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CE: A IBILBIDEAK

GAZTELUBIDE



itsasoak errazago higatu zituen, erdian bi uharte zituen senadia 
handi bat eratuz, Urgull eta Santa Klara. Hala ere, harearen pi
laketa naturalak eta ondorengo urbanizazioak, Santa Klara utzi 
zuten badiaren uharte bakar bezala. 

Bide honi jarraituz, aldatu egiten da paisaia eta itsasora zabalik 
dagoen leku batera iristen gara, itsas pinu (Pinus pinaster) luze 
batzuen azpitik goazela. 

Itsas pinua 
Pinus pinaster

Itsas pinua oso azkar hazten 
da eta basoak sortzen ditu its
as mailatik 1.500 metroraino. 
Tamaina ertaineko zuhaitza da, 
25 metroraino irits daitekeena 
eta bikoitietan jarrita dauden 
azikula luzeak ditu bereizgarri. 
Bere pinaburu handiak, penin
tsulako pinuen artean handie
nak. Enbor ilun eta erretxinaz 

betea izateagatik bereizten da. Substantzia horretatik trementina 
ateratzen da, trementina edo aguarras esentzia egiteko, industria 
kimikoak disolbatzaileak, bernizak eta lurrinak prestatzeko balio 
duena. Antzinaroan, pinuaren zura ere erretzen zen pinu arraina 
lortzeko, itsasontzi kaskoak, ardo botak eta anforak iragazgaizteko 
erabiltzen zena. 

Handiagoa da aldapa, eta Ingelesen hilerriraino (6) eramaten gaitu. 
Lehen Gerra Karlistan hildako soldadu inglesen oroimenez eraiki
tako hilobimonumentua.

Bideak gerizpean dagoen zuhaizti itxi batetik eramango gaitu, as-
tigar zuri (7) (Acer pseudoplatanus) eta haritz gorrietatik (8) (Quer-
cus rubra), eta haritz (9) (Quercus robur) zahar batera iristen gara: 
lehorra eta azal ilunekoa. Eskuinaldea hartuz, terraza zahar batera 
iristen gara, bost kolomako batera, eta bertatik bidean gora egingo 
dugu Motako gazteluaren (11) oinera. 

Eskailera nagusietatik iritsiko gara gaztelura bertara, eta eskuinal
derantz dauden beste eskailera estuago batzuk igoz. Gaztelu hau 
XII. mendean eraikia da eta, orain, museo bat eta kapera batzuk 
ditu barnean. Gainera, soinu handirik egin gabe ibiliz gero, Sugan-
dila arrea (Podarcis leolepis sebastiani) bat ikusteko aukera izango 
dugu beharbada, harresietan geldirik. 

Itsas mihilua  
Crithmum maritimum

Itsasertzeko pitzadura eta 
hormetara oso ondo egokitu
tako landarea da, ez baitu ur 
askorik behar, zurtoinetan eta 
hosto haragitsuetan gordetzen 
baitu, eta lur harritsu eta ez 
oso sakonetan hazten baita. 
Lehen lerroan dago, haizeen 
eraginpean, gatzez eta olatuen 
zipriztinez kargatuta. Antzina, 

nabigatzaileek, itsasaldi luzeetan, landare honetako hostoak zera
matzaten, eskorbutoa prebenitzeaz gain (C bitamina ugari baitu), 
propietate arazkorrak, digestiboak eta diuretikoak ere badituelako. 
Bere hosto samurrak entsaladetan kontsumitzen dira, eta adoboe
tan eta gatzunetan ere gehitzen dira, bere usain berezia emateko. 

Goranzko bidean urki (2) (Betuna pendula) batzuk, ereinotzak (3) 
(Laurus nobilis) eta baita gurbitz (4) (Arbutus unedo) txikiren bat 
ere ikus ditzakegu.

Damen Bateria (5), arrantza portuaren eta Aquariumaren gainean 
kokatua, kaiaren babesleku nagusia izan zen. Izan ere, horren era
kusgarri ditugu badiara begira dauden kanoi txikien ilara.

Kontxako badiaren eraketa 

Bertatik oso ondo ikusten da 
badia osoa, eta argi ikusten 
da izena ematen dion maskor 
forma. Igeldo mendia ikusiko 
dugu, Santa Klara uhartea, 
eta, zuzenean ikusten ez ba
dugu ere, Ulia mendia, beste 
aldean. Urgullekin lerrokatu
tako muino horiek aztertuta, 
unitate geologiko bera dela 
ikus daiteke. Hareharri horiz 

osatutako estratuek osatzen dituzte, iparralderantz oso okertuta 
daudenak. Hala ere, Donostiako kostaldean dagoen unitate harrit
su hori eten egin zen hiru haustura handiren eraginez, iparraldetik 
hegoaldera. Faila hauetako lehena, ekialderago zegoena, Urumea 
ibaiak aprobetxatu zuen itsasoratzeko. Beste biak, uhartearen bi 
aldeetan zeudenak, bere sorrera bultzatu zuten, baita Kontxako 
badiarena ere. Itsasoaren etengabeko ekintzak eremu horiek za
baldu zituen, harrieraketak elkarren artean isolatuz. Hareharrien 
hegoaldean zeuden harkaitzen gogortasun txikiagoaren ondorioz, 

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 jitokorron
tearen eta estuariodinamikaren 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 hiriegituraren 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.

