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Fitxa teknikoa
• Arrigorriaga-Mendikosolo Barrena parkea-Beteluri-Abusu
• Bizikleta Plan Nagusiko Nerbioi-Ibaizabal ardatza
• Ibilbidea: 9,5 km
• Gutxi gorabeherako denbora, geldialdiekin: ordubete eta erdi
• Zailtasuna: ertaina-txikia (ibilbidearen zati bat errepidea da)
• Zirkulazioa: urria
• Gomendatutako bizikleta mota: edozein

8. Ibilbidea
Arrigorriaga > Abusu

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.

Bizkaia bizikletaz
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Nola heldu

Ibilbide-bilduma honetan ohikoa den legez, ibilbide honen abiaburua garraio publikoan gure bizikletarekin joan
gaitezkeen leku bat da: Arrigorriagako tren-geltokia. Esan gabe doa bertaratzeko garraiobiderik egokiena trena
dela.

0 km: Arrigorriaga

Geltokiaren aurrean aldapa bat aurkituko dugu. Gainaldean udalerriko kale nagusietako bat dago: Urgoiti
pasealekua. Aurrera egingo dugu kale horretatik, trenbidea eskuinaldean utzita. Trenbidearen eta pasealekuaren
artean herriko arte-ondareko bi eraikin eder daude: Etxetzarra eta Barua dorrea (Gazteentzako Informazio
Bulegoa eta Kultura Etxea hurrenez hurren). Haien ondoan parke eder bat dago. Bertako haritz zaharrak
Arrigorriagaren erdialdeak azken hamarkadetan izandako bilakaeraren lekukoak dira.

Aurrera jarraituko dugu, pedalei lasai eraginez. Parketik hurbil, gure ezkerraldean, udaletxearekin topo egingo
dugu, plaza batean. Gizarte eta Kultura Etxea ere aurkituko dugu plaza horretan. Hortik hurbil, Lehendakari
Agirre parkeko pergolaren ondoan, altzairuzko eskultura bat dago. Miguel Angel Antolin Leriak egin du, 2003ko
martxoan Galdakaon auto batek harrapatu zituen herriko bi zikloturista oroitarazteko (Jose Luis Moja eta Jose
Manuel Toribio) eta, hedaduraz, bizikleta gainean bizia galdu duten pertsona guztien omenez. Plazari bizkarra
emanez, Andra Maria Magdalenaren parrokia dago, herriko erlijio-eraikinik garrantzitsuena. Merezi du barrura
sartzea, tenpluari izena ematen dion zurezko tailua ikustera. XVIII. mendekoa da eta, elezaharraren arabera,
Parisko Sainte Marie Madeleine elizarako egin zuten. Santaren irudia hain da adierazkorra, ezen garai hartako
agintariak elizatik kentzeko zorian egon baitziren, fededunentzat ausartegia iruditzen zitzaielako.

Aurrera jarraituko dugu bertaraino eraman gaituen kaletik. Eliz atariaren aurretik igaro bezain laster, bidegurutze
batera helduko gara. Eskuinaldeko errepidea hartuko dugu. Berehala, stop seinale batek geldiarazi egingo gaitu.
Berriz ere eskuinetara jo, eta trenbidearen azpitik pasatuko gara. Barua kalean, ezkerretara doan bigarren bidea
hartuko dugu. Bidegurutzea jendeak Albizu baserria deritzon harrizko etxetzar dotore baten alboan dago. Gaur
egun, Arrigorriagako biztanleen ehuneko bat baino gutxiago aritzen dira nekazaritzan eta abeltzaintzan.
Horregatik, iraganeko bizimoduaren oroigarri bizidun horrek gure arreta merezi du. Garai hartan, bazkaz
zamatutako idi-orgak ziren inguru horietako ibilgailu nagusiak, larruzko aulkia zuten bizikleta aldagailurik
gabekoekin batera. Aldapa behera hasi da! Lehen biribilgunean, Landaederragako Kristo Santuaren baselizarantz
joko dugu. Hilerriaren alboan dago. Hor, geldialditxo bat egingo dugu, arnasa hartzeko.

