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Aiako Harria
Iraganaren lekuko isila

Mikel Arrizabalaga Aizpurua (Donostia - Eibar, 1957). 
Elkar Fundazioko kudeatzailea da 1997. urtetik. Martin Ugalde 
Kultur Parkeko arduraduna izandakoa, egun Ikaselkar argita-
letxearen edizio-zuzendaria da. Aurretik 17 urtez irakasle izana 
da Orereta eta Zurriola ikastoletan, eta Donostian ospatu zen 
Kilometroak 95eko koordinatzailea. Egunkaria, Berria eta Gara 
egunkarietan, Pyrenaica, Euskal Herria eta Nora aldizkarietan eta 
Euskadi Irratian mendiarekin zerikusia duten makina bat artikulu 
eta kolaborazio egin ditu. Bi liburu idatzi eta argitaratu ditu: “Ai-
tona Blas eta iratxoak” (Elkar) haurrentzako ipuina eta “Rutas y 
paseos por Aiako Harria y Artikutza” (Sua).

Euskal Herria

“Paisaia bada poema ere,
Inola ere ez da mutu;

Nori bere estrofa diotsa
Harmoniatsu bezain altu.”

Bitoriano Gandiaga
 “IZADIMINEZ” 

Testua eta argazkiak
Mikel Arrizabalaga Aizpurua

 Txurrumurruko tontorra Erroilbidetik
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1. MAZIZOA ZEHARKATUZ

Hiru dira Aiako Harriko granitozko mazizoa 
osatzen duten mendi ezagunenak: Irumuga-
rrieta, Txurrumurru eta Erroilbide edo Liza-
rretako Gaina. Inguru hauek, Euskal Herriko 
lurralde zaharrenak dira. Orain dela 300 mi-
lioi urte, Arkaiko eta Lehen Aroan, egungo 
Euskal Herria itsasoa zen eta honek eragin 
handia izan zuen gure mendien eta haranen 
sorreran, eta ondorioz, gure arbasoen bizi-
moduan. Duela 250 milioi urte, Lehen Aroa 
amaitzear zegoela, Aiako Harria itsas azpi-
tik sortu zen, Urtsuia, Adi eta Iratiko men-
diekin bi uharte sortuz, beste lurralde 
guztiek urpean jarraitu zutelarik. Mazizoa, 
berez, granitozko mendi-puska batez osatu-
rik baitago (granitozko batolitoa) eta bere 
oina Artikutzako urtegitik San Martzialgo 
baselizaraino hedatzen da. Ekialdeko hegia 
leunagoa da baina mendebaldekoa, berriz, 
oso malkartsua. 

Aritxulegiko tunelera heldu aurretik dagoen 
harrizko pista hartu, lepora igo eta ezkerral-
detik, mazizo aldera zuzentzen den xendatik 
aurrera egingo dugu. Pixkanaka altuera har-
tuko dugu eta Enarriren magalera iristean, 

bide nagusia utzi eta zuzenean igotzen jarrai-
tuko dugu. Gure aurrean, alertzeen basoaren 
gainetik, orain arte ezkutaturik egon den gra-
nitozko mazizoa agertuko zaigu. Alanbrezko 
hesiaren paraleloan doan bide nabarmenak 
Erroilbideren horma bertikalera gerturatuko 
gaitu. Laster, Harrisoro izeneko lepora iritsi-
ko gara eta ezkerretik, beherantz zuzentzen 
den xenda hartuko dugu. Berriro alertzeen 
artean sartuko gara eta tarteka pagoren bat 
edo beste azalduko zaigu. Jaisten hasi eta 
gorantz begiratuz, paraje malkartsu horiek 
oraindik zeharka ezinak irudituko zaizkigu. 
Poliki igotzen hasiko gara, baina oraingoan 
inguruaren itxura aldatu egingo da erabat, 
orain arte bidezidor markatuak eta malda 
leunak izan ditugu lagun, hemendik aitzina, 
berriz, xenda haitzen artean galtzen da eta 
parajeak deskubrituz egingo dugu aurrera. 
Malda gogortu egingo da. Bat batean, haitz 
batzuen artetik ateratzean, Txurrumurru eta 
Hirumugarrietako amildegiak, ezproiak eta 
korridoreak, paraje malkartsuak bezain ede-
rrak. Paisaia zoragarri honetaz gozatu os-
tean, martxan jarri eta tontorreraino 
eginbeharreko bidea kontu gehiagorekin 
egin beharko dugu, lurra bustirik dagoenean 
batik bat. Lurra ilunagoa da eta hezetasun 

handia izaten da, toki laiotza baita. Tontorre-
ra heltzean, Erlaitz kirol elkarteak jarritako 
buzoia eta ikuspegi zabala.

