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Aranguren
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Zeanuri

La Rioja

1

Ibarra

Txangorik ohikoena Gurutze
ospetsurako igoera da.
Horretarako bide bat baino
gehiago dago: Baias-Gorbeia,
Pagomakurre, Murua... Beste
ibilbide batzuetatik bidaiariak
pertsonen historiaren “aztarnak”, hala nola, dolmenak,

Zubiaur

Isilik eta naturarenganako begirunez paseatzekotan, Gorbeiak
bere aurpegirik naturalena erakutsiz eskertuko dizu. Hartara,
oreina, okil handia, baso igel
gorria... ikusi zein entzungo
dituzu.

H

Areatza

Bizkaiko zidorrak

Zidorrak

Distantzia

Iraupena

l

Orozko

Esparta
Kolorea

E

Zailtasuna

1

1. Lobantzo

2

2. Araneko Harria

5,6 km 1 ordu 45 min

3

3. Zastegi

8,3 km 2 ordu 40 min Ertaina-Baxua

4

4. Gallartu

2,7 km

5

5. Pagomakurre

6

6. San Justo

2,3 km

50 min

Handia

7

7. Atxurri

8,4 km 2 ordu 50 min

Ertaina

10,3 km 2 ordu 30 min Ertaina-Baxua

Artea

Ertaina

Arabako
Foru Aldundia
Hirigintza eta
Ingurumen Saila
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50 min Ertaina-Baxua

10,2 km 3 ordu

M

Zidorrak

Distantzia

Iraupena

Zailtasuna

1

1. Garrastatxu

5,4 km 1 ordu 40 min

Ertaina

2

2. Altube

7,2 km 1 ordu 55 min

Baxua

3

3. Baias-Gorbeia

4

4. Zárate

5 km 1 ordu 25 min

Ertaina

5

5. Murua

8,1 km 2 ordu 40 min

Ertaina

Llodio
Zeberio

6

6. Zubialde-Egillolarra 8,5 km 3 ordu 15 min Ertaina-Handia
7. Etxaguen

L

LOTURA: zidorren artean
DERIBAZIOA: zidorretik toki batera
HELBIDEA: zidorraren abiagunea

H

4 km 1 ordu 15 min
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Baso eta mendi larredietatik,
ibai eta latsen ondotik, eta harkaitzen artetik paseatuz, argi
eta garbi ulertzen da zergatik
den Gorbeia gaur natura eremu
babestua. Aldi berean, artatu
behar dela ulertzen laguntzen
du, etorkizuneko belaunaldiak
zidor horietatik ibiltzen direnean, naturazko balore guztiez
gozatzen segitzeko aukera izan
dezaten.

Bide zidorrak

araba

Gorbea (1.482 m)

Oderiaga (1.245 m)

10 km 3 ordu 15 min Ertaina-Handia
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Baxua

arabako isurialdea

Kolorea

Arabako zidorrak

iruinarriak, saroiak, ikaztegi,
errota eta txabolak ikusten
ditu.

Beraza

Urkiaga

Zidorrak

Gorbeiako Parke Naturalak
–Euskal Autonomia Erkidegoko
zabalena- barruan natura eta
kulturazko altxor ikaragarri
mordoa gordetzen ditu. 14
mendi zidorreko sareari esker
–batzuk eremu babestu honetako Arabako aldean hasten dira,
eta beste batzuk Bizkaikoaneremu babestu honetako paraje
ederrak aurkitzeko, flora eta
faunari behatzeko eta lurralde
honetan bizi izan ziren eta bizi
diren pertsonen tradizioak eta
kultura hautemateko aukera
eskaintzen diote ibiltariari.

H

San Martin

H

Sorrera: Parke Natural 1994ko ekainean izendatu zuten.
Azalera: 20.016 Ha. Kokapena: Araba eta Bizkaiko lurraldeen mugan.
Udalerriak: Zuia, Zigoitia eta Urkabustaiz udalerrietako lurrak hartzen
ditu Araban, eta Orozko, Zeanuri, Areatza, Zeberio eta Arteakoak
Bizkaian.
Helbideak: Gasteiztik N-622 errepidetik Murgiaraino, eta handik
Sarriara eta Arabako eremuko Parkeko Etxera.
Bilbo eta Gasteiz lotzen dituen N-240 errepidetik Areatzara joaten da.
Bizkaiko eremuko Parkeko Etxea Areatzan dago.
Altitudea: Punturik gorena Gorbeia mendiarena da, 1.482 m, eta behekoena Ziorraga eta Areatzakoa, 300 m besterik ez.
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Debekatuta dago

Zenbait aholku
Sua piztea eta
egurra ebakitzea
Motordun ibilgailuekin
ibiltzea, baimendutako
esparruetatik kanpo.
Edozelako zakarra
bertan uztea edo/eta
lurperatzea.
Aparkatzea, baimendutako zonetan izan ezik.
Naturako elementuak
hondatzea, aldatzea
edo/eta kentzea.

