LANDAKO PARKE
PROBINTZIALEKO
IBILBIDE AUTOGIDATUA
Ibilbide autogidatu honek belardi berde eta zabalez osatutako
paisaiak, pinudi txikiak, hariztiak eta urtegiaren ur geruzaren
ertzeko basoak ezagutaraziko dizkigu.
7,5 kilometroko ibilbide lineala da eta Uribarri Ganboako
urtegiaren ibilbide berdeko zati batekin bat egiten du. Landako
parkeko hariztiko aparkalekuan hasi eta Uribarri-Ganboan
amaitzen da.
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G1

Landako Parke
Probintziala

Landako Parke Probintzialak 40 hektarea ditu eta UribarriGanboako urtegiaren iparmendebaldean kokatuta dago,
Arrazua Ubarrundiako udalerrian.

Parkean bainurako egokitutako gune bat dago, 500 metro
baino gehiagoko luzera daukana, eta sorospen eta lehen
laguntzako postu bat ere egoten da gunea zaindu eta
jendeari laguntzeko.
Landako hondartza eta Garaiokoa Bandera Urdinaz ezagutu
dituzte. Bandera Urdina nazioarteko sari bat da; hain zuzen
ere, uraren kalitatearen, hondatzako zerbitzu eta instalazioen
eta ingurumen kudeaketa bikainaren ezagupen bat.

G1
Gure segurtasuna eta gure hurbilekoenena bermatzeko,
honako gomendio hauei jaramon egitea komeni da:
- Bainurako egokitutako guneetan soilik bainatzea.
- Sorosleen jarraibideei eta iradokizunei jaramon egitea.
- Urertzetik ez aldentzea
- Txakurrak beti loturik ibili beharko dira parke guztian.
Gainera, bainu sasoian ezin izango dira hondartzan eta
uretan sartu.

G1

Landako hariztia

Zuhaizti hau gune atlantikoan behinola egon izan diren harizti
zabalen azken erakusgarrietako bat dugu. Izan ere, gizakiak
paisaian izan duen esku hartzearen ondorioz, egun pinudi eta
larreak daude batez ere, Landako inguruetan.
Haritz pedunkulatuz (Quercus robur) osatutako baso honetan,
zuhaitzek 15 metroko altuera izan dezakete eta larre bat
osatzen dute. Hegaztien hainbat espezie behatu ditzakegu
hemen, hala nola amilotxak, kaskabeltzak, gerri txoriak
eta/edo garrapoak.
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G2

Behinolako Landako
herria

Landa Zadorra ibaiaren ertzeko mendixka batean kokatuta
zegoen, gaur egun Zuhatzako uhartea dena. Nola urtegia
erdigunean eraiki zuten, herria urpean gelditu zen, ez, ordea,
gunerik altuenak okupatzen zituzten auzoak; hau da,
Iñurrieta eta Bentabarri, zeinek oraingo Landako herriari leku
eman zioten.

Landako antzinako erdigunearen ikuspegia 50eko hamarkadan, urtegia
eraiki zutenean. Oraindik gaur egun antzinako Landaren aurriak ikus
daitezke Zuhatzako uhartearen ur ertzean. (Iturria: ARABADOK Arabako
dokumentazio historikoa).

G2
Landa komunikatzeko punto estrategikoa izan da: Aramaioko
harana eta Arabako Lautada lotzen zituen, bai eta Ebro
harana eta Debagoiena ere. XVII. mendean errege bidea
eraiki zen, zeinak hurbil zegoen Leintz Gatzagaren bidez
Gipuzkoako kostaldea barrualdearekin lotu zuen.
Kokapen estrategiko horrek bide eman zion inguruetan liskar
beliko eta gerrillariak egoteari (Konbentzio gerra,
Independentzia gerra eta gerra karlistak). Aipatzekoa da
Arlabaneko Gudua (1836), non Espartero jeneral liberala eta
Eguia karlista elkarrekin borrokatu ziren, eta azkenak irabazi
zuen.
Bitxikeria bat aipatzekotan, esan behar da Landak harrobia
izan zuela Albertia mendiaren inguruetan. Handik marmol
beltza ateratzen zuten XX. mendeko lehen laurdenean.

