
Gorbeia mendigunea Euskal 
Herrian dago, Araba eta 

Bizkaiko Lurralde Historikoen 
mugan, eta Kantauri Itsasora eta 
Mediterraneoko arrora doazen 
urak bereizten dituzten mendi-
lerroan kokatzen da.

Haren altueraren eta kokapenaren 
ondorioz, bost deiadar-mendietako 
bat izan zen, Kolitza, Oiz, Sollube 
eta Ganekogortarekin batera. 
Mendi horietatik, adarra joz 
eta suak eginez, deiak egiten 
zitzaizkion herriari.

interesgune
naturalistikoakGORBEIAko



Mendiguneak gailurrik altuenaren izena hartzen du: Gor-
beia, 1.482 metroko altuerakoa. Gorbeia gailurraren 
lagun banaezina, iparraldeko hegalean Aldamin gailu-

rra dago (1.373 m), mendigunearen bigarren gailurrik garaiena. 
Lehena hareharrizkoa eta borobilagoa da; bigarrena, ordea, 
kareharrizkoa eta malkartsuagoa. Hala, bi gailur horiek men-
digune horretan ohikoenak diren bi erliebe-motak erakusten 
dituzte.

1994ko ekainaren 21ean, Eusko Jaurlaritzaren Dekretu bidez, 
Natura Parkea izendatu zuten, bertako ondarea zaindu, landa-
garapena sustatu eta haren ezagutza eta gozamena indartzeko.

Natura Parkeak gutxi gorabehera 20.000 hektareako azale-
ra dauka. Bizkaian Areatza, Artea, Orozko, Zeanuri eta Ze-
berio, eta Araban Zigoitia, Zuia eta Urkabustaiz herrietako 
lurrak hartzen ditu, zehazki udalerri horien lur-eremurik 
altuenak. EAEko Natura Parke handiena da. 

Parkean 500 leize inguru daude, guztira 100 km inguruko ibilbi-
dea osatzeko. Leize horiek direla-eta legenda asko sortu dira; 
adibidez, legenda horien artean ezagunenean, Supelegor Anbo-
toko Mariren etxebizitzetako bat da. Ikaztegien, elurtegien eta 
kirikiñoen (gaztaina-biltegiak) aztarnak garai bateko bizimo-
duen isla dira.

Babestutako eremu horretako landaretza batik bat basoz osa-
tuta dago: eremu osoaren %70 inguru jatorrizko basoek eta
zuhaitz-landaketa berriek osatzen dute. Kantauriko isurialdean, 
koniferoak eta larrediak nagusitzen dira, eta Mediterraneoko 
isurialdean, ostera, zuhaitz hostotsuen basoak. 

Gorbeian animalia espezie asko bizi dira. 166 ornodun-espezie 
zenbatu dira; horietatik 99 hegaztiak eta 36 ugaztunak. Haltza-
dietan eta ur gardenetan muturluze piriniarra, bisoi europarra 
eta igaraba ere aurki ditzakegu. Halere, habitata egunez egun 
aldatzen delarik, geroz eta zailagoa dute bizirik irautea.

Parkean 500 leize inguru daude, guztira 100 km inguruko ibilbi-Parkean 500 leize inguru daude, guztira 100 km inguruko ibilbi-
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GORBEIAKO
TONTORRA
ETA GURUTZEA

Gorbeiako gailurrean edo Gorbeiaganan (1.482 
m) 17 metro inguruko gurutze handi bat dago. 
Gurutze horren (Gorbeiaganan eraiki den hi-

rugarrena) jatorrian, Leon XIII.a Aita Santuak kristau 
guztiei egindako gomendioa dago, XIX. mendearen 
amaieran eta XX. mendearen hasieran, Jesukristo 
Berrerosleari omenaldia egitea proposatu baitzien. 

Gorbeiako gurutzeak egitura metalikoa dauka, alde 
bakoitzeko 5 m dituen oinarri laukiarekin. Iparralde-
ko eta Mendebaldeko oinarriak Bizkaian daude, eta 
Hegoaldekoa eta Mendebaldekoa, Araban. 

