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Parkea sortzeko lehen urratsak XIX. Mendearen bigarren zatian 
eman ziren Fermin de Lasala y Collado jauna, Mandasko Dukea, 
Jauregi bat eta lorategiak eraikitzeko asmoz, Urumea ibaiaren mean-
droan kokaturiko lur sailak erosten hastean. Gune horrek Cristina 
Enea izena jaso zuen Cristina Brunetti y Gayoso de los Cobos 
Dukearen emaztearen omenez.

1919. urtean, Dukeak hil ostean, hiriak dohaintzan jaso zuen etxal-
dea eta 1926. urtean parke publiko bilakatu zen. Fermin jaunaren 
nahia jarraituz “ez da Cristina Enea izena aldatuko” eta lorategiak 
“pasiera publikorako soilik” erabiliko ziren. 

2005. urtean udal gobernuak jauregia berritu zuen eta, bertan, Donos-
tiako Ingurumen Baliabideen Etxea ireki zen. Azken honen helburua hi-
ritarrak ingurumenarekiko sentsibilizatzea da, horretarako, naturarekiko 
begirunezko jarrerak ezartzeko beharrezko aldaketa kulturala sustatuz.

2008. urtearen amaiera aldera, Donostiako Udaletxeak eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiak Cristina Enea Fundazioa sortu zuten ingu-
rumenarekiko begirune handiagokoa, iraunkorragoa eta arduratsua-
goa den lurralde eredurantz aldaketa eragin eta errazteko. Erakunde 
honek bultzada berria ematen dio Ingurumen Baliabideen Etxeari 
hezkuntzarako, sentsibilizaziorako eta ingurumen heziketarako 
proiektuak eta programak garatuz. Gainera, diagnosi eta ebaluazio 
elementu bezala, Iraunkortasunaren Behatokia sortzen da erabaki 
estrategikoak hartzeko garaian instituzioei aholkuak emateko.

Arkanbelea (Lucanus cervus)
Europar Batasuneko Habitaten 
Zuzentarauak babestutako es-
pezie hau Europako kakalardo 
handienetakoa da. Arrek emeek 
baino tamaina dezente handia-
goa dute eta baraila garatua-
goak dituzte.

Oihanpean hildako egurra ego-
tea ezinbestekoa da bere bizi-
raupenerako. Hildako egur ko-
puruak basoaren egitura islatzen 
duenez, nabaria da arkanbeleak informazio garrantzitsua eskaint-
zen duela espezie bioindikatzile bezala jokatuz.

Euskal Herrian bere egoera kezkatzeko modukoa ez bada ere, 
hiri eremuetan ez da oso ohikoa. 

Hala ere, zuhaitz hostozabal espezie ugari daudenez, kaka-
lardo hau nahiko arrunta da Cristina Enea barruan. Espezie 
honentzat arrisku iturri nagusiak habitaten galera eta berauen 
zatiketa dira.

Ginkgoa 銀果 (Ginkgo biloba)
Ginkgoa, Permikoan (270 m.u.) sortu eta Kretazikoan (65 m.u.) 
desagertzen hasi ziren zuhaitz familia batetik biziraundako bakarra 
da. Zuhaitz talde guzti horretatik espezie bakarrak lortu zuen bizi-
rautea: Ginkgo biloba-k.

Ginkgoa bizitzaldi luzeko zuhaitza da eta 2.500 urte baino ge-
hiagoko aleak aurkitu dira. Ekialdean zuhaitz sakratu moduan 
gurtzen da eta, azken 3.000 urteetan zehar, tenplu eta hile-
rrietan landatu izan dute. Hiroshimako bonba lehertu ostean, 
biziraun zuen zuhaitzetako bat izateak bere kondaira hareago-
tu zuen. Mendeetan zehar bere ezaugarri terapeutikoengatik 

Urumea ibaiak, Ezkurra mendian (Nafarroa) jaio eta Goizuetaraino 
jaitsi ostean, 59 kilometroko ibilbidea egiten du Donostian itsaso-
ratzeko. Hain zuzen ere, parkea, itsasoratu baino lehen dagoen, 
azken meandroaren barnealdean kokaturik dago.

