
Fitxa teknikoa
• Zalla-Bolunburu-Herrera-La Mella-Ibarra
• Bizikleta Plan Nagusiko Cadagua ardatza
• Ibilbidea: 12 km
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: ordubete eta erdi
• Zailtasuna: txikia
• Zirkulazioa: ez dago, errepide zati labur batzuetan izan ezik
• Gomendatutako bizikleta mota: edozein

6. Ibilbidea
Zalla > La Mella

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.
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Nola heldu

Garraio publikoari esker, gure bizikletarekin irits gaitezke ibilbidearen hasieraraino bertaraino, modu erosoan
eta ingurumena errespetatuz. Zallako tren-geltokitik abiatuko gara, FEVEren Bilbo-Balmaseda linean.

0 km: Zalla-La Robla bidegorria

Tren-geltokitik hurbil San Migel Arkanjeluaren eliza dago, Zallako historiaren lekuko mutu XII. mendeaz geroztik.
Orain, goitik behera zaharberriturik, harro altxatzen da, eta kanpaiek ere lehen baino dotoreago jotzen dutela
ematen du. Eliza bisitatzeko, Bilborako nasatik abiatu eta Tramona etorbidetik joango gara, amaieraraino. Aurrez
aurre daukagun eraikinaren atzean dago eliza, Jose Mª Agirre plazan.

Tenplua bisitatu ondoren, Nuestra Señora del Rosario kaletik jaitsiko gara, Hermanos Maristas etorbidetik
jarraitu eta, berehala, eskuinetara hartuko dugu Lanzagorta etorbidea. Kilometro erdi bat besterik ez dago La
Robla bidegorriraino. Trenbidea zeharkatuko dugu pasagune batetik, eta Cadagua ibaia zubi batetik. Aurrera
jarraituko dugu. Bidegorria gure eskuinaldean agertuko da, errekatxo baten gaineko zubi baten ondoan.

1 km: La Robla bidegorria-Bolunburu

La Roblako trenaren plataformak Leongo milaka tona ikatz eraman ditu Bizkaiko burdinoletara. Gaur egun, izen
berberarekin bataiatutako bidegorriko asfalto gorriaz jantzita dago. Bizikleta-bideko lehen metroetatik, trenak
txistu egiteari utzi zionetik oso gutxi aldatu den landa-paisaia batean murgilduko gara. Oiloak patxada ederrean
ibiltzen dira batetik bestera, eta, inolako zalantzarik gabe, haien arrautzak hegazti-granjetan mordoka ekoizten
dituztenak baino askoz ere gozoagoak eta hobeak dira. Eta gauza bera gertatzen da Zallako ortuetako barazkiekin,
maitasun eta ardura handiz zaintzen baitituzte. Herri-jakinduriak dioen bezala, horko arrautzek oilo-zaporea
dute, tomateek tomate-zaporea eta porruek porru-zaporea.

Bidegorria hiru lekutan gurutzatzen da errepidearekin, txirrindularientzako lehentasunik gabeko bidegurutzeetan,
eta horrek segurtasuna gutxitzen du. Kontu handiz ibili bigarren bidegurutzean: garai batean trenak Ibarran
zeukan geralekuaren alboan dago eta arriskutsua da. Bidegorria amaitzen den lekuan “Kukuaren bidea” ikusiko
dugu, ezkerraldean. Bide hori ere gorriz jantzita dago, eta oinezkoentzat nahiz txirrindularientzat egokituta.
Cadaguaren ertzetik goazela, ibaiertzeko basoan murgilduko gara. Zuhaitzak elkarren lehian aritzen dira gure
buruen gainean, gorantz ahal beste luzatuz, argiaren bila. Horri esker, bidea itzaltsua da, eta eskertu egiten

Ibilbide honetan Zalla udalerria izango dugu anfitrioi, eta aurreko
ibilbidearekin (Quadra-Zalla) lotu ahal dugu. Udalerriko herri nagusia
Mimetiz da eta, hortik abiaturik, landako eta ibaiertzeko paisaia
ederraz gozatuko dugu, Bolunbururaino lehenik eta La Mellaraino
gero. Bi multzo historiko horietan ezinbestekoa da denboran atzera
bidaiatzea.
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da udan eguzkiak gogor jotzen duenean. Igelen korrokak eta txorien txioak
uraren soinu apala itzaltzen dute. Oholez egindako zubi batetik zeharkatuko
dugu ibaia. 50 metro luze da, eta Bolunburura heldu garela adierazten digu.