GAZTELUBIDE

Ibilbide hau Gaztelubide kaletik hasiko dugu, Damen Bateriarantz. 
Harrizko arku txiki bat zeharkatu eta berehala, ezkerraldera begira, 
Kontxa eta Ondarreta hondartzak ditugu bistan. Itsasoaren eragi
na nabaria da ingurune honetan eta itsas mihilua (1) (Crithmum 
maritimum) hazten da bertan, eskuinaldean dagoen harresiko 
arrailetan uzten baititu sustraiak (baita bista pribilejiatuak). 
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Kaio hankahoria  
Larus michahellis 

Kaioak dira itsas hegazti eza
gunenak, ugarienak eta portu, 
itsasertz eta itsaslabarretan 
erraz ikusten direnak. Egoki
tzeko gaitasun handia duten 
hegazti oportunistak dira. Az
ken urteotan, hirietan bizitze
ra egokitu dira, hondakinen 
kontura eta herriek eta hiriek 
ematen dieten babeslekuari 

esker. Kolonialak dira eta talde handietan bizi dira, eta, desordena 
eta anarkia itxura eman dezaketen arren, ondo antolatuta daude. 
Eskandaluzkoak eta adierazkorrak dira, animalia talde gutxi dau
de kaioen kolonia baino zaratatsuagoak, eta oso komunikatiboak 
dira, bai ahotsean, bai keinuetan. Ikasteko gaitasun handia duten 
hegaztiak ere badira, eta hainbat hamarkadatako ikerketa zienti
fikoek erakutsi dute beste kaio batzuei zenbait trebetasun ikasi, 
gogoratu eta irakatsi ahal dizkietela. Monogamoak dira, bikoteak 
betiko dira, nahiz eta urte osoan elkarrekin bizi ez, eta ugalketa 
garaian bakarrik elkartzen dira.

Kaio espezie ezberdinak daude, fisikoki antzekoak izan daitezkeen 
arren. Urgulletik ikusten ditugunak, ziur asko, kaio hankahoriak 
izango dira, Santa Klara uhartean eta Ulian hazten baitira. Kaio 
hori sendoa da, zuria, bizkarraldea gris zilarreztatua eta moko la
ranja polita ditu, puntaren behealdean orban gorri bat du, kumeak 
hazteko garaian nabariagoa dena. Hegoen muturra beltza da, or
ban zuriekin. Hankak, noski, horiak ditu.

Artelatza  
Quercus suber 

Euskal Herrian, kostaldeko 
muinoak zipriztinduz aurkitzen 
dugu.Bere ezaugarri nabarme
netako bat azala da, gris edo 
marroi koloreko kortxozko ge
ruza lodi batez osatua dagoena, 
ale helduetan luzetarako arra
kala sakonak dituena. Kortxoa 
propietate isolatzaileko ehun 
bat da, eta ur galeraren eta 

tenperatura handien aurkako babesa da, bere zelulak hilda daude
lako. Zelula hauek, suberina bezala ezagutzen den substantzia bat 
ere badute (hortik bere izen zientifikoa), iragazgaiztasuna ematen 
diena, hau da, ura igarotzea mugatuta geratzen da eta ehun hau 
hezetzea eragozten du. Kortxo horrek birsortzeko gaitasuna du 
azaletik askatzen denean. Mediterraneo inguruko espeziea da be
rez, itsasoaren eraginez gozatutako klima duten lekuetan bizi ohi 
dena; dena dela, antzinatik kultibatua landatua izan denez, zaila 
da bere jatorrizko banaketaeremua zehaztea. 

Artelatz ugari dagoen lekuetan ohiko lanbidea izaten da haren aza
la kortxotarako aprobetxatzea. Alde horretatik, garrantzia handia 
dauka Penintsula Iberiarreko hegomendebaldean, bertan estal
tzen dituen sail handietan (dehesa deituak), usaera honetaz apar
te, txerriaziendak ezkurlarrean mantentzen baitira; eta honen 
ezkurra artearena bezain gustokoa ez badute ere, urtearen zati 
handi batean daukate janaria prest, arbola honen fruktifikazioaldi 
zabalari esker. Kortxoaren ordez material plastikoak indarrez sartu 
diren arren, beraren zenbait ezaugarri ez dira batere imitatzeko 
errazak eta geratzen zaizkio oraindik hainbat eta hainbat erabilera 
zipotz, material isolatzaile, oinetako eta abarren industrian.
 

