
BASOZAINAren 
BIDEXKA
Basozainaren bidexkaren esku-orria osatzeko informazioa. 
Parentesi artean agertzen diren puntuak esku-orrian datoz 
azalduta.

Ibilbidearen hasiera: Las Arroturas
Ibilbidearen amaiera: Kolitza
Beste sarbide batzuk: Lanzas Agudas, Bernales, Pando
Luzera: 30 km.
Aurreikusitako denbora: 9h 45’
Igoera metatua: 1.345 m.
Zailtasun maila: handia

Ordunteko Saien bazkalekurako tokia               A: S. García Ahedo

Bidexka, Argañeda tokian                                     A: Mitxel Andreu

Ordezko ibilbideak
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Ayuntamiento del Valle de Karrantza 
Karrantzako Udala

Basozainaren bidexkaren deskribapen xehatua
Las Arroturas (1) izeneko lekutik abiatuko gara, eta 
Salduerora doan pistatik hasiko gara ibiltzen. Alkuera 
izenez ezagutzen den lekuan, Salduero eta Zalamako 
sarbideak eskuinean utzi eta aurrera jarraituko dugu; 
pinuditik aterako gara eta txilar eta iratze gune bat 
gurutzatuko dugu. 

Ezkerrean Argañedako baltsara doan pista bat utziko 
dugu eta ondoren, seinaleei jarraituta, pinudia behealdetik 
inguratuz oinez egin dugun pistatik aterako gara eta 
gure eskuinetik gora egiten duen bidexka hartuko dugu, 
Porciles izenez ezagutzen den artzaintzarako saroi 
zaharreraino.

Porcilesetik Ordunteko Saien bazkalekurantz (2) joko 
dugu.

Los Troncones (3), izeneko pagadi txiki batean sartu 
ondoren, Saldueroko pistara helduko gara berriro, eta 
handik gutxira saien bazkalekura helduko gara.

 

Saien bazkalekua igaro eta gero, ezkerretara jo eta 
Ordunteko pagadi itxietan sartzen den bidexka hartuko 
dugu,  la Argañeda (4) ) izeneko parajean.

Bidezidor estuak aurrera jarraitzen du, mendi hegalaren 
erditik eta sestra kurbei jarraituta bide laua egiten, 
pagoen itzalpean, erreka sakonak eta oso aldapatsuak 
zeharkatuz, zidorra gurutzatzen diren tokian ur jauzi txiki 
eta erakargarriak eratuz, horma  harritsuak eta bustiak 
dituzten ur jauziak, goroldioz, hepatikoz eta iratzez 
estaliak.

Bidexka beherantz egiten hasten denean,  Cubio del 
Cuadro (5) izenez ezagutzen den artzainen txabola 
aurkituko dugu, baso pista nagusiaren ondoan. 



Bidezidorretik jarraituko dugu, txabolaren atzetik, eta 
berriro igotzen hasiko gara La Brena izenez ezagutzen 
den lekura heldu arte.

La Brenatik aurrera Peña Larga inguratzen duen 
bidexkaren seinaleei jarraituko diegu, eta La Joyancako 
iturrira helduko gara. Ondoren, artzainen beste txabola 
batera helduko gara. Soriza izenez ezagutzen da, eta 
berreraikita dago. 

Puntu honetan Peñarada erreka gurutzatuko dugu, 
bertan ur jauzi txiki bat egiten baitu, eta Guardaren 
etxolako bidea hasten den lekura helduko gara. 

Guardaren etxolara igo bagara, jaitsi egingo gara berriro 
bidexka hartzeko eta poliki-poliki igotzen jarraitzeko, 
gailur lerroraino iritsi arte, Portillo del Medio izenez 
ezagutzen den parajean.

Puntu horretan elkartzen dira, zehazki, “Basozainaren 
Bidexka” izeneko PRa eta “Bizkaiko Bira” izeneko GR 
123a.

GRak igarotzen dituen gailur lerroa eta bide nagusia 
utziko dugu eta bidezidorretik behera egingo dugu 
orain, Lanzas Agudas eta Menako Harana lotzen zituen 
Horneseko bide (6) zaharrarekin gurutzatu arte. 

Puntu horretatik aurrera, bidezidorretik jarraituko dugu, 
sigi-saga txikia eginez.

Basozainaren Bidexkaren seinaleei jarraituta eta Esquina 
del Pozo izenez ezagutzen den mendixka bat inguratuta, 
Baljerriko pagadiaren  (7) zati txiki bat gurutzatuko 
dugu, goiko aldetik, Los Frailes izenez ezagutzen den 
artzain borda zaharrera iritsi arte, harrizko arditegi zahar 
batzuen hondakinen ondora. Handik hurbil, izen bereko 
iturria dago.

Leku horretan, bidexkak beherantz egiten hasten da, 
pagoen artean, eta arreta berezia egin beharko zaie 
markei. 