Ibilbide honetan ia hamar kilometro egingo ditugu
bizikletaz, Arrigorriagatik Abusuraino. Hasieran, aldapa
gogorra igo beharko dugu, baina gure nekeak saria
izango du: Mendikosolo Barrena parke ederra.
Ibilbideko lekurik garaienean Beteluriko ur-araztegia
aurkituko dugu. Hortik, ibilbidea Bilborantz jaisten
da, Ollargan-Montefuerte parkearen ondotik. Ibilbidea
labur samarra denez gero, txangoa luzatzeko aukera
batzuk emango dizkizuegu.
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1,5 km: Arrigorriaga-Mendikosolo Barrena parkea

Biribilgunera itzuli, eta aurrera jarraituko dugu, Bilboranzko
norabidean. Jaitsiera leunagoa da hor. Beste biribilgune batetik
igaro, eta atzean utziko dugu Arrigorriaga Institutua. Pagasarri
mendiak mendebaldeko mazela erakusten digu, berde iluna intsinis
pinuen koloreagatik. Aspaldi igaro zen zuhaitz autoktono hostotsuek
mendi-hegal horiek janzten zituzten garaia. XVI. mendetik XVIII.
mendera bitartean, mendiak ezin izan zuen jasan siderurgiarako
eta ontzigintzarako egur-eskari izugarri handia. Pagasarri biluzik
geratu zen. Gaur egun mendia babesten duten zuhaitz gehienak
XX. mendean landatutakoak dira.

Errepidea A-68 autobide zaratatsuaren gainetik igarotzen da. Zubia
zeharkatu bezain laster, ezkerretara joko dugu, Mendikosolo Barrena parkerantz jaisten den errepide
batetik. Parkean sartuko gara. Bertako ekosistema nagusia basoa da. Mota askotako zuhaitzak ikusiko
ditugu: haritzak (kandugabeak, amerikarrak eta kandudunak), gaztainondoak, lizarrak, gereziondoak, arteak,
haltzak, hurritzak, astigarrak eta sasiakaziak. Landaredia oso oparoa da, eta animalia ugari ere badaude,
hala nola orkatzak, lepazuriak, katajinetak, erbinudeak, azeriak, trikuak, katagorriak eta basurdeak, baina
zorte handia beharko dugu haietakoren bat ikusteko. Izan ere, parkean bizi diren ugaztunak oso iheskorrak
dira, eta haietako asko gautarrak. Errazagoa da aintziran igeri ibiltzen diren ahateak, zisneak eta antzarak
ikustea. Eta, agian, txantxangorri maitagarriren bat hurbilduko zaigu, gure ogitartekoaren apurrak jatera.

Batzuetan, egunkaria irakurtzean, ez da zaila pentsatzea gizakia ukitzen duen guztia hondatzeko gai dela,
Midas erregearen alderantziz. Aske uzten dugunean edo laguntzen diogunean naturak lehengoratzeko
duen gaitasunarekin soilik pareka daiteke berezitasun lotsagarri hori. 1980. urtera arte dinamita-fabrika
bat egon zen orain parkea dagoen lekuan, eta gaur egun jende asko ibiltzen da bertan. Hori kontuan izanik,
inguru horretako aniztasun biologikoa zinez harrigarria da, Ama Naturak bera errespetatzen ez dutenei
pikutara joateko egiten dien keinu nabarmena.

Ziur aski, XII. mendean Abrisketako San Pedroren baseliza eraiki zutenek ez zeukaten guk bezain argi
ingurumena zaintzea garrantzi handikoa dela, baina, inondik ere, haien bizimodua gurea baino askoz ere
begirunetsuagoa eta iraunkorragoa zen. Ez da erraza parketik haraino iristea, eta ezinezkoa bizikletaz
joatea. Ura aintzirara isurtzen duen errekaren ondoan sortzen den bidezidor bat sigi-saga igotzen da tenplu
txiki horretara, eta, nahi izanez gero, oinez joan gaitezke haraino. Nolanahi ere, merezi du bizikletaz
aintziraren itzulia egitea.

4 km: Mendikosolo Barrena parkea-Beteluri

Parkeari agur esan, eta errepidera itzuliko gara. Bilborantz jarraituko dugu. Zenbait metro aurrerago,
egunen batean Arrigorriagaraino iritsiko den bidegorri bat aurkituko dugu ezkerraldean. Bere ezaugarriak
direla eta, “bizikletentzako espaloi-pista” du izen teknikoa. Segurtasunez eta lasai joango gara bidegorritik,
errepide zati horretan askotan azkarregi doazen ibilgailu
motordunetatik babesturik.

