MURGIL HAUNDIAREN
IBILBIDE AUTOGIDATUA
Ibilbide autogidatu honekin aukera eskaintzen dizuegu
12,8 km-ko ibilbide labur bat egiteko, Uribarri Ganboaren
urtegiaren paisaietan murgilduz.
Ibilbidea zirkularra da eta 5 geldileku ditu intereseko
hainbat tokitan. Horietan informazioa aurkituko duzu
inguruari buruz, eta baita murgil handiari buruz ere,
hegazti hori baita ibilbideari izena ematen diona. Ibilbidea
oinez zein mendiko bizikletaz egin daiteke.
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Zubi flotatzailea, murgil
handiaren ibilbidearen hasiera

Une honetan Murgil handiaren ibilbidearen hasieran zaude, zubi
flotatzailearen aurrean, zeina muga fisikoa baita Zadorra
ibaiaren eta Uribarri Ganboako urtegiaren artean. Ibilbide
honetan urtegiaren ertzetik ibiliko zara, non hegazti anitz
dauden, bereziki, murgil handia (Podiceps cristatus).
Gainontzeko hegaztiez bereiztea oso erraza da, ezaugarri
hauek jakinez gero:
- Buruan bi motots belzkara ditu, urrutitik ere ondo ikusten
direnak, batez ere udaberrian.
- Eztarria eta lepoa zuriak ditu, eta goiko parteak arre
belzkarak eta grisak.
- Mokoa gorrixka eta zorrotza du.
- Oso maiz murgiltzen dira uretan, elikagai bila.
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Murgil handiaz gain, beste hegazti mordo bat ere badago.
Adibidez, ahate mokozabala (Anas clypeata), murgilari arrunta
(Aythya ferina), ubarroi handia (Phalacrocorax carbo), antxeta
mokogorria (Chroicocephalus ridibundus), etab. Egon zaitez adi,
bakar bat ere ez dakizun oharkabean pasa!

Ahate mokozabala (Anas clypeata)

Murgilari arrunta (Aythya ferina)

Ubarroi handia
(Phalacrocorax carbo)

Antxeta mokogorria
(Chroicocephalus ridibundus)

KONTUAN IZATEKO GOMENDIOAK IBILBIDEA
HASI BAINO LEHEN
•
•
•
•

Bete ezazu kantinplora, ibilbidean ez dago iturririk eta.
Bero egunetan, eraman txanoa eta eguzkitarako krema.
Erabili oinetako aproposak.
Balio altuko eremu naturalak bisitatuko dituzuenez,
lagundu lekua garbi mantentzen.
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Uribarri Ganboako urtegia.
Murgil handiaren habitata

Uribarri Ganboako urtegia Arabako Lautadaren erdian dago,
eta 1957an eraiki zen. Gaur egun Euskal Autonomia
Erkidegoko biztanleen %43a hornitzen du urez, ia milioi bat
pertsona.
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Nahiz eta habitata artifiziala izan, natura pixkanaka inguruaren
jabe egin da. Horren ondorioz, ur ertzetan ibaiertzetako baso oso
garatuak aurki ditzakegu, eta ur azpian zenbait landare espezie,
hala nola Chara vulgaris, Ceratophilum demersum eta
Potamogeton lucens, hegazti murgilarien elikagai direnak. Ur
azpiko landaretza hori animalia askoren babesleku da: arrainak,
karramarroak, galapagoak eta intsektuen larbak, eta horiei esker
hegaztiek elikagaia dute urte osoan.

Apoarmatu korrontezalea
(Mauremys leprosa)

Txotxiburdintzi
(Anax imperator)

Habitat hau ezin hobea da murgil handiarentzat (Podiceps
cristatus), Podicipedidae familiako hegazti bat, Eurasia, Afrika eta
Australasiako hezeguneetakoa. Bere familiako bereizgarri eta
ezagunenetakoa da, eta hegazti arruntenetako bat Uribarri
Ganboako urtegian.
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BAZENEKIEN…?

Orain zauden zubia, lehen, ubide bat izan zen, eta Azuako
herria edateko urez hornitzen zuen. Ia 500 m-ko luzera du
eta oso leku aproposa da murgil handia ikusteko. Puntu
honetatik ikus daitezke, orobat, Azuako elizaren aurriak; izan
ere, urtegia eraiki zenean, herriko etxe gehienak ur azpian
geratu ziren.
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Urtegiaren ertzak eta beren
mehatxuak

Urtegiaren ertzetako sakonera gutxiko urak, nahiko geldi
egoten direnez, habitat egokiena dira animalia eta landare
askorentzat. Habitat horien garrantzia horrenbestekoa da,
ezen urtegian badauden zenbait esparru Europar mailako
RAMSAR katalogazioarekin babesturik.
Hala ere, inguru berezi honek mehatxu asko ditu. Batzuk
gizakiak zuzenean sortuak, adibidez, kutsadura, habitat
naturalen murrizketa, ezkutuko arrantza eta ehiza eremu
babestuetan, monolaborantza, etab. Beste batzuk, zeharka
sortuak, hala nola espezie inbasoreak. Espezie inbasorea
espezie aloktonoa da (ez autoktonoa), eta ekosistema
batean sartzeak haren oreka alda lezake. Gure urtegian
badira espezie inbaditzaileen zenbait adibide: Amerikako
karramarro gorria (Procambarus clarkii), zebra muskuilua
(Dreissena polymorpha), Floridako dortoka (Trachemys
scripta) eta tximeleten zuhaixka (Buddleja davidii). Egiazko
mehatxuak dira, arriskuan jartzen baitituzte gure ekosistema
sentibera hauek.
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Karramarro gorria (Procambarus clarkii)

