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Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

SAN ADRIANGO
TUNELA
Aizkorri-Aratz Parke Naturalean
Aizkorri-Aratz Parke Naturalean dago, mila
metrotik gorako altueran; historian zehar,
errege-erreginak, armadak, merkatariak eta
erromesak ikusi ditu igarotzen, Gaztelaren eta
Europako gainerako herrialdeen arteko
igarobide naturala izan baitzen mendetan.
1502an, Felipe Ederra printzea igaro zen
bertatik, Flandriatik Gaztelara egin zuen
bidaian, eta hamaika gertaera historikoren
lekuko izan da.
Gaur egun, lehen mailako baliabide turistiko
naturala da, bere 70 metroko luzeran zehar,
mendizaleentzako atseden-tokia,
kareharrizko agertoki izugarri baten
erdian. Barruan, San Adrian
ermitaren hondarrak bisita daitezke,
eta, iparraldeko ahoan, mikeleteen
aterpe bat, aduanako nahitaezko
igarobidea zen garaiaren oroigarri.

OROKO
AMA
BIR JINA

Zuian

Zuian, ia mila metroko altueran, erromanikoa eta
gotikoa batzen dira Oroko Ama Birjinaren
santutegian, Badaia eta Arrato mendilerroak
miresteko talaiarik onenean dagoen antzinako
eraikuntzan, eta, egun garbietan, Uribarri eta
Urrunagako urtegiak ere ikusten dira.
Gainera, beste fededun batzuen gurtza tokia ere
bada santutegiaren gainean dagoen kareharrizko
bloke erraldoia, eskaladazaleena, hain zuzen ere,
mundu bertikal horretan lehen urratsak emateko
zein bere trebetasun aurreratuenak bide
konplexuenetan garatzeko leku aproposa aurkitzen
baitute bertan.
Toponimia ez dago metal preziatuarekin lotuta;
euskararen etimologietan murgildu behar da,
gorentasunarekin, goratzearekin eta
gailentasunarekin lotzeko. Inguruaren gaineko
lekuek okupatzeko gogoa piztu dute sarri.
Santutegiaren lehen aipamen idatzia 1138koa da.
Aldaketa ugari jasan ditu historian zehar, sute batek
kiskaltzeko zorian ere egon zen, 1913an.

GASTEIZKO

ERAZTUN BERDEA
Gasteiz
Duela urte batzuk, berdearen aldeko apustua egin
zuen Gasteizek, eta arrakastatsua izan zen jokaldia.
Saria eraztun bat izan zen, berdea, noski; 32
kilometroko luzera du, hiria inguratzen eta
babesten du, eta zentzua ematen dio. 700
hektareatik gora ditu, eta ibili, korrika egin, pedalei
eragin eta, batez ere, natura bete-beteaz goza
daiteke horietan.
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

Horren aktibazioa izan zen hiriak jaso zuen edabe
magikoa, ez bakarrik berdeguneen sistema
periferiara zabaltzeko, baita herritar guztiei
zuzendutako ingurumen-hezkuntzako programa
bat ezartzeko ere.
Eraztun Berdea bost parkeren segida da
(Armentia, Salburua, Zabalgana, Olarizu eta
Zadorra); birika naturala osatzen dute, eta
alternatibak eskaintzen dizkiete natura maite
duten guztiei. Parke horietan, hegaztien eta
faunaren behatokiak, aintzirak, muinoak, basoak,
ingurumen-zentroak eta abar ikus ditzakegu.
Eraztun Berdearen kokagune ezberdinen artetik bi
nabarmentzen dira besteen gainetik: Armentiako
basoa eta Salburua parkeko hezeguneak.
Lehenengoa baso-masa bat da, eta erkametz ugari
dago bertan, inguruko zuhaitz autoktonoa.
Gasteizko hirigunearen eta udalerriko
mendi-sistema nagusia den Gasteizko mendien
artean dago, eta bertako biztanleen ohiko
aisia-lekua da.
Hala ere, Salburuako parke handiak –200
hektarea baino gehiago hartzen ditu– erakartzen
ditu gehien bisitariak.
Salburua hainbat aintziraz osatuta dago –Betoño
eta Arkauti dira nagusiak–, eta bidezidor harritsuz
eta zelai heze, makaldi eta harizti txiki batek lotzen
ditu. Urmael horiek ematen diote parkeari bizia,
baita kolore oparoak ere.