Asfalto gorriak Beteluriko edateko uren araztegiraino eramango
gaitu. Egunero, milaka litro ur iristen dira araztegira, Zadorrako
urtegietatik. Araztu ondoren, milioi bat biztanletik gora baliatzen
dira ur horretaz. Ura funtsezkoa da biziarentzat, baina, mundu
zabalean, milioika pertsona edateko urik gabe bizi dira, eta milaka
hezegune arriskuan daude, bertako landare eta animalia askorekin
batera. Ura, beraz, ez da kontsumorako ondasuna, ezin hobeto
zaindu eta iraunarazi behar dugun baliabide urria baizik.

6 km: Beteluri-Ollargan

Bidegorriaren amaierara iritsita, berriz ere aurre egin beharko diogu ibilgailu
motordunen zirkulazioari. A-68 autobidearen gaineko beste zubi bat zeharkatuko
dugu. Txangoa luzatu nahi baduzue eta aldapa gogorrei beldurrik ez badiezue,
ibilaldi polita egin dezakezue Buiagoitiraino, eskuinaldeko zubiaren beste aldean
hasten den bidetik. Ollargan-Montefuerte parkeraino iritsiko zarete, eta 7.
ibilbidea har dezakezue han.

Besteok jaisten hasiko gara. Bidegurutzearen ondoan iturri bat dago, geldialditxo
bat egiteko leku ezin egokiagoa udako hilabeteetan. Errepidea bizkor jaisten
da haran estuan behera, Pagasarri eta Malmasin mendien artetik. Horrelako

bide zatietan, balazta gehiegi erabiltzen ez badugu eta azkar samar jaisten bagara, seguruago ibiliko gara
erreiaren erditik. Horrela, ikuseremu nahikoa badute eta beste erreia libre badago soilik aurreratuko gaituzte
autoek. Beherantz bizkor goazela, atzean utziko dugu Buia auzoa, eta ibaiertzeko baso eder bat, A-8 autobidearen
azpitik igarotzen hasiko garen lekuan bertan. Autobidearen azpitik pasatu bezain laster, aldapa txiki bat igo
beharko dugu, Madril eta Bilbo lotzen dituen trenbidearen gainetik igarotzeko. Luze gabe, errepidearen albotik
doan lurrezko bide txiki bat ikusiko dugu, eskuinaldean. Hortik jarraituko dugu, berriro ere pedalei lasai eraginez.
Aparkaleku batera helduko gara. Eskuinaldean Ollargan-Montefuerte parkea dugu, gure kilometro-kontagailuaren
erregistroa handitzeko leku egokia. Nahi izanez gero, Basauriraino ere joan gaitezke, 7. ibilbideari jarraituz.

8,5 km: Ollargan-Abusu

Arrigorriagako Ollargan auzoa meatzari-herrixka izan zen garai batean. Hipotesi batzuen arabera, Arrigorriaga
izena (“harri gorrien lekua”) hortik ikus ditzakegun mendietan zegoen burdinaren koloretik dator. Beste hipotesi
batzuen arabera, ordea, izenaren jatorria Padurako gudua da (IX. mendea). Gudu hartan, Lope Fortun Bizkaiko
lehen jaunaren eta Santxo Estigiz Durangoko jaunaren soldaduek leondarren odolaz tindatu zuten gudu-zelaia.
Bizkaiko historiaren atal garrantzitsuak dira biak: aberatsen arteko guduak –historia idazten dutenen gairik
gogokoena, nonbait– eta iragan mendean agortutako meatzeak.

Ollargan gure eskuinaldean utzita, Abusurantz jarraituko dugu, lehengo errepide beretik. Biribilgune batera
heldu, eta aurrera jarraituko dugu. Errepideak Ibaieder parkea inguratzen du, ibaiaren ertzetik. Zenbait metro
aurrerago, zabuak dauden leku batetik igaro ondoren, ezkerretara jiratuko dugu. Artzain Onaren eta Santa
Teresa Jesus Haurrarenaren eliza aurkituko dugu han. Garai batean, zinema bat zegoen tenpluaren atzealdeari
itsatsirik. Auzokoek kontatzen dutenez, Alderdi Komunista legeztatu zutenean, hor egin zuen lehen mitina.
Bizimodua aldatu egiten da, gero eta jende gehiago joaten da saltoki-gune handietara, eta denda txikiak
desagertzen ari dira. Bilboko auzoetako beste asko bezala, zinema hori ere eraitsi egin zuten, 2006ko abuztuan,
Abusuko tren-geltoki berria egiteko. Hain zuzen ere, tren-geltokira joango gara gu. Berriro ere eskuinetara
jiratuko dugu, Zamakola kaletik. Berehala, eskuinetara doan
lehen kalea hartu eta, zenbait metroz aldapa leun batetik jaitsi
ondoren, tren-geltokia ikusiko dugu. Ibilbidearen amaiera da.
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direla eta, “bizikletentzako espaloi-pista” du izen teknikoa. Segurtasunez eta lasai joango gara bidegorritik,
errepide zati horretan askotan azkarregi doazen ibilgailu
motordunetatik babesturik.