4 km: Bolunburu-Herrera

Ibaiaren beste aldean erromatarren garaiko galtzada bat dago. Gero, Gaztelara
zihoan Errege Bideko zatia izan zen. Komunikabide garrantzitsu horiek egiteko
erabiltzen zituzten harriak ikusten dira oraindik leku batzuetan. Mendeetan
zehar, pertsona eta abere askok erabili dute bide hori Enkarterrin. Minerala
Sopuertatik Bolunburuko burdinolaraino ekartzen zuten gurdiak astiro ibiltzen
ziren beren zama astunaren azpian.

Zubia gurutzatutakoan, ezkerretara jarraituko dugu. Ibaiaren bihurgune batean antzinako burdinolaren hondakinak
daude, atsekabeturik. Gaur egun, galdaketaren kea, mailuaren hotsa eta hauspoen arnasa itzali egin dira, eta
atsedenlekua dago bertan. Hala ere, ez da zaila irudikatzea garai batean leku horretan egon zen mugimendu
etengabea. Burdinolaz gain, beste bi eraikin daude: Santa Ana baseliza (udalerriko zaharrena) eta Bolunburuko
dorrea.

Aurrera egiten dugun neurrian, gero eta txikiago ikusiko ditugu gure atzean baseliza eta dorrea. Cadagua
ibaiaren eta trenbidearen artean doan lurrezko bide batetik jarraituko dugu. Sugandilak bide erdian egoten dira
eguzkia hartzen eta, gu hurbiltzean, arrapaladan ihes egiten dute belarraren eta zuhaixken artean. Odol hotzeko
animaliak direnez gero, beren ingurunetik hartzen dute tenperatura eta, horregatik, askoz biziagoak eta
lasterragoak dira eguzkiak jotzen duenean.

Bidean aurrera jarraitu, eta trenbidearen azpitik pasatuko gara. Apur bat aurrerago, bidezidorra BI-3651
errepidean amaitzen da. Ezkerretara joango gara errepidetik, Balmasedarantz, Herrerara iritsi arte. Gogoan izan
errepideak arriskutsuak direla txirrindularientzat eta, beraz, kontu handiz ibili behar dugula.

6 km: Herrera-La Mella

Herrerara iristean, eta Cadagua ibaiaren gainetik igaro baino lehen, eraikin dotore bat ikusiko dugu ezkerraldean.
Herrerako eskolak dira, ingurumen-baliabideetarako zentro baten egoitza gaur egun. Eraikinaren aurrean bide
asfaltatu bat hasten da, gure eskuinean. Bide hori hartu baino lehen, Santa Isabel elizaraino igo gaitezke. Estilo
neoklasikokoa da, eta bidegurutzetik metro gutxira dago. Eskuinetara igotzen den bide batetik heltzen da
bertaraino.

Bide asfaltatutik jarraituko dugu. Goiz Erdi Aroan Castro Urdialeseraino zihoan erromatar galtzadaren gainean
egin dute eta, lehen esan dugun bezala, Errege Bidearen trazatu bera du alderdi horretan. Aldapa labur-labur
bat igo eta gero, bidea ibaiaren ertzetik doa. Beste ertzean Terreros dorrea ikusiko dugu, La Mellako multzo
monumentalean, urteen joanarekiko axolagabe. Aurrera egingo dugu zubi bat aurkitu arte. Cadagua ibaiko ura
mehe isurtzen da harlauza handi baten gainean. Zubia zeharkatutakoan,
dorrerantz abiatuko gara. Harresia eta almenak galdu egin dira denborarekin,
baina dorrea bera bertan dago oraindik. 20 metro garai da, eta horrek argi
adierazten du zertarako eraiki zuten, XV. mendean.

