
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.

Areatza > Dima

• Areatza-Artea-Arantzazu-Igorre-Dima
• Bizikleta Plan Nagusiko Arratia ardatza
• Ibilbidea: 14 km
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: 1,5 ordu
• Zailtasuna: ertaina-txikia
• Zirkulazioa: urria
• Gomendatutako bizikleta mota: paseokoa 
• Bide mota: bizikleta-bidea eta zirkulazio urriko galtzada
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Nola heldu

Ibilbide hau aurrekoa (12. ibilbidea) bukatzen den 
tokian hasten da, Areatzako San Bartolome 
elizaren aurrean. Beraz, oso leku egokia da bi 
ibilbideak elkartzeko. Bizkaibus sareko 3927 eta 
3917 lineak tenpluaren aurrean gelditzen dira. 
Gogoan izan enpresa horrek maletategia 
daukaten autobusetan bizikleta dohainik 
garraiatzeko aukera ematen duela. Baldintza 
bakarra plastikoan bilduta eramatea da.

0 km: Areatza 

Aurreko ibilbidean bisitatu dugun Erdi Aroko herri eder hori atzean utzi, eta Artearantz abiatuko gara, Bilbora 
doan errepidetik. Eskuek dar-dar egingo dute bizikletako eskulekuan, zorua harriztatuta baitago. Gainera, 
sakanguneak egin dituzte herriko kale nagusiko zirkulazioa lasaitzeko. Herritik irten, eta bide asfaltatutik 
jarraituko dugu. Baratze txikiz inguratutako baserriak ikusiko ditugu hor-hemen. Ortuek eta larreek berdez 
tindatzen dituzte bidearen ertzak. Errepidea lasai doa Arratiako haranean barrena, zirkulazio urriarekin eta 
ibiltari askotxorekin. Laster, hurrengo herria begiztatuko dugu zerumugan.

1,5 km: Artea

Harriari muzin eginez adreiluz eraiki diren urbanizazio moderno batzuk aurkituko ditugu Arteako sarreran. 
Lehen, herri horrek Gaztelu-Elexabeitia zuen izena, bi parrokia horiek batzean sortu baitzen. Gaur egun auzoak 
dira, eta biak bisitatuko ditugu gure ibilbidean.

Lehen zebra-bide goratuaren ondoan udaletxea dago, eta haren aldamenean Bihotz Sakratuaren eliza. 
Udaletxera heldu aurretik eskuinetara joko dugu. Metro batzuk aurrerago, autoentzako aparkaleku txiki baten 
ondoan, Euskal Baserriaren Ekomuseoa aurkituko dugu. XVII. mendeko baserri baten erreprodukzio batean 
kokatuta dago. Gure arbasoen ohiturak eta bizimodua ezagutzeko aukera izango dugu harriz eta zurez egindako 
museo txiki horretan. 

Iraganerako bidaia bukaturik, udaletxera itzuliko gara. Errepidetik jarraituko dugu herriko plazaraino. 
Ugao-Miraballes eta Zeberiotik datorren errepidearekiko bidegurutzearen ondoan dago. Horrelako lekuetan 
beharrezkoa den arretarekin plaza zeharkatu, eta antzinako etxetzar baten aldamenetik doan kale txiki bat 
hartuko dugu. Zuzen jarraituko dugu, murru txiki batek eskuinetara jiratzera behartu eta errepidera bideratzen 
gaituen arte. Hor ezkerretara joko dugu. 300 metroko aldapa bat igo behar dugu gure hurrengo geltokira 
iristeko.

2,5 km: Elexabeitia 

Trafi ko-seinale batek gure ezkerraldean hasten den bide asfaltatu bat hartu behar dugula adierazten digu. 
Historia oparoa duen landa-giroko herrixka batean sartuko gara. Baserri ederrak ditu, eta zurezko frontal 



bitxia daukan tenplu berezi bat: San Migel eliza. Herria zeharkatuz, 
bideak Santiago apostoluari eskainitako baseliza txiki batera 
eramango gaitu. Aldapa labur bat igo ondoren, Orozkoko 
errepidearekiko bidegurutzean (BI-3513) kaperarako sarbidea 
aurkituko dugu, atsedenleku txiki batean. Hor geldialdi bat egin 
dezakegu atseden hartzeko, iturrian freskatzeko eta inguru 
horretako azken haritzen itzalaz gozatzeko. Tamalez, bananondoak 
landatu dituzte hildako haritzen ordez. Ermita barruan apostoluaren 
zaldizko irudi bat dago. Zoritxarrez oso ospetsuak diren beste 
batzuetan ez bezala, irudi horretan ez da musulmanik ageri 
zaldiaren oinen azpian zapaldurik. Egia esateko, santuari 
mairu-hiltzaile ospea eman zion tradizioa bera hil eta askoz geroago 
asmatu zen, eta errege batzuek Islamaren kontrako borrokaren 