Bideak beherantz jarraitzen du, orain txilardien artetik 
eta, Baljerriko pagadia eskuinean utzita, altuera galtzen 
du eta eraberritutako beste txabola baten ondotik igaro 
ondoren, mediko pista orokorrera heltzen da, La Bernia 
izenez ezagutzen den lekuan.

La Bernian Bernaleserantz doan pistatik jarraituko dugu.

Guk zidorretik jarraituko dugu, eta bidezidor hori, 
Cornezueloko tontorra txilardi (8) eta iratzeen artetik 
inguratu ondoren, haltz eta gaztainondo multzo batean 
sartzen da. Gero, baso zakar eta pagoen haga basoak, 
gaztainondoen ipurdi zaharrak eta lepatutako pagoak 
dauden guneak igaroko ditugu, bai eta haritz kandugabeen 
multzo berezi txiki bat ere, beste garai batean Ordunte 
espezie honek hartzen zuen eremuaren adierazlea.

La Brena ameztia                                 A: M. Sabino

Bide adar honetatik gailur lerrora iritsi 
ahal izango gara El Espino lepoaren 
altueran, esandako guardaren 
eraberritutako txabola igaro eta gero. 

Gailur lerrora iritsi baino lehen 
atsedena hartzeko leku polita, handik 
ikusten baitira Peñarandako harana eta 
Lanzas Agudako auzoa atzean.

Bide horrek aukera ematen dio GR 123 
ibilbideari  Lanzas Agudasen etapa 
bukaera bat edukitzeko.

Puntu horretan gora egiten jarraitzen 
badugu El Portilloraino, uren isurialdeari 
jarraituta, Baljerri tontorrera helduko gara.

Los Frailes artzain borda                        A: Bizkaiko Foru Aldundia

Pista jaisten hasten den lekuan bide bat 
dago ezkerretara, maldan behera. Malda 
oso pikoa da eta handik ibilbide txikia 
eginda Bernales herrira heltzen da.

Berniaren ondoan dagoen artzain borda                   A: BFA  
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Cubio del 
Cuadro

A: Bizkaiko 
Foru 
Aldundia



Puntu horretan, bidexkak Las Rameras Haitzarekin topo 
egiten du eta behera egiten du, haitza saihesteko, Abuosen 
txabolaraino. Txabola hori, hasieran, artzain txabola bat izan 
zen, eta geroago, ez duela gutxi, 1940. urtearen inguruan 
paraje honetan moztu ziren pagoen egurra arrastaka 
zeramaten idiak gordetzeko balio izan zuen.

Leku horretatik aurrera, bidexka Bernales errekaren parean 
doa, ondoan gaztainondo (9) ipurdi ederrak eta tamaina 
handiko pagoak dituela, haritz kandugabeekin batera.

Bidexka gorantz egiten hasten da, lehenengo Bernales 
errekaren paretik eta, ondoren, mendi hegalaren erditik, 
txilardi eta haitz irtenen artetik, mendixka batera heldu 
arte, non beste bide zahar batekin gurutzatuko garen, 
Menako Haranean. Partearroyo (10), izenez ezagutzen 
da bide hori.

Bidezidorretik aurrera jarraitzen badugu, altuera hartzen 
jarraituko dugu, poliki-poliki eta mendi hegalaren 
erdialdetik, pagadi artean, Las Escaleras errekastoaren 
buruan ur jauzi polit bat ikusi arte.

Ur jauzitik aurrera, gorantz egiten jarraituko dugu, 
lehenengo ametzen eta haritz kandugabe bat edo 
besteren artetik, eta, gero, goiko aldean, basa pinu gutxi 

batzuk utziko ditugu, zeinak urteak dituzten arren txiki 
dauden, eta beheko aldean, berriz, berriz landutako 
larizio pinu batzuk, berriro pagadi batzuetan sartuta, 
Giniebro izenez ezagutzen den parajean. Paraje horren 
ezaugarria da hagin eta gorosti (11) gehiago daudela, 
eta ikatz zulo ugari ere bai, mendian dauden gorabehera 
txikiek agerian uzten digutenaren arabera. 

Pagadiaren bukaeran, Corzo kalexkan, birlandutako 
larizio pinuen eremu bat gurutzatuko dugu, eta mendixka 
igaro eta gero, berriro ere bidexka ia laua da eta mendi 
hegalaren erdialdetik doa, Las Chorras izenez ezagutzen 
den beste pagadi batean sartu arte. 

Mendi hegal honek malda pikoak ditu, eta iturri eta 
errekasto txiki ugari euri sasoian, beherago batu egingo 
direnak Linares ibaia eratzeko.

Pagadiaren bukaeran, errekasto bat dago, eta han 
bidexka txilarren artetik doa, Ilsos de Ribacoba (12) 
izenez ezagutzen den zelairaino heldu arte.