Multzo monumental horretan beste eraikin bi daude: Urrutia jauregia eta
San Antonio Paduakoaren baseliza. Hara joango gara. Zubia atzera berriz
gurutzatu eta ezkerretara joko dugu. Metro batzuk ibili ondoren, jauregia
aurkituko dugu eskuinaldean. Segur aski, bere aldirik onenean harro erakusten
zuen harlanduzko fatxada. Orain, erdi abandonaturik, zutik irauteko ahaleginak
egiten ditu, albo batean atxikita daukan baserri zaharberrituaren inbidiaz.



Leku interesgarriak

Garai batean, baserria zerbitzarien bizilekua izan zen. Baserriaren aurrean
baseliza dago, antzinako Errege Bidearen beste aldean. Kalera irekita dago
burdin hesi handi batekin. Urrutia familiako jaun-andreek hortik ikusten zituzten
elizkizunak, jauregiko dotoretasuna eta lasaitasuna utzi gabe.

7 km: La Mella-Ibarra

Gure asmoa Balmasedaraino joatea zen, baina, ibilbide hau prestatu dugunean,
bidezidorra kilometro bat gorago dagoen presa txiki batean amaitzen da. Hala,
bidea egokitzen duten arte, tren-geltoki bat bilatu beharko dugu lehen egin
dugun bidean, etxera itzultzeko. Eta tenplu berezi bat bisitatzeko baliatuko
dugu itzulerako bidaia.

Errepidera itzuliko gara. Herrerako tren-geltokia bidegurutzetik hurbil dago, eta zubia Balmasedarantz zeharkatu
bezain laster ikusten da. Hala ere, bizikletaz egin ditzakegu Ibarrako geralekuraino ditugun lau kilometroak.
Horretarako, lehengo bidetik itzuliko gara Bolunburura. Bidegorrira daraman zurezko zubira iristean, aurrera
zuzen jarraituko dugu ibaiaren ezkerraldeko ertzetik. Kilometro bat beherago, bidegurutze batera heltzean, tren-
geralekua ikusiko dugu gure ezkerraldean. Trenbidea gurutzatu, eta eskuinetara joko dugu, Agirre Lehendakariaren
etorbidetik. Aztikerien beldur direnek hortxe har dezakete etxerako trena. Gainerakook, Zariketeko San Pedro
baselizaraino daukagun kilometro erdi luzea egingo dugu. Antzina, jendea hara joaten zen aztikeriak desegitera.
Tenplua ezkerraldean ikusten da, errepidetik bertatik. Gure jakin-mina ase ondoren, geralekura itzuliko gara.
Ibilbidearen amaiera da.

2005ean zortzi mila biztanletik gora zeuden Zallan erroldaturik, eta
zorionekoak dira, naturan bertan dagoen udalerri batean bizi direlako.
Tamalez, baso autoktono asko galdu dira –batez ere iragan mendean–,
eta horrek biodibertsitatea murriztu du. Udalerriak hogeita hamaika
kilometro karratu ditu, eta bi alderditan banatuta dago: Cadaguaren bi
ertzetako ordoki zabala, eta Salcedo harana inguratzen duten mendilerro
higatuak. Mimetiz eta Aranguren –udalerriko bi herri nagusiak– ordokian
daude.

Herri horietan bizi direnentzako atsedenlekurik hurbilenetako bat
Bolunburuko parkea da. Bertan, atsedenlekuek eskaintzen duten guztiaz
gozatzeaz gain, antzinako burdinolaren hondakinak bisita ditzakegu. Ibaiaren
ertzean egin zituzten eraikinen kopuru handia ikusita, Bolunburuko
burdinola garrantzi handiko fabrika-konplexua izan zela esan daiteke.
Oraindik ikusten da antzinako ubidea. Cadaguako uraren indarrak hortik jirarazten zuen gurpil hidraulikoa,
burdinolako mailua eta hauspoak mugitzeko. 1610ean, Iñigo Urtado de Salcedok eta María de Marga y Escoriazak
Santa Ana baseliza fundatu zuten, burdinolari eta jauregiari zerbitzu egiteko. Estilo errenazentistako tenplu
xumea da. Atean erdi-puntuko arkua dauka, dobela erradialekin. Baselizaren ondoan Bolunburuko dorretxea
dago. XV. mendean eraiki zuten, baina gaur egun zeharo galdua du jatorrizko egitura. Izan ere, hainbat aldiz
zaharberritu dute, eta baserri bat eta jauregi bat dauzka atxikirik. Estilo gotiko herrikoiko eraikina da.



