
Ipar-mendebaldeko
egoera, (IMko egoera).

Oiartzungo bailaratik
erraztasun handiz
barneratzen diren
IMko haizeek euri kopuru
handia dakarte, ozeanotik
datozen eta Bizkaiko
Golkoan indartzen diren
hezetasunez beteriko
haize masen ondorioz.

Mendiola 205m

San Marko
278m

Urdaburu
  599m
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3.

AZPITIK:
KLIMA: Azken glaziazioaren izotzen urtzea eta gorabehera ezberdinak eta
gero, Euskal Herriko txoko honetan adituek "mesoepela edo muinotarra eta
onbrotipo hiperhezea" deritzoten bioklima ezarri zen.

Ondorioz, klima epela dugu (urteko bataz bestekoa itsas mailan 14ºCkoa da)
aldaketa handiegirik gabe eta urte osoan zehar euriak ugariak dira (urteko
batazbestekoa 1800mm ingurukoa da) udazkena izanik euritsuena. Aipatu
bitxikeri bezala, Euskal Autonomi Erkidegoko zonalderik euritsuena Oarsoaldea
dela. ¿Zer dela eta?

Kokatuta gauden latitudea, ozeanoaren eragin nabarmena (lurrun
atmosferikoaren iturri nagusia), Erribera bezalako lurrunketa handiko
eskualdeenganako gertutasuna, Pirineoak ondoan izatea eta Oiartzun bailararen
kokapena dira gertaera bitxi honen erantzule.

GOITIK:

1. SARRERA

ALTZA
5 Excursiones
naturalísticas

POR
ALTZA

5 Ibilaldi
naturalistiko
ALTZAN
ZEHAR

Ulia-Mendiolako
itsaslabarretan litosolak eta
gainontzean kanbisol
humikoak ditugu.

Ametzagaina-San
Markon, Kanbisol
distrikoak nagusi dira, nahiz
eta San Markoko
goikaldean kanbisol
humikoengatik ordezkatu.
Altzabasoan berriz,
kanbisol distrikoak ditugu.

Guztiok dakigu Altza oso lurralde artifizializatua dela, zonalde artifizial eta
erdinatural ugariekin, nekazaritza, abeltzaintza eta kanpoko baso espezieen
landaketen alde zatitu diren bertako baso txikiekin, eta azkenaldian
artifizialtasun prozesuei esker eraikuntzekin, autobideekin... edo zabortegiekin.

Nahiz eta ia-ia lurralde osoak txikizio handiak jasan izan, badira gaur egun
basoak gune txiki eta baztertuetan, gehienak gazteak, non gizakiaren eragina
ez den horren indartsu ailegatu. Merezi du guztiok hori jakitea eta altzatar
guztiok inguru hauek behingoz eta behin betiko babestea.

Deskribatu ditzagun aurreko egoera fisikoak, gizakiaren eraginik gabeko
landaretza eta fauna, gaur egungo landaretza eta fauna, eta azkenik natura
ondareen guneak.

Hauek dira
landaretza
potentzialarentzat
eta neurri
txikiagoan egungo
landaretzarentzat
mesedegarri diren
baldintzak. Jarraian
landaretza hauek
azalduko ditugu...

HAITZAK: Kokatzen garen mendilerroaren arabera, barietate handiko
materialak (haitzak) aurki ditzakegu. Iparretik hegora:

1. Kosta lerro bat, Ulia-Mendiolaz gain, Jaizkibel eta Igeldo-Mendizorrotz ere
hartzen ditu. Kostalde malkartsu eta higaduratsu batera daraman mendilerro
bat da. Jaizkibelek, katearen “ahizpa nagusiak”, eman dio izena geologi
eraketa honi non hareharria da nagusi. Hegoaldetik, gaur egun urbanizatutako
zerrenda batek, tuparri, kareharri, tuparri-kareharri eta kalkarenitarekin,
mendilerroari amaiera jartzen dio.

2. Kareharriz eta kalkarenitaz osaturiko zerrenda bat da bigarren mendilerroaren
hasiera, zeina bere goiko partean beste batzuengatik ordezkatzen den, tuparriz
eta hareharriz Ametzagainan eta San Markon, hareharriz bakarrik. Antzina
mendilerro honek Maddalen mendikatea izena hartu zuen. Urumeatik behera,
geologia nabarmen zailtzen da eta bestelako haitz batzuk azaltzen dira, hala
nola, ofitak (sumendi azpiko haitza), eta igeltso eta bestelako gatzez osaturiko
buztinak.

3. Gainontzeko Altzatik geografikoki aldenduta, barnealderago, beste mendikate
bat dago. Bertan Urdaburu mendia dago, Aiako Harriako paleozoiko garaiko
mendigunean, (duela 300 bat milioi urtekoa). Hemen, Altzabasoan, arbelak ditugu.