Inguru hauek,  
Euskal Herriko 
lurralde zaharrenak dira

Gandorretik aurrera egingo dugu belarretan 
marrazten den xendatik, baina berehala 
lehen oztopoarekin egingo dugu topo, gure 
eskuez baliatzea eskatzen duen bost metro-
ko harresia (I goi.). Lehen zailtasuna gaindi-
tu eta Txurrumurruren oinera jaitsiko gara 
segidan, ibilbidearen zatirik delikatu eta 
arriskutsuena den lekura hain zuzen ere. 
Hogei metroko desnibela duen igarobide 
bertikal eta airetiko hau gainditzeko (II goi.), 
uztaiez eta haitzean tailatutako zuloez balia-
tu beharra dago, beraz trebezia eta lasaita-
suna behar dira. Lehen zati hau pasa eta 
gero, tximinia bat izango dugu hurrengo 
erronka eta eskuez baliatuz erraz igoko gara 
tontorrera. Zeharkaldiko zatirik zailena gain-
ditzeak emango digun poztasunak aurrez 
aurre dugun postal paregabeaz gozatzen 
lagunduko digu. 

 Aiako Harria egunsentiaren argitan (Bixente Jaka)  Aiako Harria Karrika auzotik

Aldiro, gure mendietako batera igotzen naizen bakoitzean, nire begiradak beti talka egiten du Aiako Harriko silueta bereziarekin. Mendebaldeko 
isurialdeak erakusten duen granitozko harresiak helezin itxura agertzen du eta ekialdeko magalak, aldiz, leunagoa. Altuera txikiko mendiez inguraturik, 
kostaldetik gertu dago eta begiratoki paregabea da Atturriren bokaletik Matxitxakoraino marrazten den kosta zatiak eskaintzen duen ikuspegiaz 
liluratzeko, baita Xoldokogainatik Belagoa eta Zurizako mendietaraino luzatzen den Pirinioetako mendilerroa gure begiez irudikatzeko. Mazizoan 
zehar eta inguruko zonaldetan ibiltzean, ezproi ikusgarri, gandor malkartsu eta Oiartzungo haranaren hondoan dauden Arditurriko meategietaraino 
irristatzen diren korridoreak ikusi ahal izango ditugu. Bide batez, gure arbasoen bizileku izan ziren lurrak ezagutu, haiek altxatutako monumentu 
megalitiko ugariak bisitatu eta elezaharrak gogora ekarriko ditugu. Kontraste handiz beteriko parajeak, hamaika sentsazio ezberdinez gozatzeko 
inguru paregabea. Magikoa, benetan!
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Zeharkaldia osatzeko, azken tontorrera igo-
tzea faltako zaigu, Txingudiko badiaren 
talaia paregabea den Irumugarrietara. Gan-
dorrean, iparralderantz joko dugu tximinia 
txiki batetik jaitsiz eta segidan belarretatik 
zabaltzen den xenda segituz erraz igoko 
gara tontorrera. Oso nabarmena den bide 
zabaletik erraz jaitsiko gara Elurretxeko le-
pora eta abiapuntura itzuli nahi badugu, 
mendebaldetik, mendiaren magalean oso 
ondo balizaturik dagoen bidea jarraituko 
dugu (PR-Gi 1010).
 
2. MAZIZOA INGURATUZ

Tunelaren gainean dagoen atsedenlekutik 
atera eta berehala, Gipuzkoa eta Nafarroa 
banatzen dituen alanbrezko hesia igaro eta 
pistan barrena abiatuko gara bide-seinale 
zuri eta horiak jarraituz. Jatetxera iritsi eta 
honen ondotik pasatzen den ubidera jaitsiko 
gara, Endarako urtegira zuzentzen den 
bidea gure eskuinera utziz. Ia hiru kilometro 
beteko ditugu ubidean altuerarik galdu eta 
irabazi gabe. Zenbait tartetan bidea estutu 
egiten da eta Aiako Harritik datozen erreken 
urak biltzeko eraikitako dike txiki batzuk 
zeharkatuko ditugu. Inguruaz gozatuz, ohar-
tzeke, ubideko xenda utzi eta bide-seinaleek 
adierazten diguten norabidean jarraituko 
dugu. Hariztian murgilduz gorantz joko 
dugu eta berehala atsedenleku batekin 
egingo dugu topo.