Egitura metalikoak piramide-ertzen itxura ederra 
dauka, eta altueran gora egin ahala fi ndu egiten da. 
Egitura horren gailurrean gurutze latindarra dago, 
oinean sua edo sugarra dariola. Hirusta itxurako be-
soek mendebaldera eta ekialdera egiten dute. 

Gorbeiganan eraikitako lehenengo gurutzea 1901ean 
eraiki zen eta 33 metroko altuera zuen (Jesukristo-
ren adina gogoratzeko). Enbata baten ondorioz erori 
eta 1902an 23 metroko altuerako beste bat jarri zu-
ten haren lekuan. Bigarren gurutze horrek ez zuen 
askoz gehiago iraun, 1906an euri eta elur enbata ba-
ten ondorioz hori ere gainbeheran etorri baitzen. 

1907ko udaberrian eraiki zen hirugarren gurutzeak 
egitura nahiz garaiera arindu zituen, ia altuera erdia 
baitzeukan (17 metro).
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Itxinako mendigunea konplexu urgondarreko ka-
reharrien azaleratze handia da. Duela 110 milioi 
urte inguru sakonera gutxiko itsasoetan hazi ziren 

koral-arrezifeak daude haren jatorrian. 1995eko uz-
tailaren 11n Biotopo Babestu izendatu zuten.

Urak harria disolbatzen du eta ondorioz, azaleran 
behera-etortzeak (dolinak) sortu eta haitza ildo eta 
kanaletan hausten du (lapiazeak). Horien artean 
Atxuloko Begia, Erdiguneko Pitzadura Handia, Axlo-
rreko dolina eta Supelegorreko kobazuloa nabarmen-
tzen dira.

Karsteko pitzadura sakon batzuk elurtegi gisa era-
biltzen ziren eta Itxinan ederto ondo gordetzen da 
horietako bat, Neberabaltzen.

Landarediari dagokionez, goroldioa nagusitzen da, 
175 goroldio- eta hepatiko-espezie baino gehiago ze-
rrendatu baitira. Landare alorreko aberastasun hori 
areagotzeko, haitzebakietan eta horma bertikaletan 
espezie berezi batzuk aurki ditzakegu. 

Animaliei dagokienez, gutxienez zortzi saguzar-es-
pezie izatea nabarmendu behar da. Haitzen artean 
horma-sugandila, sai zuria, belatz gorria, belatxinga 
mokohoria... Gainera, giza jardueraren aztarnarik 
ere badago, adibidez ikaztegiak edo artzainen txa-
bolak, edota historiaurreko aztarnategiak.

ITXINAKO BIOTOPO 
BABESTUA
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ALTUBEKO PAGADIA Altubeko Pagadia Gorbeiako Natura Parkeko Arabako 
aldean dago, bertan pagadiek eremu zabala hartzen 
baitute. Baso eder hori Altube ibaiaren goiko aldean 

hasten da eta 2.000 hektarea inguruko zabalera dauka, Baias 
ibaiaren eskuineko ertzeraino. 

Pagadiak baso soilak izaten dira; oihanpea ez da oso garatua 
izaten eta espezie gutxi biltzen dituzte. Belar-geruza, aldiz, 
ia egon ere ez dago. Pagadiak oso hostotsuak direlako ger-
tatzen da hori: haien adar eta hostoek osatzen duten estal-
durak ez du argia iragaten uzten eta, ondorioz, haren azpian 
beste landare-espezie batzuk haztea zailtzen du.

Gorbeiako pagadi batean ezaugarri ohikoena ia osorik pa-
goz osatua egotea da, lurzoruan ia beste landarerik ez da-
goela, eta orbelez estalita. Tarteka gorostiak (Ilex aquifo-
lium) eta ahabia-multzo (Vaccinum myrtillus) batzuk ere 
aurki ditzakegu. 

