MENDIXURREKO PARKE
ORNITOLOGIKOKO
IBILBIDE AUTOGIDATUA
Ibilbide autogidatu honekin aukera ematen dizugu 4 kmko ibilbidetxo bat emateko Mendixurreko Parke
Ornitologikoak eskaintzen dituen paisaietan zehar.
Ibilbide honek 6 geltoki izango ditu interesgarriak diren
guneetan, non inguruari buruzko informazioa jasoko
duzun, paisai aniztasuna ezagutuko dituzun eta baita ere
bertan bizi diren espezie esanguratsuenak.
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1.G
Mendixur: Esparru
pribilegiatua
Mendixurreko Parke Ornitologikoa urtegiaren hegoaldean
kokatzen da, Mendixurreko herriaren alboan. Guztira 70 ha-ko
zabalera du eta bertan fauna zein flora aniztasun handia
batzen da balio ekologiko handia izanik.

Hezegune honen kontserbazioa oso garrantzizkoa da
mehatxaturik dauden hegazti askoren ugalketarako,
migrazioetarako eta negualdirako eta baitere interes botaniko
altuko landareen etorkizuna ziurtatzeko.
Gehiago jakin nahi duzu? Bisita gidatuak asteburuetan eta jaiegunetan 11:00tan eta
udako denboraldian ere 19:00tan.

1.G
Mendixur: Esparru
pribilegiatua
Ezaugarri limnologikoek, klimatikoek eta hidrologikoek
ahalbidetzen dute Uribarri Ganboako urtegia izatea EAE-ko
hezegunerik garrantzitsuena.
Urtegiaren hegoaldean bere buztanen orografia leunak
ahalbidetzen du ibarreko, zingireko eta aintzireko landaretzak
bere garapenerako gune hobezina aurkitzea, hegazti askori
elikagaiak eta ugalketa eta atsedenerako guneak eskeiniz,
non murgil handia (Podiceps cristatus), ahate gorrizta (Netta
rufina) eta kopetazuria (Fulica atra) nabarmentzen diren
besteak beste.

Kopetazuria
Ahate gorrizta
Murgil handia

1.G
Mendixur: Esparru
pribilegiatua
2002tik, Zadorra urtegira sartzen den lekuarekin batera,
Mendixurreko Parke Ornitologikoa Garrantzizko Nazioarteko
Hezeguneen RAMSAR zerrendan dago. Gainera, 2016tik,
urtegia Natura 2000 Sare Ekologikoan dago, Zadorraren
Sistemako Urtegia KBE (Kontserbazio Bereziko Eremua)
izendatu zutenean.

Jakin nahi duzu zer
den RAMSAR?

https://www.ramsar.org/es/sit
ios-paises/los-sitios-ramsar

Jakin nahi duzu zer den Natura 2000 Sarea eta
Kontserbazio Bereziko Esparruak (KBE)?
; http://www.euskadi.eus/web01-a3diblek/eu/
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2.G
Mendixurreko aberastasuna:
Habitaten mosaikoa
Parkeak ezaugarri ezberdinak dituzten ingurunez osaturik dago,
bioaniztasun handia batuz. Ur-bazterrak, ur-irekiak, basoak eta
nekazaritza landak dira hegaztien bioaniztasun handi horren
eragileak.
Ur-irekietan uretako landaretza ikus dezakegu, udaran kolore
arrosaduna hartzen duena bere loreengatik: Polygonum
amphibium, Potamogetum gramineus eta Najas minor ez
direnak oso arruntak Iberiar penintsulako beste hezeguneetan. Eta
urpean txarak bezalako algak ezinbestekoak direnak hezegunearen
kate trofikorako.
Ur-bazterrean lezkak, ihiak, zumeak eta lizarrak hazten dira uretatik
gertu. Txoritxoen babeslekuak dira, adibidez buztanikarena eta
berranizena, besteak beste. Baitere zangaluzeena, non arrunta da
lertxun espezie ezberdinak eta amiamokoak ikustea.

Polygonum amphibium

Potamogeton gramineus

Najas minor

2.G
Mendixurreko aberastasuna:
Habitaten mosaikoa
Inguruko nekazal eremuak eta erkameztiak hegazti mota
askoren habitata dira, inguru ireki eta erdi-irekietan mugitzen
direnak, natura eta gizakiaren arteko harreman armonikoaren
eredua izanik. Hauen artean nabarmentzen dira buztanzuriak,
hegatxabalak, kaskabeltzak, belatzak, miruak eta mirotz
urdinak.
Hauetaz gain, basurdeak, orkatzak, trikuak eta erbinudeak
bezalako ugaztunak paseatzen dira inguru hauetatik “inork”
ikus ahal dituztenean.
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3.G
Urpekarien behatokia
Turismo ornitologikoa, bird watching izena hartzen duena,
aisialdiko hegaztien behaketan datza bere inguru naturalean
eta mundu osoan zale gehiago batzen ari dituen aktibitatea
da. Euskadin Birding Euskadi dugu, sare bat biltzen dituena
baliabide ornitologiko interesgarriak dituzten esparruak.
Mendixurreko Parke Ornitologikoan dauden behatokiei esker
leku paregabea da aktibitate honetaz gozatzeko.

