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Bidasoko padura-ekosistemen antropizaziodinamikak 400 urtez
Herri-irlatik ghetto-eremura
Laburpena

Abstract

Bidasoko
padurak
laborantzara
bihurtzeko prozesua jorratuko dugu, iturri
dokumentalen, kartografikoen eta egun
ere bertan ikus daitezkeen azpiegituren
azterketan oinarrituta. Euskal Herriko
padura-ekosistemen
berreskuratzea
natural artifizial dikotomia baten gainean
gauzatu izan ohi da, kontuan hartu gabe
hezegune hauek epe luzean giza praktika
jakin batzuen ondorioz moldatutako
paisaiak direla.

The historical relevance of saltmarsh
reclamation with agrarian purposes in
the Bidasoa estuary is discussed in the
paper, based on the combined analysis of
documentary and cartographic sources
and the survey of the infrastructures that
are still present in the area.
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Eta erabakiko dute / noiz igo eta jaitsi / behar den marea.
(Jon Maia)

ipar eta erdialdetik migratzen datozen hegazti ugariren
geralekua da; 288 espezie identifikatuta, euskal kostako
aniztasun ornitologikorik handiena duen ingurunea da.

Bidasoko estuarioa: ekosistema dinamiko bat
Estuario deritzo ibai baten itsasoratzean, mareen eraginez,
ur gazi eta gezak nahasten diren inguruneari. Alboetan
itsasbeheran agerian geratzen diren hondartzak izaten
dituzte. Barnealderantz, ibaiak ekarritako sedimentuak
mareen eraginez jalkitzen eta dekantatzen joan ohi dira,
pixkanaka finkatzen doazen basatzak eratuz. Ur gazitara
egokitutako landare halofiloak haztean, sedimentazioa
egonkortu eta beste organismo batzuen agerpena errazten
da, bioaniztasun handiko ekosistemak eratuz: padurak.
Bidasoaren kasuan, ibaiak 11 km-ko estuario bat eratzen
du, Aiako Harriak (837 m) eta Jaizkibelek (547 m)
mugatuta. Egun oso urbanizatuta egon arren, Txingudiko
zenbait padura Ramsarko Hitzarmenaren Nazioarteko
Garrantzidun Hezeguneen Zerrendan sartu dira: Plaiaundi
(39,06 ha), Bidasoko irlak (29,29 ha) eta Jaitzubia (61,68 ha)
(1. irudia) (Ramsar, 2012). Neurri honekin, jarraipena eman
zitzaien 1994an Txingudiko Baliabide Naturalak Babesteko
eta Antolatzeko Plan Berezian jasotako xedapenei, 2013an
onartu zirelarik Txingudi-Bidasoko ES2120018 KBEren
eta Txingudi-ES0000243 HBBEren Kontserbazio Neurriak
(Eusko Jaurlaritza, 2014).
Padura hauetan landaredia halofiloa da nagusi, gesalgradienteen eta urperatzearen arabera banatutako belarformazioak eratuz. Gainera, Bidasoko estuarioa Europako
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Hala ere, kontuan hartu behar da paisaia hau ez dela eraldatu
gabeko espazio natural bat, mendeetan zehar tokiko giza
taldeekin elkar eragin duen ekosistema dinamiko baten
isla baizik. Ikuspuntu honetatik, urbanismoa, nekazaritza,
abeltzaintza eta oro har praktika ekonomiko oro naturaren
antropizazio-faktore gisa ulertu behar dira, horien bilakaera
historikoa izanik ekosistemen egungo egoera ulertzeko
funtsezko osagai bat. Lan honen helburua da Bidasoko
padurak hainbat mendetako antropizazio-prozesu baten
emaitza gisa aztertzea, eta prozesu horren ezaugarri nagusiak
nabarmentzea.
Padurak laborantzara bihurtzea: noiz eta nola?
Erdi Aro amaieran klima aldatzean, Europa Little Ice Age
(LIA) delakoan sartu zen. Euskal Herrian, aldaketa horren
ondorioz prezipitazioak ugaritu eta irregularrago bilakatu
zirela dirudi, zenbait tokitan nekazaritza-lurren egitura
kaltetu zuten uholde katastrofikoak eraginez (Narbarte et
al., 2019). LIAk XIX. mendera arte iraun zuen, eta faktore
garrantzitsua izan liteke Aro Modernoan Europako paisaiek
jasandako eraldaketak azaltzeko.
LIAren
hasieran, Europa
atlantikoko
estuarioen
antropizazioa ahula zen. Inguruan herriak eta soroak egon
arren, hezeguneetan bertan jarduera estentsiboak baino
ez ziren gauzatzen: ehiza, arrantza edota zumea bezalako
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1. irudia ~ Bidasoko estuarioko padurak eta testuan aipatutako
toponimoen kokapena.
Iturria ~ PNOA. Josu Narbartek moldatua.