Pista zabala da eta errepidera heldu baino 
lehen, ezkerrera joko dugu kolore askotako 
bide-seinaleak segituz. Aurrerago segi eta bi-
detik kanpo, metro batzuk jaitsi eta Haizpeako 
iturria aurkituko dugu. Basotik atera gabe las-
ter izango gara Aireko Palazioaren (Ingelesa-
ren gaztelua) aurrean. Bigarren eraikinaren 
ondotik pasatzean malda motz baina gogor 
bati ekingo diogu. Ezkutaturik dagoen bunker 
baten ondotik pasa eta goraxeago, xendak 
elurzulo bat dagoen lekura eramango gaitu. 
Beherantz eginez Elurretxera iritsiko gara.

Amildegiak, ezproiak
eta korridoreak,
paraje malkartsuak
bezain ederrak

Gipuzkoako lurretan beteko dugun ibilaldia-
ren bigarren zati osoa, bide-seinale zuri, 
gorri eta horiak izango ditugu lagun. Elurre-
txeko lepoan dagoen aparkalekuaren ondo-
tik ateratzen den belarrezko pista zabala 
hartu eta berehala sigi-sagan jaisten hasiko 
gara, pago, alertze eta gorostien artean iga-
roz. Ursaltoko errekaren ondora heldu eta 
aurrera egingo dugu erromatarrek ustiatu zi-
tuzten Arditurriko meategien gainetik eta 
Aiako Harriko ezproi, korridore eta pareten 
azpitik igaroz. Bokaminako korridore pikoa 
ezkerrera ikusiko dugu eta honen gainetik 
Txurrumurruko granitozko haitz-puska harro 
altxatuz. Inguru basati eta paregabea.

Poliki-poliki aldapa igotzen hasiko gara ur-jau-
zi txiki baten ondora iritsi arte. Segidan aler-
tzeen basoan murgildu eta bide xamurrak  Ubidea

 Txingudiko badiaren ikuspegia Txurrumurrutik

 Mazizoa Enarriko zelaigunetik
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arnasa hartu eta indarrak berreskuratzen la-
gunduko digu. Berehala izango gara Enarriren 
magalean, Aritxulegitik Erroilbidera igotzeko 
erabiltzen den ohiko bidearekin bat eginez. In-
guru honetan ohikoa izaten da euskal pottokak 
ikustea. Ondo markaturiko xendak Aritxulegi-
ko atsedenlekura, abiapuntura eramango 
gaitu. Mendi bikain honek dituen bi isurial-
deak ezagutu ostean, aukera paregabea izan-
go dugu bertan dagoen atsedenlekuan geratu 
eta ikusitako parajeak komentatzeko.
 

3. ARDITURRIKO  
MEATEGIEN ERRAIETAN

Aiako Harriaren inguruan ugari dira gizakiak 
historian zehar utzitako aztarnak eta ibilaldi 
honetan horietako batzuk ezagutzeko aukera 
izango dugu. Orain sei urte ireki zuten Arditu-
rriko interpretazio zentroa abiapuntu gisa 
hartuta eta errekaren bidea segituz, Aiako Ha-
rriko magaletara igoko gara. Mendeetan 
zehar gizakiak utzitako aztarnak eta naturak 

zizelkatutako ondarea estuki besarkatzen 
diren inguru hauetan meatzeen aztarnak eta 
trenbide zaharraren berri izango dugu.

Arditurriko interpretazio zentrotik gertu da-
goen aparkalekuan ibilgailua utzi eta bide za-
bala jarraituz garai batean meatzetako 
laborategiaren eraikin zaharra izan zenaren 
ondora helduko gara. Eraikin hau birgaitu eta 
gero, Aiako Harria Parke naturaleko 
ondarearen, kulturaren eta naturaren aberas-
tasuna modu didaktikoan ezagutzera ematen 
dute informazio-euskarri modernoen bitar-
tez. Gaur egun, oraindik garai desberdineta-
ko arrastoak ikus daitezke honen inguruan, 
hala nola, meatze-sarrerak, eraikin zaharrak, 
plano inklinatuak, esterilen zabortegiak, ha-
rrobiak, Pasaiako portura minerala eramate-
ko eraiki zen trenbide zaharraren bidea eta 
abar. Lurpean, berriz, kilometro askotako ga-
leria sare handia. 

