
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.

Zeanuri > Areatza

• Zeanuri - Areatza
• Bizikleta Plan Nagusiko Lemoa-Arratia ardatza
• Ibilbidea: 14 km (luzeagoa izan daiteke)
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: 1,5 ordu
• Zailtasuna: ertaina-txikia
• Zirkulazioa: urria
• Gomendatutako bizikleta mota: paseokoa
• Bide mota: zirkulazio urriko galtzada
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Nola heldu

Bizkaibus sareko hiru linea hauetako bat har dezakegu Bilbotik Zeanurira joateko: 3925, 3927 edo 3917. 
Bizikleta trenean eramateko ohitura nahiko hedatuta dago gure artean, baina gutxitan eramaten dugu gurekin 
batera autobusean. Bizkaibusek maletategia daukaten autobusetan bizikleta dohainik garraiatzeko aukera 
ematen du. Baldintza bakarra plastikoan bilduta eramatea da. Zarama-poltsa handi bi (irekita) eta prezinto 
apur bat erabil ditzakegu horretarako. Gure ekipajea ez da askoz astunagoa izango eta ingurumena zainduko 
dugu.

0 km: Zeanuri

Zeanuriko geltokian autobusetik jaitsiko gara. Bizikletari plastikoa kendu eta zorroan gordeko dugu, bueltako 
bidaiarako. Apurtxo bat atzerago Arratia ibaia ikusiko dugu, Gorbeiako Parke Naturaleko ur gardena dakarrela. 
Hara joango gara eta ibaiaren ertzean BI-4501 errepidea hartuko dugu. Gure ezkerraldean hasten da, Axpe 
jauregiaren ondoan. Axpe jauregia huntzez jantzitako landa-etxe handi eta dotorea da. Ibaiaren ertzetik 
joango gara, denborak zauritutako dorre zahar baina harro batek eskuinetara jiratzera behartzen gaituen 
lekuraino. Saihesbidearen azpitik igaroko gara. Ornogabe askoren bizileku paregabea den murru bat aurkituko 
dugu eskuinaldean, eta bere presa txikiari atxikitako errota zahar bat ezkerraldean. Ibaiaren ertzean gaude 
berriro. Aurrean beste presa bat ikusiko dugu, modernoa (1974koa) eta bestea baino garaiagoa (36 metro). 
Urtegia ikusteko, metro gutxitan gainditu behar dugu kota hori, pinoi handiarekin eta pedalei gogor eraginez.

1,5 km: Undurragako urtegia

Errepidea sigi-saga doa urtegiaren ondotik. 
Ler txun hauskara lirainak ikusiko ditugu 
urtegiaren ertzean, geldi-geldirik, ura harrapakin 
bila arakatzen, eta apur bat urrunago ubarroi 
handiak, digestioa egiten hegoak eguzkitan 
lehortzen dituzten bitartean. Eskuinaldean, 
errepideko ezponda kolorez janzten da udaberria 
iristen denean. Kuku-belarra eta kuku-praka 
floraren nobleziako landareak direla esan 
genezake, ezin ederragoak baitira, baina hemen 
funtsezko eginkizuna betetzen dute espezie 
guztiek, inolako desberdintasunik gabe, hala 
liluratzen gaituztenek nola atsegin ez zaizkigunek. 
Gizakiaren eskuak soilik hausten duen oreka 
miragarri bati eusten diote denen artean. 

Zirkulazio urriko errepide batetik goaz, baina 
kontuz ibili behar dugu ibilgailu motordunekin eta 
oinezkoekin. Urtegiaren ertzak apurka-apurka elkartuz doaz, eta urtegiaren burura hurbiltzen ari garela 
adierazten du horrek. Ibaia zeharkatu eta eskuinetara joko dugu, Ipiñaburu auzorantz.



3 km: San Pedro

Errepidetik jarraituko dugu. Laster, San Juanera doan bide bat 
ikusiko dugu eskuinaldean. Ezinezkoa da okertzea, bidearen 
hasieran Arratia ibaiko ur-araztegi txikia baitago. Metro batzuk 
aurrerago, ibaia berriro zeharkatu eta eskuinetara joango gara 
uraren ertzetik, Zeanurirantz. Hurrengo bidegurutzean baserri bi 
daude, alde banatan. San Juan eta San Justo baselizetara igo 
gintezke hortik, baina aurrera jarraituko dugu, intxaurrondo, lizar 
eta hurritz artean. Nahi izanez gero, San Pedro baseliza bisitatzera 
hurbil gaitezke. Undurraga Goikoa auzoan dago eta aldapa ez da 
oso gogorra. Txikia eta xumea den arren, bertako biztanleak oso 
harro daude tenplu horretaz. Kanpaiak eskuz jotzeko sistema 
tradizionala dauka oraindik, eta beheko teilatuan ur-iragazpenak 
eragozteko tramankulu bitxi eta eraginkor batzuk jarri dizkiote. 

