
Urkiolako natura-eremua Bizkaiko eta Arabako mugan dago. 
Paisaia itzela da, Ibaizabal, Axpe eta Aramaio haranen gainetik 

altxatzen diren harritzar ikusgarriak tarteko. Mendi-lerroa Aramotzeko 
kareharrizko lapiazetatik abiatu eta Leungane (1.008 m), Mugarra (965 
m) eta Arrietabaso (1.018 m) kareharrizko mendiguneetaraino iristen 
da. Horiek, gero, hareharrizko erliebe leunagoekin lotzen dira, adibidez 
Saibigain (945 m) edo Urkiolamendirekin (1.000 m). Pol-poleko 
zelaietatik barna, berriz, arrezife-kareharrizko haitz-multzo demasari 
lotzen zaio: Untzillatx (935 m), Alluitz (1.039m) eta Anboto (1.338 m), 
eta beherantz, Izpistek (1.000 m), Tellamendik (800 m) eta Orixolek 
(1.128 m) osatzen duten lerroraino.
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Kareharrien indarra dela eta, egitura karstikoak ugariak 
dira, bai eta halakoetan ohi diren lapiazeak, dolinak, 
pitzadurak, leizeak eta gailurrak ere. Landaredi be-

rezia aurki daiteke bertan, harrietako larrez eta harrietako 
eta harritxingadietako landarez osatua. Horietako batzuk Piri-
nioetako eta Kantauriko goi-mendian baino ezin dira aurkitu.

Haitz-malkarretan hegazti ugarik egiten dute habia, adibidez 
sai arreak, sai zuriak, belatz handiak, haitz-enarak, buztango-

rri ilunak, belatxingak eta beleak, eta bertako zuloetan sagu-
zar talde anitza ere aurki dezakegu.

Gutxi gorabehera natura gunearen heren bat jatorrizko hos-
tozabalen basoz estalita dago: hariztiak beheko aldean, pa-
goak leku garaiago eta hezeagoetan, artadi kantauriarrak 
eta, maila apalagoan, urkiak eta haitz-oinetako baso mistoak 
(hurritzak, basagurbeak eta haginak ugariak dira bertan).
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Anboto euskal mitologiaren gailurrik ezagunenetakoa da. 
Mari amandrearen bizilekuetako bat da, eta gainera Biz-
kaian seinaleak bidaltzeko erabiltzen zen mendietako 

bat. 1.331 metrorekin, Urkiolako Natura Parkeko gailurrik ga-
raiena ere bada.

Anbotoko multzoa tolestura antiklinal zorrotza da, eta haren 
ardatzak IM-HE norabideari jarraitzen dio. Konplexu Urgonia-
rreko kareharriz osatuta dago; gris argi kolorekoak eta go-
gortasun handikoak dira, fauna fosil asko gordetzen dutenak. 
Kareharrizko multzoaren bi aldeetan, Konplexu Supraurgonia-
rreko hareharrizko margak eta lutitak agertzen dira.

 Mari natura osoaren eta hura osatzen duten elementu guztien 
amandrea da. Eskuarki emakume gorputz eta aurpegi itxura-

rekin eta dotore jantzita azaltzen da. Euskal Herriko leku as-
kotan bizi da, baina Bizkaian esaten denez, zazpi urte ematen 
ditu Gorbeiako mendigunean, Supelegorreko kobazuloan, eta 
beste zazpi urte Marienkobian, Anboton. Anbotoko kobazuloa 
Ekialdeko hegalean dago, Arrazola herriaren gainean. Batetik 
bestera joateko, suzko bolaren edo edozein objektu argitsu-
ren itxura hartzen du; gauez zerua zeharkatu eta berarekin 
eramaten du eguraldi ona edo txarra. Tradizio horren arabera, 
Mari Anboton den artean euriak ugariak izaten dira, baina Alo-
ñara joaten denean, sikatea da nagusi. Supelegorren (Itxinan) 
badago, uzta emankorrak egongo dira. Legendaren arabera, 
Marik bi seme ditu: Atarrabi eta Mikelatz. Bi jeinu horiek beti 
elkarren aurka ari dira, nolabait onaren eta txarraren arteko 
ikuspegi paleokristaua islatuz.