Erromatarrak izan ziren lehenak Aiako Harri-
ko erraiak zulatu eta ustiatzen. Granitozko 
hiru tontorretatik gertu, Arditurriko meatzeak 
zulatu eta fruiturik onenak (burdina, zinka, 
beruna eta kobrea) atera zituzten. Hurrengo 
mendeetan zehar, inguru hauetan ustiapen 
ezberdinak izan ziren, baina egun, jarduera 
horien arrasto ezberdinak geratu dira soilik. 

Aztarnak eta naturak 
zizelkatutako ondarea 
estuki besarkatzen dira

PR-GI 1009 ibilbidearen seinale zuri eta ho-
riak jarraituz, Arditurriko gune nagusia atzean 
utziko dugu eta errekaren ondora heltzean, 
hau gurutzatu eta gure aurrean ikusiko dugun 
plano inklinatu batean ikusgaitz diren meazu-
loak bilatuko ditugu, meazulo horietatik garai 
batean ateratako hondakin pilatuetan ma-
rrazten den xenda jarraituz. Iparraldetik he-
goaldera hedatzen diren eta elkarrekin 
komunikatzen duten zulo handi batzuk ikusi-
ko ditugu, ikusgarriak bezain arriskutsuak eta 
kontu handiz ibili beharra dago bertan sartu 
nahi izanez gero.

Iraganeko lekuko biziak diren meatze hauei 
bisita egin ostean, etorritako bidera itzuliko 
gara gertu dagoen basoan murgilduz. Unaile-
ku bordaren ingurura ailegatzean, metro ba-
tzuk lehenago aurkituko dugun egurrezko 
hesolak bide zuzena aukeratzen lagunduko 
digu. Aiako Harriko magaletan marrazten den 
bide honetatik astiro joango gara altuera ira-
bazten eta konturatu orduko goi-tentsioko 
kable batzuek Aritxulegiko tunelera zuzen-
tzen den errepidea gertu dagoela iragarriko 
digute. Sorotxo izenez ezaguna den puntu 
honetan, errepidearen paraleloan zabaltzen 
den pistatik erraz egingo dugu aurrera. Be-
rehala, gure eskuinera, Arditurri aldera begi-
ratuta Imanol Marrodan euskal artistaren 
“Erabatekoa eta ezdeuza: sorburua” izeneko 
eskultura ikusi ahal izango dugu. 

Orain arte ekarritako bidetik beherantz 
egingo dugu eta laster bide zabala xenda 

 Aiako Harria Oielekutik



bihurtuko da. Basoan sartu eta berehala 
galduko dugu altuera. Errepidearekin berri-
ro topo egingo dugu eta aurrerago hau 
utziko dugu trenbide zaharraren bidea bila-
tzeko. Gaur egun Arditurriko bide berdea 
izenez ezaguna den honetatik kilometro bat 
pasatxo bete beharko dugu abiapuntura 
itzultzeko. 
 
4. MEAZURIKO ITZULIA

Aiako Harriaren inguruan ugari dira gizakiak 
historian zehar utzitako aztarnak eta ibilaldi 
honetan horietako batzuk bisitatuko ditugu. 
Alde batetik Erlaitz eta Pagogainako eraiki-
nen hondarretan bilatuko ditugu beren his-
toriaren atalik garrantzitsuenak eta bestetik, 
Meazuriko meatzetan gizakiak utzitako arras-
toak irakurri ahal izango ditugu. Bide batez, 
natura-ondarea den Aitzondoko ur-jauzi 
ederraren ikuspegi bikaina izango dugu. 

Erlaitzeko informazio gunetik abiatuko gara 
aurrez aurre dugun maldari helduz. Bela-

rrezko bide zabaletik berehala igoko gara 
Pagogainako gotorlekuaren hondakinak 
dauden muinora. Erlaitz eta Endarlatsako 
dorreekin batera eraiki zuten hirugarren 
karlistaldia amaitu eta muga beste matxi-
nadetatik babesteko. Gerra Zibilean kalte 
handiak izan eta gero, abandonatu egin 
zuten, baina ondoren, II. Gerrate Mundia-
lean, inguru hauek lagun askoren igarobide 
bihurtu zen, esaterako “Red Cométe”ko ki-
deentzat, hauek lurrera botatako hegazkine-
tako pilotu aliatuei laguntzen zieten muga 
pasatzen. Haiei esker, ehunka iheslari sal-
batzea lortu zuten.

