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M AN honek ez du linguistika saio berezi bat izan 
m nahi, espe/eologoen artean euskal hiztegi bat 

mmm egokitzeko saiakuntza bat besterik ez. Gure as-
moa terminoak pixkanaka finkatzea da, literatura bai
no. Asmo horrekin, eta esperientzi eder batekin, azke-
neko produktu hau opatzen dizuegu. Datozten 
espeleologoen belaunaldiak eskertuko digutelakoan 
zihur gara. 

Aldez aurretik lantxo hau eskeintzen diegu espe-
leologiaren ikusmiratik euskararen alde lan egin dute-
nei: Arin Dorronsoro, J. Elosegi, J. San Martín eta 
F.M. Ugarte bereziki. 

Sarrera gisa 

Santanderreko Ekialdean, euskal mendiak eta Picos de 
Europa artean dagoen lurraldean, erdi-alturako mendiak di-
tugu: Hornion-eko mendikatea. Itsasoa 1.400m. dituzten 
gailurretatik oso hurbil dagoenez, izugarrizko maldak eta 
amildegiak sortzen dirá hemen. 

Textuinguru hontan markoztatzen ditugu zeharkaldi hon-
tako b¡ zuloak: Cueto, leize bitxia (guretzat behintzat), men-
dikatearen goikaldean irekitzen da. 600 m. jaitsi behar dirá 
jauziz, sokaz lagundurik, eta erraldoi diren galerietara heltzen 
gara hórrela. Coventosak bestalde, kobea, 700 m. beherago 
erakusten du bere gargantua moduko aho zabal eta dotorea. 

Alde batetik (Cueto) bestera (Coventosa) ailegatzeko, 
jauzi neurrigabekoak, harritzar anabasak, izugarrizko areto 
handiak, pasagune hestuak, aintzirak eta eskaladak igaro be
har dirá, hori dena 6 km. baino gehiagoko luzeeran. Benetan 
ederra dugun programa! 

Ikerketen historia 

Hainbatetan bezala, Frantzes espeleologoak izan dirá 
ikertzaileak, eta kasu hontan ezin zuten gutxiagorik egin. 
1960-1963 urteetan zehar Dijon eta Pariseko lagunek Co-
ventosatik 2,5 km. ikertatu zituzten. Haize korronteak ematen 
zuen itxaropen handia. 

1966. urtean Juhué jaunak Cuetoko ahoa aurkitu zuen, 
eta lehenengo jauzia (300m.koa) jaitsi ondoren, urtez urte 
ikerketak aurrera Joan ziren, baina sarearen batasuna egin 
gabe zegoen oraindik. 

1978.ean, teknika berriak sarrerako tornoa sobran utzi zu
ten eta hortik aurrera, lehenengo jauziaren jaitsiera eta igoera 
sokaz bakarrik egiten zen. Hala, pisua asko txikitu zuten eta 
¡kerketa handiagoak egiten saiatu ziren. 

1979.go Aste Santuan Coventosatik igotzen ari zen lagun 
talde batek berrezagutu zuen Cueto aldetik lehengo urtean 
ikusi zuen leku berbera. Batasuna lortuta zagoen! Hogei kilo-
metrotako sare bat ikertu eta hemeretzi urtetan zehar lanetan 
izan ondoren, hau hobaria! 

Lehenengo zeharkaldia, hau da, Cuetotik sartu eta Co
ventosatik irten, 1979,go maiatzean egin zen, zortzi lagun ar
tean eta hogeita hamar ordu barman igaro eta gero, atsede-
naldirik gabe. Kontutan eduki behar ditugu oztopo eta 
eragozpen guztiak: bidé oso luzea, galtzeko arriskua eta 
orientabide arazoak, rappel-aren teknizismo finak, etabar. 

Gaur egun materialak askoz ere hobeagoak dirá 1979.ean 
baino. Hala eta guztiz ere, entrenamendua, bai fisikoa bai si-
kologikoa, teknikaren ezaguera exhaustiboa eta planifikazio 
on bat behar beharrezkoak dirá helburua zoriontsu lortzeko. 



