
"Norberak egindako bidea bezalakorik..." 

rj AZTERREN berri zeharra jakiteko ez 
dago artzaia bezalakorik. Zenbat 

^J mailarte, zirriztu, txinda, bidetxur, gain 
eta zoko, malkar eta ordeka, leize eta harpe, 
laiotz eta egutera, zizaleku eta ... 
Tximistaketan denean elorria déla babesik 
garbiena ... Eta han-hemengo zenbat kontu, 
istorio, siniskeria eta esaunda artzaiengandik 
jaso ditugunak! Suertez, nahiz eta ¡arre 
motxekoak izan, hauei esker dakigu, 
beharbada, euskaldunen lanbiderik 
zaharrenetaríkoa. Ez da gutxi! la oraintsu arte 
artzaiek eta basagizonek ezagutzen zuten leku 
baten berri eman nahi genuke. Argi eta garbi 
esan dezakegu leku miresgarri batjaio zaigula 
kalezulotarrentzat. 

LAREO 
jexiiA Aupurua 
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«Euskal Herriko Mendiak» 
gaiari buruzko sariketaren 
accésit, euskaraz. 

Lareoko urtegia, udazkenean 

4 Naturaren 
zirrikituak. Sastarri 

Errekasto orok, ordea, itsasoa amets dute-
nez, eguzkiaren itzaltzeari muzin, aintzinera 
goaz itsaso haundiaren bila. 

Baina Baiarrateko trikuharriaren parean 
bat egin dugu Maizi, Iruerreketa eta hiru 
errekok. Une batez geldi, itaun bat egin 
diegu geuren buruei: zertan jarraitu itsaso-
rantz auskaloko zehar nekagarrietan? Zertan 
alferrik ibili Aralarko ur garden garenok ¡nork 
edo ezerk kutsatzeko beldurrez? Egin deza-
gun itsaso berria, nahiz eta batzuk osin deitu 
eta beste batzuek urtegi. Hortxe dugu sakan-
gune egokia eta asetzen garenean Sastarriko 
putreak erakutsiko digu ¡tsasorako bidea. 

Hórrela sortu omen zen piskanaka Lareo
ko urtegia, sator, azkonar eta sugeak leku 
berrien bila zebiltzan bitartean. 

DATU INTERESGARRIAK 
Hedadura: 20 Ha. 
Ur-kopurua: 2'35 Hm. 
Goitasuna: 750 m. 
Fauna: 60.000 amuarrain. 
Artzantza. 
1989an amaitua. 
GR-20/12/121. 

Adituek diotenez, Lareoko urtegia da 
elementu naturalez eta ¡zadiarekiko begi-
rune osoz egin den bakarrenetakoa. Baina 
gauzarik nabarmenena uraren garraioan 
datza. Alde batetik, 
bertako ura hodieriz 
Ubediko leizera isur-
tzen da Aiaitturrietan 
jaiotzeko, eta beste-
t ik , gehiegizko ura 
Malkorburuko leizea-
ren bitarten Agaun-
tza ibaiaren i turbu-
ruan agertzen da, 
hórrela ibaiaren ur-
emanari eutsiz. Xe-
hetasun gehiago ja-
kin nahi duenak eta 
ínstalakuntzak ikusi, 
bertako arduraduna-
rengana jotzea bes-
terik ez dauka. Ho-
rretarako, eta ostira-
letan izaten dirá bixi-
tegunak aurrez 42 35 11 telefonora deituz. 

Armiarmak ez du presarik 

Sarrera 

Trumoiak isuri ñau tximistaren indarrez 
lurrarenganako amodioa loratzera. Euri-
tanta xume bat besterik ez izanagatik, neri 
so daude landare eta abereak, noiz lurrera-
tuko naizen zai. Bidean ni bezalako anitz 
elkarganatu zaizkit eta bat egin dugu behe-
rakako bidean. Orain motel gero patxada-
tsu, orain bizi eta zalu mailartean zehar hai-
zea zuhaitzarengana barneratzen den gisa-
ra. Doi-doi baina, hasierako tantán-andana 
murritza oparotu egin da eta saila osatu 
dugu. Putxu ginenok errekasto bilakatu. 