Ibaiaren ertzean kokaturik dagoen basoa da, zalantzarik gabe, 
guztietan kontserbazio egoera hoberena azaltzen duena, izan 
ere, aldapa gogorrak eta ibaiak osatzen duen oztopoak gune 
horretara heltzea zailtzen baitute. Ibaiak eta bere ibarrak pa-
sabide ekologiko funtzioa betetzen dute Ametzagañako Parkea 
bezalako beste natura-guneetatik hegazti txikien eta katajineta 
(Genetta genetta) bezalako ugaztunen sarrera erraztuz. Ibai on-
doko gunean, beste hegazti batzuekin batera, martin arrant-
zalea (Alcedo atthis) bizi da, eta, noizbehinka, ubarroi handia 
(Phalacrocorax carbo) eta kaioak (Larus sp) hurreratzen dira 
bertara babes bila.

Era berean, hegazti migratzaile askok ibaiaren ibilbidea jarrait-
zen dute haizetik babesteko eta bertara hurbiltzen dira elikatu 
eta atseden hartzeko helburuarekin. Beraz, ez da arraroa ahate 
txistularia (Anas penelope) edo zertzeta arrunta (Anas crec-
ca) bezalako hegaztiak, inguru lasaiago batez gozatzeko as-
moz, urmaelera hurbiltzea.

Parke historikoa

Urumea ibaia

Pauma (Pavo cristatus)
Espezie hau berez Pakistan ekialdeko, Indiako eta Sri Lankako 
sastrakadietan, belardietan eta baso hostoerorkorretan bizi da. 

Zalantzarik gabe, 2 metro neur ditzaketen eta urre, urdin eta ber-
de koloreko ozeloak dituzten arren estal-lumek zabaltzean osatzen 
duten abanikoa da paumen ezaugarririk bereizgarriena. Emeek 
eta kumeek, aldiz, ezkutatzeko egokia den kafe koloreko edo 
grisa bezalako kolore motelagoko lumajea dute.

1977. urtean, Bartzelonatik lehen bikotea ekarri zenetik, paumak 
Cristina Enea Parkearen ordezkari ospetsuak dira.

Libanoko zedroa (Cedrus libani)
Libano, Siria eta Turkiako hegoekialdea dira espezie honen ha-
zkuntza eremu naturalak. Gaur egun, eremu horietan, baso txiki 
batzuk soilik aurki daitezke. 

Hala eta guztiz ere, zuhaitz hau da, oraindik, Libanoko ikur nazio-
nala eta herrialde horretako banderan agertzen da.

Zedroa Cristina Eneako ikurretako bat da eta, urmaeletik gertu 
dagoen bidetik so egitean, bere adaburu zapalak edertasun go-
rena agertzen du bertara hurbildu eta bere azpian pausatzera 
gonbidatuz. Orratz itxurako hostoek berde ilunetik berde urdinera 

alda daitekeen kolore aldakorra dute. Konoek barrika itxura be-
reizgarria dute eta purpura koloreko ertzak dituzten ezkata zapal 
eta, askotan, erretxinadunez, osaturik daude. 

Otsailean, kolore horia agertzen duten loraldi goiztiarreko lilipa 
(Narcissus sp. “February gold”) multzo bat topa dezakegu ze-
droaren enborra inguratzen duen zelaian. Lawson altzifreak, 
sekuoia gorriak, haritzek eta 25 metroko altuerako eta 5 
metroko diametroko zuhaitz dotore honek osatutako inguruak 
parkeko txokorik ederrenetakoa osatzen du.

