
Fitxa teknikoa
• Muskiz-Itsas lur-Muskiz
• Bizikleta Plan Nagusiko Ezkerraldea-Meatzaldea ardatza
• Ibilbidea: 18 km
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: hiru ordu
• Zailtasuna: ertaina
• Zirkulazioa: urria
• Gomendatutako bizikleta mota: edozein

2. Ibilbidea
Muskiz > Itsas lur

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

Gure bizikletan pedalei eraginez eta garraio publikoan, Bizkaiko bazter guztietatik edo ia guztietatik irits gaitezke
Muskizko tren-geltokira. Renferen aldiriko trenek Muskizeraino eramaten gaituzte itsasadarraren ezkerraldetik,
Bilbotik nahiz Bilbo-Urduña lineako geltokietatik. Halaber, EuskoTren, Metro Bilbao eta FEVE erabil ditzakegu
Renferen aldiriko sarera iristeko. Garraio horietan guztietan bizikleta dohainik eraman daiteke. Beraz, utzi autoa
etxean! Hobe da zuretzat, besteentzat, Bizkaiarentzat eta planetarentzat.

0 km: San Juan Muskiz-Arena hondartza

Ibilbide honetan, lehen ibilbidean egin dugun txango bera egingo dugu, baina alderantziz: udalerriko hiriburua
den San Juan Muskiz auzotik Arena hondartzaraino joango gara. Geltokitik irten bezain laster, eskuinetara doan
kaletik abiatuko gara. 60 bat metro aurrerago, berriz ere eskuinetara jo, eta oinezkoek eta txirrindulariek soilik
erabil dezaketen kale txiki bat hartuko dugu. Berehala, semaforo batean gelditu beharko dugu, El Crucero kalea
(N-634 errepidea) zeharkatzeko. Parke txiki batean sartuko gara eta Cotorrio errekaren ertzetik doan bizikleta-
bidexka aurkituko dugu bertan. Ezkerretarantz joango gara bidegorritik, errekatxoa zeharkatzen duen zubi batera
heldu arte. Hortik aurrera, bidegorria bizikleta-errei babestua da. Findegiaren eta errekatxoaren artetik doa
hasieran, eta findegiaren eta Barbadun ibaiaren artetik gero. Asfalto gorrian pedalei eraginez ibiliko gara A-8
autobiaren azpitik pasatu arte. Apur bat aurrerago, bidea bitan banatzen da. Guk aurrera zuzen jarraituko dugu,
bidegorria amaitzen den biribilguneraino, eta aurrera egingo dugu bazterbidetik. Berehala, errepideak 90o

jiratzen du eskuinetara, autoentzako aparkaleku baten ondoan. Hondartzara heldu gara, eta itsaso urdin
mugagabea zeruertzeraino hedatzen da eraikin batzuen atzean.

4 km: Arena hondartza-Pobeña

Errepidea gurutzatu eta, norberak nahi beste denboraz hondartzan ibili eta gero, Barbadun ibaiaren
bokalera joango gara. Barbadunen itsasadarra Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Intereseko Eremuen
Katalogoan dago. Balio ekologiko handia du. Hala ere, industriaren eraginak garai bateko paduren luze-
zabalaren %80 suntsitu du. Gaur egun, herritar guztien eta instituzio guztien laguntza ezinbestekoa da
balio handiko naturgune hori lehengoratzeko eta babesteko. Ia oin-puntetan pasatuko gara dunen artetik,
bidexka seinaleztatuetatik, ekosistema berezi eta ahul horri kalterik txikiena ere ez egiteko. Barbadun
ibaiaren gaineko burdinazko zubi urdinerantz joango gara. Zubitik hurbil, gure ezkerretara, paduraren erdi-