H

El Tocornal

• Txango bati ekin aurretik,
har ezazu informazioa ibilbidearen zailtasunari eta eguraldiaren iragarpenari buruz.
Parkeko etxeak eta langileak
zure zerbitzura dituzu.
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Markina

Gopegi

Manurga

Altube

Goiuri / Gujuli

Aretxaga
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Ondategi

Murgia
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Hozberoen koadroa

Ametzaga

Udazkena Negua
27,4
16,3
11,9
4,4

Olano

H

Izarra

Beluntza

Oro
Guillerna/Gilierna

Bitoriano
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Zarate

Sarria
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Eguraldiaren informazioa

Udaberria Uda
Batez besteko gorena 25,2
36,4
Batez besteko beherena 9,2
17,3

San Pedro

L

Etxaguen

• Isilik paseatzea eta animalien ohiturak ezagutzea
(prismatikoak badaramatzazu eta kolore biziko jantzirik
ez baduzu, errazagoa izango
zaizu animaliak behatzea).

Tresnak eta ibilgailuak
ibaietan, aintziretan edo
erreketan garbitzea.
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Bizkaiko zidorrak

1. Lobantzo mendi bidea

2. Araneko Harria zidorra

3. Zastegi zidorra

4. Gallartu zidorra

Mantzarragatik Gaztañazarretaraino

Urizarretik Araneko Harrira

Baleriagatik Egiriñaora

Altzagortatik Gorostiolara

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

10,3 km
2 ordu 30 min
Ertaina-baja

Ikuspegia

1100 m

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1000 m
900 m
800 m

5,6 km
1 ordu 45 min
Ertaina

Ikuspegia

1200 m

Bordak

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

8,3 km
2 ordu 40 min
Ertaina-baja

Belaustegi

1200 m

Bordak

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

2,7 km
50 min
Ertaina-baja

5. Pagomakurreko zidorra

6. San Justo Zidorra

7. Atxuri zidorra

Upoerrekatik Egiriñaora

Mandabidetik Pagomakurre zidorrera

Barazartik Egiriñaora

Algorta

1200 m

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

10,2 km
3 ordu
Baxua

Pagomakurre

1200 m

Ikuspegiak

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

2,3 km
50 min
Handia

Ikuspegia

Laritzak

1200 m

1200 m

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

8,4 km
2 ordu 50 min
Ertaina

1000 m
900 m

800 m

800 m

800 m

800 m

800 m

800 m

600 m

700 m

700 m

700 m

700 m

700 m

700 m

500 m

600 m

600 m

600 m

600 m

600 m

600 m

400 m

500 m

500 m

500 m

500 m

500 m

500 m

300 m

400 m

400 m

400 m

400 m

400 m

400 m

200 m

300 m

300 m

300 m

300 m

300 m
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Zidorra Mantzarragako auzunetik
irteten da, gorako pista batetik
helduta. Hasieran baserri zahar
eta ederrak ikusten dira, batzuk
arkitektonikoki interesgarriak.
Bidea pinu eta altzifreen landaketen artetik eta paisaia zoragarriez
gozatzeko aukera eskaintzen
duten eremu ireki eta zabaletatik
doa. Izan ere, ibilbidearen goialdean ikuspegi panoramiko bikainak daude, bai bailarenak bai
mendi lerro desberdinenak, esaterako, Salvada Mendizerra.
Ibilbidearen azkeneko zatia koniferen artetik doa, Berazaraino.

Gaztañazarreta
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200 m

10,3

Alternatibak:
Jaisten hasi eta berehala, 25
minutuan besterik ez Kolometa
mendiaren gailurrera (1.088 m)
heltzeko aukera dago.Behin gailurrean, Araneko Harriaren zidorretik jaistea dago, Urizarreko mendi
muinoan bi zidorrek bat egiten
baitute.

