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badiogu, esporak erdiko nerbioarekin paraleloan eta zeharka anto-
latuta dituzten egitura ugaltzaileak (soroak) ikus ditzakegu. Garo 
bitxi hau herri-medikuntzak barearen eta gibelaren, beherakoa-
ren eta disenteriaren afekzioen aurka erabiltzen zuen. Sugearen 
hozkadei ere aplikatzen zitzaien.

Bideari jarraituz, Ingelesen hilerriaren (2) ondotik joango gara, Le-
hen Gerra Karlistan hildako soldadu ingelesen oroimenez eraikita-
ko hilobi-monumentuaren ondotik alegia. Toki hau nahiko hosto-
tsua da, eta haitz-usoak (Columba livia), zozoak (Turdus merula) 
eta birigarroak (Turdus spp.) bertaratzen dira adar artean babes-
leku bila.

Goranzko bidean, lizar (3) (Fraxinus excelsior) eta intsusa beltz (4) 
(Sambucus nigra) batzuk daude bi aldeetan. Eskuinaldera, bide 
batek (5) sigi-saga eginez egiten du behera, eserlekuak dituzten 
begiratoki batzuen ondotik goazela: atseden hartzeko eta itsasoari 
begira egoteko aukera paregabea. Gure bideari berriro heltzean, 
itsas pinuen (6) (Pinus pinaster) zuhaizti batetik joango gara. Hala, 
ezkerralderantz, Bolborin zaharra (7) topatuko dugu. Paisaia berri-
ro aldatzen da, hostozabalak ugaritzen diren ingurunea. 

Motako gaztelura iritsiko gara iparraldeko sarbidean dauden eskai-
leretatik, astigar zuri (8) (Acer pseudoplatanus) eder baten ondotik. 
Jesusen Bihotzaren monumentu (9) ezaguna ikus dezakegu kapera 
baten gainean, gazteluaren erdian. Erdiko eraikinaren ingurutik 
ibiliko gara eta sarbide nagusitik jaitsiko gara, Gobernadorearen 
Goi Bateriarantz. Bertako begiratokietako (10) batetik bista zora-
garriak ditugu, hiriaren Alde Zaharrekoak eta Zabalgunekoak.  

Ikusten diren eraikin historiko 
gehienak hareharri horiz eginak 
daude, hain zuzen ere Urgull 
mendia eratu duen hareharri 
bera. Duela 48 eta 55 milioi 
urte bitartean 2.000 metro 
baino gehiagoko sakonera zuen 
itsas golko batean utzitako se-
dimentuak dira, Pirinioetako 
eta Landetako zonalde azale-
ratuetatik bertara oso korronte 
energetikoen bidez garraiatuak. 

Beherantz goazela, harrizko eraikin txiki bat topatuko dugu, Na-
tur Txoko izenez ezagun. Bertan, haurrei zuzendutako ingurumen 
hezkuntzako ekintzak egiten dira udaldian. Handik, berriro jaitsiko 
gara Ingelesen hilerriraino (2) eta nahiko aldapa handi batean be-
hera joango gara. Ezkerraldean, hezegune bat dago, iratzez betea. 
Leku hobezina da egunean zehar arrabioek (Salamandra salaman-
dra) euren ezkutalekua aurkitzeko bertan dauden harri, zuhaitz-en-
bor edo zulo ugarien artean.

Ekialdean, Zurriola hondartza  
ikusiko dugu, eta, atzealdean,  
Ulia mendia. Donostiako paisa-
ia osatzen duten hiru mendie-
tatik ekialdekoena da, Igeldo 
eta Urgullekin batera, gutxien 
artifizializatu dena eta baita 
natur balio handiena duena ere. 
Itsas labarretan eta ametz eta 
haritzezko zuhaiztiekin batera, 
espezie exotikoak eta apainga-
rriak bizi dira Ulian.

