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Z

iur aski Serantes mendia
da Nerbioi-Ibaizabal
itsasadarraren ezkerraldeko
gailurrik ezagunena. Bizkaiko
kostaldeko mendebaldean
dago, Santurtzi eta Zierbena
artean. Haren profil konikoa
dela eta, sumendiarekin
alderatu izan da askotan, eta
1848an Guillermo Bowles
geologoari aukera hori
aztertzeko agindua ere eman
zioten. Azterketa horren
arabera, Serantesek ez dauka
zerikusirik sumendi batekin.

SERANTES MENDIKO ETA INGURUetako interesgune naturalistikoak

S

erantesek (451 m) baino altuera txikiagoa izanik inguruan
nabarmen daitezkeen beste mendi batzuk honako hauek
dira: Punta Lucero (307 m), Montaño (318 m) eta Pico Ramos (229 m). Guztiak ere Barbadun ibaiaren inguruan daude,
haren azken zatian.
Mendi txiki horien artean beste mendixka edo gain batzuk ere
badaude: Cardeo, Jano, El Mazo… lurralde malkartsu samarra

dela esan genezake, beraz. Mendi eta bailara horietan guztietan gizakiaren presentzia antzinatetik dator; haren “aztarna”
nonahi ikus daitekeelarik.
Serantes eta Punta Lucero mendiak Abraren sarrera ikusteko talaia bikainak dira. Izaera estrategiko horren lekuko dira
ugari aurki daitezkeen lubakiak, gotorlekuak eta beste eraikin
militar batzuk.

S

erantes mendia (451 m) Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren bokalean estrategikoki kokatuta dago eta, halatan, ondare
historiko eta natural garrantzitsua gordetzen du. Ikuspegi anitza eta aberatsa behatzeko leku paregabea da: Bilboko Itsasadarreko eskuinaldeko eta ezkerraldeko herriak,
Santurtziko udalerria bera, Itsasadar osoa, Superportua,
inguruko mendiak, kostaldea...
Serantes bera, eta Nerbioi-Ibaizabalen ezkerraldeko gainerako mendiak eta gainak ere, Iparmendebalde-Hegoekialde
norabidean kokatzen dira, nabarmen. Substratu geologikoa
Albiar aroko (Behe Kretazeoa) kare-harriek osatzen dute;
gailurretan substratu hori oso argia da, ia zuria. Serantesko gailur-lerroan eta hegoaldeko hegalean azaleratzen dira
substratu hauek.
Gaur egun, hegal gehienak tamaina txikiko landarez estalita daude. Gora egiten dugun neurrian, beheko aldeko zelaien ordez belardi zakarragoak (albitz-belarra) aurkituko
ditugu. Gailurretan, berriz, sikuagoak, soilagoak edo harritsuagoak. Landaredia berezia da inguruan, mediterraneoko
izaera duten landare asko baitaude. EAEko Kantauri isurialdeko abarizti (Quercus coccifera) bakarra dago bertan,
eta Arisarum vulgarea bertan baino ezin da aurkitu. EAEn
Genista legionensis, Mehatxatutako Espezieen Katalogoan
“Galtzeko arriskuan” izendatuta dagoen landarea, bertan
baino ez da hazten.
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SERANTES MENDIKO GOTORLEKUAK

S

erantes mendian hiru konplexu militar daude, hainbat garaieratan banatuta. Altxatu zen lehen eraikina gailurreko
Zaintzako Dorrea izan zen, 1868. urtearen inguruan. Geroago, El Polvorín de El Mazo eta El Fuerte eraikinak (azken hori
gailurretik gertu), 1880an egin ziren.
El Fuerte Nueve Cruces izeneko gain batean dago, 324 metroko altueran, gailurretik gertu. Pazko igande osteko astelehenean, Cornites jaia ospatzen da hango zelaietan. Mendira
igo eta gero, Cornites opila jaten da (txorizoz betetako ogia,
arrautza egosi batekin erdian). El Polvorín de El Mazo izen

bereko gailurrean zegoen, 245 metroko altueran. Armak eta
munizioak biltzeko erabiltzen zen.
Geroago, 1989ko apirilaren 25ean, Kubako Independentziako
gerra betean Habanako Badian “Maine” korazadun ontzia lehertu zelarik, Estatu Batuek Espainiaren aurkako gerra aldarrikatu
zutenean, bateriak ezarri zituzten bertan. Espainiako militarrak
beldur ziren Estatu Batuek penintsula inbadituko ote zuten,
eta Kantauriko kostaldearen zati handi bat gotortu egin zuten. Felipe V.aren garaian, Ondorengotza Gerran (1.701-1.713)
Serantesen instalazio militarrak egon zirela badakigu.