Asfalto gorriak Beteluriko edateko uren araztegiraino eramango
gaitu. Egunero, milaka litro ur iristen dira araztegira, Zadorrako
urtegietatik. Araztu ondoren, milioi bat biztanletik gora baliatzen
dira ur horretaz. Ura funtsezkoa da biziarentzat, baina, mundu
zabalean, milioika pertsona edateko urik gabe bizi dira, eta milaka
hezegune arriskuan daude, bertako landare eta animalia askorekin
batera. Ura, beraz, ez da kontsumorako ondasuna, ezin hobeto
zaindu eta iraunarazi behar dugun baliabide urria baizik.

6 km: Beteluri-Ollargan

Bidegorriaren amaierara iritsita, berriz ere aurre egin beharko diogu ibilgailu
motordunen zirkulazioari. A-68 autobidearen gaineko beste zubi bat zeharkatuko
dugu. Txangoa luzatu nahi baduzue eta aldapa gogorrei beldurrik ez badiezue,
ibilaldi polita egin dezakezue Buiagoitiraino, eskuinaldeko zubiaren beste aldean
hasten den bidetik. Ollargan-Montefuerte parkeraino iritsiko zarete, eta 7.
ibilbidea har dezakezue han.

Besteok jaisten hasiko gara. Bidegurutzearen ondoan iturri bat dago, geldialditxo
bat egiteko leku ezin egokiagoa udako hilabeteetan. Errepidea bizkor jaisten
da haran estuan behera, Pagasarri eta Malmasin mendien artetik. Horrelako

bide zatietan, balazta gehiegi erabiltzen ez badugu eta azkar samar jaisten bagara, seguruago ibiliko gara
erreiaren erditik. Horrela, ikuseremu nahikoa badute eta beste erreia libre badago soilik aurreratuko gaituzte
autoek. Beherantz bizkor goazela, atzean utziko dugu Buia auzoa, eta ibaiertzeko baso eder bat, A-8 autobidearen
azpitik igarotzen hasiko garen lekuan bertan. Autobidearen azpitik pasatu bezain laster, aldapa txiki bat igo
beharko dugu, Madril eta Bilbo lotzen dituen trenbidearen gainetik igarotzeko. Luze gabe, errepidearen albotik
doan lurrezko bide txiki bat ikusiko dugu, eskuinaldean. Hortik jarraituko dugu, berriro ere pedalei lasai eraginez.
Aparkaleku batera helduko gara. Eskuinaldean Ollargan-Montefuerte parkea dugu, gure kilometro-kontagailuaren
erregistroa handitzeko leku egokia. Nahi izanez gero, Basauriraino ere joan gaitezke, 7. ibilbideari jarraituz.

8,5 km: Ollargan-Abusu

Arrigorriagako Ollargan auzoa meatzari-herrixka izan zen garai batean. Hipotesi batzuen arabera, Arrigorriaga
izena (“harri gorrien lekua”) hortik ikus ditzakegun mendietan zegoen burdinaren koloretik dator. Beste hipotesi
batzuen arabera, ordea, izenaren jatorria Padurako gudua da (IX. mendea). Gudu hartan, Lope Fortun Bizkaiko
lehen jaunaren eta Santxo Estigiz Durangoko jaunaren soldaduek leondarren odolaz tindatu zuten gudu-zelaia.
Bizkaiko historiaren atal garrantzitsuak dira biak: aberatsen arteko guduak –historia idazten dutenen gairik
gogokoena, nonbait– eta iragan mendean agortutako meatzeak.