Zebra muskuilua (Dreissena polymorpha)

Floridako dortoka (Trachemys scripta)

Tximeleten zuhaixka (Buddleja davidii)
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MURGIL HANDIAREN DANTZA

Udaberri guztietan murgil handiak, arazo horiez guztiez
ohartzeke, dantzari profesionala balitz bezala, bere dantza
berezia erakusten digu begien gozamenerako. Udaberrian
egiten dute, hegazti gehienentzat hori baita ugalketa
garaia, bikotekidea aurkitzeko. Dantza hau ikuskizun hutsa
da, eta buruarekin mugimendu sinkronizatuak egitean
datza; gero, bikotekidea zutitzen da eta “oinez” ibiltzen da
ur gainean. Batzuetan emearen eta arraren lepo luzeek
bihotz forma bat osatzen dute. Gure eskuetan dago
etorkizunean ere dantza berezi hori egiten jarrai dezaten.
Lagundu babesten!
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Arrantza Uribarri Ganboako
urtegian

Ikusi ahal izan duzuenez, arrainek ez dituzte bakarrik murgil
handiak erakartzen. Kirol arrantzak pertsona asko
erakartzen ditu urtegiaren ertzetara. Kirol hori praktikatu
daiteke Uribarri Ganboako urtegian (noski, beharrezkoak
diren paperak izanez gero), baina ez edozein eremutan.
Arrantza debekatuta dago bainurako zonetan eta eremu
babestuetan.
Arrain mota desberdinen artean esanguratsuenak karpak
(Cyprinus carpio), zarboak (Barbus barbus) eta perkak
(Perca fluviatilis) dira. Hala ere, espezie ugariena lutxoa da
(Esox lucius). Kanpotik sarturiko espezie hori da nagusi,
gaur egun, urtegiko uretan.

Karpa (Cyprinus carpio)

Lutxoa (Esox lucius)
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Orain Urizarreko dikean zaude. Horrek banatzen ditu urtegiko
urak eta eremu babestukoak. Iparraldeko uretan bakarrik egin
daiteke arrantzan. Dike hau eta hegoaldera dagoen beste bat
eraiki ziren urte osoan ziurtatzeko ura dagoela RAMSAR esparru
honetan.

GURASO ONAK
Murgil handiek bikain egiten dute guraso lana. Bi gurasoek
zehaztasun handiz elikatzen dituzte kumeak arrain txikiz,
intsektuen larbez eta karramarroz, eta kumeak sorbaldetan
ere eramaten dituzte. Horrela murgiltzen dira, kume eta
guzti, gurasoen lumei ondo heltzen baitiete. Kumeak oso
erraz bereizten dira, jaiotzean buruan lumatxa baitute, lepoa
marra zuri-beltzekin, eta gorputzaren goiko partea eta alboak
marra marroi belzkara eta zuri zikinekin: ezin nahasizko
konbinazioa, eta oso deigarria.
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Garaioko Parke Probintziala

Ibilbidearen azkeneko geldilekuan zaude, Garaioko Parke
Probintzialaren sarreran. Parke hau penintsula txiki bat da, eta
bertan tamaina handiko hondartza artifizialak daude, baso
naturaleko habitatekin batera. Hobeto ezagutu nahi baduzu,
eskura duzu parkeko beste ibilbide autogidatu bat ere, non
azaltzen baitira leku horren inguruko hainbat bitxikeria.
Frogatu ahal izan duzun moduan, hemen habitata aldatu egin
da; dagoeneko ura ez da ikusten, landaretza ez da horren
altua eta inguruan labore sailak daude. Zona ireki hauetan
zaila da murgil handiak ikustea, baina habitat ezin hobea da
zenbait hegazti harraparirentzat: belatz gorria (Falco
tinnunculus), miru gorria (Milvus milvus), zapelatz arrunta
(Buteo buteo) eta mirotz urdina (Cirlus pygargus), urtaroaren
arabera, hegan ibili ohi dira labore sailen gainean, ugaztun
txikien ehizan; saia zaitez aurkitzen! Gogoratu ondo
desberdintzeko trikimailua: erreparatu buztanaren koloreari eta
formari.
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Belatz gorria (Falco tinnunculus)

Zapelatz arrunta(Buteo buteo)

Miru gorria (Milvus milvus)

Mirotz urdina (Circus pygargus)
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ZER LANDARE ETA ANIMALIA
ESPEZIE DAUDE GARAIOKO PARKE
PROBINTZIALEAN?

Gainera, parkeak eskaintzen digun paisaian, zona
zuhaiztunez goza dezakegu: erkametz basoak, txilardiak eta
espezie autoktonoetako hainbat zuhaixka, hala nola elorri
beltza (Prunus spinosa), elorri zuria (Crataegus monogyna),
astigarra (Acer campestre) eta lizar arruntak (Fraxinus
excelsior). Udaberrian, nabarmentzekoa da larreetan hazten
den orkidea kopuru handia.
Parkean dagoen faunan, merezi du aipatzea amiamoko
zuriak, habia Garaioko elizako dorrearen aurrietan egiten
dutenak, txantxangorriak, eskinosoak, kaskabeltzak,
buztanikarak, tximeletak, azkonarrak eta kirikinoak.
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