Urizar
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Distantzia kilometrotan

Orozkotik BI-3513 errepidea
hartzen da, eta handik lehenengo
Berazara eta geroago Sendegira
helduko zara. Azkeneko herria
baino lehenago ezkerretara dagoen bidexka batetik abiatuz, 40
minutuan Urizarreko mendi muinoaren gailurrera helduko zara,
non larredi berdeak eta zelai irekiak ikusteko aukera izango
dugun. Ezkerretara joanda Arno
mendien gailurretara iritsiko zara,
nondik lehenengo
Kurutzegaineren gainera helduko
zaren eta, handik minutu gutxira,
Kolometararen gailurrera (1.006
m). Mendi lerroari segituz,
Ubixetaren hegoaldeko magaletik
jaitsiko zara, Urkisiako saroiko
txaboletaraino heldu arte.
Txabolen hegoaldera Araneko
Harria dagoen mendi muino txikia

Araneko-Harria

3

4

Baleriaga

200 m

5,6

bereizten da. Urizarreko mendi
muinotik aurrera, zuhaitzak desagertu eta txilardi eta zohikatz
eremu txikiak nagusitzen dira.

0
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2
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Distantzia kilometrotan

Usabeletik pista batetik parkean
sartuko gara Baleriagatik, eta
Belaustegiraino autoz joan daiteke. Igoerak segitzen du
Austigarmin mendi muinoaren
gailurrera heldu arte. Hortik, eta
Ipergortako mendi muinoraino
larre eta borda paisaiaz gozatuko
dugu. Ondoren, eta Urratxaraino
jaitsi eta gero, Egiriñaora helduko
zara, hainbat txabola eta aterpe
dauden gorako zidorretik, pagadi
itzaltsu, harkaitz malkartsu eta
larre berdeen artean. Txilardi,
otadi eta irasailak, zohikatz
eremu txikiekin dira ibilbidearen
zatirik handienean nagusi den
landaredia.

Alternatibak:
Urizar mendi muinoan, ibilbidearen hasiera Lobantzo zidorraren
5,8 kilometroan dago. Gainera,
Kolometaren gailurrera igo baino
lehen, ezkerretara desbideratzen
da, mendi honen azpitik
Belaustegi alderaino zabaltzen
den zidorretik. Bestalde Araneko
Harritik Nafakorta mendiaren
goraino erraz hel zaitezke (1.017
m), bertize geodesikoa buruan
duena, hango ikuspegiez gozatzeko.

Egiriñao

4

5

7

8,3

Alternatibak:
Belaustegira heldu baino lehen,
seinale batek, ordubeteko ibilaldiaren ostean, Aldabideraino
helarazten zaituen pista zein den
adieraziko dizu. Aldabide paraje
izugarri ederra da, eta handik
Aitzkorriganeko haitz orratzak
ikusten diren. Oderiaga mendira
ere (1.243 m) igo zaitezke, 40
minutuan, Austigarmin mendi
muinoan eskuinetara hartuz.
Muino horretatik Baias ibaira ere
jaits zaitezke, Arlobi zubien aldean.

Araneko Harria

Mantzarragatik dagoen ikuspegia

6

200 m Altzagorta

Gorostiola

0
1
Distantzia kilometrotan

Zidorra Altzagortako astialdi
gunean hasten da, nora, 20
minutuko ibilaldiaren ostean,
Gallartuko auzunetik helduko
zaren, Itxinako mendigune harrigarria ikusgai duen malda arineko
pista batetik. Pinu arteko ibilbideari segituz, Itxinako karstetik
jaisten den ibaitxoa zeharkatu eta
bidegurutze batera helduko zara.
Eskuinetarantz doan trenbidea
Itxinako ate nagusi den Atxular
begiraino igortzen da. Ezkerretara
segituz, ehun urtetik gorako pago
motzeko basoa ikusten da eta,
metalezko barrera bat zeharkatu
ondoren, zidorra laritz landaketa
batean sartu eta berehala
Pagomakurreko zidorrarekin
lotzen da.

