
ARIKETA
FISIKOA
ULIA MENDIAN

Hiriko gune naturalek aukera
paregabea eskaintzen digute ariketa
fisikoa modu merke, jasangarri eta
gozagarrian egiteko. Leku irekian eta
naturarekin kontaktuan aritzeak

endorfinen maila hobetzeaz gain, D 
bitamina sortzen lagunduko digu, bitamina sortzen lagunduko digu, 
baita lasaitzen edo eta estres maila

baretzen ere.

Honako ibilbide honetan, Ulia
mendian zehar sei puntu zehaztu
dira eta maila eta adin guztietarako
ariketak proposatzen dira. Ariketa
bakoitzaren iraupena zure esku dago.bakoitzaren iraupena zure esku dago.
Anima zaitez Ulia mendia beste era

batean ezagutzen!
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Ireki zure mugikorreko kamara eta, QR kode honen bidez.
ibilbide ezberdinak ikusteko aukera izango duzu.
Bertan hainbat ariketa eta bideo topatuko dituzu.

1. Eskailerak igo eta jaitsi.

1. Oinkadak eginez aldapa igo.

2. Paretan eserita mantendu.

2. Tximeleta, besoak gora eta behera.

2. Sentadillak egin.

3. Alboetara hankak aldendu.

4. Putzuari hiru buelta eman.4. Putzuari hiru buelta eman.

5. Flexioak egin.

5. Lerro zuzenean ibili.

6. Korrika zuhaitzen artean.

1. Eskailerak binaka igo.

1. Korrika egin belaunak igoz.

2. Horma bat igo buruz bera.

2. Eserita mantendu hanka batekin.

2. Oinkadak salto eginez.

3. Bankuan trizeps flexioak egin.

4. Igel saltoak egin.4. Igel saltoak egin.

5. Flexioa hanka bat igota.

5. Sentadillak egin hanka batekin.

6. Ipurmasaileko zubia hanka batekin.

1. Aldapa edo eskailerak saltoka igo.

1. Hartzaren pausoak eman.

2. Horman pinua egin.

2. Sentadilla + saltoa.

2. Albo sentadillak egin.

3. Flexio inklinatuak egin.

4. Pisu hila egin + hanka bat atzera.4. Pisu hila egin + hanka bat atzera.

5. Burpeeak egin.

5.  Zutik egonda aurreraka etzan

    sabelarekin lurra ikutu gabe.

6. Abdominalak egin.

OREKA
ETA

MALGUTASUNA
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INDARRA

ERRITMOA
ETA

SAKONTASUNA

IBILBIDEA OINEZ EGIN OINEZ EDO KORRIKA IBILBIDEA KORRIKA EGIN

U L I A
MENDIA
EZAGUTZEN

CRISTINA ENEA FUNDAZIOA
Mandasko Dukearen Pasealekua, 66
20012 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 453 526 Fax: 943 471 414
cristinaenea@donostia.eus
www.cristinaenea.eus
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Donostiaren ipar ekialdeko mugan kokatua dago
Ulia, eta  hiriko berdegunerik basatiena dela
esan dezakegu. Itsasoa eta lurraren arteko
topagune izanik, kontrastez beteriko eremua
dugu eta ezaugarri berezi horietan sortzen
diren ekosistemen garrantzia dela eta, Natura
2000 Sarean Babes Bereziko Eremu bezala2000 Sarean Babes Bereziko Eremu bezala

izendapena merezi izan du.

Natura aldetik hiru eremu bereizi ditzakegu
bertan: hego magaleko eta tontor inguruko
basoak, gaur egun bere parke izaerak ematen
dion espezie aniztasunarekin, ameztiek poliki

poliki beren lekua berreskuratzen
doazelarik; ipar magalean eratu direndoazelarik; ipar magalean eratu diren

kostaldeko txilardiak, loratzean txilarrek
morez eta oteek horiz margotzen dutelarik;

eta, azkenik, itsaslabarrak, horien babesean bizi
diren Armeria euscadiensis landarea eta
belatza edo ubarroi mottoduna bezalako

hegazti bereziekin.

Ez da harritzekoa donostiarrek betidanikEz da harritzekoa donostiarrek betidanik
bertako lasaitasunaz eta ingurune osasungarriaz
gozatu izana, XX. mende hasierako aisialdi

parkearekin edo erromeria herrikoiagoekin, eta
gaur ere asko dira Uliaz gozatzeko ditugun
aukerak. Horrela izaten jarraitzea nahi

dugu, zaindu dezagun.