Atzean lagako ditugu geratzen diren aurriak 
eta ondo markatutako bidetik (PR-Gi 1012) 
margo zuri eta horiek erakutsiko digute ja-
rraitu beharreko norabidea. Ibilbide osoa 
primeran balizaturik dago eta ez dago gal-
tzeko arriskurik. Endarlatsara doan bidea 
ezkerrera utzi (GR-T2) eta geureari helduko 
diogu. Hasieran baserri pare baten ondotik 
pasa eta baso desberdinetan (pinudi, paga-

di, harizti…) murgiltzen den bide zabalean 
zehar beteko ditugu hurrengo bizpahiru ki-
lometroak, aurrez aurre dugun Aiako Harri-
ko ikuspegi ezezagunenari so. Maldan gora 
erraz iritsiko gara Soro Txikiko lepora. GR 
121 eta GR 11 albo batera utzi eta errepidea 
gurutzatuko dugu. 

Bide zabala pinudian sartu eta azkar galdu-
ko dugu altuera. Aitzondo errekastoaren 
ondora heltzean, xenda batek Meazuriko 
meategi eta eraikinen hondakinen ondora 
eramango gaitu. Erromatarrak izan ziren 
lehenak Aiako Harriko erraietan sartu eta 
bertako aberastasunak ateratzen, hala ere 
XX. mendaren hasierako urteetan izan zen 
meatze-jarduerarik garrantzitsuena Irun in-
guruko mendietan. Meazuri, Meagorri, Ai-
tzondo eta Basakaitzeko inguruetan 
ateratzen zen burdin karbonatoa, Aitzondo-
ko mehargunean dagoen Irugurutzetako la-
beetan kiskaltzen zuten. Labeetaraino 
bagonetaz edota kableen bidez garraiatzen 
zuten minerala. 

Bagoneta hauek egiten zuten bidean barna 
emango ditugu hurrengo urratsak. Bereha-
la helduko gara Aitzondoko ur jauziaren 
gain aldera. Aurrera segi eta lauzpabost 
tunel igaro ondoren, ur- jauzia bere osota-
sunean ikusi ahal izango dugu. Laurogei 
metroko salto ederra! Ikuspegi bikain hone-
taz gozatu eta gure ibilbidearekin jarraituko 
dugu. Bidegurutzean, Irugurutzetako labee-
tara jaisteko bidea ezkerrera utzi eta mal-
dan gora abiatuko gara.

Aitzondoko ur-jauziaren 
80 metroko salto ederra

Basoaren itzalean erraz beteko ditugu hu-
rrengo bi kilometroak eta errepidera atera 
aurretik, Erlaitzera igotzen den xendatik go-
torlekuaren hondakinen ondora igoko gara. 
XIX. mendean frantziar inbasioei aurre egi-
teko zortzi gotorlekuz osatutako proiektu 
bat abian jarri zuten, baina azkenean hiru 
besterik ez ziren eraiki: San Markos, Txori-
tokieta eta Guadalupe. 1891n hasi zituzten 
Erlaitzeko gotorlekua eraikitzeko lanak 
baina hurrengo urtean eten egin zituzten. 
Gerora, eta muga zaintzeko asmoz, diktadu-
ra frankistak bunker batzuk eraiki zituen. 
Langileen barrakoiak izandakoei bizkarra 
eman eta Erlaitzeko tontorrera doan xenda 
bilatuko dugu. Buzoiaren ondoan eseri eta 
aurrez aurre dugun Txingudiko badiaren 
ikuspegi ederraz gozatuko dugu.

