
Urdaibaiko kostaldea Arbolitzen hasi eta 
Matxitxakoraino iristen da, Izaro uhartea 

barne dela. Inguru guztiak paisaia malkartsua 
eta harritsua dauka; Ogoño da horren 
adibiderik nabarmenena.
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Eremu horretako kostaldea ezaugarritzen duen beste in-
gurune bat hondartzak eta dunak dira. Kuaternario Aroko 
sedimentazioan dute jatorria; Laga eta Laidako hondar-

tzak dira adierazgarrienak. Landaredia alboetan haziz doa, 
inguru hareatsu, heze eta oso gazietan hasi eta duna mugiko-
rretaraino.

Estuarioan barneratuz, padura nagusitzen da. Urdaibain zaba-
lera handia dauka (600 hektarea) eta ondo kontserbatuta dago. 

Hegazti asko biltzen da bertan, batik bat migrazio-aldietan eta 
garai hotzetan.

Kantauriko artadiak estuarioaren bi aldeetan daude. Urdaibain 
artadiek gutxi gorabehera 1.450 hektarea betetzen dituzte, 
batik bat estuarioaren eskuinaldean. Haien zabalera dela eta, 
Atxarre eta Ereñozarreko San Migeleko basoak nabarmentzen 
dira; ezkerraldean, berriz, Foruko Atxako eta Atxa Punteko 
artadiak aipa daitezke.

URDAIBAIko interesgune naturalistikoak



Haitz ikusgarrien lurmutur hori Bakio eta Bermeo artean 
dago eta mutur-muturrean bi itsasargi daude, zaharra 
utzita eta berria, gaur egun abian dagoena.

Matxitxako Lurmuturra Urdaibaiko Biosfera Erreserban ipa-
rralderen dagoen gunea da. Irtengune horrek estuarioa eta 
Izaro Uhartea bera babesten ditu, kostaldearen paraleloan 
ekialderantz doazen korronteak baretuz. Ipar-mendebalde-
rantz murgiltzen diren Kretazeoko hareharrizko geruzaz osa-
tuta daude. 

Itsasoak hareharrien oinarria etengabe kolpatuz itsaslabar 
zorrotzak eragiten ditu; lurmuturra zehatu eta haitzak itsas-
labarraren oinetara jausten dira. Geroago, olatuen etengabe-
ko kolpeen ondorioz, bloke horiek txiki-txiki egin eta hondar-
zatien tamainako sedimentuak osatzen dituzte. Kostaldeko 
korronteak gero Laidako hondartzara eramango duen harea 
da, hain zuzen. Prozesu horren ondorioz labarren oinean 
gutxi gorabehera laua den azalera bat osatzen da, harrizko 
substratuarekin: marearteko zabalgunea da, substratu gogo-
rretako ekosistema tipikoak garatzen diren gunea. 

Euskal Herriko kostaldean itsas hegaztien migrazioa behatzeko 
leku egokiena da Matxitxako Lurmuturra. Udazkenean, ipar-
mendebaldeko haize gogorrek sagailoa eragiten duten egune-
tan, zanga, gabai eta marikoi asko ikus daitezke. Zetazeoak 
behatzeko ere leku bikaina da. Gainera Matxitxako Lurmutu-
rreko itsaslabarretan Armeria euscadiensis landarea ikusiko 
dugu, Euskal Herriko kostaldean endemikoa den landarea.

MATXITXAKO
LURMUTURRA
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Padurak itsasoko eta lurreko ekosistemak biltzen diren gu-
nea diren heinean, Lurreko ekosistema aberatsenetakoak 
direla jotzen da. Gainera, araztegi naturalak ere badi-

ra, “hondakin” organikoak mantenugai bihurtzen dituztelako. 
Mantenugai-ekoizpen altu horrek estuarioko eremua gainditu 
eta marea bakoitzean inguruko kostaldea ere ongarritzen due-
nez, aberastasun handia dakarkio kostaldeari.

Hainbat gazitasun-mailari egokitutako landareek ezaugarritzen 
duten eremu horren garrantzi botanikoaz gain, fauna aldetik 
duen balioa ere azpimarratu behar da. Lokatzen artean hainbat 
molusku, anelido eta krustazeo ezkutatu, jan eta ugaltzen dira. 
Itsas hegaztiak, duten edertasunagatik, jendea inguru horreta-
ra erakartzeko elementu nagusietako bat badira, krustazeoak 
kate horretako ezinbesteko begi izango dira, askotan hegaz-

ti horien elikagai nagusia izaten direlako. 2000. urtean, San 
Kristobalgo hareatzan (Busturia) hegazti-behatokia eraiki zen. 
Bertatik, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbak hartzen dituen 240 
hegazti-espezietatik gora ikus daitezke.

Aparteko trataera merezi du mokozabalak (Platalea leucoro-
dia), hegazti zangaluze iragazle hori EAEn Mehatxatutako Es-
pezieen Katalogoan ageri baita. Urdaibain migrazioan iragan 
baino ez da egiten, batik bat irailean, Herbeheretan habiak egi-
ten dituen lekuetatik hegoalderako bidean. Mokozabala ego-
teak ingurugiro-kalitatearen egiaztagiria aitortzen die padurei. 
Urdaibaiko paduren beste harribitxi bat arrano arrantzalea da, 
irailaren hasieran Eskoziako Iparraldetik eta Eskandinaviatik 
bertaratzen dena.