4 km: Zeanuri

Aurrera zuzen jarraituko dugu. Atzean apurka-apurka lausotuz doaz tenpluaren eta Undurraga auzoko etxeen 
siluetak. Herriaren erdigunera goaz, ibilbidea hasi dugun tokira. Bidea urtegiko errepidean bukatzen da. 
Errepide horretatik joango gara, lehengoaren kontrako noranzkoan orain. Errotaren eta dorrearen albotik 
igaroko gara. Metro batzuk aurrerago, dorretik hurbil, Altzibarko harrizko zubia ikusiko dugu. Herriaren 
erdigunera eramango gaitu. Zubia zeharkatu bezain laster, idazkun bitxi hau daukan monolito bat aurkituko 
dugu: «Esta piedra sin cabeza costó dineros sin tasa puso para su mayor probanza hubo muchos de andanza. 
Año 1777». Ez dago batere argi zein den hitz misteriotsu horien esanahia. Mihi gaiztoek diotenez, kofradiaren 
eta udalaren arteko liskar baten ingurukoak dira, baina ez dago horri buruzko datu historikorik. Monolitoaren 
ondoan, burdinazko gurutze dotore batek errementaritzako lanabesak dauzka zeharkako besoan. Baliteke 
Pasioaren erreferentzia alegoriko bat izatea. 

Zeanuriko erdigunean gaude. Gure oinek idi-probaleku bateko galtzada-harriak zapaltzen dituzte. Eskuinaldean 
pilotalekuko horma daukagu, eta haren aldamenean idi-probetan erabiltzen diren harritzarrak. Pilotalekua 
1929an eraiki zuten. Harantz joango gara. Plazaren inguruan garai eta estilo desberdinetako eraikinak daude, 
baten bat XVI. mendekoa. Pilotalekuaren atzean udaletxea ikusiko dugu. Ezkerraldean utzi, errepidea kontuz 
zeharkatu, eta Arregia kaletik joango gara. Kalearen hasieran Kultura Etxea dago, baserrien eskema 
klasikoaren adibide ederra. Ataripea dauka erdian eta XVIII. mendean eraiki zuten. 

7 km: Andra Mari eliza

Kilometro bat inguru egingo dugu bide horretatik, gure 
ezkerraldean bidegurutze bi utziz. Pinudi landatu batzuk 
zeharkatu ondoren, gurutze bat ikusiko dugu bide ertzean: 
Zeanuriko Andra Mari elizara iritsi gara. Udalerriko 
tenplurik ospetsuena da eta baserri ederrez inguratuta 
dago. Begiratoki paregabe horretatik Gorbeiako 
mendigunea ikusiko dugu. Klimatologia egokiarekin, 
tontorreko gurutze ospetsua ere ikus daiteke.

Leku hori bistatzen duten pertsona askok egiten duten 
bezala, geure buruari galde diezaiokegu eliza nagusia 
zergatik dagoen elizatearen erdigunetik hain urrun. Ez 
dago erantzun bakar bat galdera logiko horrentzat. 



Eskualdeko biztanleek teoria bi dituzte: batzuen ustez, Zeanuri 
bertan sortu zen; beste batzuen iritziz, leku hori Zeanuriko hiru 
dorretxe nagusietatik distantzia berera zegoen, eta liskarrak 
eragozteko eraiki zuten hor eliza, horrela hiru jaunek distantzia 
bera egin beharko baitzuten elizkizunetara joateko.

Eliza bisitatu ondoren, alde zaharrera itzuliko gara, malda 
behera leunean oraingoan. Herriaren erdigunera iristen 
garenean, N-240 errepidea hartuko dugu, Bilborantz. Herritik 
irten, biribilgune bat zeharkatu, lehen irteera hartu eta 
errepide zaharretik jarraituko dugu. Saihesbidearen azpitik 
igaro ondoren, Olabarriko errotara iritsiko gara. Orain dela 
gutxi zaharberritu dute. Bizikletatik jaitsi, eta petrolioaren 
aurreko garaian murgilduko gara tartetxo batez, ibaia 
energia-iturria zen garaian hain zuzen ere.

9,5 km: Areatzarako bidea

Errepide zaharretik Areatzarantz joango gara. Saihesbidea egin zenetik, zirkulazio urria dago errepide 
horretan. Eskuinaldean Arte eta Lanbide Eskola ikusiko dugu. Petrolioaren osteko garaiaren etorrera iragartzen 
duten plaka fotovoltaikoak ditu teilatuan. Laster, horrelako tramankuluak ez zaizkigu harrigarriak irudituko. 
Larre berdez inguratutako baserri batzuk ere ikusiko ditugu, bizimodu tradizionalaren azken gordelekuak. 
Neurriz gainetik ustiatzen ez badira, larre horiek bizitza ezin oparoagoko lekuak dira. Areatza Bizkaiko herririk 
ederrenetako bat da, eta 1996an kultur ondare izendatu zuten herrigunea, multzo monumentalen kategorian. 
Tamalez, edertasun hori hondatu duten eraikin berriak daude harrizko baserrien alboan.