Birding Euskadi sarea ezagutu nahi
baldin baduzu
https://turismoa.euskadi.eus/eu/

3.G
Urpekarien behatokia

Urpekarien behatokian ur-irekietan eta ur-bazterretan bizi diren
espezieak ikus daitezke.
Segun eta urteko zein urtaroan zatozen espezie ezberdinak ikusiko
dituzu. Horietako batzuk urteko edozein garaian ikus daitezke, baina
beste batzuk udaran, neguan edo paso migratorioetan ikustea
errazagoa da, bioaniztasun handiena emanez azken honetan,
hegazti askok Mendixurren atseden hartzen baitute indarrak
berreskuratzeko euren bidai luzeekin jarraitzeko.
Dauden panel informatiboetan ikus dezakezu zein hegazti
nabarmentzen diren segun eta noiz zatozen parkera.

3.G
Urpekarien behatokia
Hegazti mota asko ikus daitezke behatokitik, baina
askorentzako harrigarria izan daiteke kaioak ikustea,
arruntagoak direnak kostaldean. Guztira hiru kaio espezie
ikusi dira: Kaio hauskara (Larus michahellis), antxeta
mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) eta kaio iluna
(Larus fuscus). Jaki baliabidea handia dela-eta inguru honetan
geratu dira, kostaldetik urrun, eta urteko edozein garaian ikus
daitezke kaioak Mendixurren.

Kaio hauskara
Antxeta mokogorria
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4.G
Kaskabeltzen
behatokia
Behatokitik hegaztiak oso gertu ikusten dira, hortaz, oso
garrantzitsua da isiltasuna.
Maizago ikusten diren hegaztiak murgil handia (Podiceps
cristatus), kopetazuria (Fulica atra), basahatea (Anas
platyrhynchos), ubarroi handia (Phalacrocoras carbo),
lertxun handia (Ardea alba) eta lertxun hauskara (Ardea
cinerea) dira.

Basahatea
Lertxun hauskara

4.G
Kaskabeltzen
behatokia
Agian antzeman daiteke ezer ez egotea behatokiaren
oinetan dauden ihietan eta lezkadietan, baina hauek
bizitzaz beterik daude. Hegazti askok toki hauetan
babesten dira eta bertan eraikitzen dituzte euren habiak.
Ekaina eta uztailean hegaztiak behin eta berriz ikusten
dira sartzen eta irteten, kumeak elikatzen baitaude. Garai
honetan ere hegazti intsektiboroek aprobetxatzen dute
elikatzeko, adibidez, enara arruntek, lorbeltz arruntek eta
uhalde-enarek.

Enara arrunta

Uhalde-enara

4.G
Kaskabeltzen
behatokia
Bazenekien?
Ubarroi handia oso murgilari ona da eta denbora
asko pasatzen du pausatuta hegoak irekirik dituela hauek
lehortzeko. Honek ez du beste hegazti murgilari batzuek
duten babes koipetsua bere lumak labainarazteko eta
inpermeabilizatzeko.
Murgil handiak ugaldu nahi duenean dantza
berezi bat egiten du. Aurrez aurre jartzen dira bihotz forma
bat osatuz. Dantza hau apirila eta maiatzean egiten dute
batez ere.

Ubarroi handia

Murgil handia
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5.G
Ibar basoa, hegaztien
babeslekua
Ibarreko basoa ibaien ubideetatik gertu garatzen den
landaretza esanguratsuena da. Baso hau hezeguneetan
eta ibaien uholde-ordokietan ere garatzen da.
Baso mota hauek, zabalera galtzen ari direnak landaeremuen hazkundearen eraginez, giro heze eta ospela
eskaintzen dute non espezie askok babeslekua eta
elikagaiak topatzen dituzten.

5.G
Ibar basoa, hegaztien
babeslekua
Ibar basoa osatu eta Mendixurreko Parke Ornitologikoan
topatu ditzakegun zenbait espezie honako hauek dira:
lizarra, makala, txopoa eta zumea. Ohikoa da adarren
artean ezkutatzea urretxindorrak, txioak eta txinboak,
besteak beste, kantu ederrak dituztenak eta nahiko erraz
entzun daitekenak.

Lizarra

Txopoa

Urretxindorra

5.G
Ibar basoa, hegaztien
babeslekua
Barnealdeko hezeguneek eta ibar basoek eskaintzen
dituzten ingurugiro zerbitzuen onuren artean ibaien urgoraldien eta dinamikaren erregulatzailea izatea, aldaketa
klimatikoa arintzea, animali eta landare espezie askoren
habitat izatea, sedimentu eta elementu kutsatzaileen
iragazkia izatea eta balio paisajistikoa handitzea daude,
besteak beste.
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6.G

Trogloditak

Txepetxa

Amilotx urdina

Inguru honen izenaren jatorriak zera irudikatzen du:
kobazulo txikiak eta zuloak erabiltzen dituzten hegazti
espezieak. Nahiz eta espezie batzuk hobeto kamuflatzeko
kolore ilunak eta ez oso deigarriak izan, adibidez
txepetxak (Troglodytes troglodytes), beste batzuek oso
kolore deigarriak dituzte, adibidez amilotx urdinek
(Cyanistes caeruleus).
Baso helduetan dauden zuhaitz zaharrek zulogune asko
eskaintzen dituzte “troglodita” hauen babeserako eta
habiak eraiki ahal izateko.

6.G

Trogloditak

Hegazti mota hauen bioaniztasuna handitu nahian zenbait
ekintza burutu dira inguru hau erakargarriagoa egiteko.
Izan ere, basoa oraindik gazteegia da zuloguneak
eskaintzako.
Horrela, urteetan zehar, habi-kutxak jarri izan dira eta
txilar-sarearen beste aldean ikus daitekeen aska bat ere
kokatu da.
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