Conventosako galeríetan, batzuetan, 
urak pasabide guztia estaltzen du, eta 
tirolinarekin igaro behar dugu. 

Zeharkaldiaren deskribapena 

Cuetotik sartzerakoan ¡zugarrizko itsas 
hondar gabekoan aurkitzen gara. Bainan, 
neurrigabetasun hontan gaudela, somakari 
trebeari ez zaio zailetasun handirik gabe lau 
ataletan banatzea Cueto-Coventosako Baz-
kuna. Hauetxek dirá: 

— Sarrerako jauziak. Frantzesez «puits» 
eta gazteleraz «pozos» deritzanak, euskaraz 
«jauzia» edo «putzua» izan daiteke, horrega-
tik «p» laburdurarekin adierazten dirá pla-
noetan, Lehenengo jauzia, 300 m.takoa, 
munduko handienetakoa da. Gero, beste 
jauzi edo putzu ugari, 580m.ko sakontasu-
naraino heldu arte. Bertikaltasuna oso na-
baria da hemen, noski. 

— Galería handi eta fosilek osatutako sa-
rea. Jauziak jaitsi ondoren, berehala dauden 
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galeriak. Chicarron-ekoa prototipo bezala 
har dezakegu, 40m.ko altuera, 15-20m.ko 
zabalera eta zolua harritzarrez beteta. Na-
barmena da hontan Hamaika Orduko Are-
toa, 22.000 m2ko azalerakoa. Galería hauek 
fosilak direla urak zirkulazioa ez duela esan 
nahi du, ez fosilez beterik daudela. 

— Erdialdeko sarea. Lehenengo ikertzai-
leak Coventosa eta Cuetoko galerien artean 
dagoen entremedioa kontsideratu zuten. 
Nekagarria benetan da alderdi hau: hes-
tuetasunak, jauziak (Gabonetakoa, Areto 
Zurikoa, Batasunekoa, Puzkazuloa, etabar) 
kontrakotasunak nahiko, eta orokorki jarrera 
atletikoak erabili behar diren galería. 

— Coventosako galeriak. Ibai bikain bate-
kin. Puzkazulotik honera ailegatzekoan, goi-
ko galería handien haize bolumenak eta pre-
sio ezberdintasunak (Cueto eta 
Coventosako artean dagoen desnibela kon-
tuan hartu behar da) eragíten dute haize ko-
rronte ¡ndartsu hau. Nohizbehínka, Coven
tosako ibaiak aintzirak sortzen ditu. 
Handienak jarraiean daude, 150, 100 eta 
50m.koak direla. 

Eta gure esperientzia 

Gehienetan Aranzadiko espeleologoak ez 
gara Gipuzkoatik irteten. Gure lurraldean 
leize asko dirá eta gainera gure lana oso me-
todikoa da: igandez ¡gande egindako iker-
ketekin lortzen ditugu ondorio ederrak. Bes-
te hitzetan esana: turismoa, nahiz eta oso 
turismo mota berezia izan, ez da gure helbu-
ru nagusia. 

Hala eta guztiz ere, Uztailean Cuetora 
Joan ginen salbamendu bat zela medio, eta 
berehala ziria sartu zitzaigun. Erabakia laster 
hartu genuen: Irailean Cuetora joango gara 
zeharkada egitera. Hala izan zen. 

Esan beharra dago Cuetoko sarrera azken 
inpernuan dagoela, b¡ ordutara oinez garraio 
partikularrarekin, eta ordu erdi bat gehiago 
publikoarekin. Eta zer nolako bidea: harrix-
kak, aldapak eta itzalperik ez. Hortik 800m. 
soka, mosketoiak, mailuak, txalupa, janaria 

eta karburoa igotzea lan gogorra izan zen 
(100kiloko pisua gutxi gora behera). Beño, 
oso pairakorrak gara, eta zer! 