LUZERO LURMUTURRA

L

uzero lurmuturra 307 metroko altuerako mendia da,
ipar-mendebaldetik hego-ekialderako norabidean,
Zierbena udalerrian. Gerra Zibilean Luzero lurmuturra leku estrategikoa izan zen, nazionalek itsasotik egin
zitzaketen erasoetatik babesteko. Ondorioz, artilleria-konplexu handia egin zen: zaintzako etxolak, teilaturik gabeko babeslekuak eta lubakiak, metrailadore-leku bat eta lau
kanoiz osatutako bateria bat.
Luzero lurmuturreko bateria Bilboko Burdinazko Gerrikoaren
parte izan zen eta garrantzi handia izan zuen, batik bat Matxitxakoko batailan, 1937ko martxoan.
Luzero lurmuturraren garrantzi horretaz jabetuta, Francok
ere erabili zuen eta base militar handia ezarri zuten bertan. Luzero lurmuturreko hegoaldeko eta iparraldeko hegalak lotzen dituzten tunelak martxan egon ziren ia 1960.
urtera arte.
Luzero lurmuturra mendia Zierbenako interesgune handienetako bat da eta ikuspegi bikaina eskaintzen du:
- Mendebalderantz: Muskizko hezeguneak, San Julian auzoa,
La Arenako hondartza, Pobeña auzoa, Pobeñako labarrak,
Kantabriako kostaldea (Castro Urdiales eta Santoña bera).
- Ekialderantz: Gorlizko itsasargia eta bateriak, Plentzia,
Abrako inguru osoa.
- Hegoalderantz eta hego-ekialderantz: Serantes, Ganekogorta, Trianoko mendiak, Argalario eta Galdamesko mendiak.
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TXILARDIAK

B

erez edo, sarriago, giza eraginaren ondorioz, basoa
desagertu den eremuetan, sasiak eta sastrakak nagusitu dira berehala. Artadietan, sakonera gutxiko lurzoru lehorretan, aurre-txilar atlantikoa hazten da. Tamaina
txikiko sasi kuxindun eta oso trinkoz osatuta dago: txilar
arrunta, albitz-belarra, Dorycnium pentaphyllum, ipurua,
erratz-txilarra…
Hezetasun pittin bat badago, elorri-triska multzoek ingurua
horiz janzten dute, loratze-garaian. Noizbehinka, altuera handiagoko zuhaixkak agertzen dira -gartxu hostozabala, gurbitza,
beltxalea, txilar zuria…- eta, ondorioz, botanikoek sastrakadi
altu termoatlantikoa deritzotena sortzen da.
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Zuhaixka-komunitate horietan heskaiak nabarmendu behar
dira, zuhaixka altuz osatuak, eta tarteka zuhaitzen bat ere
lagun dutela. Lerro trinkoetan jartzen dira, landare-hesi
ederrak osatuz. Historikoki lurrak bereizteko erabili izan
dira. Osatzen duten espezietako asko arantzadunak dira,
hala nola iparraldeko elorri zuria, elorri beltza, arrosa edota laharra. Espezie ugari biltzen dira hor, eta ondorioz mintegi etengabeak dira, baldintza egokiak agertzen direnean
inguruak hartzeko prest. Hala, baso potentziala birsortzea errazten dute. Hainbat azterketek lurra nahiz fauna
kontserbatzeko duten interesa eta balioa egiaztatu dute,
animaliak babesteko nahiz elikatzeko eremu garrantzitsua
osatzen dutelako.

