nagusitzen den gerrikoan nahiz milazkadian, padurari ez dagozkion
espezieak ugariak izan daitezke.

Gazitasuna murriztean Phragmites australis agertzea oso ohikoa da. Helofito hau
gazitasun-kontzentrazio baxutan bizitzeko gai da. Nahiz eta substratuaren ureztatze-
maila baxuagoa izan, kantauriar klimak eskeinitako hezetasunak lezka leku hauetara
moldatzea bermatzen du. Gauza bera gertatzen da kainaberarekin (Arundo donax).

Helofitoez gain, gizakiak urteetan paduretan burutu dituen jardueren ondorioz,
agertzen diren landare erruderalen kopurua oso handia da. Gainera, ekosistema hauek
duten ekoizpen handiaren erantzule diren elikagaien presentzia handiak, ekosistema
eutrofizatu egiten du landare nitrofiloen presentzia ahalbidetuz. Era honetara, maiz
agertzen dira Melilotus sp., Paspalum paspalodes, Aster squamatus.... bezalako espezieak,
gazitasun baxua jasateko gai direnak.

Ezin da aipatu gabe gelditu gaur egun landare inbaditzaileek paduretan sortzen
duten landare-konposizioaren aldaketa eta ondorioz paisaia jasaten ari den eraldaketa.
Horietatik Baccharis halimifolia paduretako espezie inbaditzailea da nagusi. Plaiaundi-
ko Parke Ekologikoan nahiz Galera, Irukanale eta Santiagoaurrea irletan espezie halofi-
to iparamerikarraren presentzia esangarriki emendatuz doa. Cortaderia selloana, Budde-
ja davidii, Conyza bonariensis, Oenothera sp., Cyperus eragostris... espezie amerikarrak ere
ugariak dira bertan.

Paduraren banaketa gizakiaren jarduerekin zuzenki erlazionatuta dago. Gizakiak
ekosistema hauek betidanik ustiatu ditu, duten ekoizpen altua dela eta. Padurak elika-
gaietan oso aberatsak izanik nekazaritzarako gune bikainak dira. Honen adibide
Plaiaundiko Parke Ekologikoa da, urteetan zehar baratzez osaturiko gunea zena eta
berriz ere errekuperatzen ari dena. Gaur egun, Irukanale irla eta Santiagoaurrea irlaren
eremu batzuk dira giza-jarduera honen ispilu.

Hala ere nekazaritza ez da padura eraldatzen duen gizakiaren jarduera bakarra,
gune laua izateak, hirigintzarako gune aproposa bilakatzen baitu. Era honetara padura-
ren paisaia erabat eraldatua gelditzen da. Jatorriz padura izan beharko litzatekeen Fai-
saien uhartea esaterako, lorategi gisa kudeatzen da.
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Gaur egun, padura Plaiaundiko Parke Ekologikoan eta Galera eta Santiagoaurrea
irletan aurki daiteke berezko landare-komunitate bezala. Galera eta Santiagoaurrea irla-
ren zati handienean kanale sistema konplexuaz eratutako guneak dira. “Irla-kanale” sis-
temak itsasgora eta itsasbeheren eragin pean funtzionatzen du, bertako mikrotografiak
aurki daitezkeen espezien banaketa baldintzatzen duelarik.

Plaiaundiko Parke Ekologikoari dagokionez azpimarratzekoa da izan duen eralda-
keta. Parke Ekologikoaren izendapenarekin nekazal lur izateari utzi zion. Jatorrizko lan-
darediaren ahalmen erregeneratzailearen islada dira Itzaberria, Txoritegi eta San Loren-
zo irlen bilakaera.

Landareek sortzen dituzten orbain dentsoak eta substratu aberatsak fauna espezie
anitz eta kopuru handian egotea bermatzen dute. Materia organikoaren metaketa oso
handia da landarediaren berriztapen azkarragatik eta urak dakarren elikagaiengatik.
Materia organikoa limoekin nahasi eta kolore beltzeko buztina sortzen da eta bertan
poliketo eta ornogabe kopuru handia bizi dira, espezie ugariren elikagai-iturri nagusia
direnak, hegazti limikolak esaterako.

Padurak, hezeguneekin batera, hegazti espezie anitzen habitatak dira. Hegazti asko
biltzen dira ekosistema hauetan, bertan beharrezkoak diren elikagaiak nahiz babesa aur-
kitzen dituztelako.

Urteetan zehar padurek jasan duten presioa ikaragarria izan da, alde batetik, neka-
zaritzarako gune ezin hobeak direlako eta bestetik, gizakiaren aisialdiarekin eta hirigin-
tza-eremuekin oso erlazionatuak egon direlako. Gaur egun, itsasertzeko gune hauen
kudeaketa aldatuz doa pixkanaka-pixkanaka. Ekosistema hauek duten landaredia bere-
zia da eta hainbat hegazti, ornogabe eta abarren topaleku diren heinean, oso garrantzi-
tsua da euren babesa. Horren adibide Plaiaundiko Parke Ekologikoa dugu, RAMSAR
hitzarmean, Natura 2000 eta European Life proiektuan murgildua dagoena.

Azkenik, azpimarratzekoa da landare erruderal nahiz aloktonoen emendioa. Nagu-
siki, kalte handiena sortzen ari den espeziea Baccharis halimifolia da. Asteraceae fami-
liako espezie iparamerikar hau bertako espezieak ordezkatzen ari da abiadura izugarrian.
Ordezkatzea ez da solik Txingudiko badiara mugatzen, baizik eta kantauriar paduretan
berebiziko larritasuna duen arazoa da espezie honen inbasioa; honen adibide garbi bat
Urdaibaiko Biosfera dugu.

IV. Landaredi antropofiloa

20. Nekazal lurrak:

Soro eta baratzak lur aberatsetan kokatzen dira. Malda gutxiko zonak behar dituz-
tenez, bailara-hondoetan eta ibai-bazterretako alubioi metakin aberatsetan aurkitzen
dira batez ere. Plubiositatea altua denez, orokorrean ez dira artifizialki ureztatzen.
Ongarriztapenari dagokionez, orokorrean ongarri naturalen bidez ongarriztatzen dira.
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Talde honetan sartzen dira frutarbolen landaketak. Hauek, batez ere, sagastiak dira
eta eremu aldapatsuagoetan ere topa daitezke. Orokorrean sagasti hauek eta baratzeek
mosaiko bat eratzen dute baserrien inguruko lurretan, larre eta belardiekin batera. Bara-
tzak baserrien ondoko lur lauetan aurkitzen dira, eta sagastiak berriz, baratzentzako
aldapasuegiak diren eremuetan. Aipatu behar da gaur egun sagastiek ez dutela garai
bateko eremua betetzen, baina azpimarratu behar da sagasti gazteak ere topatu direla,
azken urteetan kultibo mota honek bultzada bat jasan baitu. Baratzen kasuan berriz,
nahiko ugariak dira, batez ere Bidasoaren ertzetako lur emankorretan, kasu askotan
padurari kenduriko lursailetan, hau drainatu eta gazitasuna kendu ondoren. Haltzadien
galeraren eragile nagusia ere nekazal lur hauen garapena izan da.

Lantzen diren espezieei dagokienez, barazki espezie ugariz osatutako baratze txiki
ugarien multzoak nahiz monokultibo sailak topatzen dira. Monokultiboen adibide
adierazgarriena artasoroak ditugu. Bertan, topatzen diren espezieei dagokienez, lantzen
diren espezieez gain, izaera nitrofiloa duten hainbat “belar txar” topatzen dira, batez ere
kudeaketa intentsibo bat eraman ez duten sailetan.

25. irudia:
Oso arrunta izaten da Irungo udalerrian baratz-sail txikiak topatzea nonahi.
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Azkenaldian ematen ari diren aurrerakuntzak direla eta, nekazaritza gero eta pro-
duktibo eta intentsiboagoa bilakatzen ari da. Ondorioz, garai bateko nekazaritza tradi-
zionala gero eta baztertuagoa geratzen ari da, nekazaritza moderno bati lekua utziz.
Honek landaredi naturalari eragin kaltegarriagoak ekartzen dizkio, ongarri artifizialen,
herbiziden eta pestiziden erabilera bultzatzen baitu, gero nekazal lur hauen inguruko
habitatera pasatzen direnak. Orduan habitat hauetako jatorrizko elikagaien zikloa eral-
datu egiten da eta ondorioz bertako landare-konposizioa ere aldatu egiten da, jatorriz-
ko komunitatearen oreka hautsiz. Beraz, gomendagarria litzateke nekazaritza intentsi-
boaren kasuan, bertako ekintzak kontu handiz zaintzea, naturari ahalik eta kalterik
gutxiena egiteko.

21. Komunitate erruderal-nitrofiloak:

Komunitate hauek giza-ekintzarekin zuzenean erlazionaturik dauden landare-espe-
zieek osaturikoak dira. Giza ekintzaren ondorioz eraldaketak jasan dituzten eremuetan
aurki daitezke, hala nola komunikabide sareen ertzetan, jatorri ezberdineko zabor eta
hondakinen metalekuetan, bertan behera utzitako lurretan, ganaduaren presentzia altu-
ko zonetan, nekazal lurren inguruko lurretan, herri eta hirietako eraikinetan... Oroko-
rrean, gizakiaren eragin zuzena jasaten duten lurretan, non elikagai asko pilatzen diren,
landare-espezie hauen agerpena bultzatuz.