materialen bilketa. XVII. mendean, berriz, Herbehereetako
gizarte protokapitalistetan padurak dike- eta kanal-sistema
konplexuen bidez lehortu, eta bertan nekazaritza garatzeko
joera hedatu zen. Beemsterreko polderra (1609-1612)
bezalako proiektuen arrakasta ikusirik, Ingalaterrako Karlos
I.ak Cornelius Vermuyden ingeniari holandarra kontratatu
zuen 1626an, Hatfield Chaseko padurak lehortzeko
proiektua gauza zezan. Fenlands eskualdean ere inbertsore
desberdinei kontratuak esleitzen hasi ziren 1630ean, tartean
Vermuydenek berak sustatutako Bredford Level Corporation
enpresari (Knittl, 2007). Frantzian, halaber, Borboi dinastiak
eskala handiko erreklamazio-politika bat sustatu zuen
XVII. mendearen lehen erdian, ingeniari nederlandarrek
lagunduta. Akitaniako, Normandiako eta Okzitaniako hainbat
padura lehortuz, koroak lurraldearen kontrola indartu zuen,
Amsterdameko kapitalistek etekin handiak lortzen zituzten
artean (Morera, 2010).
Gauzak horrela, ez da harritzekoa euskal kostan ere
paduren antropizazio-zantzu zaharrenak garai berekoak
izatea. Arrazoi ugarik azal lezakete hori: LIAk eragindako
klima-aldaketak, Aro Modernoko hazkunde demografikoak
eta ekonomikoak, Ameriketako labore berrien sarrerak —
«artoaren iraultza» delakoak—, hiribilduetako garnizioen
beharrek… Bidasoaren kasuan, ezaguna da Irungo zein
Hondarribiko lehen baserriak hezeguneetatik landa kokatu
zirela; eskualdeko plano zaharrenek espazio zabal huts bat
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bezala irudikatzen dute estuarioa, Texeiraren 1634ko atlasak
kasu (Marías & Pereda, 2002). XVII. eta XVIII. mendeetan,
aldiz, bi udalek Bidasoko padurak laborantzara bihurtzeko
prozesu sistematiko bat sustatu zuten, landutako lurrak eta
haien errentetatik jasotako etekinak emendatzeko xedez.
Lan horiek hiru eremutan gauzatu ziren batik bat, segidan
ageri denez.
Amute-Kosta
Hondarribiko hiribildua Bidasoko estuarioaren gaineko
penintsula batean kokatzen da; hegoalderantz, ibaiak padura
zabal bat eratzen du Amute-Kosta aldean (1. irudia).Toponimo
horien aipamen zaharrena 1545ekoa da; Hondarribiko
Udalaren Akta Liburuan jasotzen denez, urte hartan udalak
hiribildua eta Irun lotuko zituen «Kostako bide» berri bat
eraikitzea erabaki zuen, horretarako paduren gainean dike
edo zubi bat altxatuz (Olaskoaga et al., 2003).
XVII., XVIII. eta XIX. mendeetako kartografiaren bidez
argi ikusten da nola, Aro Modernoan zehar, bide berriaren
inguruan Kosta kalea egituratzen joan zen, lerrokatutako
etxe-multzo batez osatuta (Izagirre, 1994). XVIII. mendean
hasita, prozesua aurreratuta zegoen XIX. mendean eta
XX.aren erdian padurak guztiz lehortuta zeuden (2. irudia).
Garaiko argazkietan ere ageri denez, eremu horretan guztian
padurak itxi eta laborantzara bihurtu izanak polder itxurako