Landako marmol beltzeko harrobiaren ikuspegia. Ustiategitik ateratako
harriak lantzen ari dira zenbait langile. (Iturria: ARABADOK Arabako
dokumentazio historikoa)

G2

Done Bartolome Eliza

Geltokiaren auzoan (hala deitzen da Gasteiz eta Bergara
lotzen zituen Vasco-Navarro trenbideko geltokietako bat,
Arlaban mendatera igotzean, han zegoelako) Done
Bartolome eliza berria eraiki zen, Landan zegoen eliza
zaharra urpean geratu zelako. Bi eraikin horiek, geltokia eta
eliza, egun ere zutik daude. Landak 40 biztanle inguru ditu,
eta Geltokiaren auzoan eta Santiagolarra auzoan bizi dira.

Landako Done Bartolome eliza berria, egun (ezkerra), eta eliza zaharra
1955ean, urperatuta geratu baino lehen (eskuina). Fatxadan daukan
erlojua eliza zaharrean zegoena da. (Iturria: ARABADOK Arabako
dokumentazio historikoa)
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P3

Santiagolarrako
hezegunea

Antzina Neverako-Arrua erreka igarotzen zen leku jakin
batetik, eta Albertia, Jarindo eta Maroto mendien hegaletako
urak jasotzen zituen, baina orain zonalde hori urtegiko urek
estaltzen dute, eta Santiagolarrako hezegunea sortu. Urak
estalita egoten den gune lau hau leku ezin hobea da
erriberako, zingirako eta aintzirako landaredia garatzeko.

Pasabidea Santiagolarrako hezegunean.

P3
Uribarri Ganboako urtegia balio handiko ekosistema bat
izateaz gain Euskal Autonomia Erkidegoko barnealdeko
hezegune garrantzitsuenetariko bat da.
Urtegia Natura 2000 Sarearen barruan dago, zeina
biodibertsitatearen kontserbaziorako guneen Europako
ekologia sarea baita eta zeinak xede baitu espezieen eta
habitat moten epe luzerako biziraupena bermatzea,
biodibertsitatearen galera ekidinez.

Polygonum amphibium

P3

Hezeguneen garrantzia

Ur hegaztiek negua igarotzeko eta ugalketarako toki
bikainak dira barnealdeko hezeguneak, baita hegaztiek
beren ibilbide migrazio ibilbideetan atsedena hartzeko eta
elikatzeko ere. Aipatzekoak dira koartza gorria (Ardea
purpurea) udan eta txilinporta lepabeltza (Podiceps
nigricollis) neguan. Urtegian hegaztien 225 espezie aipatu
dira, eta haietatik 76 ur inguruneari lotuta daude.
Hegazti faunaz aparte, urtegian beste espezie batzuk
ere bizi dira, hala nola bisoi europarra (Mustela lutreola),
igaraba arrunta (Lutra lutra), baso igel jauzkaria (Rana
dalmatina) edo apo pintatua (Discoglossus jeanneae).
Halaber, urtegia naiadeen –intsektuen ur ninfak (Unio
elongatus, Anodonta anatina eta Potomida littoralis) –
interes bereziko eremua da.
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P4

Zuhatzako uhartea

Aurrez aurre Zuhatzako uhartea dago, eta 50 ha-ko azalera
dauka. Gaur egun, Arabako Foru Aldundiko aterpetxeen
sarean dago eta 450 pertsonentzako lekua dago.
Aterpetxeak 10 kanpamendu txiki ditu, bakoitza 6 etxolaz
osatuta (5 ostatua hartzeko eta 1 jarduerak egiteko), basoz
eta larrez inguratuta eta bideen bidez elkarren artean lotuta.
Uharte hau lekurik egokiena da naturan bizitzeko eta aire
zabaleko kirolak eta ur ekintzak praktikatzeko, adibidez,
bela, piragua, windsurf-a edo arraunketa.

P4

Zebra muskuilua

Zebra muskuilua (Dreissena polymorpha) ur gazi eta gezako
molusku bibalbioa da. Planktonez eta materia organiko
esekiz elikatzen da, eta bere tamaina milimetro gutxi batzuk
eta 4,5 cm bitartekoa izan daiteke.
Jatorriz Kaspio Itsasokoa eta Itsaso Beltzekoa da, gizakiak
ekarri zuen, Uribarri Ganboako urtegian antzeman zen 2008.
urtean, eta 2012tik aurrera ale helduak ere badaude.
Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Erakundeak
(IUCN) munduko 100 espezie exotiko inbaditzaile
kaltegarrienen zerrendan sartu du, kolonizatzeko eta
hedatzeko daukan gaitasun harrigarriagatik. Jatorrizko
espezieak desagerrarazi edo kanporatu ditzake, horrek
biodibertsitatea eta natura ondarea pobretzen duelarik.
Gainera, ur hodietan arazo larriak sortzen ditu, batzuetan
buxatu egiten dituelarik hiriak eta ureztatze lurrak hornitzeko
tutuak.