2

200 m
2,7

Alternatibak:
Gallartu zidorraren erdia-edo ibili
ondoren, eskuinetara Atxular
begirantz igotzen den pista dago,
50 minutuan iristeko moduan.
Pagomakurreko zidorrarekin lotzean, handik jarraitu eta Gorbeiako
gailurreraino hel zaitezke (1.482
m). Pagomakurreko astialdi gunetik harantzago ezkerretara
Atxebarriko pasabidea zeharkatzen duen San Justo zidorrarekin
bat egiten da. Oso malda handietatik jaitsi ondoren, San Justoko
baselizaraino helduko zara.

Austigarmin

Upoerreka
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4
Distantzia kilometrotan

Areatzatik abiatuta, San
Bartolome elizaren aurretik,
Pagomakurreraino eramango zaituen bide asfaltatua hartzen da.
Ibilbidearen zati bat autoz eginez
gero, Upomakatzako astialdian
uztea gomendatzen da, pistaren
hasieratik 3,6 kilometrora.
Pagomakurreko ostatutik
Arrabako zelaietaraino heltzen da.
Urkiek markatutako korridoretik
segituz, Aldapeko pasabideraino
heltzen da eta, eskuinetara, aterpe bat eta Elorriako iturburua
uzten dira. Behin pasabidea
zeharkatuta, Egiriñaoko pagadia
ikusten da, eta minutu gutxian
han zaude. Pagomakurreraino
pinu, laritz, haritz gorri eta
Lawson altzifreen landaketak ugariak dira; aurrerago larreak eta
pagoak dira nagusi.

Egiriñao
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200 m
10,2

Alternatibak:
Gallarta zidorrarekiko bidegurutzean eta handik zati luze batez
joan ondoren, ezkerretara ondo
seinalatuta dagoen eta Atxular
begiraino daraman zidorra hasten
da. Era berean, Egiriñaoko pagaditik irtenda, haizpitarte txiki bat
gainditzen da Aldamiñospeko
mendi muinora heltzeko. Beste
15 minutuko igoera gogorrean
azkenean gurutzeraino heltzen
da. Bestalde, Pagomakurreko
astialdi gunetik harantzago, ezkerretara eginez, Atxebarriko pasabidea zeharkatzen duen San
Justo zidorrarekin lotzen da. Oso
aldapa handietatik jaitsi ondoren,
San Justoko baselizara heltzen
da.

Atxularko begia

300 m
Mandabidea

0
Distantzia kilometrotan

San Justoko baselizatik, eskuineko
pistatik jarraituta eta aldapa gogorretatik ibili ondoren, eskuinetara
segitu behar den bidegurutzera
heltzen da. Gora segitu eta laritz
landaketa batera heldu baino
lehen pistatik irten eta malda
gogorretatik doan eskuinetara
dagoen zidorra hartu behar da.
Aurrerago Atxebarriko pasabidea
zeharkatzen duen galtzadara iristen da. Han adi egon behar da,
eta ez hartu landaketa barruan irekitako pistak, hegoalderantz doazenak. Pasabide honetatik ikuspegi zoragarriak daude. Handik gutxira, Itxinako karstaren gainetik
altxatzen den Lekanda mendia
agertuko da. Zidorrak goraka segitzen du pagadi, laritz, pinu eta
altzifre baso masen artean, artzainen txabola zuri baten parean,

Haginak

1100 m

700 m

100 m Mantzarraga

Interpretazio Zentroa
Zohikaztegia Saldropo

Senda Pagomakurre

200 m

1

2,3

Pagomakurreko zidorrera heldu
arte, izen bereko aterpea baino
100 m gorago.

Barazarko portutik Saldropoko
hezegunera (antzinako zohikaztegia, non egun Interpretazio Puntu
txiki bat dagoen) daraman hormigoizko pista hartzen da. Behin
hor, baso landaketez estalitako
aldapa handitik gora, Atxuriko
pasabideraino igotzen da.
Kareharrizko atari hori igaro
ondoren, eskuinetara jarraitu
behar da Aldamiñapeko aterpeetarako bidean larre harritarrak
zeharkatzen dituen pistatik.
Aterpeetara heltzean, zidor estu
bat hartu behar da, Aldamineko
iparraldeko paretatzar izugarri
handiaren oinean, Egiriñaoko
pagadiraino doana.

Alternatibak:
Behin Pagomakurreko gailurretik
jaisten diren zidorrera helduta,
Gorbeiako mendira igotzeko aukera dago. Horretarako, mendiko
larredien aldapa pikoak igo behar
dira. Gorbeiako mendi tontorrera
heldu baino lehen, Pagomakurreko
zidorraren eskuinetara, Lekanda
mendia uzten da (1.302 m).
Gailurreraino heltzeko lehenengo
Itxinan sartu eta gailur honetara
daraman bidea aurkitu behar da.

