
Geografia-ikuspegi zabal batetik, Txingudiko
padurak Pirinioen eta itsasoaren arteko
sakonunean daude; Ekialdeko Atlantikoko
migrazio-ibilbidearen erdian, hain zuzen ere.
Migrazio-ibilbideak 90 milioi hegaztiren fluxua
bideratzen du Mendebaldeko Europatik Afrikara.
Hortaz, hegazti migratzaileei aterpe ematen
die udazkeneko eta udaberriko ibilbidean zein
negualdian. 1998. urteaz geroztik, guztira
257 espezie aurkitu dira natur gune babestu
honetan: lertxunak, zangaluzeak, anatidoak,
itsas hegaztiak, hegazti txikiak, ....
Aniztasun hori guztia migrazioa dela eta sortu
da. Gainera, Gipuzkoan dauden espezie
mehatxatuen populazio gehienak (txilinporta
arrunta, txirritxo txikia, uroilanda handia, lezkari
arrunta, …) Txingudin bizi dira.

Plaiaundi,1998an leheneratua, Txingudi
zaintzeko lehen urratsa izan zen. Kokalekua
antzinako padura bat da, XX. mendearen
azken herenean biziki andeatu zena, bertan
betelanak eta erabilera marjinalak gauzatu
zirelako. Gunea leheneratzeko proiektuari
esker, ia 24 ha berreskuratu da, eta
estuarioaren erdialdean eta goialdean
ohikoak diren habitatek osatutako mosaiko
bat sortu da, honako hauek daude barnean:
goi padura eta behe padura, ur gezako
aintzirak, ibarbasoa eta baso mistoa, belardi
hezeak eta heskaiak. Bertan behaketa-
ekipoak ere badaude, eta jendeari arreta
emateko gunea Txingudi Ekoetxea da.

Jaitzubia erakusten du nola, dikeen bitartez lurra idortuz, padura nekazaritza-
erabilerarako okupatu ohi zen. 2004an, leheneratze-proiektua egikaritu zen:
ia 25 ha-ko nekazaritza-lur zatiak goi padura bihurtu ziren; horrekin batera,
marearteko eremuak –non lezkadia, Gipuzkoako handiena, nagusi den– eta ur
gezako aintzira txikiak ere sortu ziren. Jaitzubiako paisaiak oso ederrak eta
anitzak dira, eta Txingudiko paduran Jaitzubia da errepideek eta hiri-antolaketak
sortzen duten barrera-efektua izaten ez duen leku bakarra.

Txingudik nazioarteko aintzatespena lortu du;
izan ere, Europako legegintzaren araberako
Natura 2000 Sarean Hegaztientzako Babes
Bereziko Eremu (HBBE) eta Kontserbazio
Bereziko Eremu (KBE) izendatu dute, eta
Ramsar Hitzarmenean, hezeguneak babesteko
nazioarteko hitzarmen garrantzitsuenean,
Nazioarteko Garrantziko Hezegune.

Txingudi itsasertzeko hezegune bat da, eta bertan elkartzen dira Bidasoa ibaiko eta Kantauri itsasoko urak. Historian
zehar biziki eraldatu eta gizatiartu badute ere, natur gune babestu eredugarria da, hiri-ingurune batean kokatua eta
balio handikoa. Gaur egun, jatorrizko hezegunearen laurdena inguru babestuta dago; horregatik, Txingudi bada
Euskal Autonomia Erkidegoan hobekien zaindu diren estuarioetako bat. Txingudiko padura nabarmentzekoa da,
ekosistema aberatsa, bakan eta berezia baita. Gainera, are garrantzitsuagoa da Pirinioen eta Bizkaiko Golkoaren
artean dagoelako, zehazki, Iberiar Penintsularen eta Europako kontinentearen arteko lotura naturalean.

Habitatak zaintzea da barruan bizi diren espezieen
babesa bermatzeko modurik onena. Txingudiko
paduretan elkartzen dira estuarioarekin zuzeneko
lotura duten 10 habitat, munduan gero eta gutxiago
direnetakoak: zelai lohitsuak, gatz-inguruneko
landaretza, marearteko eremuak, ibarbasoak eta
beste batzuk.
Ornodun batzuen biziraupena Txingudiren menpe
dago: euskal itsasertzeko apo lasterkari gehienak
Txingudin bizi dira, eta, halaber, arrain hiruarantzak
euskal kostaldeko oso leku gutxitan badaude ere,
Txingudi leku horietako bat da.
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