
Ordunteko mendiak Bizkaiko mendebaldeko 
muturrean daude; Mena (Burgos) eta Karrantza 

haranen arteko uren banalerroa egiten dute. Bizkaiko 
zatia Kolitza menditik hasi eta Zalama mendiraino doa, 
gailurrak eta iparraldeko isurialde osoa barne.
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Ordunteko landaretzari dagokionez, goiko aldean be-
lardiak, albitz-belardiak, txilardiak eta otadiak nagu-
sitzen dira. Karrantzarantz jotzen duten hegal mal-

kartsuetan pagadi atlantiko azidofi loak ugariak dira. Beheko 
aldeetan, berriz, eukaliptoak, alertze japoniarrak eta Law-
son altzifreak dira nagusi.

Ordunteko intereseko natura balioei dagokienez, hegaletan 
txarto drainatutako lauguneetan lurzoru azidoak eta eten-

gabeko hezetasuna nahasten direnez, zohikaztegiak erraz 
ematen dira, eta mendi horietan ugariak dira halako komu-
nitate botaniko berezi eta baliotsuak.

Ordunteko mendien zabalera eta kontserbazio-egoera ego-
kia direla-eta, eta giza presentzia urria delako, fauna uga-
ria aurki daiteke bertan. Basapiztien artean aipagarriak dira 
basakatua, lepahoria, orkatza eta aztore arrunta. Gainera, 
Burgosetik otsoa Bizkaian sartzeko bide nagusia ere bada.
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ZALAMA MENDIKO 
GAILURRERIA
ETA ZOHIKAZTEGIA

Zalama mendiko zohikaztegiak gutxi gorabehera 1 hek-
tareako zabalera dauka; mendi-gailurraren ekialdean 
dago, justu Bizkaia, Burgos eta Kantabria arteko mu-

gan. Iragazkortasun gutxiko hareharrizko lurzoruen gainean 
dago, 1.300 bat metroko altueran.

Zohikaztegiek lupetza-itxura hartzen dute, urak landaretza 
blaitu eta lurra putzuz betetzen baitu, baina erabat estali 
gabe. Dena dela, zohikaztegiak hobekien defi nitzen dituen 
ezaugarria zohikatza metatzeko gaitasuna da. Zohikatza 
oraindik guztiz usteldu eta deskonposatu gabe dauden lan-
darez osatuta dago, eta eduki organiko handi-handiko mate-
riala da (pisu lehorraren % 65 baino gehiago). Zohikaztegia 
halakotzat jotzeko, zohikatzak gutxienez 30-40 cm-ko lo-
diera izan behar du. Zohikatz-geruza horietan zohikaztegia-
ren historia osoa gordetzen da.

Zohikaztegietako landaredia txilardi trinko eta siku sama-
rra izan ohi da; Calluna vulgaris eta Erica tetralix motako 
landareak izaten dira nagusi. Zalama mendiko zohikazte-
gian, zehazki, Eriophorum vaginatum kotoi-landarea ager-
tzen da, EAEn halakorik dagoen leku bakarra. Zohikaztegian 
eman diren prozesuak direla eta, hezetasun handiagoko 
aska txikiak ere sortzen dira, eta halakoetan esfagno ize-
neko goroldio-komunitateak biltzen dira. Ordunte inguruan 
biltzen dira Iberiar Penintsulako esfagnoen erdiak, eta ho-
rien artean are gehiago nabarmentzen dira Sphagnum viride 
espeziekoak, penintsulan dauden komunitate urrietako bat 
baitago bertan.

Iberiar Penintsulan gelditzen diren jatorrizko zohikaztegi 
gutxietako bat da, baina apartekotasun horrek ez du gala-
razi hainbat eraso jasan izana, batik bat lur orotako ibilgai-
luek eragindako erosioa, eta abelazkuntza dela-eta izan-
dako suteak.
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Kolitzak 874 metro dauzka eta Enkarterrietako talaia-
tzat jo daiteke. Gailurrean San Sebastian eta San Ro-
queren baseliza dago, arkuan agertzen denez, 1111n 

eraikia. San Roque santua aukeratzeko arrazoia XVI. men-
dean Balmaseda jo zuen izurritea dago, santu hori izurriaren 
babeslea baita. Duela laurehun urtetik hona, Mendekosteren 
bigarren egunean Kolitzako igoera ospatu ohi da. Bertan hiru 
meza egiten dira: bata, Artzentalesko Udalarena; bigarrena, 
Turtziozkoarena, eta hirugarrena, Balmasedakoarena.