Arrabako zelaiak

Barazar

Egiriñao
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Distantzia kilometrotan

5

6
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8 8,4

Alternatibak:
Arimekortatik Errekasikuko aterpeetaraino doan pista bat har daiteke, eta gero Azero mendiraino
(967 m.) doan gailurren lerroari
jarraitu. Hemendik Arabako zidorren sarearekin lotzen da,
Harrobietako astialdi gunerantz
jaisten den pistan zehar.
Egiriñaoko pagaditik ere
Aldamiñospeko muinora igo daiteke eta hortik Gurutzeraino joan.

Hariztia San Juston

Aterpena Aldamiñapen

Arabako zidorrak

1. Garrastatxuko zidorra

2. Altube zidorra

3. Baias-Gorbeia pagadia

4. Zarateko zidorra

5. Murua zidorra

6. Zubialde-Egillolarra zidorra

7. Etxaguen zidorra

Katxabasotik Burbonara

Altubetik Burbonara

Parkeko Etxetik Gorbeiara

Zaratetik Pagazurira

Muruatik Gorbeiara

Muruatik Egillolarrara

Etxaguenetik Oketara

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

5,4 km
1 ordu 40 min
Ertaina

Ikuspegiak

1200 m

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

7,2 km
1 ordu 55 min
Baxua

Pagoak

1200 m

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

12,4 km
2 ordu 30 min
Baxua

Arkaraiko aterpea

1500 m

Arlobiko zubia

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1400 m
1300 m
1200 m

5 km
1 ordu 25 min
Ertaina

Ikuspegiak

1200 m

Oreinak

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1100 m
1000 m
900 m

8,1 km
2 ordu 40 min
Ertaina

Pagazuriko
aterpea

Tocornaleko hariztia

1500 m

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1400 m
1300 m
1200 m

8,5 km
3 ordu 15 min
Ertaina-Handia

1500 m

Muruako

errota

Asunkortako borda

Distantzia:
Denbora:
Zailtasuna:

1400 m
1300 m
1200 m

4 km
1 ordu 15 min
Baxua

1000 m
900 m

800 m

1100 m

800 m

1100 m

1100 m

800 m

700 m

700 m

1000 m

700 m

1000 m

1000 m

700 m

600 m

600 m

900 m

600 m

900 m

900 m

600 m

500 m

500 m

800 m

500 m

800 m

800 m

500 m

400 m

400 m

700 m

400 m

700 m

700 m

400 m

300 m

300 m

600 m

300 m

600 m

600 m

Katxabaso
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Distantzia kilometrotan

Baranbiotik, Ordago jatetxearen
parean, bidegurutze bateraino
doan pista hartzen da.
Eskuinetara jota, Garrastatxuko
baselizaraino heltzen da.
Errepidearen ezkerretara dagoen
pista hartu eta ordu laurdenean
Katxabasoko mendi muinora heltzen da. Aldapa handi batetik
gora doan pistari jarraituta,
Nafakortako oinetara heltzen da,
ordu erdi baino pixka bat gehiagotan. Bidegurutze batean, eskuinetarako bideari jarraitu eta handik gutxira Araneko Harritik datorren beste pista bat agertuko da.,
Zarratxirriaga izenez ezagutzen
den parajean. Orain bidea gailur
bidetik joaten hasi eta pagadia
agertzen da. Aginamendiko muinora heltzean hego-ekialderantz

Burbona

3

4

5

200 m Altube

5,4

gora segituz Altubeko zidorreraino
iritsiko da.
Alternatibak:
Zarratxirriagako bidegurutzetik
GR-12 har daiteke, Araneko
Harria zidorrarekin lotzeko.
Nafakortara ere bidegurutzera
heldu barik igo daiteke, igoera
pixka bat gogorragoa bada ere.
Ibilbidearen amaieran 2 bat km
jaits daiteke Baias-Gorbeia zidorrera heltzeraino, Aldarro izenaz
ezagutzen den parajean.