Komunitate hauen kasuan, klimak, substratuak, altuerak eta antzeko faktorek ez
dute hainbeste eragiten, aurretik aipatuak dauden eremuetan ematen diren baldintza
zehatzetan garatzen baitira komunitate hauek.

Gizakiaren ekintza hauek ez balira gertatuko, komunitate hauetako espezieak beste
komunitateetan barreiaturik aurkituko lirateke soilik, beraiek garatzea ahalbidetuko
luketen eremu puntualetan, eta ez gaur egun gizakiaren ondorioagatik ikus daitezkeen
eremu zabalak betez.

Egiturari dagokionez, batez ere belarkarez osaturiko komunitateak dira, sastraka
batzuekin. Espezie guzti hauek oso kolonizatzaile azkarrak eta hazkuntza azkarrekoak
dira, aurkitzen diren lurraren elikagai ugariek lagundurik. Duten ezaugarri honegatik,
espezie hauetariko asko belar txar bezala ezagutzen dira. Gainera, bertakoak diren espe-
zieez gain, jatorriz kanpotarrak diren espezie inbaditzaile ugari ere topa daitezke, heda-
tze-ahalmen oso handia dutenak. Honen adibide argia dugu Cortaderia selloana grami-
neo amerikar handia, eremu eraldatuetan gero eta hedatuagoa dagoena.

Irunen duten kokapenari dagokionez, batez ere udalerriko eremurik baxuenetan
dira ugarienak, bertan kontzentratzen baita komunitate hauek garatzeko baldintza ego-
kia sortarazten duen giza jardueraren zatirik handiena. Mendialdeari dagokionez, berta-
ko landarediak ez du hainbesteko giza eragina eta eremu honetan ganadua da batez ere
landaredi honen agerpenaren eragile nagusia, nahiz eta hedadura handiko komunitateak
eratu ez. Hala ere, udalerriko eremu osoan maila handiago edo txikiagoan giza eragina-
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ren presentzia badagoenez, oso arraroa da espezie erruderal-nitrofilorik agertzen ez den
komunitate bat topatzea.

22. Parkeak eta lorategiak:

Parke eta lorategiak gizakiak diseinatu dituen eta hiri zoruan kokatzen diren ber-
deguneak dira. Irungo udalerrian, gure lurraldeko hainbat udalerrietan bezala, hirian
barneratu diren landare-multzoak da. Landare-multzo honen osaera guztiz artifiziala da.
Ehundaka urte dira gizakiak landareen edertasunaz jabetu zela eta gaur egun, edertasun
horretaz baliatzen da hirigunea begibistarako atseginagoa izan dadin.

Eremu hauek aisialdiarekin hertsiki daude lotuta. Bertara hurbiltzen den jende
kopurua oso handia da, hamaika erabilpen ematen zaizkielarik: jolastokia, pasealekua,
topalekua, kirola egiteko tokia...

Gainera, landare-multzo hauek hiriaren birika dira. Hiriko jardueren ondorioz sor-
tzen diren poluitzaileen filtro gisa jokatzen dute, hirian arnasten den aire-kalitatea
emendatuz. Ez da ahaztu behar parke eta lorategiak hainbat animaliaren bizileku direla
eta beraz, ezaugarri honek euren garrantzia emendatzen du.

26. irudia:
San Martzial ermitako atsedenlekua.
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Azkenik, aipatu behar da garai hauetan hiri bateko parke eta lorategietaz hitz egi-
ten denean zuzenean hiriko bizitza-kalitateaz hitz egiten dugula, geroz eta gehiago jabe-
tzen ari baikara berdegune hauek hiriari eskeintzen dioten aberastasun floristiko nahiz
paisajistikoaz. Hiriko berdeguneak hiriko egituraren ezinbesteko osagarri direnez,
beraien mantenua oso garrantzitsua da.

5.3. LANDARE-KOMUNITATEEN AZALERAK

Lan honen xedea azaldutako landare-komunitateen kokapena zehazteaz gain, komuni-
tateek denboran zehar duten bilakaeraren islada izan nahi du. Honetarako, 2003. urte-
an Irungo udalerrian kokaturik dauden landare-komunitateen azalerak neurtu dira,
gerora izan ditzaketen aldaketetaz jabetu ahal izateko.

Landare-komunitate bakoitzaren azalerak batu egin dira eta komunitate bakoitza-
ren hedadura lortu da. 2. taulan ikus daitekeen bezala azalera handien hartzen duen
komunitatea baso mistoak dira 920,32 Ha-rekin. Ondoren belardi-larreak (800,80 Ha),
komunitate erruderal-nitrofiloak (716,32 Ha), Intsinis pinuaren landaketak (491,95
Ha) eta otadi-txilari-iratzediak (293,26 Ha). Bestalde, azalera txikiena duen komunita-
tea hezeguneak dira 3,16 Ha-rekin.

2. taula.
Landare-komunitate bakoitzaren azalerak hektareatan.

LANDARE-KOMUNITATEAK AZALERA (Ha)

Baso mistoak 920,32
Belardi-larreak 800,80
Komunitate erruderal-nitrofiloak 716,32
Intsinis pinuaren landaketak (Pinus radiata) 491,95
Otadi-Txilardi-Iratzediak 293,26
Haritz amerikarraren landaketak (Quercus rubra) 221,72
Harizti azidofiloak 192,12
Alertze landaketak (Larix kaempferi) 115,47
Nekazal lurrak 86,82
Landaketa mistoak 55,99
Parke eta lorategiak 47,28
Larizio pinuaren landaketak (Pinus nigra) 44,41
Pagadi azidofiloak 31,47
PLAIAUNDIKO PARKE EKOLOGIKOA 25,79
Bestelako landaketak 19,62
Larre silizeoak (Agrosti curtisii) 17,96
Padurak 16,75
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LANDARE-KOMUNITATEAK AZALERA (Ha)

Haltzadiak 13,69
Ameztiak 10,77
Milazkadiak 7,19
Gaztainadiak 5,35
Albiztiak (Brachypodium pinnatum) 4,26
Harkaitz silizeoetako komunitateak 3,55
Hezeguneak 3,16

5.4. INTERES BEREZIKO LANDARE-ESPEZIEAK

Ikerketa eremuan hainbat espezie aurki daitezke interes berezikoak direnak bai bere
banaketa-eremuaren mugan aurkitzen direlako edo kopuru murritzetan daudelako.
Deskribapenekin batera espezie bakoitzaren irudiak eta aurkitzen direneko poligonoa-
ren irudiak aurkezten dira.

➤ Asplenium septentrionale subsp. septentrionale (L.) Hoffm.

27. irudia:
Asplenium septentrionale subsp. septentrionale espeziearen esporofitoa.
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Aspleniaceae familiako iratze hemikriptofitoa da, errizoma herrestaria garatzen
duena. Frondea 15 cm-rainokoa izan daiteke. Peziolo luzea du, tentea eta kolore berde-
koa. Hosto-laminak adarkadura dikotomikoa du eta 2-4 segmentu izan ditzake, tamaina
desberdineko zatiekin. Kasu bazutan ile gabeko lobulu koriazeo batzuk gara ditzake.
Soroek egitura linearra aurkezten dute eta hosto-laminaren azpikalde osoa betetzen dute.
Esporulazioa ekaina eta iraila artean gertatzen da. Bere habitata harkaitz silizeoak izan ohi
dira, bertako zirrikituetan bizi baita. Euskal Herrian duen banaketari dagokionez, espe-
zie oso bakana da. Irunen Aiako Harriako mendiguneko granitoetan aurkitzen da.

➤ Huperzia selago subsp. selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.F.P. Mart.
Lycopodiaceae familiako iratze kamefitoa da, nahiz eta kasu batzutan hemikripto-

fito bezala jokatu, 5-25 cm-ko tamainakoa izaten da. Adarkadura dikotomikoa du, bai
sustraietan bai zurtoinetan. Zurtoin laburra du, adarkadura dikotomiko erregularreko
adarrekin. Adarrek hosto ugari dituzte, berde ilunak nahiz horiskak izan daitezkeenak.
Uztaila-iraila artean giltzurrun formako esporangio horiak garatzen ditu hostoen gal-

28. irudia:
Asplenium septentrionale, Huperzia selago eta Petrocoptis pyrenaica espezieak

aurki daitezkeen poligonoa.
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tzarbeetan, dehiszentzia apikalarekin. Harkaiztietako zirrikitu hezeetan aurkitzen da.
EAEko flora mehatxatuaren katalogoan interes bereziko espezie bezala sailkaturik dago.
Aiako Harria mendiguneko granitoetan aurkitzen da.