sinbolo gisa erabili zuten. Esaterako, Asturiasko Ordoño I.a erregeak esan zuen apostoluaren mirarizko 
agerraldiari esker lortu zuela Clavijoko guduan musulmanak garaitzea.

Elexabeitia atzean utzi, eta Arteako antzinako beste parrokiarantz abiatuko gara: Gaztelurantz. Horretarako, 
Orozkotik datorren errepidean (BI-3513) eskuinetara joko dugu, Arteako herrigunerantz itzultzeko asmoz. 
Laster beste bidegurutze bat aurkituko dugu, Ugao eta Zeberiotik datorren errepidearekin (BI-3524). 
Eskuinetara jarraituko dugu. Lehengo bide beretik jaitsiko gara, bisitatu dugun herrixka gure eskuinaldean 
utziz. 300 metro aurrerago errepide baten hasiera ikusiko dugu ezkerraldean, baina guk aurrera zuzen 
jarraituko dugu. Errepide hori hasten den lekuaren ondoan etxetzar bat dago, eta apurtxo bat aurrerago 
errepide txiki bat aurkituko dugu, etxearen eta aparkaleku baten artean. Pasabide bat gaindituz, errepide 
hori hartuko dugu. Autoei sarbidea eragozten dieten zutoin batzuen artetik igaro eta zuhaitz gazte artean 
jarraituko dugu aurrera. Gure ezkerraldean atsedenleku txiki bat dago aldaparen atzean ezkutatuta. 
Santamañe deritzo eta Santa Marinari eskainitako santutxo bat dauka.

3,5 km: Gaztelu

Estratak Gaztelu auzora eramango gaitu. Hor-hemen sakabanatutako baserriz osatuta dago. Gure bidea 
hilerriraino iristen da. Antzina, hilerria eraiki baino lehen, Andra Mari eliza zegoen hor, bandoen arteko gerren 
garaiko Torrea dorretxearen ondoan. Gaztelu dorretxea ere esaten zaio eta, hain zuzen ere, horixe da 
udalerriaren lehengo izenaren jatorria. Gaur egun hil-kapera txiki bat dago eliza zegoen lekuan. Antzinako 
dorretxea oso aldatuta dago, baina Erdi Aroko jatorria gogorarazten duten hainbat elementu ditu oraindik: 
bolumen kubikoa, kokapen dominatzailea, sarrera goratua eta fatxadetako bao gotikoak. Gaur egun etxebizitza 
partikularra da, baina kanpotik ikus daiteke, hilerria eskuinaldean uzten duen bidea hartuz.

Gure ibilbideak kontrako noranzkoan jarraitzen du. Hilerria inguratuko dugu, gure ezkerraldean utziz. Errepideak 
bir ibilgune batet ik  hurbil  dagoen 
bidegurutze batera eramango gaitu. 
Errepidea kontuz zeharkatu, biribilgunean 
sartu, bigarren irteera hartu, eta N-240 
errepidearen gainetik igaroko gara.

4 km: Bildosola - Arantzazu

Beste biribilgune batera iritsiko gara, 
Bildosola industr ialdearen ondoan. 
Biribilgunean hirugarren irteera hartu eta 
industrialdea zeharkatuko dugu, Igorrerantz. 
Errepidearen bukaeran beste biribilgune bat 



ikusten da, baina hara iritsi baino ehun metro lehenago 
ezkerretara joko dugu, Proiek izeneko enpresaren ondoan. 
Arratia ibaiaren gaineko zubi batera iritsiko gara. Desagertu 
egin den antzinako errota baten presaren ondoan dago. 
Zubia zeharkatu gabe, ibaiaren ertzetik doan lurrezko bidea 
hartuko dugu. Pinu landatuek mehatxatutako galeria-baso 
eder batean barrena ibiliko gara. Iluntzean, azeriak janari 
bila ibiltzen dira bide horretan. Gizakien jazarpenaren 
gainetik, ugaztun eder horrek bizirik irautea lortu du bere 
moldagarritasunari esker.