paisaia bat sortu zuen (3. irudia). Gaur egun, Donostiako
aireportuaren eraikuntzak paisaia hori neurri batean eraldatu
duen arren, Amute-Kostako parte handi bat padurari
17
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irabazitako baratzeez osatuta dago oraindik (2. irudia), toki
askotan kanalak eta euste-hormek zutik dirautelarik.
Jaitzubia
Padura hau izen bereko errekaren inguruan sortzen da,
Bidasoaren ezkerraldean (1. irudia). Jaitzubidea toponimoa
Erdi Aroaz geroztik aipatzen da. 1545ean, jada, Amuteko
dikeak muga fisiko bat jarri zuen Jaitzubiaren eta estuarioaren
artean, baina aldaketa handiena XVII. mendean eman zen.
1608an, honako proposamena aurkeztu zen Hondarribiko
udalean:
«cerrar la puente de Amute […] para que la dicha villa pueda
sembrar trigo, mijo, cáñamo y otras legumbres en los juncales
de la dicha villa que caen de la dicha puente de Amute hacia
la casería de Urdanibia por ser la tierra muy fértil. Y que en los
dichos juncales se podía sembrar cáñamo y se entendía coger
tanta cantidad que bastaría prover la jarcia necesaria para las
armadas de s. m. sin que tuviese necesidad de hacer traer de
Alemania, Flandes u otras partes. Y se podría producir pan para
la guarnición de la plaza que […] se trae de Francia»1.
Lur berrien kontrolak lehia eta gatazka piztu zituen Irun
eta Hondarribiko udalen artean (Arrizabalaga & Odriozola,
2014). Hasieran, iniziatiba Hondarribiak izan zuen, hainbat
sail ixteko baimena eman baitzuen Mendelun, Gibeletan eta
Gebaralarren (1629-1630). Erabakiak irundarrak haserretu
zituen, lur horiek bazkaleku gisa erabiltzen baitzituzten,
1636ko eta 1671ko epai banatan ageri denez2. Dena den,
1673tik Irungo Udala ere bere aldetik hasia zen Letxunborro
inguruko padurak ixteko baimenak ematen3.
XVIII. mendean prozesua azkartu egin zen, bi herrien
arteko istiluak ugarituz4. 1770etik aurrera, Gipuzkoako
Korrejidorearen esku gelditu zen itxitako padurak sail
egokietan zatitzea eta bizilagunen artean banatzea; ordaindu
beharreko errenta aditu independenteek finkatuko zuten,
eta haietatik lortutako dirua bi herrien gastu komunak
ordaintzeko erabili beharko zen. Iruni egokitutako sailak
1771n banatu ziren; Hondarribiarenak, aldiz, 1775ean.
Jaitzubian itxitako azken padura Eskapatxulo izan zen,
XIX. mendean. Lehen istiluen ondoren, bi udalek akordioa
sinatu zuten 1839an bertako errenten inguruan, hiru urte
geroago bakoitzak bere lurretan kokatutako sailen errentak
independenteki jasotzea onartu zen arte5. Ordutik, bi
herrien arteko muga finkatuta gelditu da eremu honetan. XX.
1 Hondarribiko Udal Artxiboa (HUA), A.1.24, 205.
2 Valladolideko Errege Kantzelaritzaren Artxiboa (VEKA), RREE, C/3302-8;
Irungo Udal Artxiboa (IUA), C.5.I.20-6, 41.
3 IUA, A.1.2, 60-61.
4 IUA, C.5.I.25, 3; VEKA, RR.EE., C/3302-8.
5 IUA, A-1-184, 24, 50-55.

