
Fitxa teknikoa
• Quadra-Sodupe-Gueñes-Zalla
• Bizikleta Plan Nagusiko Cadagua ardatza
• Ibilbidea: 14 km
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: ordubete eta erdi
• Zailtasuna: txikia
• Zirkulazioa: ez dago, errepide zati labur batzuetan izan ezik
• Gomendatutako bizikleta mota: mendikoa edo hibridoa

5. Ibilbidea
Quadra > Zalla

Ibilbideak
  bizikletaz



Azken urteotan, Bizkaian hainbat urrats egin ditugu Bizikleta sustatzeko eta
garraiobide gisa erabiltzeko bidean. Ibilbide hauek aukera paregabea dira autoa
etxean uzteko eta bizikletaz lasai eta presarik gabe gozatzeko. Ibilbide seguruak
eta pertsona guztientzat egokiak dira.

Bizikletaz ibiltzea dibertigarria, osasungarria eta ekologikoa da. Noizean behin kirol
egiteko baina askoz gehiagorako balio du. Ikastetxera edo lantokira joateko erabil
dezakezu, erosketak egiteko, lagunekin gelditzeko edo, besterik gabe, zure hirian
edo herrian paseatzeko edo txangoak egiteko. Bizikletak ABANTAILA ugari ditu:

• Osasungarria da, sasoi onean egoteko ezin egokiagoa, eta estresaren eta
agresibitatearen kontrako antidoto bikaina.

• Garraiobiderik merkeena da.

• Independentzia handia ematen digu eta hirian azkarra da. 7,5 km-tik beherako
distantzietan autoak baino lasterragoa da.

• Baina, batez ere, beharrezkoa da, planetaren hondamena geldiarazteko
beharrezkoa. Nazio Batuen txosten baten arabera, 50 urtean planetako
tenperatura 1,4 eta 5,8 oC bitartean igoko da, atmosferara isuritako gasen
ondorioz. Horrek mutur-muturreko klimak ekarriko ditu, uholdeak, tornadoak,
gaur egungo aberastasun biologikoaren %25aren galera… Baina, zer gerta
daitekeen pentsatzen hasi baino, hobe dugu arazoa konpontzen saiatu. Egia
esan, dena ez dago gure esku, baina zure ekarpena funtsezkoa da planeta
salbatzeko. Erabili bizikleta eta utzi autoa!!!

Bizikletaz ibiltzea, berez, ez da arriskutsua. Autoek sortzen dute arriskua. Hona
hemen, bada, autoetatik babesteko AHOLKU batzuk:

• Abiatu baino lehen bidea aztertu eta ibilbiderik arriskutsuenak baztertu.

• Kale edo bide estuetatik bazoaz eta autoek zu aurreratzean 1,5 metroko
segurtasun-tartea uzteko lekurik ez badago, bidearen erditik joan. Ez ibili
aparkatuta dauden ibilgailuetatik hurbil.

• Bizikleta egoera onean eduki beti. Aldiro aztertu balaztak, gurpil-azalak, direkzioa
eta argiak.

• Gauez, argiak eta islagailuak erabili. Ez jantzi arropa ilunik.

• Zirkulazio-kodea errespetatu. Ezkerretara edo eskuinetara biratu behar baduzu,
aldez aurretik adierazi maniobra. Kaskoa nahitaezkoa da herriz kanpoko bideetan;
dena dela, ez da beharrezkoa aldapa gora luzeetan eta bero handi-handia
egiten duenean.

• Zure erreian eskuinetara jotzeko aukera badago, kontuz ibili. Askotan, arrisku-
egoerak sortzen dira.

• Biribilguneetan beste ibilgailu guztiek bezalaxe jokatu eta, lehen irteera hartu
behar ez baduzu, erdiko erreietatik jarraitu.

• Ez erabili musika-entzungailurik.

Bizkaia bizikletaz
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Nola heldu

Beste batzuetan bezala, gure ibilbidea tren-geltokian hasiko da, eta bertan amaitu. Oraingo honetan, Quadra-

Lakabex herriko tren-geltokia izango dugu abiaburu, FEVEren Bilbo-Balmaseda linean. Horrela, erraz iritsi ahalko

gara ibilbidearen hasierara, autoa erabili beharrik gabe eta, beraz, gure planetako ingurumenaren egoera larria

are gehiago txartu gabe.