Gero pardel guztiak jauzi bertikaletik era-
matea, espitak sartu, sokaren neurria gaizki 
dagoela, beste soka bat jarri behar déla, eta 
lehengoa aldatu, «pasaieza dazue mannizun 
mosketoi urdina ez du dala»... Egun osoko 
lana, eta gaueko lauetan oheratu ginen, as-
teazken hortan. 

Ostegunean eta ostiralean atsedena eta tu
rismoa Arredondo-n, Ramales-en, Rasines-
en... Azken hontan Bilboko kide batekin al-
kartu ginen eta gidari edo biderakusle bezala 
joatea eskeini geniegun. Ideia hontzat hartu 
zuen eta larunbatean goizean goizjeiki ginen 
eta Cuetorantz hartu genuen bidea. Doala 
hemendik gure esker ona berekiko. 

— Cueto. Sarrera eguerdiko hamabietan 
izan zen. Hori bait déla gozatzea: jauzi handi 
horietatik pisurik gabe. Lehenengo putzua 
bukatu ezina zen, eman eta eman jaitsigai-
luari. Gelditzekoan, jaitsigailuaren tenpera-
tura handia zela eta sokaren hezetasunaren-
gatik, sistema guztia kixkaltzen jartzen zen. 
Tresneria ikuitzean erretzeko arriskua ze-
goen, eskerrak eskularruei. 

— Galería handiak. 1.30tan jauzi guztiak 
jaitsi genituen eta Hamaika Orduko Areto-
runtz abiatu ginen. Harritzar eta arrápala ar
tean ibiliz, laster ¡zugarrizko aretoa atzean 
utzi genuen eta 2,15tan Oasian ginen. Hau 
da ur-leku bakarra kilómetro batzutan, eta 
nahiko denbora galtzen dugu bazkaltzen eta 
edaten. Hala eta guztiz ere, ondo goaz den-
borarekin. Parra egiten dugu gogoratzean 



ñola izan ziren espainol espeleólogo batzu Barrenengo 
hemen eta 19ordu erabili zituzten honera irudiak. 
heltzeko. Bazkaria bukatu eta Chicarrón ga-
leriatik, beti harritzar eta arrapaletan, abia-
tzen gara. Gabonetako jauzian, behin betiko 
erosotasuna ahaztu genuen. Hemendik 
aurrera hestuetasunak igarotzera eta ariketa _ 
fisikoak egitera prest egon behar gara. 

— Erdialdeko sarea. Gure kobazuloen an-
tzekoa da, pasaguneak ez oso hestuak bai-
nan ez eta ere oso zabalak. Ezberdintasuna 
luzeeran dago: lau kilómetro pasatxoak. 
Kontutan hartu behar da oso ezberdina déla 
mendian ibiltzea edo leize batean progre-
sioa egitea. Oztopoek, nahiz eta kanpotik 
ikusita gauza sinplea irudi, denbora asko 
galtzen anazten dute, edozein kobazuloan 
izan bazarete, nabaria izango zaizue denbo-
raren erlatibitatea lurpean. 

Hola, Gabonetako jauzia eta gero, izen 
bereko galería igaro genuen. Gabonetako 
Galeriak ere «espeleodromo» izena du. Zer-
gatik? Kontrakotasun eta progresio teknika 
guztiak erabili behar direlako. Galería gora 
eta behera doa, askotan eskaladazko pau-
soak dirá. Bukaerak, 16m.ko jauzian, Areto 
Zurian jartzen gaitu. Hemendik aurrera azkar 
ibiliko gara eta Batasunaren putzuetara las-
ter abiatzen gara. Sokak, barruko jauzietan 
finko daude, eta honek denbora irabazteko 
ondo datorkigu, nahiz eta seguritatea ez 
izan oso handia. 