URDAIBAIKO ESTUARIOA
ETA PADURA
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Lagako hondartza Ogoñoko haitzaren azpian dago, haren 
mendebaldean; bareunea da, itsas soinuen eta kalatxorien 
karranken artean. Lagako hondartza Kuaternarioko azken 

milurtekoetan zehar osatu zen, Antxon Azpia eta Ogoño kostal-
deko muturren babesean. Jatorrian dunak ugariagoak baziren 
ere, gaur egun asko murriztu da haien hedadura.

Ogoño mendigunea 200 metroko altuerako horma bat da, 20 
metroko sakonera arte itsasoan murgiltzen dena. Kareharrizko 
multzo hori Urgoniar Konplexukoa da, hau da, Behe Kretazeoan 
(Aptiarrean, Albiarrean) garatu zen arrezife-sistemakoa, bi-
balbioz, errudistaz, brakiopodoz eta abarrez osatua. Olatuen 

kolpeek eragin handia dute kareharrizko haitz horretan, eta 
hainbat sarbide, kobazulo eta sifoi eragin dizkiote oinean. 

Ekialdeko hegalean artadia dago, itsas ertzeraino bertarai-
no iristen dena. Mendebaldeko hegaleko zuloetan ehun kaio 
hankahori bikotek habia egiteko leku aproposa aurkitu dute. 
Gainera, harkaitz-zozo urdinek, belatz handiek, buztangorri 
ilunek, hontz zuriek, belatz gorriek eta beleek ere egiten dute 
habia bertan. Hormaren oinean, ehun ubarroi mottodun bikote 
ugaltzen dira, eta olatuek sortutako kobazuloen barruan, aldiz, 
ekaitz-txori txikien kolonia handia dago.

LAGAKO HONDARTZA
ETA OGOÑOKO HAITZA
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ARTADI KANTAURIARRA ETA
ATXARREKO SAN PEDRO BASELIZA

Estuarioaren bi aldeetako kareharrizko haitzetan gora igo-
tzen du artadiak. Zuhaitzak beti berde dauden baso trinkoak 
dira, eta lurzoru eskaseko multzo karstikoetan hazten dira; 

hain zuzen, ur-gabezia dela eta, arteak ez ezik beste medite-
rraneoko espezie batzuk ere nagusitzen dira bertan. Urdaibaiko 
estuarioaren eremuan 5 artadi-multzo daude, guztira 1.450 hek-
tarea. XX. mendearen lehen herenera arte artea egur-ikatza 
lortzeko ustiatu zuten eta 1989an sute ikaragarria jasan zuten. 
Ondorioz, gaur egun birsorkuntza-prozesuan daude.

Latitude hauetan hain arraroak izateak dakarkie aberastasun bo-
tanikoa. Zuhaitzek eta zuhaixkek, hala nola arteak, ereinotzak, 
gurbitzak, gartxuak, elorri zuriak, etab., espezie igokari multzo 
handi batekin banatzen dute habitata. Artadiaren trinkotasunak 
fauna anitza garatzea ahalbidetzen du; horien artean, hainbat 

ugaztun-espezie, hala nola basurdea, katajineta, lepazuria, ba-
sakatua eta azkonarra. Bestalde, ez die aukera askorik uzten ta-
maina handi edo ertaineko hegaztiei, baina bai, ordea, tamaina 
txikikoei.

Atxarre mendiaren gailurrean dago San Pedroko baseliza, aspal-
diko legenda askoren jatorri. Marinelek oilar zuriak eramaten ziz-
kioten santuari, egoera larri baten ondoren itsasotik onik itzuli 
zirelako. Gauez oilarra baselizan utzi eta goizerako desagertu 
egiten zen.

Barandiaranek jasotako beste legenda baten arabera, Ibarrange-
lun oinatz itxura zeukan harri bat, izatez, San Pedroren pausue-
tako baten aztarna zen, Atxarretik jaitsi zen halakoren batekoa.
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Harizti mesofi tikoa lurzoru sakonetan garatu ohi da, pH 
neutroa edo pixka bat basikoa ematen dieten mantenugai 
mineralekin, eta 650 metroko altueratik behera. Ura ere 

ugaria da lurzoru horietan, eta aldian aldiro hidromorfi aren bat 
ere gerta daiteke. Lurraldeko lurzoru onenetan daudenez, baso 
horiek jatorrian zuten hedadura asko murriztu da historian zehar.

Arratzun, hariztia hegaleko material bolkanikoetan (ofi tetan) 
sustraitzen da, Elexalde eta Mendata lotzen dituen BI-4243 
errepidearen albotik behera, Golako ibaiko haltzadiraino.

Hariztia ia osorik haritzez eta lizar batzuez osatuta dago. 
Guztiek ere enbor zuzenak eta garaiak dituzte, goroldioz es-

talita eta batzuetan iratze epifi toekin adarretan. Oihanpean 
hainbat sasi ugaltzen dira: ereinotza, hurritza, basaerramua, 
bai eta gaztainondo edo lizar gazteren bat ere. Landare igoka-
rien artean, huntza, arkasatsa eta atxaparra nagusitzen dira. 
Baso horretako lurzoru aberats eta hezeari esker, fronde za-
baleko iratzeak asko dira. Mota horretako landaredia Bizkaiko 
baso guztietan ugaria da, bai zuhaitzei dagokienez, bai sasiei 
edo belar-landareei dagokienez.

Ia beti briofi toz estalita dagoen hildako zurak (adarrak, en-
borrak), naturaltasuna ematen dio hariztiari, eta hain ondo 
zaindutako gutxi geratzen dira Bizkaian.

ARRATZUKO HARIZTI MESOFITIKOA
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