Itsasora ematen duen iparraldeko mendi-magalak oso baldintza 
bereziak betetzen ditu, gazitasun handiarekin, ozeanoko haize 
indartsuekin eta zoru silizeoarekin, eta oso ondo egokitutako es-
pezieak bakarrik hazten dira hemen. Horregatik, Uliako itsasla-
barrek babes-figura bat dute, eta Europako Natura 2000 Sarean 
sartzen dira, Kontserbazio Bereziko Eremu gisa. Ingurune honetan 
baino aurkitzen ez ditugun landare-espezieak daude, itsaslabarre-
tako irtenguneetan babesten diren hegazti ugarirekin batera.

Zurriolako hondartza, Uliaren oinetan ikusten duguna, hondartza 
artifiziala da. Hondartza naturala, bere duna-zelaiarekin, XX. men-
dearen lehen erdian urbanizatu zen. Proiektuaren arduraduna To-
mas Gros izan zen, eta haren izena hartu zuen hiriko auzo horrek.

Bidera bueltan, ezkerraldera, leku itzaltsu bat ikusiko dugu: ber-
tan, ugaria da ezohikoa den iratze bat, hosto osokoa, orein-mihi   
(Phyllintis scolopendrium).

Orein mihi  
Phyllintis scolopendrium 

Iratze honek, bere izen he-
rrikoia, oreinen mingain luze 
eta estuaren antza duten bere 
frondeen (hostoen) formari zor 
dio. Latinezko scolopendrium 
hitzak, aldiz, bere izen zienti-
fikoak duenak, bere hostoen 
eskolopendra formari egiten 
dio erreferentzia, ehunzangoe-
kin ahaidetutako artropodo ho-

ren gorputzaren segmentuen antzeko uhinak izan ohi dituztenak.

Iberiar Penintsulako iratze gehienetan ez bezala, bere hostoak 
osoak dira, zatiketarik gabeak. Jatorriz Ipar hemisferiokoa da eta 
baso hezeetan eta horma ilunetan hazten da. Hosto sinpleak ditu, 
lantzeolatuak, nerbio zentrala agerian dutela, berde distiratsua, 
eta 25 cm. inguruko luzera. Hostoen behealdeari erreparatzen 

URGULL MENDIA
Donostiar askok agian ez dute jakingo aspaldi Urgull badiaren 
protagonismoa Santa Klararekin partekatzen zuen beste uharte 
txiki bat zela. Kontxako badia Igeldotik Uliaraino hedatzen zen, 
eta bertan Urumea ibaia itsasoratzen zen, hezeguneen azalera za-
bal bat sortuz, eta Santa Klara eta Urgull uharteak ziren bertan. 
Ondoren, ibaiaren bokalea ekialderantz mugitzen joan zen, Urgull 
eta lehorra lotu zituen tonbolo hareatsu baten eraketaren ondorioz, 
penintsula batean bihurtuz. Horrela, badiak Urumea ibaiarekin 
zuen harremana galdu zuen, eta gaur egun duen itxura hartu zuen. 
Oskol forma, Santa Klara uhartea erdiko erliebe gisa duela. Tonbo-
lo natural hau, kilometro bateko luzera duena, badiako jito-korron-
tearen eta estuario-dinamikaren arteko elkarrekintzari erantzuteko 
sortu zen (hau da, harea asko pilatu zen Urgulleko atzealdean). 
Gaur egun, duna eta paduren jatorrizko inguruneak erabat desa-
gertu dira hiriaren hiri-egituraren azpian.

Urgullek itsasora zuzenean irekitako eremuak ditu, eta beste ba-
tzuk, berriz, babestuagoak. Horri esker, itsasertzeko landare ti-
pikoak eta beste ingurune batzuetako espezieak gara daitezke. Eta 
aurki dezakegun paisaia aldakorra da: tamaina handiko zuhaitzen 
gerizpean paseatzeko moduko dentsitate erlatiboko baso eremue-
tatik, espezie apaingarrien landaketak dituzten belardi irekietara. 
Gainera, mendi osoan zehar dauden begiratokietatik itsasoa ipa-
rralderantz, badiaren panoramika ederra, Igeldo eta Santa Klara 
uhartea protagonista nagusi direla mendebalderantz, edo Zurriola 
hondartza eta Monpas ekialderantz begiztatu ditzakegu.

