
Atxularreko begipean 
SANTI URRUTIA 

«Gauza bat dago haltuetatik Euskalerria 
zaintzen duena: Axularren begia.» 

Gabriel Aresti 

Urriko ilargi zuridun gaua da, 
izarrak ez dira ikusten. Baina erro-
tako mutikoak beste argitasun bat 
nabaritzen du goiko mendiko hai-
tzaren erdian. Ta galdetzen dio 
amona zaharrari: 

—Amama, zer da Itxinan ikus
ten den argi hura? 

Amonak urrunerantz zuzentzen 
ditu bere begi nekatuak. Gero 
diotso ilobari: 

— Otxabideko sugetzarrak ahoa 
zabaldu dik, eta ahotik sua bota-
tzen dik. Oso ha serré diagok Otxa
bideko sugea. 

Otxabideko haizpeko sarreran 
—Itxina kanpoko haitz orman ko-
katuriko haitzuloaren atarian—su 
atseginaren ondoan jezarrita 
geunden biok, leize barruan iga-
rotako nekealdiaren ostean bero-
tasun hartaz gozatzen. Kanpoan 
gaua zen, eta kobaren ahoak bil-
tzen zuen perimetroan ¡largi zu-
riak argituriko paisaia harngarna 
begiztatzen genuen. Aurrean Pa-
gozabaleko larre horia geneukan, 
ta urrunean gailurretako naitz zu-
ria nabarmentzen zen bakarrik 
¡tzal beltzen artean. Ibarretan he-
rrietako argiak puntutxo zur¡ ta 
gorriskak ziren, ta mendietan ba-
serri batzuen argi bakartiak ere ¡kus zitez-
keen. 

Gogoratzen genuen suaren ondoko epe-
lean, Otxabideko leizera sartzea ñola buru-
ratu zitzalgun. Hainbat gauza entzuna ge
nuen Itxlnarl buruz, baina denetatik 
harrigarriena behin ta berriro komentatzen 
ari ginen hura zen, erreka alboan bizi den 
Olako atsoak kontatu zuena. Hau da, gutxi 
gorabehera, berak azaldu zigun kondaira: 

«Hiru mendi tontor ikusiko dituzue Itxina-
ko sakonunearen ¡nguruan. erpin bakoi-
tzean baña. Lekanda duzue handiena, Go-
rosteta eta Aizkorrigane dira beste bíak. 
Tontor hauek bata bestearekin lotuta daude 
¡tzelezko haitz ormetaz, eta hain dira han-
diak berauek, bada zer esango dizuet, Ibar-
goengo Dorre Etxearen murailak heurak bai-
no hamaika bider altuagoak eta sendoagoak 
dira. 

Jakin behar duzue bada, hango barruko 
sakostaren lurpean herensuge bat bizi déla, 
guztiz ikaragarria, ta zazpi burukoa. Suge 
honen ahoak negargarriak dira, eta Itxinan 
zehar agertzen dira, azpirik gabeko leize ilun 
beldurgarrien moduan, eta zabal zabalik 
daude arretarik barik dabilen laguna edo 
aberea irensteko prest. Buru batzuk besteak 
baino handiagoak dira, eta baten ahoa Urri-
kobasoko Lezandian dago, Lexardiko txa-
bolatik gora joanda topatzen dena, Igalirrin-
tzako gailurraren azpikaldean. Beste bat 
Supelegor izeneko haitzuloan dago, eta 
hauxe da Itxinako laminen bizilekua. Gaine-
rakoak erdialdeko arrakalan zabaltzen dira. 
Itxulegorreko haizpean esate baterako. Ho
nen ondoan, Aslaor trokan, ageri da leize 
handi bat, sakona eta beldurgarria hauxe, 
¡non bada. Baina, antzik eduki ez arren, han
diena Itxinako malkarditik kanpoalderantz. 

¡tsasorantz, begiratzen dago, ez-
kutuan, Otxabideko haizpetik. Eta 
Atxularreko pasabidea beronen 
begia da. Herensugeak ezin du 
ikusi begi horretatik, Itxinan bizi 
den Jentilak atera egin ziolako. 
Horregatik dago Otxabideko he-
rensugea beti haserre, eta haiz
pean sartuz gero, zurrumurru gor 
bat aditu ahal da, piztiaren erraie-
tatik sortzen dena.» 