Bidea lasai doa uraren murmurioaren, txorien txioen eta 
loreen usainaren artean. Laster, zementuak Arantzazu 
udalerri txikian sartzen ari garela adieraziko digu. Zuzen 
jarraituko dugu, galtzeko arriskurik gabe. Errepidea maldan 

behera doa. Lasterbidearen azpitik igaro ondoren, gora egiten du berriro. Oso leku egokia da une batez 
gelditzeko eta atzera begiratzeko: Gorbeia mendia eta Itxinako mendigunea ikusiko ditugu. Hilerrirako 
sarbidea atzean utzi, eta bidegurutze batera helduko gara. Eskuinetara doazen errepide bi ikusiko ditugu. 
Bigarrena hartuko dugu. Sigi-saga doa, aldaparik gabe, lasterbidearen ezkerraldetik, Igorrerantz.

7 km: Igorre

750 metro aurrerago bizikletentzako espaloi-bidexka bat aurkituko dugu. Hortik joango gara. Apur bat 
aurrerago ezkerretara jo eta ibaiaren ertzeraino helduko gara. Berriro ere ezkerretara jiratu eta zubi bat 
zeharkatuko dugu. Ibaiaren beste aldean, eskuineko lehen bideari uko egin eta zuzen jarraituko dugu hurrengo 
bidegurutzeraino. Herria banatzen duen lehengo errepide nagusira heldu gara. Lasterbide berria ireki zenetik, 
errepide hori askoz lasaiagoa da. Errepidea kontuz zeharkatu, aurrera zuzen jarraitu, eta lehen kalean 
eskuinetara joko dugu, parkea inguratuz. Elexalde kalean gaude. Hortik jarraituko dugu, udaletxea, San 
Antonio baseliza eta Bildosola jauregia ezkerraldean utziz. Goi Paleolitoaz geroztik biztanleak izan dituen 
udalerri horren iragan hurbilaz mintzo zaizkigun eraikin ospetsuak 
dira. Jauregiaren aurrean Andra Mari parrokia-eliza dago. 
Eskuinetara jaitsiko gara kale estu batetik eta errepide nagusian 
agertuko gara berriro. Errepidetik jarraitu, kultura-etxe berria 
atzean utzi, eta parkera helduko gara berriz ere. Atseden hartzeko 
leku egokia da.

Errepidearen beste aldean etortzean erabili dugun bidea ikusiko 
dugu. Hortik itzuliko gara. Ibaia zeharkatu ondoren, bizikletentzako 
espaloi-bidexka hartuko dugu berriro, lehen utzi dugun lekuan. 
Arantzazutik ekarri gaituen errepidetik jarraituko dugu, baina 
Dimarantz orain. Asfalto gorria berehala bukatzen da. Aurrera 
jarraituko dugu BI-2543 errepideraino. Eskuinetara jiratu eta 
lasterbidearen azpitik igaroko gara berriro, industrialde baten 
ondoan.

9,5 km: Dima

Industrialdea atzean utzi bezain laster, gorriz margotutako bideak 
dituen parke txiki bat aurkituko dugu eskuinaldean. Parkean sartuko 



gara, aurrerago dagoen biribilgune bat saihesteko. Parkearen bukaeran aparkaleku bat dago, eta bizikleta-espaloi 
partekatu bat hasten da hor. Bide seguru hori hartuko dugu. Errepidearen albotik doa, gure helmugarantz. Beti 
bezala, horrelako bide partekatuetan kontu handiz ibiliko gara onezkoekin topo egiten dugunean.

Bi kilometro eta erdi egin behar ditugu Dimako herrigunera iristeko. Inguruan baserri sakabanatuak, pinudi 
landatuak eta zuhaitz autoktonoak ikusiko ditugu. Bizikleta-espaloia errepidearen ertzetik doa. Zati batean 
eskuinetara jiratzen du, baina aurrerago errepidera itzultzen da berriro. Tarte hori errepidetik egin behar dugu, 
beste bidea oinezkoentzat partzialki esklusiboa delako. Arriskutsua izan daiteke eta, beraz, komeni da bizkor 
ibiltzea asfalto gorrira ahalik eta arinen itzultzeko.