ERAZTUN BERDEAN NATURA ARNASTU
DEZAKEGU HIRIAREN ERDIGUNE
HISTORIKOTIK PAUSO BATERA.
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Garaioko eta Landako

BARNEALDEKO
HONDARTZAK
Araban posible da hondartza-egun bat
izatea eta hondarrak eta urak har
gaitzaten uztea, baita gehiago ere. Izan
ere, Araban hondartzak barnealdekoak
dira, baina oso gomendagarriak asfaltotik
deskonektatzeko eta ingurune
naturalarekin konektatzeko.
Barnealdeko hiru itsaso ditu Arabak.
Mendiak, zelaiak eta baserriak islatzen dira
horietan. Ezin hobeak dira paseatzeko, arrantzan
egiteko, kirola egiteko eta, zergatik ez, bertako
hondartzak bisitatzeko. Bandera urdinak ere
badituzte batzuek, uraren eta zerbitzuen kalitatea
berresten dutenak.
Gasteiztik 15 km ingurura, bi hondartza hartzen
ditu Uribarri Ganboako urtegiak: Garaio
Hegoaldeko eta Garaio Iparraldeko hondartzak. Bi
kilometro eta erdi baino gehiagoko luzera dute, eta
Garaioko parke probintziala osatzen duten
zuhaitzez eta aisialdirako eremuz hornituta daude.
Landako hondartzak, izen bereko parkean,
ingurune idilikoa eskaintzen du, gure oroimenean
utziko duen oroitzapena besteko ur gozoaz
gozatzeko.
Gainera, Urrunagako urtegian, itsas kirolak gustuko
dituztenek, arrauna, windsurfa, bela arina eta
kirol-arrantza egin ditzakete. Albinako urtegia ezin
hobea da piraguismorako, eta Uribarri Ganboakoa,
berriz, kayak, ur-eski eta belarako.
Ez ahaztu ura protagonista duen beste kokagune
berdingabe bat. Aiarako Kuadrillan, Maroñoko
urtegiak eta hondoko Gorobel mendilerroak
Euskadiko postal ederrenetako bat eskaintzen dute.
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SOBRONGO
FERRATA BIDEA

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

Sobronen, bertikal bihurtzen da mundua. Harresi handiak
ageri dira haran malkartsuen gainean, eta bertan daude
Euskal Herriko bi ferrata bide bakarrak.
Lehenengoa, Sobrongo Gailurra, harkaitzezko ertz
baten gainetik doa, eta 550 metroko ibilbidea du,
zenbait igoera eta jaitsierarekin eta 100 metroko
desnibelarekin. Hiru zatitan banatuta dago:
hastapeneko 50 metroko zatia, 250 metroko maila
ertaineko zatia, eta 250 metroko zati zailagoa.
Bigarrenak, Harri Gorrik, K5 kaliﬁkazioa du -esperientzia
dutenentzat-, igo eta jaisteko horma bertikalak eta 45
metroko bi zubi ditu.

ASTRONOMIA-BEHATOKIAK

Begiak jaso eta unibertsoari begiratu. Zeru garbi baten
ondoren, eta esne-bidea gure begiradaren aurrean
moztuta, galdera garrantzitsuak egiten dizkigu
espazioaren handitasunak. Arabako Mendialdean, zortzi
astronomia-begiratokiko ibilbide batek horietako askori
erantzuteko aukera emango digu. Sarbide errazeko eta
argi-kutsadura txikiko lekuak dira, urteko urtaro
bakoitzeko konstelazioak miresteko eta beste turismo
mota bat egiteko egokiak.
Begiratoki horiek edertasun bereziko lekuetan daude, eta
isiltasunaz gozatzeko eta hainbat lekutan amets egiteko
aukera ematen dute, Santa Teodosiaren baselizan,
Iturrieta gainean, Fresnedoko ibai-igerilekuetan edo beste
ermita batzuetan, San Bartolomeko ermitan, Larraurikoan,
Andra Marirenean, Haitzeko Ama Birjinarenean eta
Peñahuecakoan, besteak beste.
Gauez zeruaz gozatzeko beste gune pribilegiatu bat Santa
Katalinako lorategi botanikoa da. Starlight Izar Parke
izendatu zuten 2017an. Naturarekin jolasteko, natura
kontserbatzeko eta naturarekin bat egiteko gunea da,
eredugarria argiztapen-jardunbide egokietan, eta jarduera
garrantzitsua egiten du astronomia dibulgatzeko.

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko
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P O R T I L L A K O G A Z T E L UA
K O B A Z U LOA K
(Mairulegorreta, Leze, Pinedo…)
Arabako T R I K U H A R R I A K
Arabako elizetako
E R D I A RO K O M A RG OA K
Iruña Veleiako eta La Hoyako
A Z TA R N AT E G I A K
Santa Katalinako
LO R AT E G I B OTA N I K OA

HISTORIA

PORTILLAKO
GAZTELUA
Izena ematen dion herriaren gainean dagoen haitz
batean kokatuta, Arabako historiaren lekuko da
Portillako gaztelua duela mila urte baino gehiagotik,
bere armarriaren zati izateraino. XI. mendearen
lehen erdian eraiki zuten Nafarroako
errege-erreginek, Gaztelaren mehatxuei aurre
egiteko, eta azken urteotan egindako zaharberritze
prozesuari esker, Euskal Herrian bakarra den
multzo historiko eta natural bat argitara ateratzea
ahalbidetu du.
Gotorlekua Gazteluen Ibilbidearen zati da; 15
kilometro inguruko luzera du ibilbide zirkularrak,
eta Ozioko Llanos gazteluarekin lotzen du.
Elezahar batek dio antzinako biztanleek 'urrezko
zezen' bat gurtzen zutela mendi baten tontorrean,
eta altxor baten ondoan lurperatu zutela, sei ibai
ikusten diren toki zehatzean, eta Portillako
gazteluak ezkutatu eta zaindu egiten duela.
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