Santiago Baterian(13) gaudela, merezi du begiratokira hurbiltzea 
hiriaren ikuspegi hobezinaz gozatzeko. Zelaigune honetan ikusten 
ditugun zuhaitzak milazkak (14) (Tamarix gallica) dira, Alderdi Eder 
lorategietan ikur den espeziea, “tamarindo” izenez ere ezagun do
nostiarrentzat. Hemendik, eskailera batzuetatik jaitsiko gara San-
ta Klara Goi Bateriaraino (15): Gerra Karlistetan eraiki zuten, eta 
taberna txiki bat dago bertan, harresien artean ezkutuan.

Beherantz joateko, sigisaga, bihurka doan bidea dugu. Bi aldee
tan inguruan ditu arteak (16) (Quercus ilex Subs.. ilex) eta pitospo-
roak (17) (Pittosporum tobira), aire zabaleko tokietan hesi moduan 
landatu ohi den hosto iraunkorreko landarea. Jaisteko bide hone
tatik berriro hurbilduko gara Damen Bateriara, eta bertatik itzuliko 
gara Alde Zaharreko hasierako abiapuntura.

Sugandila arrea
Podarcis leolepis sebastiani 

Lehen esan dugun bezala, Ur
gull mendiaren jatorria antzi
nako uharte bat da. Hori dela 
eta, Urgullen bizi diren popu
lazio batzuek, isolatuta daude
lako eta beste espezie balio
kide batzuekin edo genetikoki 
hurbil daudenekin kontakturik 
ez dutelako, ezaugarri ekolo
giko jakin batzuk garatu dituz

te, beren ingurumenbaldintza berezietara egokituta.

Ezaguna da Urgulleko sugandila iberiarraren kasua, bertako biz
tanleek nolabaiteko ezaugarri morfologikoak garatu baitituzte, 
nahiz eta ikuspegi genetikotik ez den aurkitu estatus berezia ema
ten dion berrespenik. Donostiako sugandilak ezaugarri bereizgarri 
batzuk ditu iberiar sugandilarekiko, hala nola pigmentazio iluna
goa gorputzean eta ezkata batzuk azalean. Narrasti berezi horien 
agerpenaren azalpena, tokiko kolonia bat, milaka urtetan nagusi 
izan zen biztanleriarekiko isolamenduan egon zitekeen, horrek, 
ezaugarri ezberdineko eboluzioa erraztu zuelarik.

Hala ere, duela urte batzuetatik, komunitate hori arriskuan dago 
Pitiusetako sugandila (Podarcis pityusensis) sartu delako. Espezie 
sendoa da eta kolonizatzeko gaitasun handia du, eta Urgulleko 
sugandila autoktonoarekin lehiatzen da baliabideengatik.
 

Halaber, erraz ikus daiteke txantxangorriren (Erithacus rubecula) 
ausart eta adiskidetsuren bat  bat, janari bila. Mendebaldeko ir
teeran dauden eskailera estu batzuetatik jaisten gara eta hala iri
tsiko gara Napoleonen Bateriara (12).

Urgulleko iparraldean gaude. Ikusiko duzuenez, bestelakoa da 
landaredia, itsasoaren eraginagatik. Santiago Bateriara (13) behe
rantz goazela, nabarmendu egiten da bidearen ezkerraldean dago
en artelatz (Quercus suber) eder baten azal hanpatua. Haritz mota 
hau oso tarteka agertzen da euskal itsasertzeko muinoetan, eta ez 
du zuhaizti handirik eratzen.



Urgulleko sugandilarekin baliabideak lortzeko 
lehiatzen den kanpoko sugandilamota, bertako 
populazioak arriskuan jartzen dituena.

Uharte baten eta lur irmoaren artean mihi estu 
bat osatzen duen elementu geografikoa sedimen
tarioa. Urgullek uharte izateari uztea eragin zuen 
egitura.

C bitaminaren eskasiak eragindako patologia. 
Hori prebenitzeko, nabigatzaileek kontserbetan 
eramaten zuten itsas mihilua beren bidaietan.

Koniferoek sortzen duten substantzia. Itsas pi
nuarena industria kimikoan disolbatzaileak edo 
bernizak prestatzeko erabiltzen da.

Alderdi Ederreko lorategietako espezie enblema
tikoa. Askotan “tamarindoarekin” nahasten dena. 

Hosto hau dagokion zuhaitz autoktonoaren izena.

Artelatzaren azala.

Espezialista ez den espeziea, erraz egokitzen 
dena eta egoera jakin bati etekina ateratzen dio
na. Kaioak adibide onak dira.

Loretopetik Haizearen Orraziraino zabaltzen doan  
hondartza.

Donostiako kaiorik ohikoenei izena ematen dien 
gorputz zatia.

Donostiako badiako hareharrizko estratu guztiak 
puntu kardinal honetara okertuta daude.

Santa Clara baterian erdi ezkutuan dagoen osta
laritzaeraikina.
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URGULLIGRAMA

*Urgulligramaren emaitzak