P4

Zer egin dezakegu?

Zebra muskuiluaren bizi zikloak bi fase ditu: larbaren
fase askea, zeina gizakiarentzat ikusezina baita , eta fase
heldua, substratu bati lotua. Fase larbario mikroskopiko horri
esker lortzen du arrakasta handiaz hedatzea.

Zebra muskuiluaren fase larbarioa mikroskopioz ikusita

Zebra muskuilua gizakiak uretan egiten dituen jardueren
ondorioz (arrantza, nabigazioa, bainua…) zabaltzen da batez
ere. Horregatik, oso garrantzitsua da uretan sartu ditugun
material guztiak behar bezala desinfektatzea, larbak, ikusi ez
arren, bertan egon baitaitezke. Horretarako, beharrezkoa da
ekipo guztia desinfektatzea %5eko lixiba daukan
soluzioarekin bustiz, bertan sartuz edo fumigatuz. Beste
kontrol metodo bat da urtegian sartutako materialak ondo
lehortzea. Materiala erabat lehor mantenduta eta 10 egunez
berrogeialdian jarrita, larba guztiak desagerrarazten dira.
Uribarri Ganboako Klub Nautikoan ontziak desinfektatzeko
jendeari irekitako gunea dago.
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P5

Uribarri Ganboako
herria

Urtegia eraikitzeak guztiz aldatu zuen herriko bizitza eta
itxura. Nahiz eta hirigunea (baita eliza ere) eta etxebizitza
gehienak urpean geratzetik libratu, laborantza lur gehienak
urak estali zituen. Ondorioz, biztanleek batez ere
abeltzaintzan aritu beharra izan zuten edo beren burua
derrigortuta ikusi zuten Gasteizera mugitzera.

Nola egun Uribarri Ganboa urtegiaren ertzean kokatuta
dagoen, ikuspegi ederra eskaintzen du, horrek bisitariak
erakartzen dituelarik eta bigarren etxebizitzak eraikitzera ere
bultzatu duelarik.

P5

Urtegiaren presa

Herritik hiru kilometrotara Uribarri Ganboako urtegiaren presa
kokatzen da. Urtegia ixten duen kilometro erdiko horma grisaren
atzean, ganga eta kontrahormadun presa dago, harri landuaz
estalitako hormigoizko eskultura bailitzan, zeinak Zadorra ibaiko
urak biltzen baititu. Hain zuzen ere, 147 hektometro kubiko ur
hartzen du, eta 36 metroko altuera dauka. Presa eraikitzeko
teknikak hain bikainak izan ziren, ezen 56 urte igaro ondoren
mantentze lan oso gutxi egin behar den.

P5

Urrunagako urtegiarekiko
lotura

2,50 m-ko diametroa, 3,5 km-ko luzera eta 7 m3/segundoko
edukiera dituen galeria batek Uribarri Ganboako eta
Urrunagako urtegiak lotzen ditu. Azken hori Gasteiztik 10
kilometro iparraldera dago, 72 hektometro kubikoko edukiera
du eta Santa Engrazia ibaiko ura erregulatzen du.
Bi urtegien erabilera nagusia Gasteizko hirigunea eta Bilbo
Handia urez hornitzea da. Bilboraino iristeko, ura 12,5 km
dauzkan eta Urrunagako urtegitik iparralderantz doan hodi
baten bidez garraiatzen da, isurialdeen banalerroa
zeharkatuz. Gero, ur hori 328 m erortzen da bertikalean,
halako indarrez non Barazarko lurpeko zentraleko hainbat
turbina eta sorgailu mugitzen dituen. Bilboko hornidura guztia
ur hori erortzeaz baliatzen da hidroelektrikoki, lau sorgailu
handiri esker.

Ezkerra: Zadorrako ibaiatik kantauriar isurialderaino ur
eramatearen mapa. Eskubia: Barzarko Lurpeko Zentrala. (Iturria:
www.osepsa.es)
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