Sekuoia gorria
(Sequoia sempervirens)
Sekuoia gorria bere generoko 
ordezkari bakarra da. Hala ere, 
askotan, beste genero batzuetako 
partaideak izan arren, sekuoia 
izena erabili da sekuoia erraldoia 
(Sequoiadendron giganteum) eta 
Metasequoia glyptostroboides 
ere izendatzeko. Estatu Batuetako 
mendebaldeko kostan hazten da 
modu naturalean Kaliforniatik 
Oregonera hedatuz, eta taldeak 
osatzen ditu haizetik eta izotzal-
dietatik babesteko.

Munduko izaki bizidun altuena 
da eta 110 metroko altuera eta 
13 metroko diametroa gainditzen 
dituzten aleak ezagutzen dira. Ko-
nifero gehienak ez bezala, sekuo-
ia gorria, aurrez moztutako zuhait-
zaren motzondotik sortzen diren 
kimuetatik garatzen daitekeenez, 
hazirik gabe birsortzeko gai da.

Txantxiku arrunta (Alytes obstetricans)
Gure lurraldean banaketa zabala agertu arren, anfibio txiki hau (5 
cm baino txikiagoa) Europar Batasuneko Habitaten Zuzentarau-
aren babespean dago. 

Bere itxura, azal zimurra du alde dortsalean, eta, pikortsua, ga-
ratxo txikiekin, alde bentralean,apo arruntarenaren nahiko antze-
koa da. Gainera, alboetan kokatuta dauden begiek oso itxura dei-
garria dute. Irisa urre-kolorekoa edo zilar-kolorekoa izateaz gain, 
zerrenda beltzez osatua dago, eta, begi-niniak bertikalak dira. 
Txantxikua begi-nini bertika-
lak dituen Euskal Herri mailako 
anfibio bakarra denez, askotan, 
ezaugarri hori erabiltzen da 
identifikatzeko. 

Txantxiku arrunta Cristina Enea 
parkeko hainbat gunetan bizi da, 
izan ere, urmael ondoan, putzu 
desberdinetan, Urumea ibaiaren 
ertzean dagoen basoan, eta, 
banaketa horma askoren ingu-
ruan ere aurki daiteke.

medikuntza tradizional txinata-
rrean erabili da eta intsektizida 
ekologiko moduan ere erabili 
daiteke.

Cristina Enea Parkean, zuhaitz 
berezia deitzen zaion babes mai-
la duen 15 metroko ale eme bat 
dago. Zuhaitz horren adaburua 
borobildua izateak, 100 urte bai-
no gutxiago izan arren, ale hel-
dua dela adierazten digu.

Hostoak ezagutzeko gida

Plano honek, hostoen identifikazioa erraztu asmoz, parkeko 
zuhaitz adierazgarrienak agertzen dituen gida txiki bat du. 
Hostoak identifikatzeko garaian, batez ere, hauek bakunak ala 
konposatuak diren, hostoen ertza nolakoa den eta puntak eta 
oinak nolakoak diren ere aztertuko dugu.

Indiar gaztainondoa
Aesculus hippocastanum

Hagina
Taxus baccata

Pagoa
Fagus sylvatica

Haritz kanduduna
Quercus robur

Platano arrunta
Platanus hispanica

Makal beltza
Populus nigra

Ginkgoa
Ginkgo biloba

Erramua
Laurus nobilis

Ezki hostozabala
Tilia platyphyllos

Gorostia
Ilex aquifolium

Artea 
Quercus ilex

Gaztainondoa
Castanea sativa

Ongi etorri Cristina Enea Parkera, ibili, atseden hartu eta, batez ere, 
gozatzeko moduko Donostiako erdialdeko natura-gunera. Plano ho-
nek parkearen mapa agertzeaz gain, ekosistema honetan bizi diren 
espezieei buruzko informazio, Cristina Enearen historiari buruzkoa, 
bertako geologiari buruzkoa, ibaiaren eraginari buruzkoa... ere eskaint-
zen dizkizu.