KOBAZULOAK
(Mairulegorreta, Leze,
Pinedo…)

Elezahar batek dio Mari jainkosak Gorbeiako Parke
Naturalaren lekurik ezkutuenean dagoen Mairulegorreta
izeneko barrunbe erraldoia aukeratu zuela bere bigarren
bizileku gisa. Altxor handi bat ere badago bertan,
elezaharren arabera, idi-larru batean ezkutatuta.
Barruan, 5 maila ezberdin sortu dituzte ur-korronteek,
eta Kapera, Atzaparkada, Haitz Handi edo Deabruaren
Putzua bezalako izen deskriptiboak dituzten galeriak
aurki ditzakegu horietan. Sarreratik 300 metrora, ia mila
pertsona har ditzakeen areto handi bat dago.
Kobazuloaren barrualdea bisitatzeko baimena behar da,
eta gidari espezializatu batekin egin behar da.
Araba aberatsa da lur azpiko barrunbeetan, eta Lezeren
aireko ahoa ere aurki dezakegu bere geograﬁan, bere
ezaugarri geologikoengatik Europan bakarra dena.
Horren antzeko 7 haitzulo bakarrik daude munduan.
Corro eta Pinedo haitzuloak eta haien pinturak eta
grabatuak, edo Gorobel mendilerroko San Migel
Zaharraren haitzulo ezkutua Arabako lurraldearen
adierazgarri dira.
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ARABAKO
TRIKUHARRIAK

Diotenez, trikuharriak gizateriak inoiz eraikitako
arkitekturarik sendoenak dira, haien ondorengo
katedralak baino are sendoagoak.
Balio arkeologikoaz gain, historiaurreko panteoi
horiek biltzen duten mistizismoak irudimena pizteko
eta istorioak gogora ekartzeko ahalmena gordetzen
du oraindik.
Araban dauden 72 trikuharrietatik, gutxienez 16
Monumentu Multzo kategorian sailkatutako Kultur
Ondasun izendatu dituzte.
Trikuharriek ('harrizko mahaia' bretoieraz) lurperatze
kolektiboak hartzen dituzte, eta hileta errituak egiten
ziren bertan. Indusketei esker, historiaurreko sinesmenen
arabera hildakoei beste bizitzara bidaiatzen lagunduko
zieten giza hezurrak eta hatuak aurkitu dituzte.

ARABAKO
ELIZETAKO
ERDI AROKO
MARGOAK

Merkatari eta erromesen igarobide Erdi Aro osoan,
aztarna erromaniko baliotsu baina txikien arragoa
da Arabako Lautada, gaur egun.
Gazeoko, Alaizako, Añuako eta Arbuluko eliza
txikiek, XIII. eta XV. mendeen artean egindako
horma-irudi polikromatu ederrak dituzte,
penintsulako Erdi Aroko artearen adibide bikainak.
Mezu belikoak edo erlijiosoak ageri ziren
horma-irudi apaingarri edo ikonograﬁkoetan, eta
garai hartan analfabetoa zen herri bati istorioak
erakusteko balio zuten. Gaur egun, marraren
zehaztasunaren eta konposizioen edertasun
xumearen aurrean makurtu, eta pintura eta
idazkera misteriotsu batzuen interpretazioari buruz
fantaseatu baino ezin dugu egin.
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

Arabako Lautadan, Euskadin ondoen kontserbatutako
trikuharriak daude: Sorginetxe eta Aizkomendi. Horien
kokapenak metro gutxira aparkatzeko aukera ematen du,
eta bisitari guztientzako bisita errazten du.
Sorginaren Txabola (Bilar, Araba) bederatzi harlauzaz
osatuta dago, eta galeria bat du; hezurrak, aizkorak eta
zeramika aurkitu dituzte bertan. Abuztuan, inguruan
egiten den akelarre batek espiritu txarrak baretzen ditu
eta izan ginenari, garenari eta izango garenari buruz
hausnartzera gonbidatzen gaitu.
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Iruña Veleiako eta La Hoyako

AZTARNATEGIAK
Iruña Veleiak Brontze Aroan du jatorria,
baina erromatarren garaian hartu zuen
garrantzia. Bertan, iter XXXIV (Galtzada,
latinez) bete-betean, Asturica Augusta
(Astorga) eta Burdigala (Bordele) artean, 10.000
biztanletik gora izatera iritsi zen hiri handi batek egin
zuen aurrera, 1,5 kilometroko perimetroa eta 8
metrotik gorako altuera zuen harresi indartsu batek
babestuta.
Hiria IV. mendean abandonatu zuten, baina bertako
kale eta txoko izandakoetan barrena ibil gaitezke gaur
egun; bertako eraikin garrantzitsuenetako batzuen
aztarnak ere ikus ditzakegu, eta, ibilbide gidatuek
lagunduta, Iberiar Penintsula modernizatu zuen lehen
zibilizazioa nola garatu zen imajina dezakegu.
La Hoyako herrixka Arabako Errioxan zegoen giza
kokalekurik handienetako bat izan zen K.a. 1200
urtearen (Brontze Aroa) eta K.a. 250. urtearen
(Burdin Aroa) artean. Bere garairik distiratsuenean
jasandako eraso, sute eta erorketak "izoztu" egin zuen
merkatu egun bateko jarduera indartsua, eta
lurperatuta baina osorik egon ziren gorpuzkiak,
1935ean aurkitu zituzten arte. Gaur egun,
aztarnategian barrena ibiltzeaz gain, bertako
biztanleen bizimodua ezagutzeko aukera ematen du
interpretazio zentro batek, baita garaiko arkitektura,
usadio eta ohitura sozialak ezagutzeko ere.
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko
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SANTA
KATALINAKO
LORATEGI
BOTANIKOA