Mendiolako itsasertzetik hasita harri-koskorrak eta itsaslabarretako landaretza
aurkituko genituzke, zeinak itsasoko mekanika eta kimikaren eragina pairatuko
luketen hiru “gerriko” edukiko lituzkeen. Lehendabizikoa, itsaslabarraren oinarrian
eta lurzoru gutxirekin; bigarrena, substratu gehiago eta itsasoko eragin mekanikorik
gabeko belardia eta hirugarren bat, kostako txilardiz eta otadiz osaturiko zerrenda
bat. Ingurune honetan, hegazti asko bizi dira.

Laugarren ingurune haltzadiak dira, Haltzaren
Seriea deritzana.

Bere zuhaitz nagusiak, haltzak, izena eman
dio aspaldiko udalerri honi. Erreka eta ibaien
ondoan, haltzak lagun ditu lizarrak, urritzak,
sahatsak eta beste hainbat landaretza
espezie…

Molinaoko ibarretako basoetako ur-xaflen
azpian, izokina, itsas amuarraina, amuarraina
eta makina anfibio, hala nola, igel berdea,
baso igela, uhandre palmatua biziko lirateke.
Hauen gainetik hegaztiak; martin arrantzalea
edo igokari urdina.

Altzabasoko “irlara” salto egingo bagenu, gaur egungoarekin antza duen paisai bat
ikusiko genuke. Urumea ondoko haltzadia, geologiaren (arbelak), lurzoru moten
(azidoagoak) eta klima hotzagoa eta euritsuagoaren ondorioz, laster batean,
ordezkatua izaten da zerrenda misto aldakor batez banandutako honako bi habitat
motengatik:

1. Harizti azidofiloen taldea. Hauetan, haritza ia bakarrik nagusitzen da, argilunetan
beste zuhaitz eta zuhaixka batzuk agertzen direlarik, hala nola urkia, urritza, gorostia
eta elorri zuria.

2. Pagadi azidofiloen taldea. Hauetan, pagoa nagusitzen da. Gehienetan hariztiaren
gainetik agertzen bada ere, inguruko itzalpetan eta agertu daiteke. Erraz bereizten
da, bertan pagoak eta tarteka bestelako zuhaitz eta aipatutako zuhaixkak soilik
aurkitzen dira eta. Eguzki argi gehiena atzematen duen bere hostotza itxiak eta
substratu elkorra eta azidoak, landaretza espezie barietate eskasia justifikatzen du.

2. ALTZA
GIZA ESPEZIERIK GABE

ALTZA
5 Excursiones
naturalísticas

POR
ALTZA

5 Ibilaldi
naturalistiko
ALTZAN
ZEHAR Ikusi berri ditugun ezaugarri fisikoak eta gero, gizakiaren eraginik gabe

Altza nolakoa izango litzatekeen azaltzen, saiatuko gera.
Horretarako beheko irudi honetan oinarrituko gera, non landaretza
potentzialaren planoa irudikatzen da. Gizakiaren eraginik gabe, Altzan
izango edo sortu ahal izango zen landaretza, hau da, "egokia, iraunkorra
eta inguru fisikoaren baldintzekin orekatua”, honako itxura izango luke.

Gainean, Mendiola, San Marko eta
Ametzagainako goikoaldean hareharrien
gainean, "Ametzaren Seriea" deritzona
izango genuke. Baso epel, itxi eta argitsua
da, non erkametza nagusitzen den, eta bere
oihanpea zuhaixka eta landare mota
ezberdinetan oparoa denez, ornogabe eta
ornodun fauna ugari baten euskarria da.

Berriro kosta lerroan, Pasaiako Badia edo
Urumeako itsasadarraren ertzetan erliebe
leunetako padurak aurkituko genituzke.
Pasai-Antxo, Herrera eta Loiola-Martuteneko
zati batzuk, padura izanak dira.

Paduren eta haltzadien gainetik, salbuespenak izanik, atlantiar baso mistoa eta hariztia
aurkituko genituzke. Azidotasun gutxiko lurzoru baten gaineko basoa da non haritzek
lizarrak, astigarrak eta zumarrak lagun dituen. Baso hau fauna aldetik aberatsa da,
konplexua eta zeharkatzeko zaila.

Inguru honetan bizi edo biziko lirateke: hegazti-fauna espezieak, hala nola urubia,
okil handia, amilotx urdina eta hauen gainetik, zapelaitza, belatz gorria; anfibio
espezieak, arrabioa bezala; eta ugaztun espezieak, esaterako muxar grisa,
lepazuria, erbinudea, katajineta, orkatza, azeria, basurdea, katagorria, satitsua...
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3. ALTZA
GIZA ESPEZIAREKIN

ALTZA
5 Excursiones
naturalísticas

POR
ALTZA

1. KOSTAKO HABITATAK

Harribil hondartzak (0,89ha)
Itsaslabarrak eta kostako harri landaregabeak (6,31ha)

Kostako txilarrak Erica vagans (69,5ha)