➤ Petrocoptis pyrenaica subsp. pyrenaica (J.Bergeret) A.Braun ex Walpers
Erroseta itxurako landare iraunkorra da, Caryophyllaceae familiakoa eta 20 cm-ko

tamainakoa izaten da. Landarearen oinaldean peziolo zahar iraunkorrak aurkezten ditu,
hostoak iletsuak dira eta kolore txuri edo arrosa ahuleko loreak garatzen ditu maiatza
eta abuztua bitartean. Hazi beltz txikiak garatzen ditu. Bere habitata harkaitz silizeoe-
tako zirrikituak dira. EAEko flora mehatxatuaren katalogoan espezie bakan bezala sail-
katurik dago. Aiako Harria mendiguneko granitoetan aurkitzen da.

29. irudia:
Huperzia selago esporofitoa (Argazkiaren egilea: Ana Urkizu).
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➤ Daphne cneorum L.
Sastraka kamefito hostoiraunkorra da, Thymelaceae familiakoa eta 0,5m-ko altue-

ra hartzera irits daiteke. Adar luze, mehe eta malguak ditu, nahiko etzanak, landareari
itxura karakteristikoa ematen diotenak. Adaska gazteak grisak eta iletsuak dira. Hosto-
ak eseriak eta larrukarak dira, itxura borobil-luzeskakoak. Martxo-ekainean loreak ada-
rren muturretan garatzen ditu, lore-sortak eratuz. Oso usaintsuak dira, kolore arrosa-
koak eta kolore arreko fruituak garatzen dituzte. EAEko flora mehatxatuaren katalogo-
an espezie bakan bezala sailkaturik dago. Pagogaña eta Erlaitz-eko larre eta otadi-txilar-
dietan aurkitzen da eta bertan nahiko ugaria da.

30. irudia:
Petrocopsis pyrenaica subsp. pyrenaica loraldian (Argazkiaren egilea: Estibalitz Arbelaitz).
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31. irudia:
Daphne cneorum sastraka loraldian.

32. irudia:
Daphne cneorum espeziea aurki daitekeen poligonoak.
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➤ Cochlearia aestuaria (J. Lloyd) Heywoodin
Erroseta itxurako landare hemikriptofitoa da, Brassicaceae familiakoa eta 25-40

cm-ko tamaina har dezakeena. Oinaldeko hostoek forma borobildua aurkezten dute,
peziolo luzearekin. Apirila-maiatzan loratzen da. Loreak brasikazeoetan tipikoak diren
sortatan ditu eta kolore zurikoak izaten dira. Fruituak borobilduak izaten dira, barruan
4-6 hazi marroi-gorriskekin. Paduretako limo eta buztin gazi-gezetan aukitzen da, tal-
deak eratuz. Espezie hau Txingudiko badiako paduran aurkitzen da.

33. irudia:
Cochlearia aestuaria
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➤ Pinguicula lusitanica L.
Erroseta itxurako landare karniboro hemikriptofitoa da, Lentibulariaceae familia-

koa da eta 5-15 cm-ko tamaina du. Hosto zuriskak ditu eta horien gainazala itsaskorra
izaten da. Lore zuriska txikiak ditu, eta apirila eta iraila artean loratzen da. Zohikaztegi
eta iturburuetan aurkitzen da, gehienetan lokatz gainean. Banaketa-area eremu Atlan-
tiarrera mugatuta dago, zona heze eta ez oso hotzetara. Populazioaren tamainari dago-
kionez inoiz ez da ugaria, bizi-baldintza ekologikoak oso mugatuak baititu. EAEko flora
mehatxatuaren katalogoan interes bereziko espezie bezala sailkaturik dago. Irunen Erre-
kaletako esfagnadian soilik aurkitzen da espezie hau.

34. irudia:
Cochlearia aestuaria espeziea aurki daitekeen poligonoak.
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35. irudia:
Pinguicula lusitanica landare-espeziea nitrogenoan pobreak diren lurzoruetara

egokitutako landare karniboroa da.

36. irudia:
Pinguicula lusitanica espeziea aurki daitekeen poligonoa.
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➤ Soldanella villosa Darracq ex Labarrère
Primulaceae familiako landare iraunkorra da. Bere errizomatik 5-15 cm-ko pezio-

lodun hostoak garatzen ditu eta hosto hauek guruin txikiak izaten dituzte. Hostoa gil-
tzurrun formakoa izaten da eta oinaldean eskotadura bat izaten du gehienetan, batez ere
hosto helduetan. Apirila eta maiatza artean unbela formako infloreszentzia garatzen du.
Loreak kolore arrosakoak dira. Landare silizikola izanik, lur silizeo itzaltsuetan eta heze-
tasun maila altuko zonetan agertzen da, erreka bazter eta esfagnadietan. EAEko flora
mehatxatuaren katalogoan espezie bakan bezala sailkaturik dago. Enbido inguruko erre-
kazuloetan aurkitzen da, Meazuriko ursaltoaren inguruan.

37. irudia:
Soldanella villosa loraldian.
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➤ Zostera noltii Hornem.
Landare belarkara bizikorra da. Kostaldeko paduretako lokatzetan errotzen da, eta

itsasbeheretan azaleratzen diren zurtoin tenteak ditu, baina itsasgoretan urpean geratzen
dira. Lokatz azpian errizoma ahul eta adarkatuak garatzen ditu. Hostoak zurtoin mal-
guetan ageri dira, txandaka. Landarea ekaina eta iraila bitartean loratzen da, baina ez da
ia igartzen. Antzinako aipu fidagarri batzuen arabera, iraganean euskal itsasadar guztie-
tan bizi omen zen. Egun bi estuariotan dirau bizirik, bata Bizkaian eta bestea Gipuz-
koan. Belardiak eratzen ditu estuarioetako hondo lohitsuetan, itsasgoran urazpian gera-
tu, eta itsasbeheran azaleratzen direnak. Azken bi mendeetan eraldaketa larriak gertatu
dira EAEko paduretan. Horrek estuarioetako habitatari lotutako hainbat landare pixka-
naka desagertzea eragin du. Iraun duten populazioak kontserbazio-egoera desberdine-
tan daude: Bizkaikoak oparo eta indartsuagoak dira, Gipuzkoakokin alderatuz. Ezin-
bestekoa da padurak kontserbatzea landare honek eta antzeko ekologia duten beste
batzuek bizirik jarraitzeko. Espezie honen banaketaren poligonoak Plaiaundiko parke
ekologikoko landaredi-mapan ikus daitezke (5.6 azpiatala).

38. irudia:
Soldanella villosa espeziea aurki daitekeen poligonoa.
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2003. urtean, maiatzaren 20ko aginduaren bitartez EAEko landare mehatxatuen
zerrendari espezie berriak atxikitu zitzaizkion. Horien artean Plaiaundiko parke ekolo-
gikoan aurkitzen diren Salicornia obscura, Salicornia dolichostachya eta Juncus acutus
espezieak aurkitzen dira.

5.5. HABITAT EDO TOKI GARRANTZITSUAK

Meazuriko ursaltoa

Meazuri errekak eratzen duen ursaltoa ikusgarria da. Erreka hau Aiako Harriako
Irumugarrieta azpian sortzen da eta Enbidotik barrena Irungo Meaka auzora doa.
Bide horretan zehar errekaren ubideak oso salto handia egiten du, 300 m-ko desni-
belarekin eta tarte oso labur batean. Ur-saltoak berak duen edertasunaz gain, bertako
landaredia ere berezia da, baso mistoaren egoera oneko adibide bat aurkitzen baita

39. irudia:
Zostera noltii espezieak azalera txikiko belardiak osatzen ditu Plaiaundin.

71I r u n g o u d a l e r r i a r e n l a n d a r e d i - m a p a

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 71



bertan. Honetaz gain, bertan mehatxaturik aurkitzen den Soldanella villosa espeziea
ere topatzen da.

Endarako hariztia

Irungo harizti azidofiloaren adibide garrantzitsuena Endara ibaiaren haranean
dugu. Harizti hau berezia da, hedadura nahiko handia baitu. Honen arrazoi nagusia
bere kokapena da, bertaratzea oso zaila baita. Malda oso handiak ditu eta gainera, subs-
tratua ez da batere egonkorra, harri solte ugarirekin. Baso mozketak eskala txikian egin
dira, ez baitago makina handiak bertara sartzeko modurik eta eremu honetan espezie
kanpotarren landaketak egitea oso zaila da, basogintza oso nekeza baita. Guzti honen
ondorioz, basoa ongi garatua dago, espezie ugarirekin eta tamaina politeko zuhaitzekin.
Harizti honen beste berezitasun bat bere osaera floristiko bitxia da, Arbutus unedo gur-
bitza bertan nahiko ugari aurkitzen baita. Gurbitza nahiko espezie termofiloa dugu, eta
hego orientazioko maldetan ugaria da, kasu batzutan haritzak jaio ezin diren zonetan
basotxoak eratzera iristeraino.