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

Iruñatarren gotorleku, monasterio eta
bidelapurren babesleku izan zen, eta, gaur egun,
beste inon ez bezala botanika, historia eta kultura
uztartzen dira lorategi ikusgarri honetan.
Zortzi hektarea baino gehiagotan, haran, egutera
eta baso atlantikoaren hondoan sortzen diren
mikroklima txikietan hazten diren bost
kontinenteetatik ekarritako milaka espezie
biltzen ditu.
Geure kabuz eta talde gidatuetan bisita daiteke
lorategia, eta bisita dibertigarri batzuetan parte
hartzeko aukera ere eskaintzen du haurrentzat.
Neguan, itxita egoten da lorategia, udaberrian
indar guztiarekin eta kolore berrituekin
irekitzeko.
Zuhaitzen eta monasterio bikaineko harrien
istorioak entzunez gozatzeko gunea da, baita
hainbat kultur ekintzaz gozatzeko gune
partekatua ere: kontzertuez, tailerrez, hitzaldiez,
bisitez, antzerkiaz....
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B I RDI N GA
Salburuan, Valderejon eta Mendixurren
G UA R D I A K O H E Z E G U N EA K
U R - JA U Z I A K
Berganzoko U R - I B I L B I D EA

P U R Ó N I B A I A R E N H A I T Z A R T EA
Z I R A U N T Z A I B A I A R E N I T U R B U R UA

SOINU-BANDA

BIRDINGA

Salburuan, Valderejon
eta Mendixurren

Duen kokapenagatik, milaka hegazti-espezieren
igarobidea da Araba. Izan ere, kalkuluen
arabera, Espainian erroldatutako hegaztien
erdiek urteko zeharkatzen dute probintzia
uneren batean.
Horregatik, paradisua da hegaztien
behaketarako, eta, horretarako, lehen mailako
zerbitzu turistikoak dituzten sei
behaketa-eremu ditu, erabilera publikoko
ekipamenduak, hegaztien behatokiak,
interpretazio-zentroak, seinaleztatutako
ibilbideak eta birding-zaleentzako arreta
pertsonalizatua dituztenak.
Valderejo, Salburua eta Mendixur hegaztiak
ikusteko gune egokiak dira, eta, gainera,
Valderejoko Parke Naturalean, Gasteizko Eraztun
Berdean eta Uribarri Ganboako urtegiaren
inguruan mendi-ibilaldiak egiteko hainbat aukera
eskaintzen dituzte, hurrenez hurren.
Azken horrek, Mendixur Parke Ornitologikoak,
hiru hegazti-behatoki ditu, eta bi bideetatik
sartzen da bertara:
Biributxiko bideak kilometro bateko luzera du,
gutxi gorabehera, Urpekarien behatokiraino.
Errekabarriko bideak 600 metro inguru baino ez
ditu, eta Ikazkinen behatokira iristen da,
eskuinetik, eta Trogloditen behatoki zaharrera,
ezkerretik.
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GUARDIAKO
HEZEGUNEAK

Lau aintzirak osatzen dute Guardiako Biotopo
Babestua, garrantzi handiko hezegunea, bai ikuspegi
geologikotik, bai hartzen duen ﬂora eta fauna
bereziagatik. Izan ere, Natura 2000 Sarean sartuta
dago eta nazioarteko garrantzia duen hezegune gisa
kaliﬁkatuta dago.
Hainbat espezie bizi dira aintzira horietan, hala nola
basahateak, kopetazuriak, txilinportak, murgilak edo
zingira-mirotzak, bai eta amiltxori eta lertxun erreal
eta inperialen kolonia bat ere, duela hamarkada
batzuetatik lezkadietan ﬁnkatuta.

UR-JAUZIAK

Iberiar Penintsulako ur-jauzirik altuena eratzen du
Nerbioi ibaiak. Berrehun eta hogeita bi metroko
desnibelak ikuskizun natural bikaina eskaintzen du,
bere lekurik garaienean dagoen begiratokiarekin.
Goiuri herriak 100 metroko beste ur-jauzi bati ematen
dio izena. Begiratoki txiki batek Oiardo ibaiaren
ikuspegi pribilegiatua eskaintzen du, horren lehen
metroetan behera.
Eurite garaian, ikuskizun berdingabea eskaintzen dute
bi ur-jauzi horiek.