Ibilbidea Muskizko tren-geltokian hasi eta bertan amaitzen
da. Handik abiaturik, kresala eta itsasoko haize leuna
burdinarekin nahasten diren udalerri batean murgilduko gara,
pedalei eraginez. Aspaldi ez dela, artean haur eta gazte
zirelarik, gure aitona-amonek minerala garbitzen zuten
buztinetik bereizteko, eta iragan hurbil hori oraindik bizirik
dago haien oroimenean.
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erdian, antzinako aireko tranbia baten euskarrien hondakinak ikusiko
ditugu. Aireko tranbia hori Campomarreko (Itsas lur) mineral-garbitokira
joaten zen. Iraganeko meatzaritzaren aztarna ugari aurkituko ditugu gure
bidean; horixe dugu lehena, baina ez da azkena izango. Izan ere, Muskizko
mendietako burdinak udalerriaren historia markatu du.

Zubia zeharkatzean, ur gazia eta ur geza gure oinen azpian elkartzen dira.
Haien artean, igeri dabiltza angulak. Hiru urte lehenago jaio dira, Sargazoen
itsasoko ur sakonetan –Bermuda uharteen ondoan–, eta handik gure
ibaietaraino iritsi dira. Hemen, lau eta hamar urte bitarteko egonaldia egingo
dute, eta gero, aingira bihurtuta, itsaso hartara itzuliko dira, errutera. Agian,

Sorospeneko Andra Maria ermitak naturaren misterio hori ulertu du, Pobeñako portuak eratzen duen penintsulan
baitago, artez inguraturik. Horretarako denbora behintzat ez zaio falta izan: elezaharrak dioenez, XVIII. mendean
eraiki zuten, Don Pedro de Llanoren aginduz, Habanako portura sartzean ustekabean harrapatu zuen ekaitz
batetik bizirik irteteagatik Sorospeneko Ama Birjinari egindako promesa betetzeko.

Zorte apur bat badugu eta irekita badago, ermita txikitxo eta harro hori bisitatu ahal dugu. Padurak, ordea, inoiz
ez daude itxita, eta, zubiaren alde honetan txango bat eginez gero, ikuspegi paregabe batetik aztertu ahal
ditugu bertako fauna eta flora.

6 km: Itsas lur

Zubia amaitzen den lekutik 50 metrora, bide estu batek eskuinetara jotzen du. Interpretazio-panel batek bide
onetik goazela adierazten digu. Bizikletatik jaitsi beharko dugu, ehun maila baino gehiago dituen eskailera bat
igotzeko. Goitik, Barbadun ibaiaren bokaleak eratzen duen badia ikusiko dugu eta, urrunago, Lucero lurmuturra.
Igotzean gure bidelaguna aldean eraman behar ez izateko, eskaileren ondoan dagoen hustubide txikiari lotuta
utzi ahal dugu. Lehengo plano inklinatu batetik igotzen ari gara. Minerala garraiatzeaz arduratzen ziren
meatzaritza-konpainia handiek aireko tranbiak eta plano inklinatuak egiten zituzten (lehenago, aireko tranbia
horietako baten hondarrak ikusi ditugu). Aireko tranbiak 1872an egiten hasi ziren, desnibel topografiko handiak
gainditzeko. Tranbiek kable bat edo gehiago zituzten, hainbat zutoinek eutsita, eta kableetatik mineralez betetako
ontziak eskegitzen zituzten. Plano inklinatuak, berriz, orain igotzen ari garena bezalako malda handiko (%5 eta
%80 bitartekoak) trenbideak ziren. Kable edo kate batek gorantz garraiatzen zituen bagoiak, eta beherantz
zihoazenekin lotzen zituen, kontrapisuaren indarra baliatzeko.

Guri indar horrek ez digu lagunduko, baina nekea ez da alferrikakoa izango. Goian gaudela, ez dugu hitzik
beharko, paisaia berez mintzo baita. Hormigoizko bide batetik joango gara. Ezkerraldean, muinoaren gainean,
Campomarreko mineral-garbitokia ikusiko dugu. Gaur egun, erortzeko zorian dago. Garbitokitik irtendakoan,
burdina gure hurrengo geldilekura joaten zen: El Castilloko kargalekura. Hara heltzeko, eskuinetara doan lehen
bidea hartuko dugu… eta berriz ere eskailerak! Hauek laburragoak dira, baina, giltzarrapoa badugu, komeni
da bizikleta goian uztea. Mineral-kargaleku horretatik burdina zuzenean botatzen zuten itsasontzietako sotoetara.
Horrelako kargaleku bakarra zen Bizkaiko kostalde osoan, eta 1963ra arte erabili zuten.