Antxotesaroiako esfagnadia

Irunen esfagnadi bakarra aurkitu da, Antxotesaroian. Honetaz gain, esfagnadi
baten ezaugarrietara hurbiltzen diren eremu batzuk aurkitzen dira, lurreko hezetasun-
maila altuagatik eta erakusten dituzten espezie batzuen presentziagatik. Hala ere, ez dira
esfagnadi bezala kontsideratu eta kasu hauetan beraiek aurkitzen diren komunitateetan
ohar gisa jasotzen da euren presentzia. Antxotesaroiako esfagnadi honetan ganaduraren
presentzia oso ohikoa da. Hori dela eta, nahiko zapaldua aurkitzen den arren, espezieei
dagokienez, bertan aurkitzen diren esfagnadietako espezieak kontuan hartzen badira,
oso aberatsa da. Horien artean landare haragijaleak aipa daitezke, Drosera rotundifolia
eta Pinguicula lusitanica kasu. Azken hau EAEn mehatxaturik aurkitzen den espeziea
da. Gainera, mota honetako esfagnadiak Europako Arteztarauaren arabera babestu
beharreko habitatak dira. Aipaturiko arrazoi hauek direla eta, berebiziko garrantzia du
esfagnadi hau kontserbatzeak.

Endarlatza-Bidasoako baso mistoa

Endara ibaiaren amaieran eta Bidasoa ibaiaren ertzean, Irun udalerriko hego-
ekialdeko erpinean, baso misto berezi bat aurkitzen da. Baso honek duen berezita-
sun nagusia bere espezie-konposizioa da, orokorrean klima atlantiarreko baso misto
arruntetan aurkitzen ez diren espezie bitxiak baitaude bertan, garai bateko klima
epelago baten arrastoa direnak. Hala nola, gurbitza (Arbutus unedo), erramua (Lau-
rus nobilis) eta ezpela (Buxus sempervirens) bezalako zuhaiska hostoiraunkor medite-
rraniarrak topa daitezke bertan. Geografikoki eremu epelean eta toki babesean da-
goenez, bertan beste lekuetan haziko ez liratekeen espezie hauek mantendu egin dira
Euskal Herrian, klima epelagoa zegoen garaitik gaur eguneraino. Beraz, flora honek
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duen izaera erliktikoa dela eta, garrantzi handikoa da eremu honetako espezie hauek
mantentzea.

Aiako Harria

Iruni dagokionez, Aiako Harriako Irumugarrieta tontorra barneratzen da udale-
rrian. Granitozko egitura geologiko bitxia da, harkaizti eta amildegi ugarirekin, eta
mota honetako egitura granitikoa bakarra da Euskal Herrian. Hain geologia berezia aur-
kezten duenez, egoera jakin hauetara moldaturiko landaredia dago, gehienak arroketa-
ko zirrikituetara bizitzera moldatuak daudenak. Horien adibide ditugu Huperzia selago,
Asplenium septentrionale eta Petrocoptis pyrenaica, arroketako espezieak, batere arruntak
ez direnak.

Galera eta Santiagoaurrea irlak eta Plaiaundi

Ur geza eta ur gazi arteko topaleku hauek Euskal Herrian gelditzen diren paduren
erakusgarri dira. Txingudiko badian kokatzen dira eremu hauek. Ekosistema hauek
gure lurraldean duten hedadura txikiagatik bereziki zaindu beharreko zonaldeak dira.
Urteetan zehar lur eremu hauetan nekazaritza nagusitu da baina denboraren poderioz,
jatorrizko landaredia birsortuz joan da. Honen arrazoia, alde batetik, Plaiaundi Parke
Ekologikoa izendatu delako, eta bestetik, nekazal lurrak desagertuz joan direlako. Era
honetan, jatorrizko landaredia bere lekua hartzen joan da. Bertan kokatzen diren lan-
dare-espezieak baldintza oso gogorretara daude moldaturik eta hau dela eta, eremu
hauek interes botaniko handikoak dira. Gainera ekosistema hauek hegazti askoren
topalekua dira.

5.6. PLAIAUNDIKO PARKE EKOLOGIKOKO LANDAREDI-MAPA

Plaiaundiko Parke Ekologikoa Interes Bereziko Lekua izateagatik, eskala finagoko mapa
bat burutu da, 1:5.000 eskalan hain zuzen ere. Bertan eremu honetako komunitateak
zehazki irudikatu dira eta mapa nagusiarekiko ezberdinak dira. Jarraian azaltzen dira
landare-komunitate hauen deskribapenak. Komunitate hauek bereizteko irizpidea Mea-
zak (2000) bere lanean erabilitakoaren moldaketa bat izan da.

Baso mistoak:

Kasu honetan, haritz kanduduna (Quercus robur) nagusi den baso komunitate mul-
tzoa da. Baso mota honetan zuhaitz geruzak tamaina eta estaldura handiak izan ditzake
eta espezieetan oso aberatsa izan daiteke. Basobera kasurik gehienetan bereziki aberatsa
da, lurzorua landare esziofilo, higrofilo eta termofiloz estalia egoten delarik. Baso misto
komunitatea, inguru hauetan bereziki bailaren behealdean topatzen dugu, ur eskuraga-
rritasuna altuagoa eta lurzorua sakonagoa den tokietan. Ezaugarri bereizgarri eta deiga-
rriena, geruza guztietan aurki daitekeen espezie aberastasuna da.
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Plaiaundiko Parke Ekologikoaren kasuan, kontutan hartu behar da landaredia
garatzen ari dela eta oraindik jarraieraren lehen urratsetan aurkitzen dela. Baso mistoa
eratzen duten espezieak oso ale gazteak dira. Beraz, hemen ezin daitezke benetako ba-
soak aurkitu, bertako aleek ez baitute zuhaitz izateko behar duten tamainarik. Dena
den, nahiz eta “basoa” oso gaztea izan, basoberan agertzen den komunitatea oso joria da
espezieetan.

Belardi hezeak:

Belardiak, animalien bazkatarako gizakiak kudeatutako belardiak dira eta isurialde
atlantiarreko paisaiaren elementu bereizgarrienetako bat da. Komunitate hauetan,
Plaiaundin gertatzen den bezala, lurzorua limotsua denean eta maiz urez asetzen denean
ihiak ager daitezke, bai eta espezie higrofiloak ere.

Kasu honetan, Plaiaundiko Parkea jendearen atseden leku bezala ere erabiltzen
denez, bertako hainbat eremu bereziki belardi izateko kudeatzen dira, adibidez, ibilbi-
deen ertzak edo interpretazio zentroaren aurrean dagoen belardia.

Haltzadiak:

Haltzadiak, ur geldoz erdi-ureztatutako lurzoruetan hazten dira eta lurzoru mota
honetan materia organikoak bertan pilatzeko joera du. Zuhaitz geruzan haltza da nagu-
si eta belar geruzan iratzeak eta Carex generoko landareak.

Haltzadietan ez ezik, parke guztian zehar lurzoruak oso hezeak dira eta maiz ego-
ten dira asetasun-mailatik hurbil. Horregatik, maiz baso mistoetan haltzak ere ikus dai-
tezke eta zaila izaten da baso mistoa eta haltzadia bereiztea. Bi komunitateen artean
muga jartzerako orduan, nagusitzen den zuhaitz-espeziea kontutan hartzea baino, beste
irizpide bat jarraitu da: euri-urak biltzen direneko zona hartu da haltzadi modura.

Hareetako komunitateak:

Komunitate hauek itsas korronteak sortutako harea-barratan hazten dira. Zonaren,
urarekiko distantziaren, mikrotopografiaren... arabera; estaldura maila desberdinak ikus
daitezke eta espezie desberdinak agertuko dira.

Harea barra hauetan material limotsuen kopurua oso handia izaten da eta ez dira
soilik hareetako komunitateetan ohikoak diren espezieak agertzen. Hauetaz gain espe-
zie erruderal eta nitrofiloak agertzea ere oso ohikoa izaten da, batez ere, nekazal lurrez
inguraturiko zona batean gaudela kontutan hartuz.

Itsas ihidiak:

Kantauri aldeko padura guztietan agertzen den komunitatea. Juncus maritimus
espeziearen kolore berde ilunari eta ehundura bereziari esker atzemangarria da eta gerri-
ko bat osatuz, beste hainbat espezieekin, hareatzen goialdeetan kokatzen dira.
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Plaiaundiko Parke Ekologikoan dagoen topografia dela eta gerriko hau oso estua da
eta askotan Juncus maritimus espeziea Halimione portulacoides espeziearekin nahasturik
agertzen da. Hori dela eta, lan honetan bi espezieak komunitate bakar batean bildu dira,
nahiz eta beste lan batzuetan komunitate desberdintzat hartu (Aseginolaza et al., 1986;
Meaza, 2000).

Lahardiak:

Laharrez edo sasiez (Rubus ulmifolius) osatutako komunitate zuhaiskara da, ia guz-
tiz zeharka ezina. Garai batean oso erabiliak izaten ziren isuralde atlantiarreko paisaian
horren ohikoak ziren hesi-biziak eratzeko.

Lahardiak, belardien eta basoaren arteko pausoa izaten dira jarraieran eta beste bie-
kiko komunitate bereizgarri bat osatzen dute, flora eta fauna propio bat dutelarik.