Eskanea ezazu, informazio gehiago edukitzeko

Baina badira gehiago ere. Andoinen, Toberiako
ur-jauziek Urbasa mendilerroaren hegaletatik pago eta
haritz artean erortzen diren ur-jauzien multzoa
osatzen dute. Arabako Mendialdean, Oteo Errotako
ur-jauzia dago, arroila estu batean, eta haren orroa
arintzen du errota bitxiak, urtetan zehar korrontea
garia irin bihurtzeko baliatuta. Oso gertu, ur-jauzi polit
batean ahalduntzen da Sabando ibaia, Aguakeko
ur-jauzian; amaiera ezin hobea da inguru horretan
edozein ibilaldi egiteko.
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BERGANZOKO
UR-IBILBIDEA
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

Mendetan zehar, Ingeles ibaiak zulatu zuen lurra
Kantabria mendilerroko ur-jauzien ibilgu eder bat
sortzeko. Duela gutxiago, ubide bat eraiki zuten
inguruko biztanleek, lurretan eta herrietan ura
aprobetxatzeko. Gaur egun, 10 kilometro inguruko
ibilbide zirkular batek ibaia eta ubidea zeharkatzen
ditu, eta naturako paradisu txiki horretaz gozatzeko
aukera ematen digu, ibilaldi eroso batean. Ibilaldi
horretan, bakezko eta lasaitasunezko unibertso
batera eramango gaitu uraren zurrumurruak.
Berganzo herriaren ondoan hasten den ibilbide eder
horretaz gozatzera animatzen direnek
Errementarien ur-jauzi zabala ikustea izango dute
azken sari. Arabako ur-jauzi ikaragarrienetako bat
da, Nerbioi ibaiaren jauziarekin eta Goiuriko
ur-jauziarekin batera.
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ZIRAUNTZA
IBAIAREN
ITURBURUA
Zirauntza ibaiaren iturburua Arabako
ipar-ekialdeko koadrantean dago, Araia herritik
gertu, Asparrenan.

PURON
IBAIAREN
HAITZARTEA
Valderejoko Parke Naturala, Arabako
mendebaldean, paseatzera gonbidatzen duen
haran berde eta zabala da. Barruan, Espainiako
iparraldean aurki daitekeen ibilbiderik
ikusgarrienetako bat ezkutatzen du: Purón
ibaiaren haitzartea. Arcena mendilerroa osatzen
duten kareharri, tuparri eta toben artean urak
irekitako zulo izugarria zeharkatzen duen 9
kilometroko bidexka da.
Purón ibaia Valderejoko haranaren ardatza
da. Lurralde eder eta isolatua da, eta
Arabako lehen parke naturala izendatu
zuten 1992an. Basoz estalia, herri
txikiz josita eta haitzartea putreen
begiradapean zeharkatuta, leku ezin
hobea da ibilaldia eta, batez ere,
lasaitasunik handiena maite dutenentzat.

3,8 kilometroko ibilbide zirkularra da, 280 metroko
desnibela du eta ez du inolako zailtasunik. Araiako
Intuxi auzoan hasten da, San Pedro Zentral
Hidroelektrikoa dagoen lekuan, Mitxarro
museoaren ondoan.
Pagoz, haritzez, putzuz eta ur-jauziz osatutako
paisaia oparoan barrena doan bidezidor ederrean
egingo dugu paseoa. Udaberria eta udazkena dira
ibilbideaz gozatzeko garairik onenak, bai ibaiaren
emariagatik, bai basoaren koloreagatik.
Mitxarroko interpretazio zentroak hitzak jartzen
dizkie sentsazioei, eta altxor natural txiki horien
zaindari izan behar dugula gogorarazten digu.

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

21

E N T Z I A M E N D I L E R ROA
N E R B I O I K O PA R K E L I N EA L A
Gatzaga Buradongo
L A LO B E R A I B I L B I D EA

U R I B A R R I G A N B OA K O
urtegiaren inguruari bira
E H U N U RT E T I K GORAKO HAR I T ZAK
(Munain-Okariz)
I G O RO I N E K O SA K A N A
TO RO M E N DAT EA
(Ardoaren eta Arrainaren ibilbidea)

B E R TA N

ENTZIA
MENDILERROA

Lurraldearen ipar-ekialdeko ertzean, Urbasa
mendilerroaren luzapen gisa sortzen da Entzia,
Arabako Lautadarantz eta Arana haranerantz
zorrotz erortzen den goi-lautada. Bere osaera
karstikoak Arno edo Katarriko labirintoak bezalako
forma bitxiak sortu ditu, haurren zein helduen
gozamenerako ibilbide magikoak.
Harrapari, ugaztun eta anﬁbioen babesleku da
egun. Ehun urteko pagoek eguzkitan altxatzen
dituzte enborrak; kareharrizko zoruak, berriz,
forma bitxiak sortzen ditu uraren eraginez, horien
oinetan. Entziako lurpean ur erreserba handiak
daude, azalera forma askotan irteten direnak.
Ez dago Entzia esploratzeko bide bakarra. Opakua
mendatea da sarrerako atea, baina bide ugarik
eramango gaituzte altxor naturaletara edo
historiaurrekoetara.
Hortik oso gertu, menhirrak, tumuluak,
trikuharriak eta duela 3.000 urte baino gehiago
datatutako harri megalitikoz osatutako Stonehenge
txiki bat daude Legaireko zelaietan.
Musitu eta Roitegi arteko Igoroin sakana,
Katarriko gune karstikoa edo Zarpiako ur-jauziak
funtsezko bisitak dira denbora geldirik dagoela
dirudien leku batean.
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