Amedianoko hariztia
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Altubeko portutik irteten den
bidea Txintxularra mendiaren
(845 m) inguruetaraino igotzen
da. Handik aurrera, ibilbideak
iparraldera egiten du, leunduz,
eta pagoak nagusi diren eremuan
sartzen da, 40 minutuan
Lekandai mendi muinora heldu
arte, nondik Baias ibaira jaisten
den bidea ikusten den. Oinez
jarraituz, eskuinetara Astaizeko
(923 m) mendi postontzia eskuinetara geratzen da, eta pagadi
erdian bi Burbona ageri diren kartela aurkitu arte segitzen da.
Letrak horiz dituena aukeratu
behar da, hau dioena: Burbona
1,1 km-ra. Gero zidorra adierazten duten zirkulu horiei jarraituz
jaitsi behar da, pagadia zeharkatuz Garrastatxu zidorreraino heldu
arte.

Burbona
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Zentrala

500 m
7,2

Alternatibak:
Lekandain kartel bat dago, ordu
erdian eta 2 kilometroan besterik
ez, Interpretazio Zentrora edo
Parkeko Etxera jaisten den zidorra adierazten duena. Hemen
Baias-Gorbeia zidorraren hasierarekin lotzen da. Ibilbidea amaitzean, beste kartel batek dio 2,7
kilometrora dagoen Aldarroraino
jaistea dagoela. Handik ere
Baias-Gorbeia zidorrarekin lotzen
da.

Gorbea
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Parkeko Etxetik (Murgiatik 3,5 kmra), Baias ibaiaren paralelo,
Arlobiko zubietaraino, leunki gora
doan pista hartzen da. Hortik
aurrera, ibilbidea bat-batean aldatzen da, eta txilardi, otadi, irasail
eta larredien artean igotzen da.
Lehenik eta behin, Gorrostianon
dauden txaboletara heltzen da.
Ondoren Menoioko txabola atzean
utzi eta igoeraren amaierara heltzen da, non ikuspegi panoramikoak gero eta ikusgarriago bihurtzen
diren, Itxinako mendigune karstikoa nabarmenduz. Horrela,
Gurutzera heltzen da.
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pista bat irteten da, nondik ordu
erdian besterik ez Altubeko zidorrarekin lot daitekeen. Burbonara
ere igo daiteke, Aldarroko etxearen
ezkerraldetik pista hartuz. Gainera,
hasi eta 4,9 kilometrora,
Gorrostianora ordu laurdenean
igotzeko bidezidorra dago.
Bestalde, Arlobiko zubietatik, 30
minutu oinez eginez Garrastatxuko
zidorreraino hel daiteke, Indusi
izenez ezagutzen den parajetik, eta
ordu bete luzean Arlobitik
Zastegiko zidorrera heltzen da,
Austigramin izenez ezagutzen den
parajean.

Alternatibak:
Parkeko Etxera heldu baino pixka
bat lehenago, ezkerretara, baso

Altubeko pagadia

200 m La Llana

Zubia Larreakorta ibaian
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Zarateko herriko harraskatik La
Llanaraino igotzen den pista bat
hartzen da.
Gorbeiako tontorra ikusteko aukera eskaintzen duen jaitsiera laburraren ondoren, Lezaldi gainera
igotzen da berriro. Ondoren,
Errentigaran mendi muinoaren
gailurrera iristen da, non beste
bidegurutze bat agertzen den, ez
zaio jaramonik egin behar eta pistatik gora jarraitzen da. Aldapa
motz eta pikoa gainditu eta
zuhaiztiak utzi ondoren,
Iturrikianoko mugarriko mendi
muinora heltzen da. Aurrean
Araza mendia ageri da, igo zein
eskuinetik ingura daitekeena.
Geroago, Pagazurin, Gorbeiako
gailurreraino daraman Murua

Pagazuri
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500 m
5

zidorrarekin lotzen da. Ibilbidean
ameztiak dira nagusi eta, eremu
zabaletan, larreak eta txilardiak.
Alternatibak:
Iturrikianotik Araza mendi tontorreraino (1.138 m) 50 minutuko
ibilaldiaren ostean hel daiteke.
Murua zidorrari beste ordu betez
segituz Gorbeiako gurutzeraino
igo daiteke (1.482 m).