Lezkadiak:

Lezka (Phragmites australis) nagusi deneko komunitateak dira hauek eta bertan bes-
telako espezie gutxi garatzen dira. Ur gezak eta gazi-gezak dauden lekuetan hazten dira
eta berebiziko garrantzia dute hezeguneetako faunarentzat.

Lurzoru biluzia:

Landarediaren estaldurarik ez dagoen edo hau oso urria den zonak dira hauek, par-
keko aparkalekua edo San Lorenzo Urmaheleko uharteetariko bat kasu.

Sahasti-milazkadiak:

Milazka (Tamarix gallica), inguru hauetan gehienetan zuhaiska gisa ageri dena,
paduretako gazitasun eta hezetasun baldintzak hoberen jasaten dituen zuhaitz espeziea
da. Ura gezagoa den inguruneetan milazkarekin batera Salix atrocinerea sahats-espe-
ziearen aleak azaltzen dira.

Spartina sp. eta Salicornia sp. gerrikoa:

Spartina generoaren gerrikoak marea goran urpean geratzen diren espezie gutxiko
komunitateak dira, zeintzuetan Spartina maritima gramineoa den nagusi. Landare-espe-
zie hauek paduretako limo eta buztin bigunak finkatzen dituzte. Salicornia generoko
espezieak aldiz, marea beheretan uretatik at geratzen diren lur hareatsu egonkorrak
estaltzen dituzte, eta Spartina generoak utzitako soiluneetan dauden ur geldoko kube-
ten ertzetan hazten da.

Itsas ihidiekin gertatzen zenaren antzekoa gertatzen da gerriko honetan ere.
Plaiaundiko parkearen topografiarengatik oso zaila egiten da bi komunitateak bereiztea,
bi generoetako espezieak elkarrekin agertzen baitira. Ondorioz, biak elkarrekin agertzea
erabaki da lan honetan.
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Zostera noltii espezieaaren belardiak:

Espezie bakarreko komunitatea da hau, aipatu landare baskularraz osatutakoa. Itsu-
ra harikara du eta eite txikia, alga baten antzerakoa. Material hareatsu-limotsuak kolo-
nizatzen ditu eta marea bizietako itsasbeheretan soilik geratzen dira agerian.

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 76



6. EZTABAIDA ETA ONDORIOAK

Irungo udalerrian aurki daitezkeen landare-komunitateak anitzak dira. Aniztasun hau lurral-
de honek eskaintzen dituen baldintza desberdinei zor zaie. Alde batetik, kostaldeko inguru-
netik hasi eta mendirainoko baldintzak aurki daitezke, Txingudiko badiako paduretatik hasi
eta Aiako Harriako mendigune granitikoko gailurreraino.

Bestalde, udalerrian aurki daitezkeen baldintza ekologikoek izaera desberdineko landa-
redia garatzea ahalbidetzen dute. Baldintza hauetariko bat bertako geologia berezia da, lur-
zoru azido nahiz basikoak eskaintzen dituena. Substratuari dagokionez, azpimarratzekoa da
bertako harri granitikoen presentzia, lurzoruari izaera azidoa ematen diona. Izaera honetako
substratuak oso urriak dira Euskal Herrian eta hori dela eta bertan espezifikoki moldaturiko
landaredia aurki daiteke.

Udalerriko landaredia, Euskal Herriko beste lurraldeetan gertatzen den bezala, gizakia-
ren eraginaren islada da. Gizakiak, bere beharren arabera landare-komunitateak modu des-
berdinean kudeatu ditu, eta horren ondorio da gaur egungo landare-komunitateen mosaikoa.

Gizakiaren eraginik ezean, eremuaren zatirik handiena harizti azidofiloak bete beharko
luke, Irunen eremurik handiena baso hau potentziala den estai muinotarrean aurkitzen baita.
Estai honetan, baso honetaz gain, azidotasun baxuagoa dagoen eremuetan baso mistoa aur-
kitu beharko litzateke, eta haran-hondo eta ibaiertzetan berriz, haltzadiak. Kostaldeari dago-
kionez, padurak sail handiak bete beharko lituzke, gaur egun nekazal lur eta Irungo hirigu-
neak berak ordezkatu dituenak. Aiako Harrira igotzen goazen heinean, estai muinotarreko
goialde lehorrenetan ameztiak egongo lirateke eta gorago, Aiako Harriaren magaletan, estai
menditarrean, pagadi azidofiloak.

Gizakiak lurraldean eginiko presioa oso handia izan da, aurretik azalduriko landaredi
potentzial hau erabat eraldatzeraino. Jatorrizko baso horien adibideak oraindik ere manten-
tzen diren arren, eurek betetzen duten hedadurak ez du garai batean zuenarekin zerikusirik.
Gizakiak, lurrari etekinik altuena lortzeko asmoz, basoak moztu ditu egurra lortzeko nahiz
abeltzantzarako bazkalekuak eta nekazal lurrak sortzeko.

Padurei dagokienez, bertako elikagaien aberastasunaz baliatuz, gizakiak nekazal lurrak
ezarri ditu bertan, aurretik bertako lurrak drainatuz eta kanal bidez itsas-uren eragina kon-
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trolatuz. Gauza bera gertatu da haltzadiekin. Hauek ibaiaren uholde-lautadan egonik, padu-
retan gertatzen den bezala, beren eremuan ere nekazal lurrak ezarri dira.

Estai muinotarrean ere aldaketa nabariak ikus daitezke, bertako baso-masa natural
gehienak ordezkaturik agertzen baitira. Baso mistoak egon beharko liratekeen eremu gehie-
netan, belardi-larreak eta nekazal lurrak ezarri dira, bertako baserrietan eman den kudeake-
taren ondorioz. Hariztiak egon beharko liratekeen eremu aldapatsu eta pobreagoetan, espe-
zie kanpotarren baso-landaketak ezarri dira. Nagusiki, konifero-espezie bat da hedadura han-
diak betetzen dituena, Kaliforniako intsinis pinua (Pinus radiata) hain zuzen ere, hazkuntza
bizkorreko koniferoa dena. Eremu hauetan ere, abeltzantzarako larreak eta otadi-txilardi-ira-
tzediak ere garatzen dira, harizti azidofiloaren seriearen etapa goiztiarrak direnak. Gauza
bera gertatzen da estai muinotarreko goialdeko lurzoru lehorrenetan garatzen diren ameztien
kasuan, hemen ere baso-landaketez ordezkatuak aurkitzen baitira.

Estai menditarrak ez du eremu handirik betetzen, eta bertan aurkitu beharko liratekeen
pagadi azidofilo ugari desagertuak daude eta hauen ordez mendiko koniferoak landatu dira,
batez ere alertzeak (Larix kaempferi). Bertan ere, ganaduaren larraketarako moztu diren
pagadietan larre silizeoak garatu dira.

Irunek aurkezten duen altuera gradienteagatik eta bestelako faktoreengatik (klima,
substratua...), bertan aurkitzen den flora oso anitza da. Irungo udalerrian aurkitzen diren bal-
dintza batzuk Euskal Herriko beste lekuetan aurkitzen zailak direnez, txoko hauetara oso
espezifikoki moldaturiko landareak topatzen dira. Hauetatik asko Euskal Autonomi Erkide-
goko landare mehatxatuen zerrendan sailkatuak daude, hala nola Pinguicula lusitanica,
Daphne cneorum, Huperzia selago subsp. Selago, Petrocoptis pyrenaica subsp. pyrenaica,
Soldanella villosa, Zostera noltii, Salicornia obscura, Salicornia dolichostachya eta Juncus
acutus.

Espezie berezi hauek garrantzi ekologiko handiko landare-komunitateetara lotuak
daude, paduretan, esfagnadietan, harkaiztietan eta abar aurkitzen baitira, eta komunitate
hauen egoeraren adierazle onak dira. Espezie hauek aurkitzen direneko eremuak Babestuta-
ko Gune Naturalak dira, Plaiaundiko Parke Ekologikoa eta Aiako Harria Parke Naturala hain
zuzen ere.

E g o i t z S a l s a m e n d i , L e i r e O r e j a , I k e r Z e n d o i a78
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7. IRADOKIZUNAK

Landarediak gaur egun duen egoera ikusita, gerora begira landaredi egoki bat mantentzeko
kudeaketa egoki bat eman behar da. Padurei dagokienez, beren eremuaren zatirik handiena
nekazal lurrez ordezkatua dago. Plaiaundiren kasuan ikusi den bezala, baratzak kendu ondo-
ren paduretako landarediak birsortze-ahalmen oso handia du. Beraz, gomendagarria litzate-
ke egungo jarduerak ezabatu eta naturari bere bidea egiten uztea, irlen kasuan batez ere,
ibaiertzeko eremuari dagokionez, ona litzateke baratzen eta uren artean metro batzuetako
zerrenda bat errespetatzea.

