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ZARAIAKO PAISAIA 
KARSTIKOA

DEGURIXA ETA KURUTZEBARRI
TESTU ETA ARGAZKIAK

Mikel Arrizabalaga
(Donostia-Eibar, 1957)

Egunkaria,  Berria eta 
Gara egunkarietan, Pyre-
naica, Euskal Herria eta 
Nora aldizkarietan eta 
Euskadi Irratian men-
diarekin zerikusia duten 
makina bat artikulu eta 
kolaborazio egin ditu. 
Euskal Herriko mendietan 
ez ezik, Pirinioak, Alpeak, 
Atlas eta Himalaiako 
mendietan ibilia da.
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Jakina da Gipuzkoa lurralde txikia eta mendi-

tsua dela. Bertan goititzen diren mendien ton-

torren eta haranen hondoen artean dauden 

desnibelak handiak dira, eta horren ondorioz, 

oso lurralde karstikoa da. Gipuzkoako eskual-

de karstikoek 480 kilometro karratu dituzte 

guztira, 130 mendigune txikietan, eta beste 

350ak lau mendigune nagusienetan: Izarraitz, 

Aralar, Aizkorri-Aratz eta Hernio. Zaraiako 

mendilerroak, Altzania, Aratz, Aizkorri, Urkilla 

eta Elgearekin batera, Aizkorri-Aratz Natura 

Parkea osatzen du. Mendilerroa hirutan bana 

daiteke: alde batetik, Orkatzategi-Andarto 

kateak, Urkuluko urtegiaren gainetik dauden 

tontor malkartsuak marrazten ditu, beste al-

detik, Kurutzebarri-Elorreta-Aranguren-Arluz 

mendi-adarra dugu, eta azkenik, hirugarren 

lerrokadura dugu, Atxorrotzetik Makatzgai-

nera doana, beste biak baino apalagoa, baina 

mendizaleentzat tradizio handikoa.

Aizkorriko mendigunearen mendebaldeko 

zati honek ondo garatutako karst bat du, ga-

raiera handiko bi polje garrantzitsu dituena: 

Degurixa eta Alabita. Degurixako sakonunea-

ren iparraldean beste sektore bat dago, lapia-

zak eta hainbat barrunbe dituena. Eremuak 

muga zehaztugabeak ditu, eta Kurutzebarri 

eta Aranguren mendien artean zabaltzen da. 

Segidan deskribatzen diren bi ibilaldiak buru-

tuz gero, eremu karstiko hauek ondo ezagu-

tzeko aukera paregabea izango dugu.  

DEGURIXA
Urbia eta Oltzako zelaiguneak paraje ede-

rrak bezain erakargarriak dira eta horregatik 

bisitari ugari jasotzen dituzte urteko edozein 

sasoitan. Baina, gertu, Araotzeko haranean, 

badago antzeko beste leku bat, “Urbia txikia” 

izenez ezagutu ohi dena eta aurrekoekin al-

deratuz, askoz leku ezezagunagoa dena: De-

gurixa edo Deguria. Araotzera heldu aurretik, 

Jaturabeko urtegiaren ondotik pasa eta ne-

kazal giroko ingurunean murgilduko garela 

sumatuko dugu. Atzean Arrikrutzeko leizeak 

utzi eta Sandailiko haitzuloa dagoen ingurutik 

pasako gara. Denbora apur bat izanez gero, 

merezi du Sandaili edo San Eliasko haitzuloa 

bisitatu eta elezaharrek eta antzinako sines-

menek diotena gogora ekartzea. Gertu es-

kalatzaile gazteak eta hasi berriak trebatzeko 

paretak. Berehala helduko gara Araotzera, 

aditu batzuen ustez, Lope Agirre esploratzaile 

eta konkistatzaile euskaldunaren jaioterrira 

hain zuzen ere.