12 km: Areatza

Herrian sartzen garenean, eskuinetara joko dugu, udaletxerantz. Ibilgailu motordunen zirkulazioa mugatzeko 
eta kaleak lasaitzeko jarritako zutoin eraisgarri batzuen artetik igaroko gara. Berehala, iturri bat ikusiko dugu 
udaletxeko plazan. Hor aukera bi ditugu: bizikleta lotu eta herria oinez bisitatu, edo bizikletan jarraitu, baina 
astiro eta oinezkoek lehentasuna dutela kontuan izanik. Era batera edo bestera, Areatzako kale estuetan 
barrena ibiliko gara, Erdi Aroko herri horretako altxor arkitektonikoak ezagutzeko. Erdi Aroko beste herri 
batzuetan bezala, egiturak bi kale paralelo ditu ardatz: Bekokale eta Goikokale.

Lehen ikusi dugun iturriari Alkatxofaren iturria edo Aska iturria esaten zaio. Iturriaren alboan Gortazar jauregia 
daukagu, eta aurrez aurre etxe barrokoak. Etxeen eskuinaldean, Errukiñe kaleko bigarren zenbakian, historia 
handiko etxe mudejar bat dago. Iturrira itzuli eta 
plaza zeharkatuko dugu. Eskuinaldean udaletxea 
dago, eta aurrean Gorbeiako Parke Naturaleko 
Interpretazio Zentroa, bisitatu beharrekoa beste 
ibilbide batzuei buruzko informazioa jasotzeko. 
Zentroa ezkerretara utzita, Bekokalen sartuko 
gara. Zazpigarren zenbakian Erdi Aroko etxe eder 
bat dago. Eskuinaldean, kale estu batean, Arratia 
ibaiaren gaineko zubi bat ikusiko dugu, eta beste 
aldean Santa Isabel komentua. Gaur egun hutsik 
dago, bokazio faltagatik.

Begiak itxi, eta zabal ditzagun irudimenaren 
hegoak… Eraikin horietako batzuek hainbat 



mende daramatzate zutik, eta oso historia oparoa gordetzen dute hormen artean. Izan ere, Areatza antzina 
sortu zen, Barazar mendatea zeharkatuz Gasteiz Kantauriko portuekin lotuko zuen merkataritza-bide bat 
finkatzeko asmoz. Birikak Erdi Aroko airez beterik eta bizikletako zakutoak iraganeko irudiz gainezka 
dauzkagunean, San Bartolome elizara joango gara. Herria zeharkatzen duen errepidean dago. Elizaren 
aurre-aurrean bide asfaltatu bat hasten da. Pilotalekuaren albotik igaro ondoren, sigi-saga doa gure lurraldeko 
naturaren altxorrik ederrenetako baterantz, Gorbeiako Parke Naturalerantz hain zuzen ere. Lehen kilometroetan 
aldapa leuna da, baina arian-arian gogortuz joango da, gizakiok mendiari eragiten diogun presioa arintzeko 
asmoz. Hankek uzten diguten lekuraino joango gara, nekatu arte. Etxera itzultzeko, Bizkaibus sareko autobusak 
har ditzakegu elizaren aurrean dagoen geltokian. 

Gorbeiaren magalean kokatuta, Zeanuri mendiari estu lotuta egon da beti. Historiaurrean inguru horietan 
bizi izan ziren lehen gizakiak artzainak ziren. Garai hartako hiru trikuharri ikus daitezke oraindik, eta 
Eneolitoaren eta Brontze Aroaren artekoak diren zeramika zati batzuk aurkitu dira Eguzkiloa haitzuloan. Horrek 
argi erakusten du antzinako gizakiek Gorbeiako Parke Naturala aukeratu zutela bizileku gisa. Hango naturaren 
aberastasuna bizi-iturri zuten. Gaur egun, Arratiako haraneko herri txiki hori landa-giro nabariko hainbat auzoz 
osatuta dago, eta oraingo biztanleak ere naturaren aberastasun horretatik bizi dira hein handi batean. Hala 
auzo sakabanatu horietan nola herrigune historikoan oso eraikin interesgarriak daude: Euskal Herriko 
arkitektura herrikoiaren adibide bikainak diren baserri ugari, hemezortzi baseliza, lau dorretxe eta hemezortzi 
errota. Beste eraikin batzuekin batera, oso arkitektura-ondare oparoa osatzen dute.