0 km: Quadra-Sodupe

Geltokitik irtendakoan, Cadagua ibaiaren gaineko zubia zeharkatu, eta bidetik jarraituko dugu. Zenbait metro

aurrerago, San Pedro eliza ikusiko dugu. Antzina, Errege Bidea hortik igarotzen zen. Hala ere, gaur beste bide

bat hartuko dugu gure bizikletarekin. Eskuinetara joko dugu, tenplua ezkerraldean utzita, eta Quadrako dorrerantz

igotzen hasiko gara. Ezinago eder altxatzen da berrehun bat metro gorago. Duela sei mende baino gehiago

eraiki zuten dorretxe hori, bandoen arteko gerren garaian (gerra odoltsu haietan Bizkaiko leinu nagusiak gogor

borrokatu ziren elkarren aurka, XIV. eta XV. mendeetan). Badira mende asko gotorlekuko gezileiho estuetatik

gudurik ikusten ez dela, eta aspaldiko garai hartatik aztarnak baino ez dira gelditzen.

Elizarantz jaitsiko gara berriro eta, bertara iritsi baino lehentxeago, Sodupera daraman lurrezko eta harrizko

bide bat aurkituko dugu ezkerraldean. Hortik aurrera, La Roblako trenaren aztarna harriztatuei jarraituko diegu.

Joan den mendean, Bizkaiko siderurgia gero eta ahaltsuagoak behar zuen ikatza garraiatzeko erabili zuten tren

hori. Bidean oraindik antzematen dira errailei eusten zieten eta Leonen eta Bilboren arteko joan-etorri geldietan

gurpilen zarata xurgatzen zuten harriak.

Cadagua ibaiaren ertzetik joango gara. Bidelagun isila izango da ibilbidearen amaieraraino. Ibaiertzeko baso

ikusgarria izango dugu inguru guztian: haltzak, sahatsak, lizarrak, hurritzak, gaztainondoak, haritzak… Badirudi

handik hurbil landatutako pinudiek eta eukalipto-basoek hor hazteko eskubidea lapurtu nahi dietela, baina,

milaka urte igarota, bertan daude oraindik, irmo eta sendo. Txoriek baso autoktono hostotsua nahiago dute,

Ibilbide honetan gidari paregabea izango dugu Enkarterriko Gueñes

udalerrian barrena: Cadagua ibaia. Quadra-Lakabex, Sodupe eta

udalerriari izena ematen dion herria bisitatuko ditugu. Zailtasun

orografikorik gabeko hamalau kilometro dira, eta La Roblako trenaren

plataformatik egingo dugu bide gehiena. Kilometro batzuk Done

Jakue Bidean daude, eta denboran atzera eramango gaituzte, iragan

mendeetako baserriak, gotorlekuak eta tenpluak ikustean.
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baso landatuen ordez. Haien kantuek bidaia alaitzen dute, eta erraza da

zozo arrunta bidea zeharkatzen ikustea, bere ahots zoliarekin gure aurka

protestatzen.

Aurrera jarraituko dugu zuhaitzek eratzen duten zurezko estalki berdearen

gerizpean. Cadaguako autobiarako sarbide baten azpitik pasatuko gara.

Bide-zorua gero eta hobea da. Eraikin batzuk ikusiko dugu, eta luze gabe

asfaltoa zapalduko dugu. Sodupen gaude.

4 km: Sodupe-Santxosolo

Done Jakue Bideko seinaleak aurrera zuzen jarraitu behar dela adierazten du, baina guk eskuinetara joko dugu,

Sollobente kalean behera. Aldapa labur bat jaitsita, etxe artean sartuko gara. Zenbait metro aurrerago, errepide

batera helduko gara. Eskuinetara joango gara, Herrerias ibaiaren gainetik pasatu arte. Ibai hori Garobel

mendilerroan jaiotzen da, hortik hogeita hamasei kilometrora, eta Cadaguaren bila doa, ura bertan isurtzera.