Laster goaz barrunbetik eta Puzkazuloko 
galerietara heltzean haize korronteak gero 
eta gehiago jotzen gaitu aurpegian. Jauzi 
txiki batzuk, bi edo hiru m.takoak monoto-

Sant iago Yaniz argazkiak. 
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CUETO-COVENTOSA 
1. IRUDIA 
Cueto-Coventosa ren 
topografía. Geziz 
adierazten da zeharkada 
egiteko bide nagusia. 
Zenbakien klabea: 
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1. Sarrera 
2. Mamuen aretoa 
3. Makarroien aretoa 
4. 71 m.ko aretoa 
5. Dupinak 
6. Aintzirak 
7. S antzeko aretoa 
8. Barnebide bustintsua 
9. Exzentrikoen aretoa 

10. Teodoro sarea 

BITARTEKO SAREA 

11. Puzkazuloa 
12. Josiana jauziak 
13. Batasunaren jauziak 
14. AretoZuria 
15. Gabotetako jauziak 
16. Kas-eko jauziak 
17. Horzkadaren sarea 

FOSILDUTAKO SAREA 

18. Mendebaldeko arroila 
19. Oasia 
20. Laino-bidagurutzea 
21. Zutarriaren aretoa 
22. Harritza handia 
23. Elur-bidagurutzea 
24. Fanfeux aretoa 

nia mozten dute. Galería oso hestuetan sar-
tzen gara ehundaka metrotan eta azkenean 
Puzkazulora ailegatzen gara. 

Arbintasuna nagusia den 15 m.ko diakla-
sa hestu eta bertikala da Puzkazuloa. Berez-
ko izena «Trou Souffleur» zen, bainan izen 
guztiak euskaratu ditugu (gaztelera eta in-
gelesera itzuli duten bezala gaztelaniar eta 
ingeles espeleologoek). 

Kristorena da haize korrontea eta bultza-
kada hemen, ezin azaltzekoa. Ez dakigu, 
60 km. orduko abiadura? Agian, bainan gu-
retzat neurrigabekoa. Urakan edo haize-
rauntsi bat adinakoa da. Eta mirari bat gerta-
tu balitz bezala, hamabost metro horiek jaitsi 
eta, bat batean, haizea desagertzen da: Co-
ventosan gaude. 

— Coventosa. Orain, azkenekoz, pasagu-
neak handiak dirá, eta ura nagusi. Batzuetan 
urak pasabide guztia estaltzen du, eta tiroli-
narekin edo kontrakotasunarekin igaro be-

Oasia, hau da ur-leku bakarra kilómetro 
betzutan, eta nahiko denbora galtzen 
clugu hemen bazkaltzen eta edaten. 
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2. I R U D I A 
Cueto-Coventosaren soslaia. 
Zenbakiak eta geziak 1. irudian 
bezala. 
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har dugu. Noizik behinka, teknika hauek ez 
dirá aski, eta txalupan sartu behar gara. 

Bost lagunentzat txalupa bakarra. Nola 
egin? Lehenbizikoz erraza dirudi: txalupa bi 
lagunekin 50m.ra doa eta gero itzulia soka-
txo batekin egiten da. Hola, hiru bidaiekin 
talde guztia garraiatzen da. Bainan 1 50 m.ko 
aintziran hiru aldiz egin behar da untzialda-
keta, eta bigarren aintziran gertatu zen ger-
tatu behar zena, hau da, txalupak oztopo 
batekin jo zuen eta trabatuta, noski. Bi la-
gun alde batetik, hiru bestetik. Txotx egin 
genuen eta Kandido izan zen ¡geritzaile 
suertatu zena, txaluparen bila, noski. 