Haltzadi gehienak desagertuta daude eta daudenak oso egoera txarrean. Haltzadiek erre-
kan duten onuragatik ertzetako lurrak higaduratik babesten dituzte eta uholdeen eragina txi-
kiagotu egiten da. Haltzadien ordez, ugariak dira Platanus generoko eta beste espezie exoti-
koen landaketak. Komenigarria litzateke espezie hauen ordez haltzak eta bertako espezieak
ezartzea eta baso-masa galdu duten ibaiertzetan haltzadiak birlandatzea.

Haltzadiak bezalaxe, hezeguneak ere oso kaltetuak eta murriztuak aurkitzen dira. Oso
leku aberatsak izaten dira eta komenigarria litzateke euren jarraipena mantentzea, beraiek
dauden lurren lehortzea ekidinez eta lur aberats hauetan nekazal lurrak ezartzea eragotziz.

Irungo zatirik handiena belardi-larre, baso misto eta konifero landaketez osaturiko
mosaikoa da. Bertan, haritza nagusi den baso mistoa da botanikoki garrantzi handiena duen
komunitatea, bertako landaredi potentziala baita. Gaur egun ez du eremu zabalik betetzen eta
gehienetan hesi bizi moduan aurkitzen da. Komenigarria litzateke baso hauen azalerak
emendatzea. Horretarako konifero landaketen presioa gutxitu beharko litzateke. Baso natu-
ralen birsortze-ahalmen altuaz baliatuz, erlatiboki denbora laburrean birsortuko lirateke jato-
rrizko basoak, adibidez deforestaturiko konifero landaketak bertan behera utziz. Birsortze
hau modu egokian gertatzeko, komenigarria litzateke eremu horiek hesitzea, ganaduaren era-
gina murriztuz, hauek zuhaitz-landare gazteak suntsi baititzakete. Otadiek ere beren garran-
tzia badute, basoen ordezkapen etapa goiztiarra izanik zuhaitz gazteei babesa eskaintzen bai-
tie. Beraz, otadi hauek ez erretzea eta ez moztea gomendatzen da.

Hesi biziek garrantzi handia dute naturan, batez ere animalien babes-gune eta barreia-
dura-bideak baitira. Hori dela eta, komenigarria litzateke oraindik mantentzen diren hesi
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bizien iraupena bermatzea eta larre eta belardi ezberdinak banatzeko garaian, egokia litzate-
ke hau hesi bizien landaketa bidez egitea. Alde batetik, bertako balio naturala asko emenda-
tuko litzateke bai flora bai faunari dagokionez eta beste aldetik, faktore fisiko eta klimatiko-
en aurrean babes-funtzioa betetzen dute, adibidez, haizearen aurkako pantaila efektua egi-
nez eta higadura ekidinez, nekazal lurren onurarako eta lurren finkapena hobetuz, hurrenez
hurren.

Mendialdeko pagadietan, baso mistoaren antzeko egoera dugu, bertan koniferoak ere
topatzen baitira. Kasu hauetan ere, bertako baso naturalaren birsortzea bultzatu beharko
litzateke, aurretik aipatutako neurriak ezarriz. Eremu honetan kalterik handienak ganaduaren
presentziak eragiten dituenez, hau litzateke kontrolatu beharreko faktore nagusia.

Azkenik, arestian aipaturiko landare mehatxatuen babeserako neurriak ezartzea kome-
niko litzateke. Garrantzitsuena euren habitata modu egokian kudeatu eta mantentzea da, hau
egin ezean ezinezkoa bailitzateke espezie hauek bertan egotea.
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8. IBILBIDEAK

Irungo landaredia hobeto ezagutu nahi duenarentzako, jarraian sei ibilbide proposatzen ditu-
gu. Ibilbide hauetan zehar Irungo udalerrian aurkitzen diren landare-komunitate desberdinak
bisitatzeko aukera izango dugu. Anitzak dira, noski, lurraldean zehar egin daitezkeen ibilbi-
deak, baina hemen azaltzen diren hauek landarediaren dibertsitatea erakustea eta Irungo
hainbat txoko ezkutu ezagutzera eramatea dute helburu. Ibilbide hauek oinez egiteko pen-
tsatuta daude, baina udalerrian bertan beste hainbat ibilbide egin daitezke bai bizikletaz bai
kotxez.

Proposatzen diren ibilbideak egiteko ez da inolako prestakuntza fisiko berezirik behar,
ez eta materialik ere; nahikoak dira oinetako eroso batzuk eramatea. Ibilbideen ezaugarriak
jarraian dauden deskribapenetan azaltzen dira, izan ere hauek burutzeko beharrezkoa den
denbora desberdina baita. Kontutan eduki behar da, jarraian proposatzen diren ibilbideak
burutzeko denbora gutxi gorabeherakoa dela, izan ere denbora hau asko alda daiteke ibilta-
riaren abiaduraren, eguraldiaren eta bestelako arrazoien arabera. Dena den, gomendagarria
da ibilbideak lasaitasunez hartzea, batez ere inguruak eskaintzen digun paisaiaz eta lasaita-
sunaz gozatzeko. Gainera, ibilbide hauen helburua landareetaz gozatzea da eta beraz ibilbi-
de bakoitza egiteko ematen den denbora norberak leku bakoitzean igarotzen duen denbora-
ren araberakoa izango da. Ibilbide batzuen luzera dela eta komenigarria litzateke motxila
txiki bat eramatea. Motxila honetan hainbat gauza eramatea ez da ideia txarra: ura, mokadu-
ren bat edo beste eta eguraldiaren aldaketei aurre egiteko jantzi egokiak.

Ibilbideak egiteko, edozein sasoi izan daiteke egokia, sasoi bakoitzak baitu bere xarma.
Dena den, kontutan eduki behar da jantziak egokiak izan behar dutela sasoi bakoitzean. Lan-
daretza bere oparotasunean udaberrian topatuko dugu, udara ere oso sasoi egokia da egunen
luzera dela eta, udazkenean aldiz paisaiaren kolore aldaketaz ohartuko gera eta neguan,
atmosferaren gardentasunaz goza dezakegu.

Ibilbideen deskribapenekin hasi aurretik, gogorarazi ibiltariei ingurumenarekin erres-
petu osoz jokatzea eta norberak sor ditzakeen zakar edo hondakin guztiak jaso eta horreta-
rako prestatuta dauden ontzietan uztea. Modu honetan, ondoren datorrenak berdin-berdin
gozatuko du Irungo paisaia paregabeaz.
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1. IRUMUGARRIETA:

Irteera eta amaiera: Elurretxeko lepoa.
Distantzia: 3-4 Km.
Denbora: 2-3 ordu.
Desnibela: 300 m.

Aiako Harriara igotzeko ibilbide klasikoa da hau. Elurretxeko lepotik ateratzen den
bidexka hartuko dugu eta honek, inolako zailtasunik gabe Irumugarrietaraino eramango
gaitu, ongi balizatutako bidexka batetatik. Ibilbidearekin hasi eta berehala alertzeak, pagoak
eta larre silizikolak ikusiko ditugu. Alertze landaketek eta pagadiek basobera oso garbia dute

Hirumugarrieta ibilbidea
Luis del Barrio. 1998. Irungo Mapa Toponimikoa. Eskala 1:12.500. Irungo Udala.
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eta oso leku atseginak dira paseatzeko eta bidean goazela oso erreza izango da ametzen bat
edo beste ikustea. Batez ere ale solteak izango dira ikusiko ditugunak, baina markatutako
ibilbidetik apur bat aldentzen bagara, Asketagañatik ezkerraldera (igotzen goazen bezala)
amezti batetara iritsiko gera. Bideak Asketagañatik gora egiten duenean, basoa irekiz joan-
go da eta larre silizikolan sartuko gara. Larre hauen ezaugarria da lurzoruak oso azidoak dire-
la eta ondorioz bertan nagusitzen den espeziea Agrostis curtisii gramineoa da. Honekin bate-
ra oso arrunta da ere albitza (Brachypodium pinnnatum). Arribeltzako inguru honetan izan-
go da hain zuzen ere Irungo lore bitxiak topatuko dituguneko lekua. Zelai hauetan azalera-
tzen diren granitoetan, Petrocoptis pyrenaica, Asplenium septentrionale eta Huperzia selago
espezieak topatu ahal izango ditugu, benetako harri bitxiak. Aipatu behar da hemen, espezie
hauek nahiko txikiak direla eta ez dutela gure arreta erakartzen, beraz, denbora emango digu
hauek topatzea.