Hortik aurrera, bidetik jarraituko dugu Cobaroneraino, itsasoa beti eskuinaldean
daukagula. Meatzaritzari, geologiari, faunari, florari eta besteri buruz oso
informazio interesgarria ematen duten panel asko aurkituko ditugu bidean.
Haietako batek, esaterako, alga gorria nola biltzen den azaltzen digu. Alga
horrek garrantzi handia du eskualdeko ekonomiarentzat, eta, besteak beste,
elikagaiak eta kosmetika-produktuak egiteko erabiltzen da. Kaio ugari ikusteaz
gain, agian lumaje arreko harrapari txiki bat begiztatuko dugu zeruko puntu
finkoren batean hegan, hegoei bizkor eraginez eta buztana haizemaile baten
antzera zabalik, intsektuak eta ugaztun txikiak harrapatzen. Belatz gorria da.



Itsas lur deritzon ibilbidearen beste muturrean dagoen atsedengunerainoko
bidea ez da luzea. Hara helduta, pistatik jarraituko dugu eta, 700 bat metro
aurrerago, Amalia Vizcaína meatzeko kiskaltze-labe bikiak ikusiko ditugu, gure
ezkerretara, sasi artean erdi ezkutaturik. Eskuinaldean, berriz, bertan behera
utzitako meatoki batzuk ikusiko ditugu. Bizkaiko kiskaltze-labeak XIX. mendearen
amaierakoak dira. Garai hartan, siderita (burdina karbonatoa) erauzten zuten,
eta horrelako instalazioak behar ziren burdina karbonatotik bereizteko. Pistatik
aurrera egin, eta herri txiki batera iritsiko gara. Cobaronen gaude.

9 km: Cobaron-Pobeña

Bi mila metro ditugu Pobeñaraino, BI-3795 errepidetik. Lehen 500 metroak goranzko aldapa gogorra dira;
gainerakoak, beheranzko aldapa bizkorra, baso autoktonoari lekua kendu dioten eukaliptoen artean. Pobeñan,
zubia zeharkatu bezain laster, San Nikolas Barikoaren parrokia ikusiko dugu eskuinaldean.

11,5 km: Pobeña-San Julian

Lehengo errepidetik jarraituko dugu, Muskizerantz. Ezkerraldean padura zabalak daude. Erraza da lertxun edo
lertxuntxoren bat ikustea, sakonera gutxiko uretan arrantzan. Agian, hortik errazago ikusiko ditugu aireko
tranbiaren zutoinen hondakinak, lehen ikusi ez baditugu. San Julianera iritsita, ez dago aitzakiarik izen bereko
parrokia ez bisitatzeko, udalerriko zaharrena baita.

14 km: San Julian-San Juan

Aurreraxeago, honaino ekarri gaituen errepidetik jarraituz, Barbadun
ibaiaren gaineko zubi batera iritsiko gara. Zubia zeharkatu, eta Arena
hondartzaraino eraman gaituen bizikleta-errei babestua aurkituko dugu.
Bide hori hartuta, San Juanerantz joango gara, findegia ezkerretara utzita.
Cotorrio errekaren gaineko zubira iristen garenean (ibilbidearen hasieran
zeharkatu genuen zubi bera da), bidegorria utzi eta Petronorren aldameneko
errepidetik jarraituko dugu. Findegi osoa inguratuko dugu, eta azkenean
Muñatones gaztelua aurkituko dugu eskuinaldean, Salazar jauregiaren
ondoan. Tamalez, burdin saretik ikusi beharko dugu gotorleku historiko
hori, bisitak ez baitaude antolaturik.