Ollargan gure eskuinaldean utzita, Abusurantz jarraituko dugu, lehengo errepide beretik. Biribilgune batera
heldu, eta aurrera jarraituko dugu. Errepideak Ibaieder parkea inguratzen du, ibaiaren ertzetik. Zenbait metro
aurrerago, zabuak dauden leku batetik igaro ondoren, ezkerretara jiratuko dugu. Artzain Onaren eta Santa
Teresa Jesus Haurrarenaren eliza aurkituko dugu han. Garai batean, zinema bat zegoen tenpluaren atzealdeari
itsatsirik. Auzokoek kontatzen dutenez, Alderdi Komunista legeztatu zutenean, hor egin zuen lehen mitina.
Bizimodua aldatu egiten da, gero eta jende gehiago joaten da saltoki-gune handietara, eta denda txikiak
desagertzen ari dira. Bilboko auzoetako beste asko bezala, zinema hori ere eraitsi egin zuten, 2006ko abuztuan,
Abusuko tren-geltoki berria egiteko. Hain zuzen ere, tren-geltokira joango gara gu. Berriro ere eskuinetara
jiratuko dugu, Zamakola kaletik. Berehala, eskuinetara doan
lehen kalea hartu eta, zenbait metroz aldapa leun batetik jaitsi
ondoren, tren-geltokia ikusiko dugu. Ibilbidearen amaiera da.
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Abrisketako San Pedroren baselizaren hegoaldeko murruan dagoen erdi-puntuko ate
hormatuaren arkuartean bi modiloi daude, hareharriaren gainean altuerliebean eginak. Tenpluko
apaingarri figuratibo bakarrak dira. Ondoen kontserbatu denari San Pedroren Koitoa esaten
dio jendeak, eta eszena erotiko bat dauka: bikote bat besarkaturik maitasuna egiten. Besteak,
nonbait, dantza pagano bat erakusten du. Erliebe horien jatorriari buruzko iritzi desberdinak
daude. Inondik ere, logikoena tesi tradizionala da: ikonografia erromaniko moralizatzaileko
irudiak dira. Horren arabera, erliebeetan lizunkeria eta dantza ageri dira, arima limurtu eta
Jainkoarengandik urruntzen duten bi plazer fisiko. Garaiak aldatu egiten dira.

Gure ibilbidearen gehiena Arrigorriaga udalerriaren mugen barruan dago. Bere garaian, Uribeko Merindadeko
elizate horri 39. eserlekua zegokion Gernikako Batzar Nagusietan, eta garrantzi handia izan zuen eskualdean.
Arrankudiaga, Basauri, Zaratamo eta Alonsotegi udalerriak parrokia horretakoak ziren. 1876an, Euskal Herriko
foruak ezeztatu zituztenean, Arrigorriagatik banandu ziren.

Arrigorriagan bisitatu ditugun hiru tenpluak zorigaiztoko urte haien lekuko mutuak izan ziren. Kondairak dioenez,
Andra Maria Magdalenaren parrokia IX. mendean fundatu zuten, baina jatorrizko eraikinetik ez da ezer
geratzen. Landaederragako Kristo Santuaren baseliza, berriz, 1655. urtean fundatu zuten, eta orduz geroztik
hainbat aldiz berreraiki dute. Gurutze moztuaren forma du. Baselizek ohi duten baino askoz handiagoa da, baina
soiltasun handikoa. Arrigorriagako tenplurik garrantzitsuena Abrisketako San Pedroren baseliza da. Bizkaian
osorik iraun duten tenplu erromaniko bakanetako bat da. XII. mendean eraiki zuten, eta Bizkaiko zaharrena da.
Eraikitzeko, oso garai desberdinetako materialak erabili zituzten: hilarriak, erromatar epigrafeak... Hala, bere
historia luzean zehar, tenpluak mota askotako elementuak hartu ditu, hala nola erromatarrak, paleokristauak,
bisigotikoak, mozarabiarrak, asturiarrak eta erromanikoak. Ziur aski, baseliza biztanle gutxiko landa-komunitate
batena zen. VII. edo VIII. mendeko eraikin bisigotiko baten gainean eraiki zuten, gutxi landutako harri irregularrak
erabiliz.

Ibilbideko laugarren erlijio-eraikina Abusun dago. Artzain Onaren eta Santa Teresa Jesus Haurrarenaren
eliza da. Basterrak eraiki zuen, 1931n, Santa Isabelen baselizaren gainean. Baseliza hori desagertu egin da, baina
auzoak haren izena darama oraindik. Bitxikeria gisa, presbiterioko aulkiteria Derioko seminarioan egon zen lehen.