Puntu honetan gutxi faltako da Irumugarrietako gaina egiteko eta bertatik Txingudiko
badia ikusi ahal izango dugu. Paisaiaren edertasunaz gozatu ondoren Atxurrabidearuntz jei-
tsiko gara eta hemen berriz ere alertzedian sartuko gara. Handik gutxira Aizpegietako iturri-
ra iritsiko gara eta hemen merezitako atsedena hartuko dugu, zintzurra freskatuz. Hemendik
aurrera errepidearekiko paralelo doan bideska jarraituko dugu berriz erre Elurretxeko lepo-
raino, baina bitartean haritz amerikarraren landaketak ikusiko ditugu eta baita Aireko Pala-
zio (edo Castillo del Inglés) ezaguna ere.
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2. AITZONDOKO (EDO MEAZURIKO) URSALTOA:

Irteera eta amaiera: Arantzateko ola.
Distantzia: 4 Km.
Denbora: 3-4 ordu.
Desnibela: 170 m

Aitzondo ibilbidea
Luis del Barrio. 1998. Irungo Mapa Toponimikoa. Eskala 1:12.500. Irungo Udala.
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Ibilbide honetan, Irungo bailara ezkutuena ezagutzeko aukera izango dugu. Arlepoko
eta Enbidiko gainen artean geratzen den benetako arroila honek, Pirinioetako goi bailareta-
ko errekastoak gogorarazten dituen erreka bat darama bere hondotik, Aitzondoko erreka.
Aitzondoko errekaren ondotik doan bidean goazela granitozko pareta ikaragarriek inguratu-
ko gaituzte, benetako bailara izkutu batean egongo bagina bezala.

Ibilbidean ez dago galtzeko arriskurik, izan ere, bailara oso estua da eta ez dago berta-
tik ateratzeko “ihes-biderik”. Ibilbidea gainera, lineala da, hau da, joaneko eta itzulerako
bideak berberak dira. Ibilbidea Arantzateko Olan hasten da; hemen olaren eta errekastoaren
artetik ateratzen den porlanezko pista hartu behar da. Bide hau jarraitu behar dugu Iruguru-
tzetaraino erreka ezkerraldean dugula. Irugurutzetako arrain haztegien ondoren bidea erre-
karen bestaldera pasako da eta gu berarekin batera; berehala Irugurutzetako labeetara iritsi-
ko gara. Labeetara iritsi baino lehenago badago ezkerretara eta gora irteten den bide bat.
Bide hau da jarraitu behar dena eta labeak eskuinaldean utzi behar dira. Berehala aldapa
motz baina gogor batekin egingo dugu topo, baina behin hau igota Meazuriko eta Aitzondo-
ko meategietatik meatza jeisteko erabiltzen zuten bidearekin egingo dugu topo. Bide hau oso
erosoa eta lasaia da eta hau izango da arroilara bidea emango diguna. Aitzondoko meategie-
tara iritsi baino lehen bideak berriz ere gora egiten du aldapa nahiko gogor batetik eta behin
hau igota Arraguetatik datorren pista batekin egiten du topo. Pista honek Aitzondoko meate-
gietaraino eramango gaitu, baina momentu honetan atseden hartzea eta momentu luze bate-
tan eta patsadaz begiratzea ez da ideia txarra. Gure parean Enbidotik erortzen diren grani-
tozko pareta ikaragarriak izango ditugu eta horrelako leku batean landarediak garatzeko
dituen arazoez ohartuko gara. Haitz hauetan batez ere liken eta goroldioen komunitateak
haziko dira eta haitzarteetan sastrakaren bat edo beste. Lurzoru apur bat biltzen den lekue-
tan aldiz, sahatsen bat edo ametzen bat ikusi ahal izango dugu. Pista jarraituz Aitzondoko
meategietara iritsiko gara, momentu honetan ausartenek errekastoan gora egin dezakete
Aitzondoko (edo Meazuriko) ursaltoraino. Zortea izan ezkero, hemen Soldanella villosa
espezie endemiko eusko-kantauriarra ikusteko aukera izango dugu, batez ere apirila-maia-
tzean joaten bagara, hau da, bere loraldian.

Aitzondoko ursaltoa, benetan leku paregabea da atseden bat hartzeko eta eguraldiak
laguntzen badu, ursaltoko urekin freskatzeko. Komenigarria da ibilbide honetan prismati-
koak eramatea, Soldanella villosa espeziea ikusteko bestela arazoak izan ditzakegu, izan ere,
ursaltoko paretetan hazten baita eta oso zaila izaten da beregana hurbiltzea. Hemendik, irte-
era puntura itzultzeko jarraitu den ibilbide bera hartu behar da.

Mapan lerro ez jarrai baten bidez bide alternatibo bat adierazten da. Bide hau Iruguru-
tzetako labeetan hasten da eta errekaren parean doa denbora guztian Aitzondoraino. Hemen-
dik gora bideak ez du jarraitzen, berau uholde batek eraman baitzuen eta ez da komeni bide
honetan tematzea, bustitzeko gogorik ez badago behintzat. Momentu batzuetan gainera,
“bidea” oso arriskutsua jar daiteke, batez ere errekak ur asko badarama.
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3. ENBIDO-ERLAITZ ITZULIA:

Irteera eta amaiera: Soroetako mugarria.
Distantzia: 5-6 Km.
Denbora: 4-5 ordu.
Desnibela: 258 m

Enbido-erlaitz ibilbidea
Luis del Barrio. 1998. Irungo Mapa Toponimikoa. Eskala 1:12.500. Irungo Udala.
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Soroetako atsedenlekuan hasten da hirugarren ibilbide hau, Soroetako mugarritik hain
zuzen ere. Soroetako atsedenlekua oso leku atsegina da bertan egoteko eta horrela erakusten
dute astebururo bertara hurbiltzen diren lagunek. Inguruko abereek mantentzen dute bertako
larrea tamaina horretan eta ibilbide hau, bertatik abiatzen da. Oso irteera erosoa du gainera,
aldapa behera hasten baita, Txerrisoroko zabalerantz hain zuzen ere. Jarraitu beharreko bidea
GI-3454 errepidearekiko paralelo doa Kapitaingurutzeko gainetik Txerrisororaino eta apur-
ka-apurka Soroetako atsedenlekuko larrea otadi-txillardi bihurtzen da. Erlaitz, Pagogaña,
Kapitaingurutze eta inguruko otadi hauek oso interesgarriak dira bertan ezkutatzen baita
Daphne cneorum interes bereziko espeziea.

Txerrisorora iritsi eta Sagardiko Zokora jeitsiko gara errepidea jarraituz, baina Sagardi-
ra iritsi baino lehen errepideak Enekoletan egiten duen bihurgunean geldialdi bat egingo
dugu eta bertan Intsinis pinuaren landaketetara sartzen den pistatik aurrera egingo dugu; oso
gutxi baina, 20ren bat metro edo. Hemen Enekoletako (edo Antxotesaroiako) esfagnadia
ikusteko aukera izango dugu. Itxuraz esfagnadiak ez dira oso hezegune ikusgarriak, baina
beraien berezitasuna osatzen duten espezieetan datza, izan ere hemen Pinguicula lusitanica
eta Drosera rotundifolia bezalako landare karniboroak ikusteko aukera izango baitugu. Ene-
koletako bihurgune honetan aurkitzen da Irungo udalerrian topa daitekeen esfagnadi handie-
na eta hobekien kontserbaturik dagoena.

Hemendik, eta Sagardiko Zokotik pasa ondoren Enbidoruntz abiatuko gara, Txondo-
rrondotik eta Arlatzako Bordaren aldamenetik igaroz. Enbidoruntz hurbiltzen goazen bezala
haritz amerikarraren landaketa batean sartuko gara, udalerrian aurkitzen den haritz amerika-
rraren landaketa handienera hain zuzen ere. Bertako haritzak ikusgarriak eta handiak dira oso
eta atsegina izaten da hauen artean ibiltzea, nahiz eta basopea nahiko pobrea izan. Enbidotik
Gorostardiko bidegurutzera doan bidea hartu behar dugu, bidea jarraitzea momentu oro da
erraza, denbora guztian bidearen ertzean seinaleak aurkitzen baitira. Askaingain azpian gau-
dela gaztainadi batean sartuko gara eta sasoia egokia bada gaztainak biltzeko aukera ere izan-
go dugu. Askaingainera igotzea ere oso aukera polita da bertatik Irungo ikuspegia oso bes-
telakoa baita, Aitzondoko arroila gure aurrean dugula eta Aitzondoko ursaltoa ber-bertan.
Askaingainen aurkitzen den pagadia, baso monoespezifiko eta pobre baten adibide garbia da.
Pago guztien diametroak oso antzekoak dira, hau da, denak adin berdinekoak dira eta bate-
tik bestera dagoen distantzia oso antzekoa da, izatez landaketa bat baita, alegia, mintegi bat.
Honetaz gain basopea oso pobrea da, bertara sartzen den ganaduak kimu guztiak jaten baiti-
tu. Askaingain oso leku aproposa izan daiteke atseden bat hartu eta indarrak berritzeko.

Gorostardiko bidegurutzetik Soroetako mugarrirainoko bidean ibilbidea Erlaitzetik iga-
rotzen da. Hemen berriz ere Daphne cneorum espeziearekin topo egiteko aukera izango
dugu. Bere loreen koloreaz eta usainaz gozatzeko garairik hoberena maiatza eta ekaina bitar-
tean izaten da.

87I r u n g o u d a l e r r i a r e n l a n d a r e d i - m a p a

Irun_pub1:Derechos Humanos4_1_c  30/3/07  15:44  Página 87



4. IRUFAGOETA-ENDARA ITZULIA:

Irteera eta amaiera: Gorostardiko bidegurutzea.
Distantzia: 8-9 Km.
Denbora: 6-7 ordu.
Desnibela: 365 m.