OTEIZA

Ibilbide hau Zuloaga plazatik eskailerak igoz hasiko dugu, San Tel-
mo Museoaren ondotik. Eskuinalderantz goazela, zuhaitz sendo 
batzuen azpitik ibiliko gara, Begiratokiko bastioira (1) iritsi arte, 
tunel txiki bat zeharkatu eta gero. Begiratokiko bastioiak Urgull 
babesten zuen itsasoko erasoetatik, baita Ulia eta hareatzak ere 
Urumearaino. Ezkerralderantz goazela iritsi gaitezke begiratokira 
eta, tarte labur batez, bertatik eskaintzen zaigun paisaia zoraga-
rria behatu.



Armeria euscadiensis  

Azken hori Urgull mendiari oso lotua dagoen landare bat da, bere 
ikerketa eta identifikaziorako erabili zen lehen lagina, hemen, 
aurkitu baitzuten botanikari frantsesk eta horiek izan ziren Arme-
ria euscadiensis izena eman ziotenak. Lur azpian andui sendo bat 
du eta, bere gainean, hosto batzuk irekitzen dira. Udaberrian eta 
uda hasieran loratzen da lehen aldiz, arrosa-lore ugariz osatutako 
buru trinko batekin. Euskal kostaldeko hareharrizko itsaslabarre-
tan sortzen diren belardi naturaletan baino ez da bizi. Baldintza 
ekologiko berezi horien beharrak eraginda, desagertzeko arrisku 
handia duten landareen katalogoan dago. Beraz, lore babestua da, 
eta ez da hartu behar.

Ibilbidea bukatzeko Pasealeku Berriraino jaitsiko gara. Pasealeku 
hau itsasoari lekua hartuz eraiki zen. 

(+34) 943 45 35 26 
cristinaenea@donostia.eus

www.cristinaenea.eus
Mandasko Dukearen pasealekua, 66 - 20012 Donostia/San Sebastián

Arrabioa Salamandra salamandra 

Urgulleko habitata ez da egokia anfibioentzat, ez baitu ur-ibilgu 
egonkorrik, ezta lur gaineko hezegunerik ere, ugaltzeko beha-
rrezkoak direnak. Horregatik, ingurune horretan arrabio populazioa 
egoteak naturzale eta ikertzaileen jakin-mina piztu du denbora 
luzez. Arrabioa anfibio ertaina da, eta 18-25 cm. arteko luzera 
du. Bere gorputza  beltz kolorekoa da, eta hori biziko bandak ditu, 
erasotua izan ez dadin ohartarazteko seinale bat dena. Bere ko-
lore ikusgarriak, bere azalak, salamandrina bezala ezagutzen den 
substantzia neurotoxiko bat jariatzen duten guruinak dituela adie-
razten du, bere harrapariei lesio handiak eragiten dizkiena. Gauez 
ibiltzen da, eta egunez harri, orbel edo zuhaitz erorien azpian ba-
besten da.

Oro har, espezie obobibiparoa da, eta emeek erdi garatutako lar-
bak uzten dituzte uretan. Kasu bibiparoak badaude ere, kumeek 
denbora gehiago ematen dute amaren sabelean, eta kanpora ate-
ratzen direnean erabat garatuta daude; beraz, ez dute ingurune 
urtarraren beharrik bizitzeko. Hori izan daiteke Urgulleko arrabio-
aren kasua, mendi honen ezaugarrietara egokitzen jakin baitu eta 
eboluzionatu egin baitu, hiriko parke edo lorategi periferikoetan 
sakabanatuta dauden gainerako populazioengandik isolatuta.

Jaistean, biltegi zahar bat topatuko dugu: arrokan dago eraikia eta 
itxita dago. Milazken (Tamarix gallica) artean goazela. 