Ibaiko ur xuxurlarien ertzean San Bizente Martiriaren eliza dago. Zubia zeharkatutakoan, eskuinetara joko dugu.

Metro batzuk aurrerago, Cadagua ibaia eta trenbidea gurutzatu baino lehentxeago, gure ezkerraldean hasi eta

ibaiaren eskuineko ertzetik doan estrata asfaltatu bat hartuko dugu. Kontuz jiratzean, arriskutsua da eta!

Seiehun bat metro aurrerago Landalucía zentral hidroelektrikoa aurkituko dugu. Gaur egun itxita dago. Hortik

aurrera bi kilometro eta erdi inguru egingo ditugu, Santxosolorantz, hor-hemen sakabanatutako baserri zaharren

artean. Baserri bakoitzak bere historia du eta, neurri batean behintzat, landa-eremu horretako bizimodua lehengo

usadioaren erakoa da oraindik. Santxosolora heldu baino lehen, Bolibar auzoan, berriro aurkituko dugu Sodupen

sartzean galdu genuen La Roblako trenaren plataforma zaharra, eta bertatik jarraituko dugu Gueñeseraino.

Garbigunearen eta ur-araztegiaren ondotik igaroko gara. Luze gabe, autobiarako beste sarbide baten azpitik

pasatuko gara. Baserri multzo bat eskuinetara utzita, aurrera egingo dugu, Gueñesko aterpearen alboan dagoen

baselizaraino.

8 km: Santxosolo-Gueñes

Santxosolon dorre bat egon zen aspaldi. Gaur egun hondakin kaxkar batzuk

besterik ez da gelditzen. Metro batzuk beherago dago, baina landareen

artean nekez ikus daitezke zutik geratzen den murru erkineko harriak.

Iturriagako San Martin baseliza, ordea, zutik dago oraindik. Santxosoloko

baseliza ere esaten diote. Garai batean, Udalak ardo-kontsumoaren gaineko

zerga berezia ezarri zuen, baseliza eraikitzeko lanak ordaintzeko eta, agian,

horregatik iraun du zutik.

Baselizaren ondoan errepideak eskuinetara jiratzen du, eta bihurgunean

bertan bide asfaltatu bat hasten da, ezkerraldean. Ikusiko dugun bezala,

banda soinudunez josita dago. Tenpluari agur esanda, bideari ekingo diogu

berriro. Denbora guztian Cadaguako autobia izango dugu ezkerrean, eta



Cadagua ibaia eskuinean. Erraz iritsiko gara Gueñesko tren-geltokira. Burdinbidea

gurutzatu, eta ezkerretara joko dugu, Villa Urrutiarantz. Etxe burges eder hori

oso ikusgarria da, bere kolore gorrixka dela eta. BI-3651 errepidearen beste

aldean dago, eta gaur egun Udalaren egoitza da. Antzina, lursailaren jabe

aberatsak bakarrik paseatzen ziren etxeko lorategian. Gaur egun, ordea, Arenatza

parkea da, edertasuna eta zuhaitzak maite dituzten guztiek bisitatu ahal duten

lorategi botaniko eder-ederra.

10 km: Gueñes-Zalla

Gueñes udalerrian barrena ibili eta gero, beste udalerri batean sartuko gara orain. BI-3651 errepidea hartuko

dugu, eskuinetara, eta, trenbidearen gaineko zubi batetik igaro ondoren, Arangurengo paper-fabrikaraino joango

gara, Zalla udalerrian. Fabrikari begiratu azkar bat emateak paper gutxiago kontsumitzeko gogoa piztuko digu.

Birikei ez zaie komeni hor denbora gehiegi ematea. Beraz, aurrera jarraituko dugu errepidetik, autobiarako

sarbidea ezkerraldean utzita. Fabrika inguratuko dugu, berriz ere Cadagua bihurgunetsuaren gainetik igaro arte.