Tontortxo batean San Pedro eliza ederra ikusiko dugu. Haraino joan behar dugu. Herrian sartzen garenean, 
ezkerraldean aurkituko dugun lehen kalea hartu behar dugu. Zutoin eraisgarriak ditu, autoak pasa ez daitezen. 
Udaletxeko plazara iritsi gara. Hor, ezkerraldean hasten den harrizko kale batetik igoko gara. Aldapa gogorra 
da, baina merezi du igotzea. Lehenik, Pietatearen baseliza aurkituko dugu, eta apur bat gorago parrokia-eliza. 
Herriko bi monumentu nagusiak dira.

Baselizara itzuli eta ezkerraldean ikusiko dugun kaletik joango gara, aurrera zuzen beti. Kalea errepide batean 
bukatzen da, herriaren kanpoaldean. Eskuinetara jiratu eta herrira itzuliko gara. Berehala biribilgune bat 
aurkituko dugu. Zuzen jarraituko dugu, bigarren irteera hartuz. Kalearen bukaeran informazio-bulegoa dago. 
Urkiolako Parke Naturalari buruzko informazioa jaso dezakegu hor, Dima parkearen sarbide nagusietako bat 
baita. Berriz ere eskuinetara jo eta udaletxera iritsiko gara. Alboan autobus-geltokia dago. Hortxe bukatzen 
da ibilbidea.

Antzinatik, honako hauek izan dira Arteako bizitzaren oinarriak: nekazaritza, abeltzaintza, ibaiaren ustiapena 
eta mesetara daraman bidearen kontrola. Hain zuzen ere, bide hori kontrolatzeko dorretxeak eraiki ziren leku 

estrategikoetan. Gotorleku haiek (Torrea, Ugarte eta 
Galindo) inguru horretako arkitektura-aztarnarik 
zaharrenak utzi dituzte. Mendeak igaro ahala, Artea 
garai berrietara moldatuz joan da. Gaur egun, 
biztanleria aktiboaren gehiengoak bigarren sektorean 
lan egiten du, eta nekazaritzako eta abeltzaintzako 
ustiategi batzuk soilik gelditzen dira.

Aldaketa-prozesu hori ondo ezagutzeko, Euskal 
Baserriaren Ekomuseoa bisitatu behar da. Museo 
etnografi koaren eta parke tematikoaren bidez, inguru 
horretan bizi izan diren familien historia azaltzen du, 
glaziazio handien garaitik XIX. mendera ar te. 
Ekomuseoa bisitatuz gero, erraz imajinatuko dugu nola 
egin ziren Torrea dorretxeari eusten dioten habeak 
eta San Migel elizaren estalkia. Udalerriko eraikin 



Dima Urkiolako Parke Naturaleko lur-eremurik handiena hartzen duen udalerria da: 
1.498 hektarea, babestutako azaleraren % 25. Hala ere, oso ezezaguna da. Dimako 
elementurik aipagarrienetako bat Baltzolako kobak dira, hainbat solairuz osatutako 
galeria-labirintoa. Jentilzubitik hurbil berriz azaleratzen den erreka bat isurtzen da 
haitzuloaren barrualdean. Zubi hori harrizko arku natural handi bat da. Handik hurbil 
Axlorren harpea bisitatu ahal da. Bizkaiko arkeologia-aztarnategi antzinakoenetako 
bat da, Erdi Paleolitokoa (K.a. 90.000-32.000).

enblematikoak dira biak. Dorretxea 1500. urtearen ondotik eraiki 
zuten, antzinako fabrika bateko ukuiluaren gainean. Gaur egun, 
jatorrizko ezaugarrietako asko galdu ditu. Tenplua, berriz, azken 
milurtekoaren amaieran eraikitako beste baten ondorengoa da, 
baina gaur egungo elementu gehienak XV. eta XVII. mendeen 
artekoak dira, herri arkitekturaren adibide ederrak.

Orain dela gutxi, Igorrek ere industrializazio-prozesu hori jasan 
du, bizibide tradizionalen kaltean. Hala, gaur egungo diru-iturri 
nagusiak eraldatu metalikoen industria txiki eta ertaina, 
merkataritza txikia eta lehen sektorea dira. Biztanle gehienak 
erdiko ordokian bizi dira, habitat urbanizatu batean, eta 
gainerakoak landako auzo sakabanatuetan. Honako hauek dira 
gure ibilbidean ikusiko ditugu eraikin aipagarrienetako batzuk: 
Andra Mari eliza -XIII. mendekoa da, baina gaur egungo 
elementu asko XVII. eta XVIII. mendeetakoak dira, hala nola 
portada, arrosa-leihoa eta alboetako nabeak-; San Antonio baseliza –XVIII. mendekoa da eta zutabe 
toskanar deigarri bi ditu atari ikusgarrian–; eta Bildosola jauregia (edo Iurregoikoa jauregia), XVIII. mendeko 
eraikin militarra.