Geure urratsak bideratu, eta Karrantzako udalerria 
utziko dugu, Artzentalesen sartzeko. Harizti eta urkidi 
artean gora egingo dugu mendi hegalaren erdialditik, 
berriro Ordunteko gailur lerrora heltzeko, Cerro Cuchillo 
eta Burgueño tontorren artean.

Las Escaleras erreka                     A: BFA

Puntu horretan bidezidor bat dago, 
gorantz eta ahalik eta maldarik 
handienez, Maza de Pandoraino. 
Egun argieta, handik ikuspegi ederrak 
daude, iparraldetik Karrantza Harana 
eta Las Nieves baseliza eta hegoaldetik 
La Peña mendia eta El Fraile haitzaren 
gailurrak. Ilsos de Ribacoba                                                                A: Hazi

Ilsos de Ribacoban, ezkerrean La 
Escritako saihesbidea utziko dugu, eta 
ekialderantz beste bidezidor bat aterako 
da Aguera ibaiaren jaiolekurantz.

Kolitza, Burgeño lekutik ikusita                              A: Google maps
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Cornezuelo, Lanzas Agudasetik                A: HAZI



Burgueño mendiaren Ipar-ekialdearen beheko aldean 
GR 123 bidea aurkituko dugu berriro, eta bide horrek 
Kolitzaraino eramango gaitu.

Ordunteko gailur lerroaren parean doan pistatik metro 
batzuk egingo ditugu eta beste bide bat aurkituko dugu 
ezkerraldean, Terreroren oinean. Bide horrek harizti (13) 
eta pagadi batzuen artetik eramango gaitu, bidezidor 

zahar batetik, La Nevera leporaino zuzenean, eta han 
amaituko dugu gure ibilbidea.

Inguruan ditugu aisialdirako gune bat La Neverako 
iturriaren ondoan, mendiko aterpetxea eta elur zulo 
zaharra; Kolitza mendiaren tontorrean baseliza bat 
dago, San Sebastian, San Fabian eta San Rokeri 
eskainia.

San Sebastián, San Fabián eta San Roqueren baseliza, Kolitza mendiaren tontorrean.                                                    A: Asier Sarasua

Basozainaren bidexkara iristeko beste bide batzuk
Auzotik atera eta mendira doan bidea hartuko dugu, eta lehen kurban gorantz egingo 
dugu auzoaren gainetik igarotzeko. 

Baljerriko bideari jarraituko dugu, bidean beheko aldean pagadi zahar bat utzita, eta 
errekastoa igaroko dugu. Ondoren, bidea okertu egiten da eta lepatutako pagoen artetik 

doan bidezidor bat hartuko da. Pagaditik atera eta gero, harrizko horma batez itxitako belardi bat inguratuko dugu, 
eta seinaleei kasu eginez bidezidorretik gora egingo dugu sigi-sagan, El portillo iritsi arte. Zidorra handik pasatzen da.

Auzotik horra 3,5 km daude.

Bidezidorra ahalik eta azkarren hartu nahi badugu, Baljerriko bideari jarraituko diogu eta behin errekastoa igarota 
bidezidorra hartuko dugu La Bernian.

Conchatik Bernales herrirako sarreratik 300 metrora, eskuinetik Cornezuelorantz jaisten 
den bigarren bidea hartuko dugu. Behin bidean gaudela, eskuineko lehen bidea utziko 
dugu, hori pinudira baitoa, eta igotzen jarraituko dugu bidezidorra aurkitu arte, gutxi 
gorabehera herritik 1.600 metrora.

Ibilbide hori El Chorroten hasten da, Pando auzoaren goiko aldean dagoen etxebizitza 
multzoan. Bidezidorra abeltzaintzako nabe batetik hurbil, mendialderantz, dagoen 
bide zahar batean hasten da. Lehen zatia sega-belardiz inguratuta dago; ondoren, 
eta beti gorantz eginda, ezkerreko bide bat hartuko dugu. Bide horretan, hasieran 
birlandatutako larizio pinuak ikusiko ditugu eta ondoren urkiak goiko aldetik, eta 

birlandutako hostozabalen beste eremu bat beheko aldean. 

Belardi bat igaro bezain laster, bide zaharretik basoan sartuko gara. Basoan gorosti ugari nabarmentzen dira, batzuk 
oso handiak, gainera, eta gaztainondo ipurdiak ere bai. Beste belardi bat ikusiko dugu, baina bigarren belardi horren 
itxitura pasatu gabe, maldan gora egingo dute adierazitako bidezidorretik, ameztietatik, pista nagusira heldu arte. 

Hortxe gaudela, belardietara doan pista nagusitik gora egiten jarraituko dugu, La Campa tontorrean dagoen ganadu 
borden ondotik pasatuko gara eta Partearroyoko bidetik gora igoko gara, Maza de Pandoko hegalak egiten duten 
lepotik, Guardaren bidezidorra aurkitu arte. 

Bidezidorraren distantzia, Pandotik, 3 km-koa da.
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