ANBOTO MENDIA
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Mugarrako mendigunearen gailurra 964 metrora dago, 
Aramotzeko mendilerroan. Gailurra behatoki parega-
bea da, eta Aramotz osoa ez ezik, Eskuagatx, Untzi-

llaitz eta Anboto auzokideak ere eskura-eskura ageri dira.

Mugarrako hegoaldeko hegala bertikala da eta zuzenean 
abailtzen da Mugarrekolandako belardietara (760 m), horiek
ere ederki zehaztuta baitaude Mugarra eta Artatxagan haitzen 
artean. Hormatzar ikaragarri horietako zuloetan sai- eta ha-
rrapari-kolonia handia bizi da eta, ondorioz, parkeko aginta-
riek eremu eta hil zehatz batzuetara mugatu dute eskalada.

Beste ornodun batzuk ere bizi dira inguru latz horretan, egu-
raldiaren menpe, neguan haizeteei, elurteei eta hotzari aurre 
egiten eta udan, aldiz, haitzetako tenperatura altuei, elikagai 

gabeziari, etab. Narrastien artean horma-sugandila eta sugan-
dila iberiarra, iparraldeko suge leuna eta sugegorri kantauria-
rra ikus ditzakegu.

Inguruan oso landaretza-aniztasun handia dago. Adibidez, hor-
metako pitzaduretan hainbat iratze (xardin-belar beltza, horma-
erruda, Cystopteris fragilis) aurki daitezke, eta loredun landare 
batzuk ere bai (Saxifraga trifurcata, S. paniculata, Erinus alpi-
nus, Draba dedeana). Erlaitzetan Sesleria albicans lastoduna, 
Globularia nudicaulis eta Rosa pendulina hazten dira besteak 
beste, eta harkaitzik heze eta goibelenetan, hosto zabaleko 
landare batzuk, adibidez Aconitum vulparia, Mecanopsis cam-
brica eta Veratrum album. Noizbehinka, zuhaitz batzuek ere 
lortzen dute pitzadura eta zuloetan sustraiak botatzea; horien 
artean daude hagina, otsapagoa eta hostazuria.

MUGARRAKO MENDIGUNEA
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Urkiolako Natura Parkeko baso zabalena pagadia da (ere-
muaren ia %20 hartzen du). Urkiola leku euritsua denez, 
eta hainbeste lainorekin, pagoak hazteko leku paregabea 

dauka bertan eta 600 metrotik gora baso zabalak sortu dira. Baso 
iluna da eta argitasun ezak oihanpean beste landare batzuk haz-
tea galarazten du. Ondorioz, pagadiaren barnealdeak orbelez 
estalita agertu ohi da, landaretzarik gabe. Landare batzuk, adi-
bidez lilipak eta txakur-hortzak, iluntasuna saihesteko pagoen 
hostoak irten baino lehenago loratzen dira, oraindik ere negua 
amaitzeke dagoenean.

Mendi horietan bi pagadi-mota bereiz daitezke: kareharrizko 
haitzen gainean hazten dena, eta substratu silizeoetan agertzen 
dena. Horietako bakoitzak berezko landaredia dauka. Pagoaren 
alboan beste zuhaitz eta zuhaixka batzuk ere aurki daitezke, 
hala nola urkia, otsalizarra, hostazuria eta gorostia. Urkia zu-
haitz kolonizatzailea da: pagadietako soilguneetan eta utzitako 
eremuetan basotxoak osatzen ditu, askotan pagadiarekin tar-
tekatuta, Txupitaspeko urkidian ikus daitekeen moduan. 

Aurreko mendeetan pagadiek ekoizpen handia jasan zuten eta 
oraindik ere ikus daitezke pago motz zahar batzuk. Urkiolako 
pagadi gehienak, aldiz, oso gazteak dira, 100 urte baino gutxi-
agokoak. Parkeko pagadi zabalenak Saibin, Urkiolagirren, Eskua-
gatx mendigunean eta Arangio mendilerroan daude.