Eraikin garrantzitsuenetako bat Andra Mari eliza da. Teoria batzuen arabera, nekazari-familia 
zentsu-ordaintzaile batzuek fundatu zuten, X. mendean, baina ez dago hori frogatzen duen daturik. Gaur 
egungo eraikina XVIII. mendearen erdialdean altxatu zen, lehenagoko baten gainean. Tenplua estilo 
monumentalekoa da. Lau zutabek eutsitako hiru nabe gangadun zabal ditu, koru bat eta bost aldare (aipatzekoa 
da Ama Birjinaren erretaula, gure erlijio-arteak utzi digun ederrenetako bat). Elizaren eraikuntza-lanetan 

eliztar askok esku hartu zutela adierazten du horrek.

Asteko atseden-egunean, Olabarriko errotan lan egiten 
zuten pertsonak hara joaten ziren meza entzutera, 
igandeko arropa jantzita. Errota hori burdinola izan zen 
hasieran, eta haren hondarrak ikus daitezke oraindik, 
baina XIX. mendeko bigarren erdian errotarriak jarri 
zituzten hauspoen ordez. Garai hartan, maizterrak hogeita 
hamabost ogerleko, bi oilasko eta dozena eta erdi arrautza 
ordaintzen zituen Gabonetan, alokairu gisa. Orduz 
geroztik, errotarriak ez dira inoiz gelditu eta gaur egun ere 
artoa ehotzen dute.

Aspalditik taloa egiteko eta abereak elikatzeko erabili den 
irin hori aldameneko Areatza herrian ere saltzen zen. 
Garai batean Villaro (Villa de Haro) izan zuen izena. Juan 



Gorbeiako Parke Naturala EAEko handiena da: 20.016 hektarea ditu. Izen bereko 
mendiaren tontorrean 18 metroko gurutze bat dago. Aurreko bi gurutzeak erori ondoren 
jarri zuten oraingoa, Aita Santuak XX. mendearen etorrera gurutzeak altxatuz ospatzeko 
egindako eskaera betez. Gorbeia mendi garaia denez (1.481 m), neguan elurrez estaltzen 
da. Gainera, Bizkaiko golkoko haize hezeei barrualdera igarotzea eragozten die eta, 
horren ondorioz, bi isurialdeetako klimak desberdinak dira.

Nuñez de Lara IV.ak fundatu zuen herria, 1338an, eta berak 
jarri zion izen hori, Haro sendiaren omenez, emaztea 
familia horretakoa baitzuen. Areatza (edo Arenaza) izena 
Erdi Aroko herri hori fundatu zen eremu hareatsutik dator. 
Hasieran bi kale zituen (ibaiaren alde banatan), zubi bat 
(Ibaizabalen harana mesetarekin lot zen zuten 
zama-abereek ibaia zeharkatzeko erabiltzen zutena) eta 
babes-harresi txiki bat.

Herriaren erdigune historikoa harriztatutako kale meharrez 
osatuta dago, eta garrantzi handiko arkitektura-eraikinak 
ditu oraindik. Garaieragatik, San Bartolome eliza 
nabarmentzen da, herriko erlijio-erreferentzia nagusia. 
XIV. mendearen erdialdean hasi zen eraikitzen eta, garai 
desberdinetan egindako berritze-lanen ondorioz, hainbat 
estiloren nahastea da. Herriaren historia ezagutzen 
lagunduko diguten etxe ugari ere aurkituko ditugu 
(haietako askotan jendea bizi da gaur egun). Errukiñe 
kalean, esaterako, estilo mudejarreko etxe bat dago, XVI. 
mendeko lehen laurdenekoa. Bekokalen, berriz, Erdi Aroko 
etxe bat bisitatu ahal dugu, XV. mendearen bukaerakoa. 
Eta udaletxeko plazan elkarri itsatsitako bi jauregitxo 
daude. Noblezia-izaera dute, eta apaingarri askorik gabeko 
dekorazioa, periferiako euskal barrokoaren ezaugarri 
tipikoa.

Haien aurrean harro altxatzen da herriko eraikinik aristokratikoena: Gortazar jauergia (edo Riscal jauregia). 
XVI. mendekoa da, eta fresko barroko deigarri batzuk ditu frontisean. Jauregiaren alboan Aska iturria dago 
(herriko jendeak Alkatxofaren iturria ere esaten dio). 1851n eraiki zuten, abereentzako aska batez 
inguratuta. Plazan beste eraikin garrantzitsu bi daude: udaletxea (estilo neoklasikokoa, 1862an eraikia 
eskolak bertan kokatzeko) eta Gorbeiako Parke Naturaleko Interpretazio Zentroa. Zentroan, Parkeari 
buruzko informazioaz gain, hainbat ekosistema zeharkatuz Gorbeiako gurutzerainoko igoera birtuala egiteko 
aukera ematen duen erakusketa iraunkor bat dago.
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