Oinplano karratuko bi bloke ditu, eta lau isurkiko
teilatua. Harriz eta adreiluz eginda dago, kofadurak
eta angeluak izan ezik. Barruko habeak egoera onean
daude oraindik. Dorrea Marga leinuak eraiki zuen,
eta Aiala familiaren ondasunak babesteko gotorleku
aurreratua zen. Kronikek diotenez, Bizkaiko leinu
nagusien arteko gerretan, babes-dorre ugari eraiki
ziren Salcedo haranean. Zallako udalerrian hogeita
bi egin zituzten. Gaur, banaka batzuk soilik geratzen
dira zutik.

Bi kilometro gorago beste dorre bat dago ibai-ertzean,
Bizkaiko adierazgarrienetako bat: Terreros dorrea.
Bandoen arteko gerren garaian eraiki zuten eta,
denborarekin almenak erori diren arren, murruek
lehengo itxura dute oraindik. 1,20 metro lodi eta ia
20 metro garai dira. Beheko solairuan biltegia eta ukuilua zeuden, eta batzuetan espetxe gisa ere erabiltzen
zuten. Lehen solairuan bizitzeko aldea zegoen, aukeran garaiegia, eraikiaren ia erdia hartzen baitzuen. Bigarren
solairuan areto handi bat zegoen, barruko banaketarik gabe, eta kanpoaldera irekia hiru leiho zorrotzetatik eta
zenbait gezileihotatik. Dorreetan ohikoa ez zen arren, aretoaren gainean ganbara zegoen. Bizkaiko dorreetan
kontserbatzen diren gaztelu-begi bakarrak ikus ditzakegu hor. Halako balkoi txiki batzuk dira, eta, hortik,
gotorlekuaren defendatzaileek edozer bota zezaketen murrura hurbiltzen ziren erasotzaileei. Dorrea estrategikoki
kokatuta dago, Cadagua ibaiko ibi baten ondoan, La Mellako multzo monumentalean. Euskaraz, “Mella” edo
“Maila” hitzak “mendi arteko sakonunea” esan nahi du, eta oso ondo deskribatzen du lehengo gotorleku
harresidunaren kokalekua. Harresia aspaldi desagertu zen, eta ez da geratzen gotorlekuaren jatorria izan ziren
bi burdinolen eta errotaren aztarnarik ere. Burdinolatik eta errotatik bizi zirenen etxeak ere galdu dira, kotxetegiak
eta zalditegiak bezalaxe. San Antonio baselizak eta Urrutia jauregiak, ordea, zutik iraun dute. Jauregiak
Urrutia eta Avellanedaren XVII. mendeko armarria dauka harlanduzko fatxadan. Hala ere, La Mellako San
Antonio baseliza da balio arkitektoniko handia duena. Bizkaian dauden hilobi-kapera pribatu bakanetako bat
da. Barruan, Antonio de Urrutia y Salazarren busto bat dago, otoitz egiten, jaun horren hilobiaren apaingarri.
Haren emazte Jerónima de Achuriaga y Murga-Loyzagaren aginduz eraiki zuten, XVIII. mendean, Zallako alkate
eta Enkaterriko prokuradore nagusia izan zena bertan ehorzteko. Elizkizunak jauregitik bertatik ikusi ahal izateko
moduan diseinatu zuen. Familiaren armarri barroko bat dago, bi solairuko kanpai-horma –lehen solairuan Andra
Maria Jasokundekoaren irudia dago, eta bigarrenean kanpaia–, eta harlanduko horma-hobi bat, senarraren
irudia gordetzeko.