Tren-geltokira itzultzeko, atzera egingo dugu etorritako bidetik, Cotorrio
erreka zeharkatzen duen oinezkoentzako pasabide bat aurkitu arte.
Pasabidea igaro, ibilbidearen hasieran egin genuen bezalaxe N-634
errepidea gurutzatu, eta geltokiraino igoko gara.



Leku interesgarriak

Muskiz udalerria Barbadun ibaiaren haranean dago. Barbadun ibaiak Bizkaiko Itsasora isurtzen ditu urak, Arena hondartzaren
ondoan, Pobeñako itsasadarra eta padurak eratuz. Muskizen monumentu ugari daude: hiru parrokia, bi ermita, Muñatones
gaztelua, jauregiak eta dorretxeak, armarriak eta iraganeko meatzaritzaren aztarna ugari, hala nola Pobal burdinola.

Arena hondartza oso zabala da, eta lehen ibilbidean hor izan gara. Itsasbeheran, 34 hektarea hartzen ditu. Hareak kolore
arre gorrixka du. Izan ere, garai batean, burdin minerala garbitzeko erabilitako ura Barbadun ibaira isurtzen zuten, eta
burdinaren hondakinak geratu dira hondar-aleen artean. 2002ko abenduan eta 2003. urtearen hasieran, Prestige ontziak
eta dirua irabaztea beste kezkarik ez dutenen axolagabetasunak eragindako marea beltzak Euskal Herriko kostaldea eta
Arena hondartza belztu zituen. Baina, harearen kolorea aldatzeaz gain, 3.500 hegazti baino gehiago hil ziren gure itsasertzean,
eta hainbat hamarkada beharko dira itsas ekosistemari egindako kalteak konpontzeko. Zorionez, txapapoteak ez zituen duna
mugikorrak kutsatu, hainbat metroko hondartza baitago dunen eta itsasoaren artean. Hala ere, dunak oso egoera txarrean
daude, batez ere udako hilabeteetan jasaten duten giza presioaren eraginez eta inguruetan eraikin, aparkaleku eta erregai-
tanga asko egin dituztelako.

Lehen ibilbidean Areñoko eta Pobeñako padurak ere bisitatu ditugu. Hondartzako mendebaldean daude, Barbadun
ibaiaren itsasadarrean. Petronorren findegiak eta lehengo CAMPSAren (orain CLH) erregai-tangek ekosistema paregabe
horren jatorrizko lurraldearen zati handi bat hartzen dute. Zorionez, luze gabe CLHren erregai-tangak kentzen hasiko dira,
eta espero dugu berebiziko garrantzi biologiko eta ekologikoa duen inguru hori lehengoratzeko lehen urratsa izatea. Egoera
penagarrian badaude ere, Barbadun ibaiaren bokaleko padurak Bizkaiko garrantzitsuenetarikoak dira, Urdaibaikoekin batera.
Oso leku interesgarria da natura eta biologia maite dituztenentzat, espezie askotako landareak eta animaliak baitaude

Muñatones gaztelua monumentu historiko-artistiko izendatu zuten 1944an. San Juan auzoan dago. Bizkaian jatorrizko
itxura gordetzen duen Erdi Aroko gaztelu bakarra da, eta, zalantzarik gabe, probintziako gotorlekurik garrantzitsuenetako
bat. Lope García de Salazar bandokide eta letra-gizonaren aginduz eraiki zuten, 1256an. Inondik ere, garai haiek ez ziren
batere seguruak: ohiko harresi almenadun bikoitzaz gain, zubi altxagarri bat ere eraiki zuten, lubaki baten gainean, eta hori
ez zen batere ohikoa Euskal Herriko Erdi Aroko gazteluetan. Gazteluko almenetatik, Muñatones-Salazar leinuak, Enkarterriko
oinaztarren buruak, garai hartan burdina esportatzeko erabiltzen zen portu nagusia menperatzen zuen.