Hontto preziatuaren bila 

Landaredi eta abereak 

Inguruok lehendik animalia eta piztia 
askoren bizitoki izan dirá, zerrenda bat egi-
ten hasiko bagina luze gertatuko litzaiguke, 
baina hará batzuk: azeria, basurdea, basa-
katua, azkonarra, oreina, orkatza, zapelaria, 
belea etabar. Eta guztien buru putrea. 
Hauezaz gain, urtegia egin ezkero, ahate 
eta hegazti asko ari omen da bertarakotzen. 

Inguru mitologikoa 

Lareo aldea mitologiako hainbat pertso-
nai eta gertaerarekin zipriztindua dago. 
Bidean gatozela Kixmi azaldutako lekuetatik 
igaroko gara etabar. Lekuko gisa aipatu 
dezagun esaunda bat: 

(Ataungo euskeran) 
"Imatzeneko iru anaie, Ostiela-santuz, 

mendia ¡o mentzien Ubeiko saroia een ardi-
kin. Ubeiko leizealden zeiltzea, leizetio iru 
txekorgorri ata ta eana mentzetortzen. 

Iru anaiek izututa iesi Agautza gora. Txe-
korrak atzeti. 

Iruetako at Agauzko aldatsa izeneko arraten 
il ementzan; bigarrena Erremedio ingurun. 

Irugarrena itxi ementzan etxea. baiño 
eun gutxin bizi uere". 

(Euskara batuan) 
"Imatzeko hiru anaia, 
Ostiral Santuz, men-
dira igo omen ziren 
Ubediko saroira eu-
ren ardiekin. Ubediko 
leize aldean zebil-
tzela, leizetik hiru 
Txekorgorri atera eta 
beraiengana omen 
zetortzen. Hiru anaiak 
izututa ihesi Agautza 
gora. Txekorrak atze-
tik. Hiruetatik bat A-
gauzko Aldatsa izene
ko harratean hil 
omen zen; bigarrena 
Erremedio inguruan. 
Hirugarrena ir i ts i 
omen zen etxera, 

baina egun gutxi bizi hura era". 
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A B I A P U 

LIZARROSTI ARALEGI URKILLAGA 

Gaur egun aterpe pribatu eta garai ba
tean Mikeletetxearen atzetik pagadian sartu 
behar da bidé zabal eta lohitsu batean, 
eskubitara kobazuloz betetako mailo zuriak 
beti lagun ditugula. Laster dugu, aurrez-
aurre, Malkorburu bideak zertxobait behera-
ka egiten duenean. Bidea bidetxurtu zaigu 
eta errekaren soinuak ¡ratzartuko gai tu; 
eskubitara garai bateko túnel polit dugu, 
egurra garraitzeko edo egindakoa. Hórrela 
jarraituko dugu harik eta erreka ertzera iritsi 
arte. Hau gurutzatu eta ezkerretara harrobi 
izandakoaren albotik urtegiaren isurlekuan 
azalduko gara. Hemendik b¡ aukera ditugu, 
bata eskubitara zubiraino jarraitu, ondoko 
tr ikuharr ia ikusi eta urtegiar; bira osoa 
eman, eta bestea, ezkerraldera joz txabolatik 
igaroz kontrako bira egin. 

Hau luzexeagoa bada ere, ederragoa ere 
bada, noski. Ataundik ¡gota, Aralegi baserri-
tik goraxeago dauden bordak pasatu eta 
200en bat metrotara eskubitara pinudian 
sartzen den mendipista hartu behar da. 
Lehenago bazen bertatik bidetxur bat, baina 
gaur egun galduxea dago. Pista ia orduerdi 
batez jarraitu behar da bidegurutzean ezke
rretara hartuz. Puntu honetan Aldasparrene-
ko edo Bosbidetako aterpea dago. Ura bada 
eta nahiko txukun aurkitzen da. Ezkerretan 
gora doan bidetxurra jarraituz Aldatsoko 
askara iritsiko gara. Pagadian sartu eta bide
ak berak erakutsiko digu gailurraldea. Esku
bitara Leizadi, txilarrez jositako lekua dugu 
hau. Hegiari jarraituz, berehala azalduko 
zaigu gaina baino lehen behekaldean Lareo-
ko urtegia. Bertaratu baino lehen gainez-

gain Agautz, Elorreta 
eta Sastarriko gainak 
ezagutu di tzakegu. 
Azkeneko hau putrele-
ku aparta da. Itzulera-
koan eta baso ertzetik 
bagatoz, Sastarr iko 
koba ospetsura joate-
ko marrak aurki ditza
kegu. Eta hemendik 
saroi ¡nguruetako tri-
kuharri inguruak das-
tatuz, errekazuloa bila-
tuz Ubediko leizera 
azalduko gara. Bidé 
honek berak garama-
tza Lareora. 