Gaurregun horrelakorik ¡nork 
sinesten ez duen arren, kontaki-
zun hori entzun eta gero jakinnahi 
handiagoa sortu zitzaigun haitz, 
leize ta sakosta haiek ezagutzeko. 
Luzaroan itxaron gabe, Urriko la-
runbata goiz bat zen Pagomaku-
rretik Otxabideko leizerantz abiatu 
ginela. Bidean pagoei lehen orriak 
erortzen ari zitzaizkien, ta arbola 
moeta asko zegoen beren frutu 
gorriak gainezka erakusten, elo-
rriak, gorostiak, baita agin baka-
nen batzuk ere bazeuden —Gor-
beialdea da hauek daueden 
Bizkaiko leku bakarra— hazi po-
zointsuz beteta. Goiko larrera hel-
du ondoren malkardira hurbildu 
ginen, gure gain Itxinako sarbidea 
den Atxularreko begia geneukala-
rik: Naturak sorturiko haizpeko 

pasabide hau oso nabarmena da, ziklopeen 
harresi batetan zabaldutako atearen itxura 
dauka. Ate horrek errektangulo nahiko per-
fektoa osotzen du, goian alde batetik moko 
bat luzatzen zaiolarik, ta barrutik miru bu-
ruaren antza hartzen du. Miru burua grisa da 
lainoa dagoenean, eta paisaiaz betetzen da 
lainoa joaten denean. Bizkaiko lurraldearen 
zati on bat ikusten da bertatik, eskuinaldean 
agertzen den Anbototik hasi ta itsas ondoan 
dagoen Jata mendirainoko hitarte guztia. 

Atxularreko begipera heltzean eskuinal-
deko malkardian dauden sargu ugarietariko 
bat Otxabideko leizearena da, orman arrano 
habiaren antzean eskegita dagoelarik, hai-
tzek eta landarediak ¡a osoki estalduta. Hará 
iristeko eskalatu egin behar da apur bat, na
hiko eskuragarria den arren. Kobaren atariko 
aldatsean hosto handi ta zabaldun sendabe-
lar bat hazten da, Peucedanum Ostruthium 
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¡zenekoa, leku hozpelak 
eta hezeak gustatzen 
zaizkion alde garaieta-
ko landarea. Berauek 
urrunetik destakatzen 
dute orman, leizearen 
sarrera seinalatzen du-
telarik beren presen-
tziaz. 

Barrunbea 1967an 
aurkitua izan zen, Espe-
leologíazko Ihardunal-
dien kanpaina batetan. 
Hurrengo urtean egin 
zen erabateko atakea, 
Bizkaiko G.E.V.-ko tai-
de bat astebete egon 
zelarik barruko pozu 
bertikala eta ondoren 
zabaltzen diren galeriak 
esploratzen. Garai har-
tako Bizkaiko haitzulo-
rik luzeena ¡zatea suer-
tatu zen, sei kilómetro 
baino gehiagoko luzera 
neurtu bait zuten. Ko-
bazaleentzat haitzulo 
mltikoa blhurtu zen sa-
so¡ hartan, bere pozu 
bertikalagatlk, bere ga-
lerlengatik, eta batez 
ere Itxina azpiko erreka 
aurkitu zelako bertan, 
halnbat espeleólogo 
urte askotan horren bila 
ibili ondoren. 

Lekoreko espeltasu-
na utziaz sargura heldu 
ginenean berehala 
ohartu ginen barru aldetik sortzen zen aide 
heze eta freskoaz. Ekipoa eta sokak prestatu 
ondoren ahoan barrena abaitu ginen, haize 
korronte indartsuak joten zuen pasabide 
batetaraino heldu arte. Berau katuzuloaren 
antzeko leku hestua zen, eta narrazka igaro-
tzean korronteak kaskoko argia itzaltzerai-
noko oldarrez ekiten zuen. Halako haizea 
egotearen zergatia ondoren azaltzen da, 1 50 
metrotako amildegi baten ertzera heltzean. 
Sakontasun hura atzeman behar genuen 
lurpeko mundu estrainioa ikusi eta esploratu 
nahi bagenuen. 

Lurretik altxatzen diren estalagmita erral-
doi bi daude amildegiaren buruan, haitzu-
loaren hortzak irudi, azpiko ¡luntasun beltz 
¡tzelaren ataría zaintzen. Soka eskuinekoari 
loturik beherantz abaitu ginen, azpian ¡kus-
ten zen lehen larrainera heldu arte. Frakzio-
namenduak jarri ondoren bigarren jauzi bat 
jaitsi genuen, leize erdian ormek oratuta 
dauden haitz bloke erraldoi batzuen gainea 
atzemanik. Hirugarren saltoa da handiena 
eta beldurgarriena, Soka zuria sakonean 
galtzen den hari bertikala besterik ez da, ¡n-
guruko ormetan haitz beltz eta zorrotzak 
ikusten dituzu, esploratzaileari haginez be-
teriko ertzak erakusten dizkiote. Hainbat 

metro jaitsi ondoren lurpeko muga urrun 
hartan jarri genituen oinak. 