NERBIOIKO
PARKE LINEALA
Urtetan zehar, industrializazioaren ziztadak jasan
zituen Aiarako haranak. Gaur egun, asmo handiko
proiektu batek elkargune berri bat eman dio zonalde
horretako industria-gerrikoari, hori zaintzen duen
natura leherkorrarekin.
Oinez edo bizikletaz gozatzeko berreskuratuta,
Nerbioiko ibai-korridoreak haran horren bihotzean
murgiltzen gaitu, Laudio, Aiara eta Amurrio lotzen
dituen 8 kilometroko ibilbide bati esker. Beti ibaiaren
ibilguaren ondoan eta haren ibilbide naturala
gainditzen laguntzen duten pasabide deigarriei esker,
ibilbide atseginaz gozatuko dugu.
Abiapuntua Santa Gurutze parrokia da, Laudioko
Gardea auzoan.
Inguruan, Gorobel mendilerroko altxor naturalak
ditugu, Delikako kanoia edo Maroñoko urtegia, baita
benetako ondare-harribitxiak ere,
Kexaako monumentu multzoa,
Arteko Ama Birjinaren
santutegia edo Artziniegako
oinetxea, besteak beste.
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URIBARRI
GANBOAKO
URTEGIAREN

inguruari bira

Gatzaga Buradongo

LA LOBERA
IBILBIDEA

Arabako Errioxako eskualderako sarrera ugarien
artean, La Loberako ataka da gutxien ezagutzen
denetako bat eta, aldiz, ikusgarrienetako bat. Gatzaga
Buradon herri harresitutik abiatuta, bideak Kantabria
mendilerrorako igoerari ekingo diogu, ibiltariari arnas
hartzeko tokirik utzi gabe. Malda handi batek
salbatzen du txilarren, haritzen eta pagoen arteko
hasierako desnibela.
Pixkanaka-pixkanaka, altuera hartzen dugun heinean,
isatsak eta arteak hasiko dira txandatzen, harik eta
atakara eta Errioxako mendi-hegal erraldoira iritsi eta
bidaiaria aho zabalik utzi arte.
Bisitak sari gehigarri bat eskaintzen du udazkenean;
izan ere, okrez tindatutako mahastiek naturak eskain
diezagukeen margolanik txundigarrienetako bat
margotzen dute.

Uribarri Ganboako urtegia ur erreserba hutsa baino
askoz gehiago da. Zadorra ibaiko urek elikatzen dute,
eta, 43 kilometroko ibilbide bati esker, aisialdirako gune
handi bihurtu da. Hondartzak, olgetarako guneak eta
ibiltarientzako zein txirrindularientzako aisialdirako
lekua ditu.
Urtegiaren perimetroa inguratuz, Mendixur Parke
Ornitologikora eta Landa eta Garaioko barnealdeko
hondartzetara hurbiltzen gaitu ibilbide honek, eta
onura publikoa zein ingurune naturalarekiko
errespetua ezin hobeto uztartzen jakin duen agertoki
paregabe baten natura- eta fauna-aberastasun guztia
ezagutzeko aukera ematen digu.
Hezegune garrantzitsu horren aberastasuna hartzen
duen bizitzan datza: hainbat eta hainbat animalia,
landare eta mikroorganismok nazioartean eta Europan
aintzatetsitako ekosistema bat "sortu" dute.
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko
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EHUN URTETIK
GORAKO
HARITZAK
(Munain-Okariz)

Munainen eta Okarizen ez dira harritzen, jada, atzerriko
hizkuntzetan hitz egiten entzuten dutenean. Mundu
osoko botanikariak biltzen dira aldian-aldian inguru
horretan, munduko beste leku batzuetan aurkitzen ez
den bitxikeria bat aztertzeko. Oso gertu, Entzia
mendilerroaren magalean, mila urtetik gorako haritzak
hazten dira. 600 ale inguru dira, eta, urte-mordoagatik
eta tamainagatik ez ezik (batzuek bost metroko
diametroa gainditzen dute), duten biodibertsitate
ugariagatik ere badira harrigarriak.
Ibilbidea, 6,4 km-koa, Munainen hasten da, eta basoan
barneratzen jarraitzen du, Zadorra ibaia jaiotzen den
lekuan iturburu txiki batera iritsi arte.
Entziako Kontserbazio Bereziko Eremurako
sarrera-ateetako bat da. Europako Natura 2000 Sarean
sartuta dago, duen ingurumen-balioagatik.
Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