Errentigaran

Murua
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Ibilbidea Parratxi izenez ezagutzen den eta Harrobietako astialdi
gunera daraman errepidearen
ondoan dagoen aparkaleku txikitik irteten den baso pistan hasten
da, Muruako herria igaro eta
berehala. Handik metro gutxira
bidegurutze bat dago, eskuineko
bidea, gorantz doana hartu behar
da, haritz eder eta zaharren artean. 20 bat minutura, barrera bat
igaro eta paisaia zeharo aldatzen
da, larredi eta txilardi eremuan
sartzeko. Pistak gora egin eta
Baltzolagan zapalda batera heltzen da. Ondoren Gonga izenez
ezagutzen den gorapen bigarrendarra igotzen da. Handik 20 bat
minutura Zarateko zidorrarekin
lotzen da.
Bideak garaiera hartzen du, etengabe eta, bidegurutze batean,

Gorbea
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pago eremuan, ezkerreko bidea
hartzen da. Handik minutu gutxira, Pagazuriko postontzitik gertu
igaro ondoren, Arrorianoko gailurrera eta Gorbeiako gainera heltzen da.
Alternatibak:
Oinez 20 minutu egin ondoren,
eta metalezko barrera bat zeharkatu eta gero, Zubialde zidorrarekin lotzen da. Zidor horretara
heldu eta berehala Muruako errota dago, guztiz zaharberrituta.
Gainera, Peña Rotako mugartean,
eskuinetara bide bat haste da,
Zubialde-Egillolarra zidorrarekin
lortzen duena, Harrobi zaharretako astialdi gunetik gertu.

Txilardia Arrorianon

300 m

500 m Murua

8,1
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Zubialde-Egillolarra zidorra
Muruako Harrobietako astialdi
gunera daraman errepidearen
ondoan dagoen aparkaleku txiki
batean hasten da. Hortik, eta 3,2
kilometro egin ondoren, Azero
mendiraino igo daiteke.
Harrobietako astialdi gunera
heldu baino 200 m lehenago,
ezkerretara, baso bide bat hartzen
da, Asunkortako txabolaraino
heltzen dena. Hemen bidea bitan
banatzen da, eta ezkerretakoa
hartu behar da urtegietarako jaisten den mendi lerroarekin lotu
arte, horrela Zubialdeko amildegira heltzeko. Beste bidegurutze
batean ezkerretara egingo da
berriro, pagadien eta txabola eta
ikaztegien artean ibiltzeko.
Aldapa gogorra igo eta gero,

Ikuspegiak

1100 m

800 m

200 m

Gastainondoak

1200 m

Egillolarra
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200 m

8,5

Egillolarrako txaboletara heltzen
da eta, pixka bat gorago, izen
bereko iturria dago.
Alternatibak:
Bizkaiko aldeko zidorren
Sarearekin lotzea badago.
Horretarako, Azerotik Bizkaiko
Atxuriko zidorrarekin batzen den
pista hartu behar da. Bestalde,
lehenengo harrobian pista bat
hartu eta 2,5 kilometroan
Etxagueneko zidorrarekin lotzen
da. Beste aukera bat
Mairuelegorretako Kobazuloak
ikustera joatea da, Egillolarra
zidorretik eskuinetara dagoen saihesbidea hartuta, 2,6 kilometroko
igoera luzearen ostean.

Egillolarra

Etxaguen
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Etxaguen herritik abiatuta, minutu gutxian Parkearen mugetara
heltzen da, nondik hasieran haritz
hostotsuen eta gaztainondo
basotxoen artean doan zidorra
hasten den. Alderik irekienetatik
Zubialde bailara eta Gorbeiako
mendigunearen paisaia harrigarriak argi eta garbi ikusten dira.
Ganaduarentzako lehenengo itxiturak igaro eta gutxira, eskuinetara adierazitako saihesbidea hartu
behar da. Gaztainondo landaketa
batetik irten ondoren, ezkerretara
egin behar da, Azkorreko pinugorrien pinudiari segituz eta jada
Oketa mendiari aurre eginez.
Hurrengo bidegurutzean eskuinetara jo behar da, eta jada ikusten
dira, alderik gorenean, haritz kandugabeak pago eta ametzekin

Oketa
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nahastuta dauden baso handiak
ikusten dira. Bien bitartean, txilardi eta irasailak dauden larredien eremu zabalera heltzen da.
Igoera leun baten ondoren, gailurrera heldu eta panoramika ederrez gozatzen da.
Alternatibak:
Lehenengo bidegurutzean, ezkerretara, Azkorreko pinudia inguratuz, 2,5 kilometroko baso bidean
zehar Harrobietara heltzen da.

Oketa