Itxinaren azpia zeharkatzen duten galeri 
ezberdinek laberintoa osotzen dute. Leizeen 
eta koben barrunbeak —Supelegor, Itxule-
gor, Lezandi biak, ikusten ari ginen Otxabi-
deko leizea, eta besteak— elkarren gainean 
pilatzen dirá, bakoitzak bere alturan jarrai-
tzen du bidea, eta gaurdaino esploratzaileek 
ezin izan dute bata bestearekin komunika 
dezakeen pasabiderik aurkitu, horretarako 
ahalegin handiak egin badituzte ere. Gu la-
berintoaren alderik sakonenera eramango 
gintuen zintzurraren azpian geunden. Otxa-
bideko galería nagusia arku ¡a perfektoa da, 
dena beltz eta handi, estalagmitazko forma-
zioak urriak direlarik. Goitik beherako harri 
beta zuriek gurutzatzen dute haitza, eta lu-
rraren erditik errekasto agortua doa, uarka 
labain eta horiska daukana. 

Ezkerrera eta eskuinera galerien sarguak 
utziaz, erdiko bidetik goaz aurrerantz, eta lur 
labainean irristatzen gara noiz behinka. Ba-
patean harritzen gaituen hots bat entzuten 
dugu: errekako urarena da, luzaroan gure 
oin zaratetatik aparte espazio sakoneko ixil-
tasuna urratzen duen soinu bakarra. Ubide 
landu eta lisatutik dator ur xuxurlaria eta 

osin beltz batetan gal
tzen da. Berori da Arra-
bako landan murgiltzen 
dena, eta Itxinako ur 
guztiak bilduz Otxabi-
deko galerietatik igaro-
tzen dena, geroago 
Aizkorriganeko tonto-
rraren azpian berrager-
tzeko, Aldabideko itu-
rrian. 

Une batean errekatik 
ibili ondoren bestal-
dean irekitzen diren ga-
lerietan barrena abaitu 
ginen. Bidea ¡luna da 
oso, behea haré beltzaz 
gainezka dagoelarik, 
eta hain berdintsu ikus
ten da edonon, ezen ar-
gitasuna eta geriza ezin 
baitira bereiztu, nahas-
tu egiten direlarik behe 
eta gain uneak. Handik 
joatea lainopeko elur-
tzaren negatibo bateta-
tik ¡biltzea da. 

Itzuleran galerietatik 
gora egin ondoren lei
zea igo behar da. 1 50 
metroko desnibela 

gainditzea nekoso b¡-
hurtzen da. Egundoko 
pozez abaitzen gara ir-
teerarantz, sokak bildu 
ondoren. 

Kanpoan gaua zen, 
eta kobaren atarían piz-
tutako suak inguruko 

hormak argitzen zítuen, eta garrek iluntasu-
netik sortzen zíren itzalen aurkako etenga-
beko burrukan zíharduten. Noizean behín 
barrurantz abiatzen ginen ur bila, argiaren 
eta berotasunaren erreinuko mugak ¡garoaz, 
eta leizearen sakonetatik jalgiriko haízearen 
hots misteriosa aditzen zen, lurpeko ekaítza-
ren zurrumurru urruna, herensugearen hase-
rrea adierazten zuena. 

Urriko ilargi gauean Olako mutikoak ez du 
iada argitasunik ikusten goiko mendian. 

—Amama, itxinako argia amatatu egin da. 
Amonak utzi dio atarían egurra biltzeari, 

zutitu da eta une batzuk begira egon ondo
ren, erantzun dio: 

— Otxabideko sugeak ahoa itxi dik, orain-
goan betirako. 

Cueva de Otxabide Pagozabala Gaueko 
Axpea (Orozko). Esta cueva se halla fuera del 
circo rocoso de Itxina en la falla N. del Aitzko-
rrigan y antes de entrar por el Ojo de Atxular, 
a su mano derecha, es decir, hacia el W. Se en
cuentra aproximadamente a la misma altura del 
Ojo de Atxular y a unos 500 metros. Boca de 
4 m. de alta por 3 m. de ancha, orientada al E. 
Profundidad, 240 m. Desarrollo superior a los 
6.000 m. Dentro existe una sima de 750 metros. 
—Grupo Espeleológico Vizcaíno (1985) «Catá
logo de Cuevas de Vizcaya», Cueva ° 408. 
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