Sei gradutako uretan igeri egiteak beneta-
ko esperientzia da. Besteak usten genuen 
hontaz libre ginela, bainan bakoitzak dara-
magun aingerutxoa egun hartan petrala ze-
goen. Bi lagun txalupan sartu berriak ginela, 
bat batean kriston burbuila egin zuen un-
tziak eta... plaf ¡HONDORAPENA. Erabakia 
laster hartuta geneukagun, ikus: txaluparik 
gabe, konpondu ezina, aurretik bi aintzira 
100 eta 50 m.koak. Konklusioa: igeri egitera. 
Kandido pozik zegoen «Ni ez naiz hemen 
dagoen inoso bakarra» zion. 

Gutxienez, hemendik kalera irtetzeko ordu 
pare bat edo behar ditugu. Aintzira txikiei ez 
genien kasorik egiten. Buruz uretara eta kit-
to! Azkeneko galeriak eta aretoak nahiko la-

Barrenengo irudiak. 

berintikoak dirá, bainan gure biderakuslea-
ren trebetasuna gure salbazioa izan zen. 
Gaueko 10,30tan Conventosako atarira 
azaldu ginen. la hamaika orduetan zehar ba-
rrunbean izan eta gero. Nekatuak eta pozik. 

Oharra 

Inor holako zeharkada bat egitekotan ba-
dago, eskatuko nioke hurrengo puntuak 
kontutan izatea: 

— Cueto-Coventosako zeharkada oso 
gogorra da. Normalean hamalau ordutakoa 
da, nahiz eta guk (batez ere biderakusleari 
esker) hamaika ordutan egin. Horregatik en-
trenamendu fisikoa nahi eta nahiezkoa du-
zue hontako. 

— Bestalde, jauzi bertikalak oso handiak 
eta zailegiak dirá. Teknika on bat eduki be
har duzue. Euskalerrian badaude nahiko es-
peleologi taldeak. Haiengana jo ezazue. 

— Materialaren egoerak primerakoa izan 
behar du. Bai sokak, bai espitak, mosketoiak 
etabar. 

— Eta azkenez, hiru gauzekin joan behar 
duzue: entrenamendua, zuhurtasuna eta 
praktika. Horiekin, aurrera! 
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CUETO 
(jausien alderdia) 
3. IRUDIA 
Cueto-ren 
sarrera 
handitura. Nabari 
ezazuelehenengo 
jauzia, 302 m.koa. 
Beste zenbakiek, 
jauzien 
beherakada 
adierazten dute. 

CUETO jousio 
3 0 2 m. 

KOTOI j.(55) 

PENDULU ).(50) 
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HEZUR BEHEKO j.(9) 

DUPINA ¡.(42) 

SABAI ¡.(25) 

ITÜRRIA- WIAORILEKO ING. INDUSTRIALES TALDEA 

Zeharkada hau egin zuten 1986.go Irai-
lean Natxo Añibarro, Cándido García, 
Imanol Goikoetxea eta Agustín Merino, 
Aranzadiko partaideek. Biderakusle bezala 
David Diez, Bilboko GAES taldekoa. Azken 
honeri, gure aldetik, eskerrak. 

RESUMEN 
Al E. de Cantabria, cerca de los límites de Bizkaia, en 

el término de Arredondo, se encuentra el complejo sub
terráneo Cueto-Coventosa, cuyo recorrido constituye 
una deliciosa travesía. El complejo tiene 4 partes, tal 
como puede observarse en los croquis n.°s2 y 3: la sima 
de Cueto (un corte de 600m., detallado en el croquis 
n." 1), las Galerías Grandes, la Red Central y la cueva de 
Coventosa (200m. más abajo que la entrada de Cueto). 

Un grupo de miembros del Aranzadi Espeleologi Tai-
dea hizo el recorrido de esta travesía en el verano pasa
do y han querido reflejarlo en las páginas de Pyrenaica 
para animar a otros aficionados a recorrer estos hermo
sos parajes. 

Sus conclusiones pueden resumirse en que se trata 
de un recorrido duro y difícil, calculando un horario 
normal de 14 horas para completar los 6km. de travesía. 
Insisten en la recomendación de tres condiciones para 
realizarla con éxito: entrenamiento, prudencia y prácti
ca. 
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