Abiapuntura iristeko, maldan behera garo 
artean jaitsiko gara eta aparkalekura heldu 
aurretik, Soroetako muga edo “Iheslarien 
Harria” izenez ezaguna den mugarriaren 
ondotik pasako gara. Nonbait, XVIII. men-
dean muga zaintzen zuten soldaduei deser-
tatzeak zekarren arriskuaz ohartarazteko 
egina. Serapio Mugicaren ustez, harri hau 
XVIII. mendekoa da eta itxuraz ihesaldiak 
edo desertzioak ekiditeko jarri zen. Bertan 
hauxe jartzen du: “Hemendik ihes egitea bi-
zitzarekin ordainduko da”. 
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 Arditurriko antzinako meategiak

 Trenbide zaharraren tunela
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5. DOMIKO ETA ENDARA INGURATUZ

Endara eta Domiko urtegien gainetik gailen-
tzen diren mendiak XX. mendearen hasiera-
tik 1936ko gerra bitarte eta gerra ostean 
1950. urtera arte, inguru hauetan egin ohi 
zen kontrabandoaren lekuko isilak izan ziren. 
Iparraldetik hegoaldera eta konkretuki Nafa-
rroatik Gipuzkoara, era guztietako jeneroak 
garraiatzen zituzten kontrabandistek eta mu-
gazainen zaintza zorrotza saihesteko, he-
mengo xenda, borda, baso eta ibarren 
ezagutza handia zuten. Ibilbide zirkular hau 
burutuz gero, bazter horiek guztiak ezagu-
tzeko aukera izango dugu.

Aiako Harriko magalean kokaturik dagoen 
Arritxuloko aterpetxean emango diogu ha-
siera gaurko ibilaldi honi. Aritxulegiko tu-
nelaren aldera igo eta eskuin aldetik 
ateratzen den pista zabaletik igotzen hasiko 
gara. Aterpe txiki bat eta iturriaren ondotik 
GR 121aren bide-seinale zurigorriak (Gipuz-
koako itzulia) ikusi eta haiek erakutsitako 
norabidean malda pikoa igotzen hasiko 
gara, Aiako Harriari bizkarra emanez. Lehen 
mendi-bizkar belartsuak zapalduz, alan-
brezko hesiaren parean jarraituko dugu 
eroso. Errengara igotzeko aldapa pikoa 
saihestu eta pistatik gorantz joko dugu es-
tazio megalitiko bikainaren ondora. Zortzi 
harrespilez osatutako multzo hori jada Na-
farroako lurretan aurkituko dugu. Handiena 
zortzi metroko diametroa duen harrespil tu-
mular bat da. Estazioa, lurretik azaleratzen 
diren 40 lekukok osatzen dute; horien ar-
tean 22 nabarmentzen dira. 

Mairubaratzeta lepora jaitsi eta aurrez aurre 
dagoen malda pikoa igoko dugu hamar ha-
rrespilez eta bi tumuluz osatutako Arritxu-
langañako estazio megalitikoaren ondora 
iristeko. Honen ondoan eta Artikutzako lu-
rrak mugatuz, Orreagako mugarriak erakus-
ten digu garai batean nor izan zen lur 
hauetako jabe. GR 121a utzi eta ezkerralde-

tik ateratzen den bide belartsutik, Nafarroa-
ko lurretan murgilduko gara PR–NA 11ren 
marka zuri eta horiak segituz. Hesiaren pa-
retik jarraituz erraz iritsiko gara Bianditzeko 
tontorrera. Bertatik, paisaiaz gozatzeko te-
norea izango dugu.

Inguru hauek
kontrabandoaren
lekuko isilak izan ziren

Bide erosoak berehala gerturatuko gaituen 
Galtzarrietako gainaren magaletik segituz 
aldapan behera jarriko gara Burnaiztegiko 
lepora jaitsi arte. Ehiztarien txabola ezke-
rraldean utzi eta Bidango Gaña aldera zu-
zenduko ditugu gure urratsak. Bidea, 
pagadian sartu eta Domiko aldera jaisten 
hasiko gara, hasieran Askategiko bidetik 
eta gero, Zumarrako bidea ekialderantz har-
tuz. Poliki galduko dugu altuera Ikatzazula 
bidegurutzera iritsi arte. Puntu honetan itu-
rria eta egurrezko bide-seinaleak ikusiko di-
tugu. PR-NA 11aren markak segituz, 1985en 
Aita Donostia kaputxinoari eskainitako 
oroimenezko multzoaren ondora helduko 
gara, Jorge Oteizaren estela baten eskultu-
ra eta Luis Valletek egindako kapera. 