Dimako biztanleen oroimenean bizirik daude oraindik errotak, burdinolak, landare-ikatzaren fabrikazioa, 
elur-zulo eta karobietako lana, gaztaina-bilketa, gaztagintza… Hala ere, inguruko udalerrietan bezalaxe, 
ogibide horiek desagertuz joan dira denborarekin. Herriko biztanle asko industria-eskualdeetara lan egitera 
joan dira. Dena dela, nekazaritzak garrantzi handia du oraindik Dimako eguneroko bizitzan, nahiz eta, geografi a 
malkartsuaren ondorioz, udalerriko zati handi batean lurra lantzea ezinezkoa den. Bizigune eta soro gehienak 
Indusi ibaiaren haranaren hondoan daude. Leku garaietan, berriz, mendiak, basoak eta iturburuak edertasun 
natural handiko auzo txikiekin nahasten dira. Artaun, Oba eta Zumeltza dira auzo horietako batzuk.

Hango baserrietako biztanleek San Pedro Apostoluaren parrokia-eliza ikusgarriaren eraikuntzan parte 
hartu zuten, X. mendean. Nagusiki, Bizkaiko jaunei zentsua ordaindu behar zieten familien izerdiarekin altxatu 
zen tenplua. Gaur egun oso aldatuta dago, hainbat aldiz zaharberritu eta berreraiki baita, hirutan suteen 
ondorioz (1738an, 1800ean eta 1840an). Azken zaharberritzea askoz geroagokoa da. Bitxikeria gisa esan behar 
da absidea Durangoko San Agustin komentutik ekarria dela. Dimako beste eraikin aipagarri bat Pietatearen 
baseliza da, 1716koa. Atari ikusgarriak lau isurkiko estalkia dauka, bost zutabe toskanarren gainean, eta 
burdina forjatuzko ate barroko dotorea. Multzo osoak Bizkaiko beste baseliza batzuetan ezezaguna den 
monumentaltasuna du.
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•  Biziz Bizi. Hiri Txirrindularien elkartea. ( 94-489.01.19

www.bizizbizi.org
•  ConBici. Bizikletaren aldeko koordinakundea. www.conbici.org
•   Bizkaiko Txirrindularitza Federazioa. ( 94-441.50.49. www.febici.com
•  Euskadi Txirrindularitza Iraskundea (Gela pedagogikoa). ( 94-454.51.27

www.fundacioneuskadi.com
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•  BizkaiBus (maletategia daukaten
autobusetan bakarrik, eta zorro
batean sartuta)
( 902-222.265
www.bizkaia.net

•  Renferen aldiriko trenak
( 902-240.202
www.renfe.es/cercanias 

•  Bizkaiko Garraio Partzuergoa
( 94-476.61.50
www.cotrabi.com

•  Erandio-Barakaldo txalupa
( 638.736.502
www.txalupa-erandio.es

•  Portugalete-Areeta txalupa
( 94-496.47.03

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

•  Areatza
Udala: ( 94-673.90.10 
www.areatza.net 
Gorbeiako Parke Naturaleko 
Interpretazio Zentroa 94-673.92.79

•  Artea
Udala: ( 94-673.92.05 
www.artea-udala.org 
www.euskalbaserria.com 

•  Dima
Udala: ( 94-631.57.25
www.dima-udala.org 

•  Igorre
Udala: ( 94-631.53.84
www.igorre.org

•  Landa Garapenerako 
Alkartea – Gorbeialde  
( 94-631.55.25 
www.gorbeialdea.com 

 •  Gorbeiako Turismo 
Informazio Gunea  
( 94-612.26.95 
www.gorbeiaeuskadi.com

•  FEVE
( 94-425.06.15
www.feve.es

•   Artxandako funikularra
( 94-445.49.66
www.bilbao.net/funicularArtxanda/
jsp/home.jsp

•  Metro Bilbao
( 94-425.40.25
www.metrobilbao.net

•  Bizkaiko Zubia
( 94-480.10.12
www.puente-colgante.com
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