IGOROINEKO
SAKANA

Ibilbide zirkularra da, eta Roitegitik edo Musitutik sar
daiteke. Bigarren aukera da ohikoena.
Arabako Mendialdean gehien egiten den bideetako
bat da; 13,5 kilometro eta 412,70 kilometroko
desnibela ditu.
Musitutik abiatuta, Arabako probintziak eskain
diezagukeen esperientzia natural basati eta
bizigarrienetako bat da Igoroineko amildegi ezkutua
eta horren ebaki ikusgarriak, ur-jauziak eta, azken
saria, Santa Teodosia ermita, bisitatzea.
Erdi Aroan, aberatsa eta garrantzitsua izan zen,
Nafarroatik eta Errioxatik Arabako Lautadara eta
Kantabriara zihoan jendeak zeharkatzen zituen
bideengatik.
Beste haitzarte eta amildegi askotan ez bezala,
gizakiak ez du esku hartu, oraindik, bere
horretan dirauen inguru honetan, eta
basati agertzen da bazter eder eta
ur-jauzi ikusgarri askotan.

6
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TORO
MENDATEA

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

(Ardoaren eta
Arrainaren ibilbidea)

Lagrango hiribildu harresitu zaharretik lotura
egokia egin daiteke ibilaldi interesgarriekin, hala
nola GR-38 ospetsua, Ardoaren eta Arrainaren
ibilbidea izenekoa.
Salgaiak haran eta mendietan barrena garraiatuz,
mandazainek oinez, gurdietan, mando edo zaldien
gainean Arabako geograﬁa gorabeheratsua
zeharkatzen zuten historiako une hartara
garamatza bide horrek. Mendateak edo lepoak
nahitaezko igarobide bihurtzen ziren Arabako
Errioxa eta Mendialdea banatzen dituen
Kantabriakoa bezalako mendilerroak
zeharkatzeko.
Handik pasatu ziren, hainbat urtez, ardoz, gatzez
eta gariz betetako upelak, Kantauriko
portuetarako bidean, arrainez eta barazkiz beteta
itzultzen ziren karabanetan. Gaur egun, errepide
modernoek baztertuta, Errioxako mahastien
ikuspegi ikusgarria eskaintzen die senderistei
hegoaldean; iparraldean, berriz, baso atlantiko
ikaragarria zabaltzen da.
Goiko aldean, Arabako Mendialdeko aberastasun
etnograﬁko handienetako bat den landare-ikatza
nola egiten zen erakusten dute irudiek. Oso gertu,
desagertuta baina ez horregatik ahaztuta dagoen
lanbide baten testigantza da txondorra.
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GORBE IA
VA L D E R E J O
IZKI
A I Z K O R R I - A R AT Z
U RK IO LA

parke
naturalak
ARABAKO

VALDERE JO
Naturak besoak zabalik hartzen du bisitaria Araban,
bost parke natural ikusgarritan. Mendebaldean,
mendi-hegal aldapatsuz inguratutako haran zabal
baten barruan dago Valderejoko Parke Naturala.
Bederatzi bidezidorrek zeharkatzen dute, eta
Purón ibaiaren haitzarte ederra nabarmentzen da
horien artean, parke horretako paisaia-harribitxia.
Arabako lehen Parke Natural izendatu zuten
1992an, eta 2013an Kalitate Turistikoaren Q
ziurtagiria lortu zuen; hala, ziurtagiri hori lortu
zuen Euskadiko lehen naturgune babestua izan zen.
Gainera, Valderejoko harkaitzetan dago sai arreen
Euskal Herriko kolonia handiena.
Lalastrako Parketxeak parkearen balio natural eta
kulturalei buruzko oinarrizko informazioa
eskaintzen du.

30

GORBEIA
Gorbeiak ibilbide ezin hobeak ditu
mendi-ibiliak edo BTT egiteko; aisialdirako
eremu zabalak ere baditu, eta fauna eta ﬂora
espezie ugari daude bertan. Gorbeia
mendigunearen (1.481 m.) inguruko paisaiek eta
nekazaritza-erabileren eta
ingurumen-kontserbazioaren arteko harmoniak
natura-ingurunea babesteko politiken erreferentzia
bihurtu dute.

IZKI

Gorbeiako Parke Naturala baliabide turistiko
ugariengatik da harrigarria. Balizatutako maila
guztietarako bidezidorren sare luzea dela-eta, oso
egokia da naturarekiko kontaktuaz gozatzeko.
Parkearen barruan, Itxinako biotopo babestua
nabarmentzen da; 450etik gora hektarea ditu eta
eraketa karstikoaren adibide bikaina da.