Kolitza Bizkaiko deiadar-mendietako bat da; Enkarterrietako 
erdigunean egonik, Kantabriako erliebeetarantz ere luzatzen 
da. Egunsentia baino pixka bat lehenago, Kolitzako gailur zo-
rrotz eta ikusgarrian su itzel baten argia ikusten zuten ingu-
ruko haran guztietatik. Eta, zerumugan argia agertu bezain 
laster, adar-hotsa deika hasten zen, soinu berezi horren oihar-
tzuna hedatuz. Berehala, ahaldunak (batzarkideak) baserriak 
eta herriak utzi eta, haranak eta mendiak zeharkatuz, Ave-
llanedako Batzar Etxera abiatzen ziren, komunitatearen in-
guruan hartu beharreko erabakiak hartzera.

XV. mendea baino lehen gertatzen zen hori, bost
deiadar-mendietatik Bizkaiko Jaurerriko Batzar Nagusieta-
rako deia egiten zen bakoitzean: Sollube, Oiz, Ganekogorta, 
Gorbeia eta Kolitza ziren mendi horiek. Guztien ezaugarriak, 
urrunetik eta eremu zabal batetik ikusten direla eta Bizkaiko 
lurraldean kokapen estrategikoa dutela.

KOLITZAKO GAILURRA
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KOLITZA MENDIKO 
HARIZTIA
Haritz kandugabea (Quercus petraea) Bizkaian inon 

aurkitzekotan, Kolitzako gailurraren azpian aurki-
tuko dugu. Lurzoru silizeoetan hazten da, 400 eta 

900 metro bitartean, hau da, haritz arruntaren (Quercus 
robur) eta pagadiaren artean, orientazio orotan, baina lur-
zoru lehor samarretan. Normalean eremu berean hazten da 
ametz arrunta ere, baina horrek hegal eguzkitsuenak hartu 
ohi ditu.

Gehien aurki ditzakegun espezieetako batzuk honako hauek 
dira: otsalizarra (Sorbus aucuparia), ahabia (Vaccinium myrti-
llus), ainar arrunta (Calluna vulgaris), txilarra (Erica vagans), 
iratze arrunta (Pteridium aquilinum) eta orrazi-iratzea (Ble-
chnum spicant).

Euskadiko zatiari dagokionez, unitate hau nahiko murritza 
da eta Ordunteko mendien laiotzera eta Kolitza-Los Tue-
ros ingurura mugatzen da. Zehazki, Ordunteko GKLaren 
barruan, Ribacocha eta Mazuco mendian dago, Artzentales 
udalerriaren lurretan.

Hain arraroa eta esanguratsua izanik, lehentasun osoz gor-
de beharrekotzat jo behar da. Horregatik, harizti kanduga-
beetan (Quercus petraea) narriatutako zatiak berreskura-
tzea lehenbailehen egin beharreko lana da. 

Beste aldetik, Kolitza eta Castro Alen mendien ingurue-
tan, landare-espezie oso interesgarriak bizi dira, hala nola, 
mendiko betibizia, Asturiasko lilipa, garatxo belarra, ira-
belarra, muki-belarra, hagina edo gorostia.
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BALGERRIKO
GAILURRA
ETA PAGADIA

Balgerri mendiak, Ordunteko haitza izenez ere eza-
gutzen denak, 1.106 metroko garaiera dauka, eta Or-
dunteko mendi-lerroko gailurrik esanguratsuenetako 

bat da. Mendebaldean La Brenako edo Frailearen menda-
teak (920 m) bereizten du gailur hori, eta ekialdean, al-
diz, Gospeñatako mendatea (990 m) dauka, Ilso menditik 
(1.037 m) bereizteko.

Haren kokapena eta garaiera dela eta, Bizkaiko eskual-
de horren, Ordunteko urtegiaren eta Burgosko eta Kan-
tabriako lehen bailaren ikuspegi paregabea eskaintzen 
digu. Balgerri menditik hurbilen dagoen auzotik, Lanzas 
Agudasetik, gailurrera igotzeko, pagadi ikusgarri bat ze-
harkatu behar dugu, artzainek eta ikazkinek behinola era-
biltzen zuten bideari jarraituz. 

Pagadia mendiaren ipar hegalean dago, eta Bizkaiko paga-
di zabalena izateaz gain, babestuena eta landare-espezie 
gehien biltzen dituena ere bada. Pagoa (Fagus sylvatica) 
da espezierik ugariena, baina gainera haritzak, haltzak, 
lizarrak, haginak eta gorostiak ere aurkituko ditugu. 

Balgerrikoa pagadi azidofi lo atlantikoa da, lurzoru eska-
sen gainean hazten dena. Haren trinkotasuna eta ilunta-
suna dela eta, oihanpean oso espezie gutxi aurkitu ahal 
ditugu. Mendeetan zehar, egurra eta egur-ikatza lortzeko 
ustiatu denez, pago motz asko eta asko aurkituko ditugu. 
Pago horiek fi sonomia berezia dute, argimutil itxurakoa: 
enborra motza eta zuzena izaten da eta lurretik bizpahiru 
metrora adar-koroa bat osatzen dute.
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