Paradisu txiki eta ezkutu 
honetan, kareharrizko 
mendien artean 
izkutaturik, artzainen 
bordak ikusiko ditugu

Automobila aparkatu eta Elizalde auzoan 

dagoen elizaren ondoan emango diogu hasiera 

gaurko ibilaldi berezi honi. Errepidetik gorantz 

egin, eta berehala helduko gara Aiz korbe goi-

koa baserriaren ondora, eta honen ezkerretik 

ateratzen den pistatik aurrera egingo dugu. 

Berehala bi bidegurutzeekin egingo dugu topo, 

lehena ezkerretik eta bigarrena, berriz, eskui-

netik hartuko ditugu. Altuera poliki irabazi eta 

pista batera aterako gara. Xendatik, pago zaha-

rren artean aurrera egingo dugu Araotz hara-

neko eta Aloña mendikateko ikuspegi zabala 

duen zabaldi batera iritsiz. Aurrera segi eta 

berehala pista zabal batera aterako gara eskui-

netik Andarto Txikiren oinera igotzeko. Andar-

toko piramidea gertuago ikusiko dugu. Pistatik 

Aitzulo
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jarraituz, bi bihurgune nabarmen egin eta erre-

ka gurutzatu aurretik, eskuinera hartuko dugu. 

Harri-pilo txikiek (cairn) erakutsiko digute zein 

den Ezateko lepora igotzeko bide zuzena.

Lepoan gaudela, Degurixa aldera zuzendu, 

eta Andartoren hormaren hego-mendebaldetik, 

mendiaren ertzetik gertu, igoerarik erosoena 

bilatuko dugu. Etxe itxura duen buzoi zaha-

rraren ondotik Aloña eta Aizkorriko mendien 

eta Degurixako sakonunearen ikuspegi aparta 

izango dugu. Postal eder honetaz gozatu eta 

gero, igotako bidetik beherantz egingo dugu 

eta gertu dagoen Degurixako larreetarantz joko 

dugu. Bertan dauden borden ondoan eseri eta 

hamaiketakoa egiten dugun bitartean, inguruak 

eskaintzen duen lasaitasun eta isiltasunaz goza 

dezakegu.  Paradisu txiki eta ezkutu honetan, 

denborak ez du noiz, belardietan, kareharrizko 

mendien artean izkutaturik, artzainen bordak 

ikusiko ditugu. Iaz zendu zen Joxe Bixente Etxa-

be, Degurixako azken artzaina.

Saroiei bizkarra eman, eta atzera egingo 

dugu Kontrastako lepora doan bidea bilatuz. 

Urbaltza aldera jaisten hasi eta gas hodiaren 

seinalea ikustean zuzenean jaitsiko gara. Pis-

tatik behera segituz gero, Urkuluko urtegira 

jaitsiko ginateke eta horregatik, hau utzi eta 

cowboyen itxura duen baserri kurioso baten 

ondotik ateratzen den xenda hartuko dugu 

Santikurutz ermitara igotzeko. Baselizaren 

atarian dagoen bankuan eseri, eta Araotzeko 

bailarari begira geratzea merezi du. Gertu Or-

katzategiko bizkarra eta tontorra.

Baseliza atzean utzi eta Orkatzategi al-

dera joko dugu bide nabarmena jarraituz. 

Linatzako tumuluaren ondotik pasa, eta gas 

kanalizazioaren paraleloan marrazten den 

pistatik Urtapotoluetako trikuharria eroria-

ren ondora iritsiko gara. Iruaitzeko gailurre-

ra doan bidexka ezker aldera utziko dugu. 

Bide leuna pixkanaka gogortzen hasiko da 

eta gailurra gerturatzen goazen heinean, 

abiadura moteldu beharko dugu azken al-

dapa motza baina bizia da eta. Arnasa es-

tutu eta gailurrera iritsiko gara. Merezi izan 

du ahaleginak, gaurko gure bigarren pos-

tala osatzeko osagarriak aurkituko ditugu. 