Erdi Aroan, San Julian parrokia ere eraiki zuten, udalerriko zaharrena. Nabe bakarrekoa da eta izar-gangak ditu. Barruan,
Pietatearen tailu ederra dago, XVII. mendekoa. Bost solairuko dorre karratua lau pilare lodiren gainean dago, eta erdi-
puntuko arkuek elkartzen dituzte pilareak. XVI. mendean, eliza berreraiki zuten. Mende horretan, Pobal burdinola ere eraiki
zuten. Udalerriko lekurik interesgarrienetako bat da, baina beste ibilbide batean bisitatuko dugu.

Inondik ere, bisitatuko ditugun monumentu guztien artean, Sorospeneko Andra Maria ermitak du kokapenik pintoreskoena:
artez eta itsasoz inguratuta dago, San Pantaleon penintsulan. Atari txikia du, gehiena landu gabeko harriz egina. Oinplanoa
angeluzuzena da eta kanpai-horma dauka. Barruan bi margolan eta hiru aldare daude (erdikoa Sorospeneko Ama Birjinari
eskainia). Margolan batek ermita 1768an eraiki zuteneko elezaharra irudikatzen du.

Dena dela, ermita hori ez da Pobeñak bere erlijio-arkitekturaz harro egoteko duen arrazoi bakarra. San Nikolas Barikoaren
eliza mende bereko beste eraikin baliotsu bat da. Don Pedro de la Quadrak eraiki zuen. Oinplano angeluzuzena du, eta
dorre karratu bat aurrealdean, sarrera nagusiko arku zuzenaren gainean zaindari. Arkupea txikia da, landu gabeko harriz
egina, angeluetako eta hutsuneetako erremateetako harlanduzko lanak izan ezik. Nabe bakarrak abside angeluzuzena dauka,
eta barruan hiru erretaula daude. Erdikoa barrokoa da eta San Nikolasi eskainita dago.

Inondik ere, baldintza penagarrietan burdina lantzen zuten pertsonetako askok San Nikolas Barikoaren biografiek aipatzen
dituzten mirarietako bat espero zuten santuarengandik. Baina ez dago inolako mirariren albisterik. Halatan, egunean 13
ordu lan eginez bizibidea ateratzen zuten pertsona haiek minerala erauzi eta garbitu egiten zuten, Ingalaterratik, Belgikatik
eta Frantziatik iritsitako ontzietan kargatzeko. 1882an, El Castilloko mineral-kargalekuan atrakatzen zuten itsasontziek,
sotoak Mac Lennan konpainiak Trianon erauzitako mineralari zabalik. Itsasoaren indarrak maniobra zailtzen duen, baina,
hala ere, minerala Ibaizabalen itsasadarrean kargatzea baino merkeagoa eta azkarragoa zen hori. Gaur egun kargalekuaren
hondakinak dauden tokia ezin ederragoa da. Lehengo habeak, herdoildurik eta elementuek hondatuta, harro altxatzen dira
olatuen artean, eta Arenako estuarioaren ikuspegi zoragarria eskaintzen digute. Zalantzarik gabe, gure ibilbideko paisaiarik
ikusgarriena da.

XIX. mendearen lehen erdialdera arte, burdina eskuz ustiatu zuten. 70eko urteetan, jarduera hori
hedatzen hasi zen, batez ere atzerriko herrialdeetatik fosforo gutxiko burdinaren eskari handia
zetorrelako (burdin mota hori bikaina da altzairua Bessemer metodoaren bidez fabrikatzeko).
Hasieran, aire zabalean erauzten zuten burdina eta, minerala agortu ahala, lurpeko galeriak egiten
zituzten. Galeria batzuk itsasoaren azpiraino heltzen ziren. Ura sartzen zenez, galerietatik kanpora
ponpatu behar izan zuten.

Bazenekien...?



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.: 94-489.01.19
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

• Muskiz
Udala: 94-670.60.00
Liburutegiaren web orria (antzinako argazkien artxiboa):
www.muskiz.com/biblioteca/indexe.htm
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