2. irudia ~ Bidasoko paduren bilakaera historikoa. A) XVIII. mendearen hasierako
planoa. B) 1758an Felipe Cramerrek egindako planoa. C) 1873ko mapa. D) 19451946ko aireko argazkia. E) 2019ko ortoargazkia. Iturria:
Iturria ~ er i io ist ri o ilitar entro eogr fi o del Ej r ito eoEuskadi.
Josu Narbartek moldatuta.
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3. irudia ~ Emakume bat Kostako paduren ertzeko dikean
Iturria ~ Irungo Udal Artxiboa.

4.irudia ~ Irungo paduren irudiak XX. mendean: A) Santiago ingurua, egun Dunboa
auzoa. B) Osinbiribil, Behobiako bideak zeharkatuta. C) Altzukaitz, Osinbiribil
eta Bidasoako irlen ikuspegi orokorra, Aldabe menditik. D) Bidasoako irlak eta
Santiagoko zubia.
Iturria ~ Irungo Udal Artxiboa.

19

Aldiri. Arkitektura eta abar

Aldiri, 2020, I, 41, 16-21, ISSN 1889-7185

mendean erruz landuta egon ondoren, gaur egun paduraren
parte handi bat berriro naturalizatuta dago (2. irudia).
Irungo padurak
Estuarioan barna, Bidasoa zabaldu eta zenbait errekarekin
batzen da, paraje zingiratsu bat eratuz (1. irudia). Egun
oso urbanizatuta dagoen arren, antzinako paduren
aztarnak nabariak dira bertan; Irungo elizak Junkaleko izen
adierazgarria du, eta alboan dike zahar baten arrastoak ikus
daitezke oraindik ere.
Hezegune hauen itxitura garrantzi handiko gertaera izan
zen Irungo paisaiaren historian. Hemen ere, prozesua XVII.
mendean abiatu zen, Altzukaitz izeneko paduran. Zenbait
bizilagunek eskatuta, udalak honakoa onartu zuen 1652an:
«[…] que esta universsidad tiene un término concegill llamado
Alçucayça, […] que confina […] por abaxo con los juncales
conçegilles, la qual tierra sera postura de cuarenta yugadas de
tierra —antes más que menos—, la qual se divide en dos pedaços
porque en medio passa el rio que viene de las herrerias de
Arançate y la de Ybarrola. La qual está llena de abrojos y algunos
alissos, de forma que estando en el modo que está no le sirve
a esta universidad de aprovechamiento alguno; y beneficiando y
cultivando la dicha tierra, y ordenandola y cerrando con valladares
como convenía, podría servir de sembradía, así de trigo como
de maíz y otras çeveras, de que resultaria al bien común de
esta reppublica grande utilidad y provecho, y al de los vecinos y
moradores della porque todo el grano que en la dicha heredad
y tierra se cogiesse sería para el sustento de los avitadores de
esta universsidad. Y también traería aprovechamiento la dicha
universidad y su conçejo de la renta que le darían los vecinos por
razón de las sembradías que después de beneficiada la dicha
tierra podría dar […]. Por las quales razones […] darles permiso
a estos suplicantes para que abran y beneficien la dicha tierra,
y aquélla sirva de sembradía y asimismo para que la çierren de
valladares a su costa»6.
Lanak 1673an hasi ziren7. 1693rako, hainbat errenterori
sailak eman zizkieten, 15 urtez zereala erein zezaten; trukean,
errentarik ordaindu ez baina lurrak egokitu beharko zituzten,
suertatutako sailak hesituz eta uraren zirkulazioa ziurtatzeko
behar ziren lubakiak eta langak eraikiz (Arrizabalaga &
Odriozola, 2014).
Aldi berean, zenbait bizilagun ihitokiak ixten eta bertan
baratzeak sortzen arituak ziren herrigune inguruko
Ospitale eta Xantalen artean, baita Antxotxipin ere. Egoera
erregularizatzeko, 1694an udalak enkantean eman zituen
sail horiek. Oraingoan, maizterrei diru-errenta bat eskatu
zieten; horrez gain, hesiak mantendu beharko zituzten
mareei eusteko, eta lurrari hondarra gehitu beharko zioten
haren testura hobetzeko. Gainera, urte horretan onartu zen
estuarioko irlak —Santiagoaurrea, Irukanale eta Galera—
ere egonkortzea eta laborantzara bihurtzea8. Erabaki hauek
gatazka piztu zuten Hondarribiarekin, Erdi Aroan jasotako
hiri-gutunaren arabera hari zegokiolako Bidasoa osoaren
6 IUA, A.1.1., 73-76.
7 IUA, A.1.2, 60-61
8 IUA, A.1.3., 3.
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5. irudia ~ Bidasoko paduretako antropizazio-zantzuak. A) Santiagoaurre irlako