Mendia hemen bukatzen dela dirudi, Urkulu 

aldera guztia amilduko balitz bezala, eta ho-

nen inguruan herriak, auzoak eta baserriak  

barreiaturik. Motxilak lurrean laga, eta talaia 

paregabe honetatik gertuko zein urrutiko 

paraje eta mendiak identifikatzen emango 

ditugu hurrengo minutuak.

Geologiaren kapritxoa den 
Aitzulo, euskal geografian 
aurki daitekeen leku magiko 
eta berezienetako bat da

Abiapuntura itzultzeko ordua da, motxilak 

bizkarreratu eta maldan behera jarriko gara. 

Berehala iritsiko gara Aitzgaineko (Araozta 

izenez ezaguna ere) urtegi txikiaren ondora. 

Izen bera duen tumulua ere bertan ikusiko 

dugu. Hemendik aurrera “Uraren ibilbidea-

ren” (PR-GI 102) bide-seinale zuri eta horiak 

jarraituko ditugu Aitzulora heltzeko. Xenda 

estu batek kobazuloaren atariraino eraman-

go gaitu eta,  harri eta zur geratuko gara hai-

zeak eta urak zizelatu dituzten formak ikus-

tean. Geologiaren kapritxoa den hau, euskal 

geografian aurki daitekeen leku magiko eta 

berezienetako bat da. Kareharrizko arrokan 

irekitako arku desberdinen segidaren amaie-

ran arku handi batek haranaren amildegi-

rantz gonbidatzen zaitu.

Barruko bazterrak arakatu ostean, natura-

ren katedral honetatik atera, bidera itzuli eta 

markak jarraituz, borda baten ondotik igaro, 

Degurixako poljea
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pinudiaren ondotik jaitsi eta Zubia auzoraino 

helduko gara.  Xenda eroso batek errepidean 

utzi eta Ugaran auzorantz joko dugu. Erre-

ka bazterrean dagoen  ikuztegiaren ondotik 

pasa eta, aldapa motz baina piko batek Arao-

tzeko San Migel elizaren atarian utziko gaitu. 

KURUTZEBARRI
Ibilbide honetan, Zaraiako mendilerroko bi 

mendi esanguratsu lotuko ditugu. Atxorro-

tzeko tontorrean ezagutuko ditugun gaztelu 

zaharraren historiaren zenbait pasarte go-

gora ekarri eta gero, naturak, Kurutzebarriko 

inguruetan zizelkatu zituen mendien tonto-

rretara igoko gara. Historia eta natura, eskutik 

elkar hartuta.

Eskoriatzatik Bolibar aldera doan zubia 

igaro bezain azkar, eskuin aldetik ateratzen 

den porlanezko pista hartuko dugu. Metro 

batzuk bete, eta bide-seinale zuri eta ho-

riek (PR-GI 99) erakusten diguten norabidea 

jarraituz, pista utzi, eskailerak igo eta ha-

riztian dagoen ur-biltegi zaharrera iritsiko 

gara. Zertxobait aurrerago, lehen utzitako 

porlanezko pistara itzuliko gara. Agiriano 

baserri aldera maldan gora segituz, bide-

gurutze batera helduko gara. Ezker eta es-

kuineko bideak utzi ta, ataka gainditu, eta 

aurrez aurre dugun lurrezko pistan barna 

abiatuko gara. Bidexka ugari dituen pinu-

dian murgildu, eta bakarrik gorantz egiten 

duena aukeratuz, Atxorrotzeko harkaitzen 

ondora ateratzea lortuko dugu. 

Atxorrotzek duen kokapen 
estrategikoagatik, gudu 
eta borrokaldi askoren 
lekukoa izan zen

Harkaitz nagusiaren gain aldean dagoen 

Gurutze Santura igo, eta gogora ekarriko 

ditugu bertako historiaren pasarte batzuk. 