Milazka Tamarix gallica 

Oso erraz aurki daiteke ego era naturalean hareatzetan, dunetan, 
itsas labarretan eta euskal kostaldeko antzeko inguruneetan, hai-
zeari eta gatz kontzentrazio handiei eusteko duen gaitasunagatik. 
Zuhaixka edo zuhaitz txiki autoktonoa da, adar luze eta malguak 
ditu. Bere hostoak txikiak dira, berde argiak eta ezkata formakoak. 
Bestalde, azala latza eta gris iluna du. Loreak arrosa-kolorekoak 
dira, eta galburu luzeak eta zintzilikariak eratzen dituzte. Apiriletik 
ekainera bitartean, kapsula ñimiñoen forma duten fruituak sortzen 
dituzte. Milazka zuhaitza oso ezaguna da hirian, bere pasealeku 
enblematikoenetako ba tzuetan, Alderdi Ederren eta Kontxako pa-
sealekuan, eman zaion apaingarri-erabileragatik.

Horren arrazoia da XX. mendearen hasieran Agapito Ponsol Do-
nostiako Udaleko zinegotziak zuhaitz hori aurkitu zuela Frantziako 
kostaldera egindako bidaia batean. Pierre Ducasserekin batera, 
garai hartako udal-lorezaina eta, besteak beste, Gipuzkoa Pla-
zako lorategien eta Miramar eta Aieteko jauregien egilea, enbor 
sendoko zuhaitz bat zela ohartu ziren, eguraldi txarrari eta gatzari 
ondo eusten ziena. Hori dela eta, Kontxako pasealekuan jartzea 
proposatu zuten. Bere proposamena oso gustukoa izan zen hirian, 
ordura arte landatutako zuhaitzetako bakar batek ere ez baitzuen 
lortu Kantauriko haizeari eta denboraleei aurre egitea. Donostia-
rrek onartu ez zutena izena izan zen; izan ere, gure artean ehun 
urte baino gehiago daramatzaten arren, oraindik ere tamarindo 
deitzen baitzaie, nahiz eta zuhaitz tropikal horrekin zerikusirik 
ez izan.

Bardoken Bateriara (12) iristen gara, denbora luzez donostiarren 
hornikuntza-iturri nagusi izandakora. Leku hau zuzenean dago it-
sasoari begira, eta bertan hazten den landaredia egokitu egiten da 
gazitasuna eta haize handiak jasateko. Gune hau osatzen duten 
landareen artean daude espezie hauek: urzain-belarra (Plantago 
maritima), zauri-belarra (Anthyllis vulneraria) eta Armeria eusca-
diensis.



URGULLIGRAMA
Milazkak nagusitzen diren Pierre Ducassek disei-
natutako lorategia.

Donostian itsasoratzen den ibaiaren izena.

Urgull mendia osatzen duen harkaitz sedimenta-
rioa, hiriko eraikin historiko asko eraikitzeko lehen-
gaia izan zen.

Beltzarekin batera, arrabioaren kolore bereizgarria.

Ulia mendiaren iparraldeko hegalean aurkitzen du-
gun lurzoru mota, bertan garatzen den landaretza 
baldintzatzen duena.

Ugaztun hausnarkaria. Bere mihi luze eta estuak 
Urgullen aurkitzen den iratze berezi bati izena 
ematen dio.

Urgullen lurperatutako soldaduen nazionalitatea.

Euskal kostaldeko lore endemiko honen izena.

Urgull inguratzen duen itsasoa.

Hareatzetan, dunetan eta itsaslabarretan modu 
naturalean aurki dezakegun zuhaitz mota autokto-
noa. Hosto txikiak eta ezkata formakoak ditu. Oso 
ezaguna da Donostian, apaingarri bezala erabili 
baita.

Iratzeari ugaltzen lagfuntzen dion egitura mikros-
kopikoa. 

Ernalketaren ondoren garatzen den enbrioia duen 
animalia motari deritzo. Urgulleko salamandra adi-
bide bat da. 
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*Urgulligramaren emaitzak