Parkea pasieran ibiliz edo prestatu ditugun ibilbideak jarraituz ezagutu 
dezakezu. Gainera, planoan, zuhaitz espezie adierazgarrienak ezagutu 
ahal izateko gida bat ere aurkituko duzu. Gozatu Cristina Eneaz!
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Sarrera nagusitik abiatuz hasiko dugu ibilbidea. Ezkerrean, hor-
maren ondoan dauden zazpi zuhaitzak xarmak  (Carpinus be-
tulus) dira hain zuzen, eta espezie hau babesturik dago E.A.E.-n.

Eskuinera jotzen duen bidea jarraituz, ibilbideari itxura berezia 
ematen dioten indiar gaztainondoak  (Aesculus hippocas-
tanum) ikus ditzakegu alboetan. Zuhaitz horiek parkea sortu on-
dorengo lehen urteetan landatu ziren eta Penintsula Balkanikoa 
nahiz Bulgaria ekialdea dira beraien berezko hazkuntza eremuak. 
Zelaiaren beste aldean garaiera handiko platano arruntak  
(Platanus hispanica) daude hormaren bi aldeetan.

Antzinako putzura daraman bidea jarraituz, putzuaren pareko 
basoan lizarrak (Fraxinus excelsior), astigar zuriak  (Acer 
pseudoplatanus) eta hibridatutako makal batzuk (Populus sp.) 
aurkituko ditugu. Horiez gain, basotxo horretan, azalean zimur-
dura karratuak dituzten bi kaki espezie nabarmentzen dira: kaki 
txinatarra  (Dyospiros kaki) eta Dyospiros lotus. Azken hori, 
espezie aloktonoa izan arren, parkean zehar hedatu da. Kakien 
fruituak ezinbestekoak dira migrazio garaian parkean atseden 
hartzen duten txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) edo araba-
zozo pikarta (Sturnus vulgaris) bezalako hegaztientzat.

Aurrerago, eskubian, garai batean ikuilua izandakoaren aurriak 
ikus ditzakegu eta aurrez aurre animaliei edaten emateko erabil-
tzen zen uraska  bat dago. Pareten oinarriak osatzen zituzten 
harrien arteko hainbat zirrikitu eguteran daude eta horma su-
gandilarentzat (Podarcis muralis) bizileku bikaina osatzen dute. 
Halaber, onddo batekin sinbiosian likena osatzen duen alga bati 
(Trebouxia sp.) zor zaio uraska gaineko astigar zurien azalek age-
ri duten kolore laranja deigarria.

Hurrengo bihurgunean, hagin  (Taxus baccata) eder bat ikus 
dezakegu. Zuhaitz hau Euskal Herriko mitologian garrantzitsua 
izateaz gain, Gipuzkoako armarrian ere agertzen da. Zuhaitzaren 
zati guztiak toxikoak dira, fruitua, edo, hazia babestuz hazten den 
atal mamitsua izan ezik.

Hurrengo igoeran, bidearen alboetan lerroak osatuz, zuhaitz be-
rezien taldea babes-maila jaso duten garaiera handiko platano 
arruntak  ikus ditzakegu. Bidearen ezkerrean dagoen aldapa 
huntzez  (Hedera helix) estalirik dago eta, bertan, ezkutaleku 
egokiak aurkitzen dituzte txepetxa (Troglodytes troglodytes), zo-
zoa (Turdus merula) edo birigarro arrunta (Turdus philomelos) be-
zalako hegaztiek. Bidea jarraituz, pixka bat gorago, 25 metroko al-
tuera duen pago  (Fagus sylvatica) ikusgarri bat aurkituko dugu.

Hurrengo bihurgunean, apo arrunta (Bufo bufo), baso-igel go-
rria (Rana temporaria) edo txantxiku arrunta (Alytes obstetri-
cans) bezalako anfibioek ugaltzeko erabiltzen dituzten putzuak 
daude. Hezeguneen desagertzea dela-eta, anfibioek azkarren 
iraungitzen ari den ornodun taldea osatzen dutela kontuan edu-
kiz, habitat mota horren kontserbazioa biziki garrantzitsua da.