Ibaia zeharkatu bezain laster, eta trenbidea gurutzatu baino lehen, ezkerraldean ikusiko dugun aparkaleku baten

alboan, auzo-bide txiki bat dago erdi ezkutaturik. Bide hori hartuko dugu, zirkulazio handiko errepideetatik ez

joateko. Ibaiaren ezkerraldeko ertzera iritsi arte, etxe txikiak, ortuak eta lorategiak izango ditugu lagun bidearen

alde banatan. Bide horretatik jarraituko dugu, ibaitik aldentzen den lekuraino. Hor, ibaiaren ertzetik doan lurrezko

bidezidor bat hartuko dugu. Goialdetik makal-basotxo batek zorrotz zelatatuta, ibaiertzeko landaredia intsektu

eta hegazti ugariren babeslekua da. Ur-bazterretik jarraituko dugu zubi bat ikusi arte. Bizikletatik jaitsi, eta

zubiaren azpitik pasatuko gara. Berehala, errepidera iritsiko gara, ezpondako landareen artean doan bidezidor

estu batetik. Bidezidorra egoera onean ez badago, merkataritza-gunera joan gaitezke, eta hortik errepidera.

Gora iristen garenean, ibaia zeharkatuko dugu ibilgailu motordunetatik babesten gaituen espaloi txiki

batetik. Zubia igarota, eskuinetara doan lehen bidea hartuko dugu, Sollanorantz. Laster, industria-pabiloi

bat ikusiko dugu eskuinaldean. Llantada Gallardi izeneko

errepidetik jarraituko dugu eta, laurehun bat metro aurrerago,

bidegurutze bat aurkituko dugu eskuinaldean. Aurkitzen

dugun hirugarrena da, eta “Zalla” seinalatzen du. Harantz

jaitsiko gara. Ezkerraldean, hurrengo ibilbidean hartuko

dugun bidegorria dago, baina beharbada ez gara konturatuko.

Orain, ordea, errepidetik jarraituko dugu, Cadagua azken

aldiz gurutzatu arte. Aurrera zuzen jarraitu eta, trenbidera

heldu baino lehen, Zallako geltokia ikusiko dugu gure

eskuinaldean. Ibilbidearen amaiera da.



Ura ezinbestekoa da biziarentzat.
Zenbaiten aburuz, mende honetako
gerra gehienak urarengatik izango dira,
ez petrolioarengatik. Ez da zaila egoera
hori irudikatzea. Beste zenbaiten ustez,
2100. urtean eskuoihaltxo hezeekin
garbituko gara, dutxa hartu beharrean.
Izan ere, desertifikazioa oso abiada
ikaragarrian hedatzen ari da mundu
osoan. Horregatik, ardurarik handienaz
zaindu eta babestu behar ditugu gure hezeguneak eta ibaiak. Cadagua ibaia Burgosen jaiotzen da, izen bereko
herrian, eta Bilboko itsasadarraren estuarioan itsasoratzen da, Zorrotza auzoaren parean, hirurogeita bost
kilometro egin eta gero. Laurogeita hamarreko urteen erdialdean, Aranguren herritik aurrera uraren kalitatea
oso txarra zen –batez ere fabrikek isuritako hondakinen eraginez–; hain zen txarra, ezen faunarik ez zegoen,
ornogabe txiki batzuk izan ezik. Orain, saneamendu-lanei eta Gueñesen ikusi dugun ur-araztegiari esker, egoera
apurka-apurka hobetzen ari da, eta ibaiak nabaritu egin du. Oraindik lan handia dago egiteko –batez ere hodi
biltzaileak egon arren industriak behin eta berriro egiten dituen isurpen kontrolatugabeak kontrolatzeari eta
ezabatzeari dagokienez–, baina dagoeneko lertxun hauskarak ikus daitezke Cadaguaren beheko arroan arrantzan,
arrainak dauden seinale.

Ondotxo dakite hori Santiagora bidean Cadaguan gora joaten diren erromesek. Bilbon Kostaldeko Bidea utzita,
Gaztelako Bidea hartzen dute, Frantziar Bidearen bila, horixe baita apostoluaren hilobira joateko biderik
erabiliena. Gaztelako Bideak –gure ibilbidean bide horren zati bat egin dugu– Bilbo eta Balmaseda lotzen
zituen, eta Menako haranetik jarraitzen zuen, Burgosen barrena. XVIII. mendean gainbehera egin zuen, Urduñako
Bidea ireki baitzen.