Pagadiaren sakonean errekastoren bat edo putzuren bat ego-
nez gero, barne-paisaia ugaldu egiten da. Altubeko hezegu-
neak balio ekologiko handia dauka. Bertako putzu, zohikatz
-txilardi eta zohikaztegietan hainbat anfi bio bizi dira, hala 
nola baso-igel jauzkaria, baso-igel gorria, baso-igel iberiarra, 
ur-igela, gailurretako uhandrea edo uhandre marmolairea.
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SALDROPOKO ZOHIKAZTEGIA
Zeanurin (Bizkaia) dago, Atxuriko haitzen oinetan, Gor-

beiako mendigunean. Lehenago aparteko ekosistema 
bat zegoen, Saldropoko zohikaztegia izenez ezagutzen 

zena. Zohikaztegiak balio ekologiko handiko padura-eremuak 
dira. Sikatzeko prozesua burutu ostean, handik ateratzen da 
zohikatza. Hezeguneak berak 3 hektarea inguruko eremua be-
tetzen du, eta putzuek eta muinoek ezaugarritzen dute. Zo-
hikatza ustiatzeko metodoari esker, toki horrek zohikaztegi 
izaera berreskuratu ahal izan zuen.

Nolanahi ere, lekuaren potentzialtasun biologikoaz jakitun, 
1990ean zohikaztegi zaharra berriro hezegune bihurtzeko le-
hen neurriak hartu ziren.

Gaur egungo hezegunean ia ez dago zohikaztegi zaharreko ja-
torrizko landarediaren arrastorik (landare karniboroak, ure-

tako hirusta…), landaredi hori bizi ahal izatea ahalbidetzen 
zuen substratua atera egin delako. Halere, geroz eta gehiago 
dira urari lotutako landare-espezieak. Horien artean, ihiak, 
lezka hostodunak, etab. nabarmentzen dira. 

Halere, Saldrokopo Hezegunearen ezaugarri nagusia fauna-
ri lotuta dago. Tximeleta-espezie ikusgarri asko daude, eta 
anfi bioak hazteko biotopo bikaina osatzen du. Anfi bio horien 
artean daude zuhaitz-igel arrunta, ur-igela, baso-igel gorria, 
baso-igel jauzkaria, gailurretako uhandrea, etab.

Gainera, hezeguneak hegaztiak hartzeko potentzialtasun han-
dia dauka, migrazioan zeharkatu egiten dutelako eta, batik bat, 
Saldropoko lautada osoa Ehiza Erreserba izendatu dutelako.
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ARRABAKO
ZELAIAK

Arrabako zelaietan 
mendiko larreak eta 
belardiak aurki ditza-

kegu. Landare bizikorrak 
dira, eta eskuarki lurzorua 
era iraunkorrean estaltzen 
dute eta abereek jateko 
aprobetxatzen dituzte. 

Zelai horietan batik bat be-
lar lastodunak nagusitzen 
dira eta, aldiz, abelazkun-
tzaren eragina txikiagoa den lekuetan, txilarra izaten da 
nagusi. Inguru horietan lur hezeak agertzen badira, landare 
higrofi toak dira ugarienak eta, aldiz, abereak biltzen diren 
inguruetan, haien simaurraren ondorioz lurra oso nitroge-
natua delarik, landare nitrofi loak, adibidez asuna, gehiago 
izaten dira. 

Mendiko larreak Gorbeiako natura-balio garrantzitsuene-
takoak diren arren, inguru horietan basa-animaliak oso 
urriak dira, batik bat neguan. Orduan, mendi txirta (Anthus 
spinoletta) edo mendi tuntuna (Prunella collaris), bai eta 
belatxingak eta saiak ere, ikus daitezke mendiko larreetan. 
Anfi bioek eta narrastiek lozorroan ematen dute garai hori, 
eta ornogabeak, aldiz, larba-egoeran mantentzen dira. 

Negua amaitzen denean, ardi latxak eta behi frisiarrak goie-
tara joaten dira, eta txilardien hazkundea eta hedapena be-
rriro kontrolatzen dute.
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