Aldaparen amaieran, arrosa koloreko loreak, ia zuriak, garatzen 
dituzten gereziondo japoniarrak  (Prunus subhirtella “Autum-
nalis”) daude. Bitxikeria moduan, zuhaitz horiek, udazken amaie-
ran loratzeaz gain, bigarren loraldi bat izan dezakete udaberri ha-
sieran ere. Hemendik, kaperara eta jauregira eramango gaituen 
eskubiko bidea jarraituko dugu.

Garai bateko kapera zegoen eraikinaren burualdean 15 metroko 
altuera duten bi haritz kandudun  (Quercus robur) daude. 
Oso gertu, zelaiaren erdialdean, bakarrik dagoen arte  (Quer-
cus ilex) eder bat ikus daiteke. Gainera, Ingurumen Baliabideen 
Zentroaren atzean, Asia ekialdeko palmondo txinatar  (Tra-
chycarpus fortunei) multzo bat dago.

Urmaelera gerturatuko gaituen aldapan behera jarraituko dugu. 
Horretarako, tropikoko iratze zuhaizkarez  (Dicksonia sp., Cya-
thea sp.) osatutako baso txiki bat zeharkatu beharko dugu. Ur-
maelaren ertzean, hiru urki beltz  (Betula nigra) ikus ditzakegu. 
Urki mota horrek, hasieran marroi koloreko azal zilarkara garatzen 
du, zuhaitza haztean, ia beltza bilakatuko dena. Azkenik, sarrera 
nagusira jotzen duen bidean, ereinotzak  (Laurus nobilis) eta 
orain dela gutxi landatutako pagoak ikusteko aukera izango dugu.

Ibilbidea parkearen sarrera nagusian hasten da eta ezkerreko bidetik 
jarraitzen du. Bidegurutzean, horma ondoan, bi gerezi-erramu   
(Prunus laurocerasus) ikus daitezke. Pixka bat gorago, parkean 
hazten den ereinotz  (Laurus nobilis) handienetako bat dago.

Parkeko zatirik altuenean baso guneak parkeetan ohikoak diren 
landaketekin tartekatzen dira. Baso egitura duten gune horietan ez 
da hildako egurrik kentzen, izan ere, egur horrek basoa osasuntsu 
mantentzen laguntzen baitu. Ez da arritzekoa izaten, parkean, gauez, 
urubiaren (Strix aluco) kantua entzutea. Horixe baita hirietan bar-
neratzen den gaueko hegazti harrapari bakanetakoa.

Goraka goazela azal zimurra duten astigar zorrotz  (Acer pla-
tanoides) batzuk ikusteko aukera izango dugu. Espezie honen 
hostoak urre edo purpura kolorekoak bilakatzen dira udazkenean. 
Hurrengo bihurgunean, ezki hostozabal  (Tilia platyphyllos) bat 
ikus dezakegu.

Bide honetatik, “ipotxen zubia”  deitutakora iritsiko gara. 20 
metroko garaiera duten hainbat zuhaitz ikus ditzakegu zubi horren 
azpitik igarotzen den ibarbidearen ertzetan. Zubiaren ezkerrean, 
kolore griseko ezki arruntak (Tilia x europaea sin. Tilia vulgaris) 
daude eta, ondoan, koskordun azal zimur iluna duen makal beltz 
(Populus nigra) bat dago.

Zubia igaro ostean, ehun urteko zuhaitzak eta zuhaitz gazteez 
osaturiko hainbat multzo tartekaturik dauden paisaia  aurkituko 
dugu. Zuhaitz horietako asko landatuak izan arren, lizarrak (Fraxi-
nus excelsior), esaterako, berez hazitakoak dira. Ezkerrean, ezki 
arruntak ikus ditzakegu eta, atzean, 25 metroko altuera duen 
ezki hostozabal eder bat.