Erromesen bide horrek Quadra-Lakabex auzoa zeharkatzen zuen. Salcedo haraneko sarreretako batean dago.
Bandoen arteko gerren garaian, Quadrako Salcedo dorrea eraiki zuten sarbide hori kontrolatzeko. Euskal
Herriko dorretxeen ohiko egitura du: oinplano angeluzuzena, altuera handia eta horma sendoak. Hormetan leiho
gutxi eta oso txikiak daude, eta horrek hermetismo handia ematen dio. Hasieran, dorretxeak harresia zeukan
inguru guztian. Gaur egun, harresiaren zati bat soilik geratzen da. Tamalez, zurezko barne-egiturak zorte txarragoa
izan du: 1981. urtean sute batek goitik behera kiskali zuen. Estilo gotiko errenazentistako gotorleku hori Berant
Erdi Aroan Bizkaiko bandoek eraiki zituzten dorreen eredurik onenetako bat da, eta “kalifikatutako kultura-
ondasun” izendatu dute. Dorretik berrehun metrora, San Pedro eliza dago. Barruan gordetzen duen armarri
zaharrak erakusten duenez, garai batean lotura estua izan zuen dorretxearekin. Armarria ikusteko, elizak bere
portada gotikoan daukan arku zorrotz ederraren azpitik pasatu behar da. Gurutzeak, lirioak eta gurpilak ditu
apaingarri. Bizkaian ez dago horrelako askorik.

Sodupe Gueñes udalerriko herririk jendetsuena da: lau mila biztanle inguru ditu. Herrian, Cadaguako urekin
elkartzeko beldurrik gabe isurtzen den Herrerias ibaiaren ertzean, San Bizente Martiriaren eliza dago, eta
badirudi bere kanpandorre hexagonaletik herria zaintzen duela. Duela bi mende baino gehiago eraiki zuten.
Estiloa barroko soila da, apaindurarik gabea. Tenpluak hiru nabe ditu, eta zutarriekin bereizitako lau zati.

Leku interesgarriak



Gueñes udalerrian lurraren % 5 baino gutxiago lantzen da. San
Bizente elizako kanpandorretik inguruetako landa-paisaiaren zati
bat ikus daiteke. Hor-hemen ageri diren baserriek bi isurkiko
teilatua dute, eta batzuk orain dela ehunka urte eraiki zituzten.
Beheko solairua ukuilu gisa erabiltzen zuten. Ukuiluko abereek
sortzen zuten berotasuna lehen solairuraino igotzen zen, eta
bizitzeko gelak berotzen zituen. Azken solairuan, berriz, aletegia
edo lastategia zegoen. Antolamendu hori sistema ezin hobea
zen etxea berotik eta, batez ere, hotzetik babesteko.

Santxosoloko ibarrean aurkitzen dugun habitat sakabanatuko paisaia gure lurraldeko beste hainbat lekutan
ere ikus daiteke. Hemen ere dorre bat eraiki zuten aspaldi, ingurua babesteko, baina gaur egun behera erorita
dago. Gure bidea Iturriagako San Martin baselizaren aldamenetik igarotzen da. Talaiako baseliza ere esaten
diote. Tenpluak itxura apala du: oinplano angeluzuzena, lau isurkiko teilatua, eta harlanduzko kanpai-horma,
harrizko gurutzearekin. Hala ere, horrelako eraikinek ohi duten baino askoz handiagoa da. Agian horregatik,
XVIII. mendean, Udalak diru asko bildu behar izan zuen ermita eraikitzeko; edo, beharbada, agintariek beste
behar batzuetarako erabiltzen zuten herri-ondarea… Nolanahi ere, ardoaren kontsumoaren gaineko zerga
berezia ezarri zuen eta, modu harrigarri horretan, tenplua eraikitzeko dirua lortu. Gaur egun, udalerriko biztanleen
artean deboziorik handiena pizten duten baselizetako bat da.