lezoiak. B) Irukanaleko baratzeak, drainatze-kanalek zeharkatuta. D) Gebaralarre
parajeko baratzeak (Jaitzubia), drainatze-kanalek zeharkatuta. E) Irukanaleko
langa, mareen igoerak eragindako uholdeak ibaira kanalizatzeko.
Egilea ~ Josu Narbarte.
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jurisdikzioa. Ondorioz, hiribilduak irundarrak salatu zituen
1701ean, baina horrek ez zuen prozesua geldiarazi; gainera,
1764ko epaiak Iruni eman zion bere lurretan itxitako
paduren jurisdikzioa9.
XVIII. mendean, padurak laborantzara bihurtzeko joerak goia
jo zuen (2. irudia). Mareei aurre egiteko hainbat azpiegitura
eraiki edo berritu behar izan ziren; besteak beste, Xantalen
eta Ospitale arteko dikea, Korrokoitzeko zubikoa edo
Arbes eta Artiga inguruko lubakiak eta drainatze-kanalak
(Arrizabalaga & Odriozola, 2014). 1718an Jose Berrotaran
eskribauak egindako txosten baten arabera, paduren
itxitura oso hedatuta zegoen, udalarentzat errenta-iturri
garrantzitsua osatuz10. Laborantza hedatzen zihoan heinean,
hezeguneetako ohiko baliabideak —espartzua egiteko ihia,
kasu— gero eta urriago bilakatu ziren11. Mendeak aurrera
egin ahala, nekazaritza gainerako erabilera guztiak baztertzen
ari zen paduren kudeaketan, XX. mendearen hasieran
espazio hau guztiz monopolizatu arte (4. irudia).
Kanalak, lezoiak, langak
Garaiko agiriei esker, xehetasunez ezagutzen dugu padurak
labore-lur bilakatzeko jarraitzen zen sistema. Lehen urratsa
sail jakin baten perimetroa hesiz, zohiz edota harrizko dikez
ixtea zen, basa finkatu eta uren mugimenduei eusteko; gero
kanalak eta atakak irekitzen ziren, drainatzea errazteko12.
Egitura horren bidez, padura-ekosistema guztiz antropizatuta
gelditzen zen, polder itxurako paisaia bat sortuz. Era
horretan mugatutako irlak jatorrizko padura baino askoz
egonkorragoak ziren, mareen nahiz ibaien emariaz iristen
zen ura bideratuz higadura murritz baitzitekeen.
Drainatze-kanalekin batera, paisaia antropizatu honen
ezaugarri nagusia lezoi direlakoen presentzia da. Orotariko
Euskal Hiztegiak bi adiera jasotzen ditu hitz honentzat:
«itxitura funtzioa duen lubaki edo trintxera», alde batetik,
eta «hesia», bestetik; Bidasoan, terminoa paduretako lursailak
ixten dituzten dikeei aplikatu izan zaie. Dokumentazioak
sarri aipatzen duen beste elementu bat langak dira, hots,
«itxitako soroetan sartzeko atakak».
Sistemaren arrakastaren lekuko, elementu hauek funtzional
mantendu dira, kasu askotan, gaur egun arte. Paduren
zati handi bat — Mendelu, Kostorbe, Arbes, Altzukaitz,
Antxotxipi-Arranputzu— XX. mendean urbanizatu den
arren, beste zati batean laborantza egiten da oraindik ere:
Kostan, Amuteko Salinan, Gebaralarren, Mendeluazpin,
Eskapatxulon eta Irukanale irlan. Toki horietan, kanalek,
lezoiek eta langek gobernatzen dituzte estuarioko urak,
lurrak murgiltzea saihestuz (5. irudia). Beste alde batzuetan,
azken urteetan padurak naturalizatzeko joera nagusitu da,
elementu antropiko ugari deseginez; hala ere, Osinbiribilen,
Galera eta Santiagoaurre irletan zein Jaitzubian, oraindik
presente daude lezoien eta kanalen arrastoak, degradazioprozesu betean bada ere.
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Ondorioak
Edozein ekosistema bezala, Bidasoko estuarioa etengabeko
bilakaeran dagoen errealitate dinamikoa da. Azken lau
mendeetan haren eraldaketan eragin duten faktoreen artean,
giza jarduerak izan dira garrantzitsuenetako bat; laborantza
gauzatzeko xedez eraikitako soro eta baratze artifizialak dira
horren adibiderik argiena. Prozesu honek hainbat arrasto
material utzi ditu egungo paduren morfologian, hala nola
kanalak, lezoiak eta langak. Egun padura hauek naturalizatzeprozesu batean murgilduta dauden arren, elementu
horiek garrantzitsuak dira oraindik paisaia berezi honen
artikulazioan, uren kudeaketa eta higaduraren aurkako
defentsa bezalako alderdietan batik bat.
///
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