Bere 673 metroko garaieratik gure ibilaldia zaindu
duen Pagasarri mendia inguru horretako mendirik
ezagunenetako bat da. Ganekogortako
mendigunean dago, Bizkaiaren eta Arabaren
artean. Bizkaiko beste mendi asko bezala,
Pagasarri haritz, arte eta pagoen baso zabala izan
zen garai batean, eta egurrez, fruituz eta ehizaz
hornitu zituen bertako lehen biztanleak. Aurkikuntza
arkeologikoei esker jakin dugu Brontze Aroan
artzaintza hasi zela inguru horretan. Orain arte
iraun du, eta eragin handia –baina ez beti ona–
izan du paisaian. XVI. mendetik XVIII. mendera
bitartean, siderurgiaren eta ontzigintzaren
garapenak ekarritako egur-eskari neurrigabeak
erabat gainditu zuen gure basoen lehengoratze-ahalmena. Eta Pagasarri ez zen salbuespena izan. Gainera, Lehen
Karlistaldian hainbat sute jasan zituen. Gailurretik hurbil dauden elurtegiak garai hartan egin zituzten, eta duela
gutxi zaharberritu dituzte. XIX. menderako, Pagasarrik bere baso-aberastasun guztia galdua zuen, eta paisaia
atsekabegarria zen. Mende horren erdialdean eta, batez ere, XX. mendeko lehen hamarkadetan, zuhaitz asko
landatu ziren, gehienbat intsinis pinuak, eta orduan sortu zen gaur egungo paisaia. XIX. mendearen amaieran,
mendizaletasuna hedatzen hasi zen. Garai hartan bazegoen mendiez eta inguruneaz arduratzen zen jendea, mendia
osasunaren eta ongizatearen iturritzat zeukana. Orduz geroztik, “Paga” –horrela ere esaten baitiote herritarrek,
maitasunez– gure lurraldeko mendirik ibilienetako bat da, eta, gizakion presio handia jasaten duen arren, garrantzi
handiko naturagunea da, hala biologiari nola kulturari dagokionez.

Zalantzarik gabe, Mendikosolo Barrena parkea aberastasun horren erakusgarri paregabea da. Hainbat motatako
basoak aurkituko ditugu bertan. Haietako batzuek Historiaurreko Europara garamatzate, aizkora, sua eta abereen
ebakortzak agertu aurreko garaira. Ezinezkoa da parkeko biztanle guztiak aipatzea, ezin ugariagoak baitira: triku
lotsatia –arantzazko bola bihurtzen da etsaiengandik babesteko!–; azeri maltzurra –oportunisten erregea–;
lepazuria, erbinudea eta beste mustelido batzuk; urubiak, zapelatzak eta bestelako hegazti harrapariak; eta beste
asko. Eta ezin ditugu ahaztu Schreiber muskerra eta karramarro autoktonoa, Espezie Mehatxatuen EAEko Katalogoan
baitaude.

Nahitaez, parke bat egiteak berekin dakarren giza presioak eragina du naturan. Horregatik, naturaz gozatu nahi
badugu, mendira joaten garenean, kontu eta begirune handiz jokatu behar dugu, gure botak bere aztarna utzi baino
askoz ere lehenagotik bertan bizi ziren animaliei eta landareei ahalik eta kalterik txikiena egiteko.
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landatu ziren, gehienbat intsinis pinuak, eta orduan sortu zen gaur egungo paisaia. XIX. mendearen amaieran,
mendizaletasuna hedatzen hasi zen. Garai hartan bazegoen mendiez eta inguruneaz arduratzen zen jendea, mendia
osasunaren eta ongizatearen iturritzat zeukana. Orduz geroztik, “Paga” –horrela ere esaten baitiote herritarrek,
maitasunez– gure lurraldeko mendirik ibilienetako bat da, eta, gizakion presio handia jasaten duen arren, garrantzi
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Nahitaez, parke bat egiteak berekin dakarren giza presioak eragina du naturan. Horregatik, naturaz gozatu nahi
badugu, mendira joaten garenean, kontu eta begirune handiz jokatu behar dugu, gure botak bere aztarna utzi baino
askoz ere lehenagotik bertan bizi ziren animaliei eta landareei ahalik eta kalterik txikiena egiteko.

AA
h
AbAA
h
A



RUTA 8 EUSK.FH9 15/2/07 16:34 Pagina 6 

Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

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

Arrigorriaga
• Udala: 94-402.02.00

Web: www.arrigorriaga.org

Bilbo
• Udala: 94-420.45.00
• Turismo-bulegoa: 94-479.57.60

Web: www.bilbao.net
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