1974. urteaz geroztik, Gueñesko Udalak handik hurbil dauka egoitza, Villa Urrutia izeneko txaletean. Hirurogeita
lau urte lehenago eraiki zuten, Urrutia familiak uda bertan igarotzeko. Udarako jauregi hori “indianoen arkitektura”
deritzon estilokoa da, haren jabea Mexikon aberastu baitzen. Jauregian ezaugarri modernistak aurkituko ditugu,
hala nola landare-irudiz apaindutako kofaduretako moldura lerromakurrak. Bestetik, Frantziako arkitekturaren
nolabaiteko eragina ere badu: alboko tribunak, fatxada nagusiko arku hirukoitzeko galeriak, eta eraikinaren
inguruko terraza, besteak beste. Jauregiaren inguruan lorategi ingeles zabala dago, pergolarekin eta urmahelarekin.
Gaur egun Arenatza parkea da. Lorategi botaniko horretan gure lurraldean oso ohikoak diren zuhaitzak daude:
gorostia, haritza, pagoa, hurritza, artea, intxaurrondoa eta beste asko. Bertoko zuhaitzekin batera, atzerriko
espezieak ere badaude, bakoitza bere berezitasunekin: Japoniako gereziondoa, Atlasko zedroa, sekuoia erraldoia,
izei zuria, biziaren zuhaitza eta Himalaiako zedroa, beste askoren artean. Japoniako gereziondoa herrialde
horretako nazio-ikurretako bat da. Kaliforniako sekuoia erraldoia 3.400 urte bizi daiteke, eta munduko zuhaitzik
handiena da –ez garaiena–. Azkenik, Himalaiako zedroa hirurogeita hamar metro garai izan daiteke.

Inondik ere, grafosoma (Graphosoma italicum) Euskal Herriko zimitzik ederrena da. Bere kolore
deigarriek oso zapore txarra duela adierazten diete harrapariei. Gainera, usain txarra isur dezake,
babes-estrategia gisa. Landareen izerdiaz elikatzen da, eta unbeliferoena1 du gogokoena. Pazientzia
apur edukiz gero, erraz aurkituko dugu gure ibilbideko lehen kilometroetan, udaberrian eta udan.

(1) Landare unbeliferoek lore multzoak dituzte. Lore bakoitzaren txortena puntu batetik sortzen da, eta lore guztiek garaiera
berdina hartzen dute, azpikoz gora jarritako euritako ireki baten egituraren antzekoa eratuz.
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Informazio interesgarria

Larraldiak 112
Bizkaiko Foru Aldundia
Herri Lan Saila
Tel.: 94-406.70.00
www.bizkaia.net/herri_lanak/Bizikletak/eu_index.html

ELKARTEAK
• Biziz Bizi. Hiri Txirrindularien elkartea

Tel.: 667.462.123
www.bizizbizi.org

• ConBici. Bizikletaren aldeko koordinakundea
www.conbici.org

• Bizkaiko Txirrindularitza Federazioa
Tel.: 94-441.50.49
www.febici.com

• Euskadi Txirrindularitza Iraskundea (Gela pedagogikoa)
Tel.: 94-454.51.27
www.fundacioneuskadi.com

BIZIKLETAREKIN BIDAIATZEKO GARRAIO PUBLIKOAK
• BizkaiBus (maletategia daukaten autobusetan bakarrik, eta zorro batean sartuta)

Tel.: 902-222.265
www.bizkaia.net

• Renferen aldiriko trenak
Tel.: 902-240.202
http://horarios.renfe.es

• Bizkaiko Garraio Partzuergoa
Tel.: 94-476.61.50
www.contrabi.com

• Erandio-Barakaldo txalupa
Tel.: 94-467.00.35

• Portugalete-Areeta txalupa
Tel.: 94-496.47.03

• EuskoTren, EuskoTran eta Larrainetako funikularra
Tel.: 902-543.210
www.euskotren.es

• FEVE
Tel.: 94-425.06.15
www.feve.es

• Artxandako funikularra
Tel.: 94-445.49.66
www.funicularartxanda.com

• Metro Bilbao
Tel.: 94-425.40.25
www.metrobilbao.net

• Bizkaiko Zubia
Tel.: 94-480.10.12
www.puente-colgante.com

 Gueñes
• Udala: 94-669.00.04

www.guenes.net

Enkartur Enkarterri Turismoa
• Udala: 94-680.13.56

www.enkartur.net
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