PAGADI AZIDOFILOA
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URKIOLAKO SANTUTEGIA

San Antonio Santutegia Urkiola gainean dago, edertasun pare-
gabeko paisaiaz inguraturik, 750 metro inguruko altueran. Ha-
ren kokapen geografi koa Euskal Autonomia Erkidegoaren erdi-

gunean dago, eta santutegiko teilatuko isurialdeek Kantaurira eta 
Mediterraneora doazen urak ere bereizten dituzte: alde batera 
erortzen den euria Bizkaira, eta Kantaurira, joaten da, eta beste 
aldera isurtzen dena, ordea, Arabara eta, Ebron zehar, Mediterra-
neora. 

Santutegiaren antzinatasunari dagokionez, ez dugu data zeha-
tzik ezagutzen, ez baitago hori egiaztatzen duen agiri zaha-
rrik. Halere, bertako erretore izan zen Benito de Vizcarraren 
arabera, berak aurkitutako agirietan oinarrituz, Urkiolako eli-
za edo baseliza VIII. edo IX. mendearen inguruan eraiki zuten. 
Urkiola pasabidea zenez, bertan artzainak biltzeko aukera 
ematen zuen eta hala, mendatea zeharkatzen zuten bidaiari 

eta erromesentzako baseliza-gunea eta ospitalea eraiki zituz-
ten bertan.

Tradizio baten arabera, San Antonio Paduakoak egindako bidaie-
tako batean Urkiolaraino iritsi zen, Ospitalean lo egin eta ba-
selizan Eukaristia ospatu zuen. XIV. mendera arte San Antoni, 
landareen eta abereen zaindariari, eskaini zitzaion baseliza, 
baina orduz geroztik San Antonioei, Abadi eta Paduakoari, es-
kaini zitzaien. 

Santutegia handia da eta bertako lorategian Bizkaiko bizimodua-
ren elementu sinbolikoak daude: itsas bizimodua, ainguraren 
bidez; nekazaritza, laia baten bidez; eta industria-bizitza, ola 
zaharreko harrizko turbinaren bidez. Santutegiaren aurrean ha-
rri handi bat dago. Esaten denez meteoritoa da eta hainbat ahal-
men berezi ditu: herri sinesmenaren arabera, harriaren inguruan 
itzuliak eginez laster neska edo mutil laguna aurkituko ei da.

URKIOLAKO SANTUTEGIA
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945 metroko Saibigain gailurrean gurutze handi bat dago. 
Espainiako Gerra Zibilean Saibin gudaldi odoltsuak izan zi-
ren, eta gurutzean dagoen plakak hildako gudariak oroitzen 

ditu. Inguruan, gaur egun ere lubaki ugari ikus daitezke, bai eta 
hainbat zulo handi ere, jasan zituen bonbardaketen aztarnak.

Gailurretik, iparraldera begira, Mañaria ikus daiteke harana-
ren sakonean, eta hura inguratuz, Eskuagatx mendia ipar-men-
debaldera, Mugarra iparraldera, eta Untzillatx ipar-ekialdera; 
hego-mendebaldera begiratuz gero, urrunean, Gorbeiako gai-
lurra eta, alboan, Itxinako kareharrizko mendigunea.

Gizakiaren presentzia ere nabarmena da Saibiko pagadietan, 
urte luzez Urkiolako ikazkinei egurra eskaini zieten ehunka ur-

teko pago motzak ikus baitaitezke oraindik ere. Gaur egungo 
landaredia aldaketa historikoen prozesu luzearen ondorioa eta 
isla da.

Saibiren hegoaldeko hegalean zohikaztegi antzeko bat ikus de-
zakegu. Urrunetik belardi biguna dirudi, baina benetan esfagno 
izeneko goroldioz osatuta dago. Esfagnoak bata bestearen gai-
netik hazten dira, eta azpian gelditzen direnak ez dira ustel-
tzen, oxigenoz pobrea den urez blaituta baitago lurzorua. Ho-
rren emaitza zera da, usteltzen ez diren landareek zohikaztegia 
osatzen dutela. Materia organikoan aberatsa den lurzoru-mota 
da, eta hainbat lekutan ikatzaren ordezko erregai gisa erabil-
tzen da. Zohikaztegi hori oso txikia da eta ia ez du zohikatzik 
sortzen; ondorioz, esfagnadia izena ematen zaio.

SAIBIKO GAILURRA ETA GURUTZEA
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