2. HARAN ATLANTIKOETAKO HABITATAK

2.1. Habitat erdinaturalak eta jatorrizkoak

Erreka eta ibaietako ur-xaflak (7,52ha)
Ibaiondoko haltzadi eurosiberiarrak (0,92ha)
Ura darien mendialdeko sahastiak (0,50ha)

Bazkatutako belazeak eta ukitu gabeak (85,49ha)
Bazkatu gabeko ebakitze belaze atlantikoak (109,46ha)

Albitz-belardiak eta Mesobromio belazeak (3,41ha)
Fruta-arbola landaketak (13,72ha)

Bertako heskaiak (10,12ha)
Iratze atlantiko eta azpiatlantikoak (15,40ha)

Sastrakak (9,14ha)
Ote atlantikoak Ulex europaeus (1,41ha)

Txilardi atlantikoak Ulex sp (30,79ha)
Baso misto azidofiloak Quercus robur batez ere (211,63ha)

Pagadi eta harizti azido atlantiarrak (27,18ha)
Pago azidofilo atlantiarrak (9,57ha)

Hosto-zabaletako baso gazte naturalak (30,23ha)

2.2. Habitat ez-naturalak antropikoak
Baratzak eta haztegiak (97,76ha)

Bambu landaketak (0,43ha)
Espezie exotikoetako heskaiak (0,42ha)

Populus sp landaketak (0,69ha)
Platanus sp landaketak (1,82ha)

Hosto-zabal erorkorreko landaketak (3,96ha)
Quercus rubra landaketak (1,10ha)

Robinia pseudoacacia landaketak (2,10ha)
Eucaliptus sp landaketak (1,55ha)

Pinus pinaster landaketak (10,35ha)
Pinus radiata landaketak (3,74ha)
Pinus nigra landaketak (0,13ha)

Gainerako pinudien landaketak (0,94ha)
Hosto-zabal erorkorretako landaketa gazteak (0,44ha)

konifera landaketa gazteak  (3,91ha)
Zanpatutako eremuak (10,42ha)
Soropil eta kirol-zelaiak (2,38ha)

Parke txiki eta apaindura-lorategiak (48,99ha)
Dentsitate altuetako eraikuntzak (269,52ha)

Dentsitate gutxiko eraikuntzak (18,80ha)
Bertan bera utzitako erauzketa eremuak (1,47ha)

Asfalturiko lursailetan dagoen landaretza (19,28ha)
Errepide sareak (52,53ha)

Kaiak (2,33ha)
Beste habitat artifizialak (3,63ha)

Hilerriak (1,36ha)
Zabortegiak (11,27ha)

Aurretik aipatutako eraldaketa guzti horien ondorioz, gaur egun, habitat
ugariz osaturiko lurralde bat aurkitzen dugu. Jarraian, EUNISek egiten
duen sailkapena kontuan izanda hauek dira Altzan aurki ditzakegun
habitat motak eta azalera. Ideia egiteko, 3,47ha da Anoeta estadio
osoaren azalera, zelaia, harmailak eta guzti.

5 Ibilaldi
naturalistiko
ALTZAN
ZEHAR

Duela 8000 urte deskribatu berri dugun baso hostoerorkorra sortu zen. Baina
Mesolitiko garaian hemen bizi izan ziren gizakiak inguruarekin zuten oreka
Neolitikoan apurtu zen, abeltzaintzarako larreak lortzeko mendi-basoetan
sastrakak kentzen hasi zirenean.

Abeltzaintza eta gero, nekazaritza etorri zen, zeinak lurzoru berri gehiagoren
lorpena ekarri zuen, oraingoan, ibai ondoan zeuden baso sakon eta aberatsenak
botaz.

Bake, gerra edo gose egoerek, herrialdeen kokaleku ingurua baldintzatzen
zuten eta ondorioz, bertako basoa gehien aldatzen ziren tokiak ziren. Hauei
jarraiki, XV. eta XVI. mende inguruetan untziola jarduerek eta ikatz-lanek,
antzinako landaretzaren paisaiaren eraldatze prozesuarekin jarraitu zuten.

Gerrateek, mendien salmenten beharrak eta hauen gehiegizko-ustiapenek
lurraldea are gehiago moldatu zuten, antzinako basoa gizakiarentzat interes
gutxiko zonaldeetara baztertuz, larreak, baratzak eta sastrakak nagusiak ziren
paisaia batean.

Azken mendean, fabrikak eta industriak, intsinis pinua bezalako espeziee
exotikoen landaketak, baby-boom-a eta hirigintza prozezuak, jarraian
deskribatzen dugun paisaia utzi digute...

Altza 1850. urtean, non ikus daitekeen,
nola basoa ibar sakonetan eta
zeharkatzeko zailak diren zonaldeetan
bakarrik agertzen den, hala nola
Kutarroko Hegoaldeko zonalde
karstikoan.

5. ALTZABASOA

2. MENDIOLA

NATURGUNE
INTERESGARRIAK

1. MOLINAO
3. AMETZAGAINAKO ERRIBERA ETA SARROETA

4. AMETZAGAINA-KUTARRO-SAN MARKO