Beasaindik datorren bideko 50. kilome-
trotik. Arrondo auzoko Zubiaurre, Kamiño 
eta Zubimusu etxeen arteko bidegurutzeko 
errepide estua hartu behar da, Artzate erre-
kan zehar portu gainera iritsi arte. Aia auzo-
ra jarraitu ordez, ezkerretako bidean gora 
lehenengo bigurgunera ¡ristean bidetxinda 
hartu behar dugu. Arteak ¡zango ditugu 
bidelagun puska batean. Piskanaka gora-
gotzen goazen heinean Lizarrusti-Etxegara-
te arteko Markesene izeneko pago-baso 
erraldoiari begira denbora galtzeko beldu-
rrik ez izan. Urrut ian azalduko zaizkigu 
And imendi , Aizkorri eta Anboto aldea. 
Ahuntz-sailen batekin topo egitea ere ez 
harritu. Pago baten ondoan, berriro baso 
lasai batean sartuko gara lehenengo txabo-
la bistaratuz. Leizadin gaude. Ba omen 
ziren hemen trikuharri batzuk, baina arras-
torik ez dago. Mendiak, erakutsiko digu 
Agautz alderako bidea. 

Lehen esan ez badugu ere, gailur hauek 
emango digute parada Ataungo Domo edo 
Aitzartea oso-osorik ikus ahal izateko. Ara-
lar, berriz, leku guztietan agertzen zaigu. 
Gaztelu, Ganbo, Ñañarri, Pardarri, Igaratza 
eta Putterri deika bezala agertuko zaizkigu. 

| Lareora bideko 
pasabide zaharra 

Akaitztxiki-Aratz-Baiarrate 
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N T U A K 

M ELBARRENA 

Hau da lauren artean ¡bilaldirik luzeena. 
Toponimiari eupada bat eman asmoz, ize-
nak soilik aipatuko ditugu: 

Elbarrena-Iztator-Irubide-Harkaizpe-Age-
rre-Iran-Ustatxo-Urdano-lkandieta-Kan-
paintso-Loibekozuloa-Beamakozelaie-Mun-
txo-Gesalbe-Aldasparrena-Aldatsoko iturrie-
Agauzko arratea-Agauzko gaiñe-Elorreta-
Sastarri-Ubei-Lareo-Baiarrate-Naparritturri-
Errekabeltz-Matxitxane-Andurio-Intsusti-
Aleiko zelaie-Atxuripe-Koai-Lasartekolepoa-
Txutitturrieta-ltolatza-Ala-Aiztondo-Arrateta-
Auzeta-Harkaizpe-Kalbario Santue-lztator. 

Aurten 30 urte betetzen direnez Intsusti-
ko ¡turria egokitu zela; Lazkao-txiki bertsola-
riak garai hartan bertan ezarri zuen bertsoa 
gogoratu beharrean gaude: 

"Aralarpeko babes batean 
nago paketsu ta ezti 
ur gardenaren betiko otsa 
arturik nere abesti 
Euskalerriko egarrituen 
edanleku edo titi 
Artu maiteok nere laztanak 
ezpañak nai ditut busti 
Ni bai naiz zuen mendiko ama 
maite zaituzten INTSUSTi" 

Alleko mendia Eniriotik 

Aralarren mendebaldeko leku bitxi eta 
eder honen ezagutzeak, izadiarekiko begiru-
ne eta onespena areagotzera eraman gai-
tzala. 

RESUMEN 

LAREO 
EN BUSCA DEL MAR 

DEARALAR 
I—#V 7989 se terminó un 
.—¡pequeño pantano, de 

_1 i 20 hectáreas, en el Ara-
lar occidental, entre los 
montes Alleku y Sastarri. Es 
lugar de vida de abundantes 
especies de animales salva
jes, dominados en la altura 
por el vuelo del buitre, y es 
terreno propicio para inquie
tantes escenas de nuestra 
mitología. Después de pre
sentarnos Lareo y sus carac
terísticas, el autor nos des
cribe los cuatro accesos 
desde Ataun, partiendo de: 
el puerto de Lizarrosti, el 
caserío de Aralegi, la cruz de 
Urkillaga en Ata y Elbarrena 
en San Martín. 
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