Bide ondoan, babestutako espezie baten muluak daude, erratza-
renak  (Ruscus aculeatus) hain zuzen. Izenak aditzera ematen 
duenez, landare hau erratzak egiteko erabili da. Igoeran, oinarria 
ereinotz  bati loturik duen makal beltz eder bat ikusteko auke-
ra dugu eta, oso gertu, hagin (Taxus baccata) bat ikus dezakegu.

Elipsera iritsi baino lehen, adarretan mihura (Viscum album) duten 
bi iparraldeko elorri zuri  (Crataegus monogyna) eta gorosti 
(Ilex aquifolium) zuhaixka talde bat ikus ditzakegu. Azken hori Foru-
Dekretu bidez babesturik dago eta E.A.E.-ko Fauna eta Flora Me-
hatxatuaren Katalogoan interes berezikotzat jotzen da.

Elipsean, Lurrean orain dela 270 milioi urte agertu zen espezie bat 
dago: ginkgoa (Ginkgo biloba). Zuhaitz honen hostoak, udazkenean, 
erori aurretik, urre kolorekoak bilakatzen dira. Horregatik, udazkena 
da ginkgoa ikusteko unerik egokiena. Beherago, 25 metroko ga-
raiera duen zumar dilindaria  (Ulmus laevis) dago. Inguruan, hil-
dako egur kopurua handitzeko utzitako enbor batzuk daude, hildako 
egurra ezinbestekoa baita baso ekosistemen kontserbaziorako.

Ondoko hegian, Libanoko zedroa (Cedrus libani) dago. Zuhaitz 
honen adarrek horizontalean zabaltzeko duten joerak itxura oso 
dotorea ematen dio zuhaitzari. Bere eskubian, Lawson altzifre  
(Chamaecyparis lawsoniana) bat ikus daiteke.

Jauregira bidean, platano arruntak  (Platanus hispanica) eta 
ezki arruntak daude. Jauregiaren parean Mandasko Dukearen  
bustoa dago eta, inguruan, hainbat landare hostoiraunkor: kame-
lia (Camelia sp.), peonia (Paeonia suffruticosa) eta ezpela (Buxus 
sempervirens) muluak, palmondo txinatarrak (Trachycarpus for-
tunei) edo magnolia (Magnolia grandiflora) bat ere ikus ditzakegu.

Jarraian, zelaia beste leku batetik ikusteko jaitsiko gara. Bide ondoan, 
sustrai beretik hazten diren hiru sekuoia luze (Sequoia semper-
virens) nabarmentzen dira. Atzean, piramide itxura duen sekuoia 
erraldoia (Sequoiadendron giganteum) dago eta hosto erorkorrak 
dituen Metasequoia glyptrostoboides. Azkenik, inguruko landaredia 
osatuz, hiru burni-arbola  (Parrotia persica) daude. Azken honen 
hostoek horitik hasi eta gorriraino doazen tonalitateak ager ditzakete.

Sarrera nagusira bidean, eskubiko hegian, kareharrizko geruzez 
osatutako Campaniarreko (± 83 m.u.)  azaleramendu-geolo-
giko ugari agertzen dira. Sedimentu horiek itsas-arro sakon ba-
tean jailki ziren.
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Cristina Eneak, denbora pasa ahala, urtaroekin aldatzen den 
kolore, usain eta soinu sorta zabala eskaintzen dio bisitariari. 
Plano honetan parkeko ezaugarririk deigarrienetako batzuk 
agertzen dituzten bi ibilbide gehitu dira.

A ibilbidean ikus daitezkeen antzinako egituren aurriek, ehun 
urte baino gehiago dituzten zuhaitz taldeek edo berritutako 
eraikinek parkea sortu zeneko garaia isaltzen dute. B ibilbidea 
jarraituz, parkeko gunerik altuena ezagutzen da eta, bertan, 
edertasun handiko zuhaitz garaiak ikus daitezke.