Izki probintziaren hego-ekialdean dago, eta leku ezin
hobea da ibilaldiak egiteko, artadi, harizti eta urki
hostotsuen arteko ibilbide errazetan barrena.
Izkiko Parke Naturala Izki ibaiak zeharkatzen duen
eta mendiz inguratutako baso eremu zabal bat da, eta
Kapildui mendian du kota altuena (1.176 m).
Korresetik Izkiko sakana zeharkatu eta Bujandara
irits zaitezke. Izki ibaiaren arroila ikusgarriak eta
aisialdirako gune zabalak bakarka eta familian
gozatzeko aukera emango dizute.
Inguruan, Laño, Faido eta Markinez leize
eremitikoak nabarmentzen dira. Arluzeako
igitaiak eta harkaitzak eta Urizaharra
bisitatzea ere merezi du.
Korresko Izkiko Parke Naturaleko
Interpretazio Zentroak mendi-ibiliei eta
BTT ibilbideei buruzko informazioa eta gune
horren balio naturala ezagutzeko antolatutako
jarduerak eskaintzen ditu.
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URKIOLA
Urkiolako Parke Naturalak Aramotz mendilerroko
lursail garaienak biltzen ditu. Kareharrizko hesi handi
bat osatzen du Bizkaiko Arratia, Durangaldea eta
Arabako Aramaio bailararen artean, eta Kantauriko
eta Mediterraneoko arroak bereizten ditu.
Parkeak hainbat mendilerro eta kareharrizko
haitz, sakan eta haran sakon ditu, eta
mendizaletasuna eta mendi-ibilietarako zaletasun
handia piztu dute gailurrek.
Jende mordoa ibiltzen da Anboton, gailurrik
garaienean (1.331 m), Mariren haitzuloa
erreferentzia mitologiko dela.

Eskanea ezazu, informazio
gehiago edukitzeko

AIZKORRIARATZ
Aizkorrikoa, Gipuzkoarekin partekatutakoa,
kareharrizko mendilerroengatik eta pagadi
amaigabeengatik nabarmentzen da.
Euskadiko mendikaterik altuena izateaz gain,
Aizkorri-Aratz Parke Naturaleko ondare kulturala
oso aipagarria da trikuharri, kobazulo zahar eta
antzinako galtzada erromatarrengatik.
Araiako Ajuria fabrika zaharretik abiatzen da
Aratz mendirako (1.443 m) igoerarik ohikoena.
Horren sumendi irudi bereizgarriak, Arabako
Lautadatik ikusita, mendi alpetar eta
estetikoenetako bat bihurtzen du, eta ibilbide
ederrak ditu.
Bisitarien zentroa ere Araian dago, eta bertan
ingurune naturalari buruzko informazio zabala lor
daiteke, bai eta planteatzen den turismo motaren
arabera (mendi-ibiliak, eskalada,
familia-turismoa...) egiteko jarduera onenei
buruzkoa ere.

32

33

ARABAKO
TURISMO BULEGOAK
Amurrioko turismo bulegoa

Alday, 1, baxua (La Casona eraikina)
01470 Amurrio
Tel: 945.393.704
Web orria: www.amurrio.org
Helbide elektronikoa: turismo@amurrio.org

Artziniegako Turismo-Informazio Puntua

Museo Etnograﬁko
01474 Artziniega
Tel: 945 396 210
Web orria: www.artziniegakoudala.eus
Helbide elektronikoa: artziniegaturismo@gmail.com

Eltziegoko turismo bulegoa

Maisu-maistren Etxea eraikina
Norte kalea, 26
01340 Eltziego
Tel: 945.606.632
Web orria: www.elciego.es
Helbide elektronikoa: info@elciego.es

Bastidako turismo bulegoa

Salazar jauregia – Kultur Etxea
Bakearen plaza, z/g
01330 Bastida
Tel: 945.331.015
Web orria: www.labastida-bastida.org
Helbide elektronikoa: turismo@labastida-bastida.org

Guardiako turismo bulegoa

Garcetas Etxea
Kale Nagusia, 52
01300 Guardia
Tel: 945.600.845
Web orria: www.laguardia-alava.com
Helbide elektronikoa: turismo@laguardia-alava.com

Arabako Lautadako turismo bulegoa

Kale Nagusia, 8
01200 Agurain
Tel: 945.302.931
Web orria: www.arabakolautada.eus
Helbide elektronikoa: info@arabakolautada.eus

Gaubeako turismo bulegoa

Jesus Guinea arkitektoa, 46
01426 Uribarri Gaubea
Tel: 945.353.040
Web orria: www.valdegovia.com
Helbide elektronikoa: turismo@valdegovia.com

Gorbeialdeko turismo bulegoa

Bea-Murgia plaza, z/g
01130 Murgia
Tel: 945.430.440
Web orria: www.gorbeiaeuskadi.com
Helbide elektronikoa: turismo@gorbeialdea.eus

Gasteizko turismo bulegoa

Spainia plaza, 1
01001 Vitoria-Gasteiz
Tel: 945.161.598
Web orria: www.vitoria-gasteiz.org
Helbide elektronikoa: turismo@vitoria-gasteiz.org

Arabako Mendialdeko turismo bulegoa

Gasteiz-Lizarra errepidea, 7
01110 Santikurutze Kanpezu
Tel: 945.405.424
Web orria: www.arabakomendialdea.eus
Helbide elektronikoa: arabakomendialdea@arabakomendialdea.eus

Añanako turismo bulegoa

Miguel Diaz de Tuesta plaza, z/g
01213 Gesaltza Añana
Tel: 945.351.386
Web orria: www.ananaturismo.com
Helbide elektronikoa: turismo@cuadrilladeanana.eus

www.
alava
turismo.
eus/eu/

OUT
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