Jauretxearen eta baselizaren artean antzinako Flaviobriga-Pisoraca erromatar bidea besterik ez zegoen.
Bide hori Castro Urdialestik (Kantabria) Herrera del Pisuergaraino (Palentzia) zihoan. Bere garaian, Astorgatik
Bordelera zihoan Akitania Bidearen adar garrantzitsua izan zen. Galtzada horiek Erromatar Inperioko komunikazio-
ardatzak ziren, eta batez ere merkataritzarako eta zeregin militarretarako erabiltzen zituzten. Inperioa erori
zenean, galtzada batzuk komunikabide gisa erabiltzen jarraitu zuten. Izan ere, eraikin horiek egin zituztenean,
hortik benetan pasatzen zena Bilbo eta Balmaseda lotzen zituen Errege Bidea zen.

Zariketeko San Pedro baseliza ere tenplu interesgarria da, batez ere etnografiaren aldetik. Antzina, aztikerien
lekua izan zen. Urtero, milaka fededun bertaratzen ziren: espiritu gaiztoek hartuta zeudela sinetsirik, San
Pedroren oinetan exortzizatuak izatera joaten ziren. Zallan oso hedatuta egon ziren naturaz gaindiko izaki
gaiztoei eta begizkoari buruzko sineskeriak. Horren kontra borrokatzeko, kutunak erabiltzen ziren, barruan



askotariko gaiak sartuta: azabatxea,
egur-ikatza, erramua eta bestelako
landareak, ogi bedeinkatua eta,
batzuetan, oilasko-gorotzak. Baselizaren
alboan dagoen haritza 1912an landatu
zuten, eta Gernikakoaren iloba da. Gaur
egun, abuztuaren batean, “Santuaren
Eguna” ospatzen da haritz horren
inguruan, hainbat errito, ohitura eta
tradizioren bidez. Barruan San Pedroren
zurezko irudi polikromatua dago. XII.
mendekoa da eta oso belarri handiak
ditu.

San Migel Arkanjeluaren eliza
bisitatu beharreko beste erlijio-eraikin
bat da. Gaur egun oso aldatuta dago, baina XII. mendean eraiki omen zuten eta, orduz geroztik, udalerriaren
historiari estu lotuta egon da. Fundatu eta sei mende geroago, berreraiki eta handitu egin zuten. Orduz geroztik,
nabe bakarreko eraikina da, eta gurutze-ganga errenazentistak ditu. 1808an, Napoleonen tropek arpilatu egin
zuten. Hil zenean José de Yermo y Santibáñez Avilako gotzain eta Santiagoko artzapezpikuak utzitako ondarearen
parte handi bat eraman zuten frantsesek. Bertako biztanleek hilerri gisa ere erabili zuten tenplua. Izan ere, 140
familia-hilobi aurkitu dira oholtzaren azpian. Duela gutxi, zaharberritze-lanak egin dituzte. Besteak beste, Bilboko
Santiago katedralak emandako erretaula neogotiko bat jarri eta organoa zaharberritu dute. Sistema mekanikoko
organoa da, J. W. Walker etxekoa, 1858an Londresen egina.

Antzinatik, Zallako biztanleak “aztiak” direla esaten da. Izan ere, elezahar baten arabera, begizkoa
egiteko ahalmena dute. Begizkoaz jotako pertsonek Zariketeko San Pedro baselizara joan behar
zuten aztikeria desegitera, Santuaren Egunean. Ate batetik sartu eta beste batetik irten behar
zuten, bide batetik  joan eta beste batetik itzuli, “espiritu gaiztoak” pertsonaren barruan berriro
sar ez zitezen. Seguruago egoteko, joan-etorrian gatza botatzen zuten, sorginentzat pozoia zelakoan.
Beste gertaera bitxi askoren artean, behin Madrilgo andre bat joan omen zen baselizara, bere
ostatua aztikeriatik libratzeko, “sorginkeria” baten eraginez ez baitzen inor joaten.
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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

• Zalla
Udala: 94-639.00.03
www.zalla.org
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