Erdi Aroko agirietan, Atxorrotx, Aitzorrotz, 

Aizçorroz edo Aitz Corriz izenez ezagutzen 

zen. Santa Krutz ermita baino lehen, Arabako 

 Atxorrotzeko gailurra eta ermita
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Arra tzu-Ubarrundia eta Gipuzkoako Deba 

Garaiaren arteko pasagunea kontrolatzen 

zuen Nafarroako Erresumaren gaztelu bat 

omen zegoen bertan. Lekua, duen kokapen 

estrategikoa izanik, gudu eta borrokaldi 

askoren lekukoa izan zen era berean: ban-

doen arteko gudak, karlistadak eta 1936ko 

gerrakoak. Azken urteetan, bertan egindako 

indusketetan, hainbat aztarna desberdin 

agertu dira: uraska bat eta gotorlekuaren 

perimetroa besteak beste. Maiatzaren 3aren 

ondorengo igandean erromeria ospa tzen da 

haitzaren inguruko zelaietan, eta mezaren 

ostean, “Lignum Crucis”-en erlikiei musu 

ematen zaie, soro-zelaiak bedeinkatu eta 

ekai tzak aldentzeko kanpaia joz.

Ermitatik jaitsi, Elgea aldera doan pista 

zabala hartu eta berehala iritsiko gara bide-

gurutze batera. Leintz Gatzagara eta Esko-

riatza aldera doazen bideak utzi, eta aurrez 

aurre dugun pista zabaletik aurrera egin-
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go dugu. Makatzgain ondotik pasa eta GR 

121arekin (Gipuzkoako itzulia) bat egitean, 

gertu ikusiko ditugu Elgeako “erraldoiak”, 

haize erroten erreinu luze eta zatarra. Pa-

gobedeinkatuko lepora jaistean, bide nagu-

sia utzi eta ezkerretik ateratzen den pistara 

joko dugu. Baina, hau jarraitu beharrean, 

hobe izango dugu Bizkarlatzara igo eta gan-

dorra jarraituz Kurutzebarri aldera hartu. Bi 

tumuluen ondotik pasa, eta Degurixatik da-

torren bidearekin bat egingo dugu.

Kurutzebarriko gurutzea gertuago izan-

go dugu, baina lehenago Arlutz eta Aran-

guren mendien magalak zeharkatuko ditu-

gu, Kargaleku lepora jaitsiz. Toki honetatik 

Elorretara igotzeko tentazioa izango dugu, 

baina azkenean ezker aldetik inguratuko 

dugu. Ganadu bideei  jarraituz, Kurutze-

barriren ondora iritsiko gara. Haitz artean 

ibiliz, gurutze handiaren ondora igoko gara. 

Leintz haraneko talaia paregabea. 1742ko 

eta 1840ko beste gurutze zaharragoak or-

dezkatzen dituen gurutze berria 1928an 

inauguratu zuten eta bertan inskripzio 

hau irakurri ahal izan dugu: “Kurutze berri, 

kurutze ona / zabaldu izu gure errian pakea 

eta zoriona”. 

1742ko eta 1840ko beste 
gurutze zaharragoak 
ordezkatzen dituen 
gurutze berria 1928an 
inauguratu zuten

Gurutzea dagoen haitzaren azpian dau-

den larreetan zehar beheraka egingo dugu 

lehen pagadian murgilduz. Xenda amaitu, 

eta pistara aterako gara. Aldapan behera 

bideak Eleizabarriko zelaigunera eramango 

gaitu. Han dagoen aterpetik gertu iturria eta 

San Juan Txiki ermita ikusiko ditugu. Azkar 

egingo dugu beheraka, eta porlanezko pis-

tan barna Mendiola auzoko bidegurutzera 

iritsiko gara (harrizko monumentua, Ama 

Birjina eta gurutze batekin). Aretxabaletara 

eta Mendiolara doazen errepideak utzi, eta 

ezkerretik ateratzen dena hartuko dugu. 

Nekazalturismoko baserriaren ondotik pasa, 

eta asfaltatuko bidetik aurrera egingo dugu. 

Lete auzora iristean, Santa Lutzia ermita-

ra doan bidea utzi eta eskuinetik ateratzen 

dena jarraituz, Eskoriatzara jaitsiko gara.
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