Hau da proposaturiko ibilbidean artean luzeena eta segurenik komunitate dibertsitate
handiena erakusten duena. Hau izango da ere proposatzen diren ibilbideen artean gogorrena,
beraz gomendioa, ibilbidea egin nahi duenarentzat, lasaitasunez hartzearena da.

Ibilbidea Gorostardiko bidegurutzean hasten da eta Irufagoetako gaineruntz abiatzen
da, tartean Arbiuneko gainetik, Otzarteko lepotik eta Rekarteren gainetik igaroz. Gorostardi-
tik Rekarteraino bidean oteez eta txilarrez inguratuak joango gara eta hau batez ere Rekarte-
ra igotzerakoan nabarmenduko da. Rekarteko gainean pagadi batekin egingo dugu topo eta
Irufagoetaraino lagunduko digu. Tarte honetan bi aukera ditugu, pagadira sartu eta bidea

Irufagoeta-Endara ibilbidea
Luis del Barrio. 1998. Irungo Mapa Toponimikoa. Eskala 1:12.500. Irungo Udala.
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barrutik egitea edo pagadi eta aldameneko iratzediaren tartetik doan bideska jarraitzea. Iru-
fagoetatik behera goazela alertzedi batean sartuko gara eta aurrera jarraitzen dugun bezala
Azpegietako soroan baso-pista batean sartuko gara. Pista hau jarraituko dugu Urtzaneko gai-
nera iritsi bitartean. Urtzango zabalean amezti batera iritsiko gara. Komenigarria litzateke
amezti honetan behaketa bat egitea basoaren itxuraz jabetzeko eta gero ikusiko den hariztia-
rekin konparaketa bat egiteko. Ohartu ametzen enborren tamainaz, enborren itxura bihurraz,
basoberara iristen den argiaz... eta konparatu gero bidean aurrera goazela topatuko dugun
hariztiarekin. Urtzaneko gainera iristsi eta apur bat aurrera jarraituz oharkabean pasatzen den
bidexka batekin egingo dugu topo. Ez da oso itxura oneko bidea, baina hau da jarraitu beha-
rrekoa. Bide honetatik goazela, bapatean altuera galtzen hasiko gara eta oso azkar gainera,
hariztian barneratzen garen aldi berean. Bide honek ere ez du galtzeko arriskurik, izan ere,
bide hau da Pirinio guztiak hegoaldetik zeharkatzen dituen bidearen lehen etapa, G.R. 11
ibilbidea hain zuzen ere.

Bidean behera goazela hariztian barrena, hariztian soilune bat irekitzen da. Momentu
honetan gora begiratu eta Aiako Harriaren ikuspegi oso bestelakoa izango dugu, izan ere,
Pirinioetako mendi erraldoi baten itxura hartuko baitiogu. Aurrera jarraituz Endarako erre-
karen ondotik doan pistara helduko gara. Pista hau jarraitu behar dugu Endarako uren bide
berbera hartuz, Endarako hariztiraino. Pista honetatik jarraitu behar dugu Artzorrozko erre-
karen bailaran gora Erroiarriraino. Erroiarri Endarako bailara guztia ikuskatzeko benetako
talaia da. Hemen atseden luze bat hartzeko parada ezin hobea izango dugu, orain arte egin-
dako bidea ikusiz eta Endarako hariztia bere osotasunean gozatuz. Harizti honetan hegoal-
dera begira dauden malda gogorretan kutsu mediterraniarreko landareak aurkitzen ditugu,
gurbitza esaterako.

Erroiarritik bertatik, ibilbidearen hasiera puntua izan den Gorostardiko bidegurutzea
ikusi ahal izango dugu, bai eta bertaraino garamatzan pista ere. Erroarriko paisaiaz nahiko
gozatu ondoren eta ondo merezitako atsedena hartu ondoren, bidearekin jarrai dezakegu
Gorostardiko atsedenlekuraino.
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5. ELATZETARI BIRA:

Irteera eta amaiera: Mokorrozko kaskoa.
Distantzia: 6-7 Km.
Denbora: 4-5 ordu.
Desnibela: 70 m.

Ibilbilbide hau Mokozorrozko kaskoan hasten da eta Elatzeta mendiari bira ematen dio.
Mokozorrozko kaskoaren gainetik dijoan pista jarraitu behar dugu GI-3452 errepideruntz.
Errepidera iristen garenean gure aurrean Elatzeta mendiko gainera doan pista bat ikusiko

Elatzeta ibilbidea
Luis del Barrio. 1998. Irungo Mapa Toponimikoa. Eskala 1:12.500. Irungo Udala.
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dugu. Pista hau ez hartu! Errepidea jarraitu behar da Ttutturruruntz eta berehala Olakiñeta
baserrira iristen den pista bat aurkituko dugu gure ezkerretara. Pista intsinis pinuaren landa-
keta gazte batetan zehar doa ia Olakiñeta baserrira iritsi arte eta bertara iristear gaudela Ola-
kiñeta inguruan dauden belardiak ikusiko ditugu. Olakiñeta baserria atzean utzi behar dugu
eta Errekaundiruntz abiatuko gara, Olakiñeta ibaia zeharkatuz. Erreka zeharkatu eta berehala
ezkerretara doan pista hartuko dugu eta puntu honetan hezegune batekin egingo dugu topo,
ihidi batekin zehazki. Ihidia nahiko egoera eskasean aurkitzen da, abereen etzalekua baita
berau. Baina dena den, komunitate honetako hainbat espezie ikusteko aukera izango dugu.

Pistatik jarraituz, Olakiñeta errekarekin egingo dugu topo berriz eta hau zeharkatu
behar dugu Olakiñeta olaren aztarnez baliatuz. Topo egiten dugun bideska berria jarraitu
behar da errekan behera. Aurreruntz goazela haltzadi batean sartuko gara. Haltzadi honetan
bideskatik ateratzen bagara eta haltzadian zehar osteratxo bat eman, lurzoruaren biguntasu-
naz ohartuko gara, berau haltzadietan ohiko ezaugarria dena.

Olakiñetako olan hartu dugun bideska hau gero eta zabalagoa egingo da eta Elatzetako
meatzera iristen garenean pista batean bilakatuko da. Pista hau jarraitu behar dugu Lizardi
baserriraino. Lizardi baserriko bidegurutzera iristen garenean, gure aurrean A-8 autopista
ikusiko dugu eta bere azpitik pasatzen den tunela. Tunel hau baino lehenago, eta autopistari
begira gaudela, ezkerretara eta gora ateratzen den pista bat ikusiko dugu, Mendiolaruntz
doana. Pista hau da jarraitu beharrekoa, Mendiolako gainerarte. Mendiolako gainetik orain
arte egindako ibilbidea beha daiteke, Olakiñetako bailara, Altzubideko errota eta baserria,
Zubeltzu gaina eta abar. Gure aurrean ikusiko dugun paisaia isurialde atlantiarreko ohiko
paisaiaren adibidea izan daiteke. Indarrak berreskuratu ondoren, Otsoenearuntz abiatuko
gara berriz ere GI-3452 errepideraino iritsi arte. Behin errepide honetan aldapa gora jarraitu
behar dugu eta 200-300 metrora hasten den bideska hartu behar dugu goruntz goazela esku-
bitara, Antojuko errotaruntz.

Bideska honetan Mokozorrozko errekara iritsi arte baserriaren paisaia osatzen duten
landare-komunitateak ikusiko ditugu: segabelardiak, sagastiak, iratzediak, eta basoei dago-
kienez, harizti eta gaztainadiak. Mokozorrozko erreka igaro ondoren, errepide bat agertuko
da gure aurrean; ezkerretara jarraitu behar da hemendik, Mokozorrozko baserriruntz. Base-
rria pasa eta gero bidegurutze batekin egingo dugu topo, eta bidegurutze honetan ezkerreta-
ra eta gora jarraitu behar dugu, Mokozorrozko kaskoruntz, irteera lekuraino, honenbestez
itzulia bukatuz.
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6. PLAIAUNDIKO PARKE EKOLOGIKOA:

Irteera eta amaiera: Anakako parking-a.
Distantzia: 2 Km.
Denbora: 2 ordu.
Desnibela: ez dago.

Plaiaundiko Parke Ekologikoa naturaren babeserako gunea izateaz gain, natura beha-
tzeko eta naturaz gozatzeko gunea ere bada eta horretarako dago moldatua. Horregatik guk
hemen eman ditzakegun azalpenak baino hobe da bertara joatea, seinalizaturik dagoen apar-
kalekuan kotxea utzi (kotxez hurbiltzen bagara) eta bertako informazio-paneletan dauden
azalpenak eta ibilbideak jarraitzea askoz egokiagoa da. Gainera, azalpen gehiago behar iza-
nez gero, adeitasun osoz hartuko gaituzten bertako Ekoetxeko arduradunengana jotzea bes-
terik ez dago.

Plaiaundi ibilbidea
Luis del Barrio. 1998. Irungo Mapa Toponimikoa. Eskala 1:12.500. Irungo Udala.
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