Porlanezko pistatik Agiñako megalitoak 
atzean utzi, errepidea gurutzatu eta Agiña 
alderantz joko dugu. Tontorrera heltzean, 
mahai panoramiko batek gertuko eta urruti-
ko mendien informazioa eskainiko digu. Lu-
bakien artean iparralderantz jaisten hasiko 
gara tarteka ikusgaitz diren PR-NAren mar-
kak bilatuz. Xenda, baso trinkoan sartu eta 
Lesaka aldetik datorren GR 11aren porla-
nezko bidera aterako gara, Telleri lepora. 
Inguru hauetan kontrabandoa gauez eta 
oinez egiten zen eta Aiako Harriko harresia 
gainditu ahal izateko kontrabandistek bide 
desberdinak erabiltzen zituzten. Larrun eta 
Ibardingo gainetatik zetozen salgaiak, Bera-
ko Zalain auzoan jasotzen zituzten eta Esko-

lamendi barna, Gardeli auzoa atzean utzi 
eta lepo honetara igotzen ziren. 

Kontrabandistak legez, baina karga handi-
rik gabe, Kopako Harrira doan xenda eskui-
nera utzi eta Endarako urtegira jaitsiko 
gara. Bere ertzean dagoen San Anton ermi-
ta dotoreari bisita egin, urtegia inguratzen 
duen errepidean zehar beste aldera pasa, 
GR 11a gure eskuinera utzi eta laster lagako 
dugu bidetik gorantz eginez. Aialdeko jate-
txera iristeko malda motz eta pikoa igoko 
dugu eta honen gainetik hedatzen den bide 
balizatutik (Oiartzungo Bidea) Aiako Harriko 
oinera gerturatuko gaitu, Aritxulegiko tune-
laren gain aldera hain zuen ere. Abiapuntu-
ra iristeko xenda bilatu eta berehala jaitsiko 
gara Arritxulora.

6. AIAKO HARRIKO BIHOTZEAN

Ibilbide zirkular hau Sorondoko parajeetan 
hasi, Zariako tontorra zapaldu, Oielekuko 
mairuen baratzeei bisita egin, Arritxurieta-
ko Gañatik pasa eta Zorrolako zubira jaitsi-
ko gara abiapuntura itzultzeko. Lepo, tontor, 
monumentu megalitiko, erreka eta basoak 
zeharkatuz, ekosistema desberdinak ezagu-
tzeko parada izango dugu. Ibilbide osoan 
zehar, PR-Gi 1006 bide balizatuaren marka 
zuri eta horiak izango ditugu lagun. 

Sorondo baserriaren ondoan utziko dugu 
ibilgailua eta honen ondotik ateratzen den 
pista zabala hartuko dugu. Erraz egingo 
dugu aurrera eta aldapa zertxobait leuntzen 
den puntuan, pista utzi eta ezkerraldetik ate-
ratzen den zidorrari helduko diogu. Bide-sei-
naleek erakusten duten norabidean, izeidian 
marrazten den bidezidor erosoa jarraituko 
dugu Zariako aterpearen ondora iristeko. 
Aurrez aurre ikusiko dugun aldapari eutsiko 
diogu segidan eta konturatu orduko, gertu 
ikusiko dugu Zariako tontorra. Mugarri bitxi 
batzuen ondotik pasa, azken aldatsa gaindi-
tu eta tontorrean dauden erpin geodesiko 

 Orreagako lurren mugarria  Oteizaren estela eta Valeten kapera



eta buzoiaren ondora helduko gara. Honen 
alboan, ingurua desitxuratzen duen antena 
erraldoia. Ikuspegi zabalaz gozatu eta gero, 
gertu dagoen Uzpuruko lepora jaitsiko gara 
belarrezko alfonbra zapalduz. Malda txiki bat 
igo eta gero, Kausoroko lepo eta aparkaleku-
ra jaitsiko gara.

Mendilepo, tontor, 
monumentu megalitiko,
erreka eta basoak 
zeharkatuz

Errepidea gurutzatu eta pinudian murgildu-
ko gara. Zenbait errekasto igaro eta erraz ai-
legatuko gara Oielekuko paraje ezagunetara. 
Pagadian aterpea eta iturria gertu. Pagaditik 
atera eta Oielekuko iparraldeko mairuen ba-
ratzak gertu ikusiko ditugu. Oielekuko 
parajeetan Eneolitoko Burdin Aroko bi ha-
rrespil-multzo aurkituko ditugu. Aurkikuntza 
guzti hauen arduraduna Arantzadi Zientzia 
Elkartea izan da. Zientzialari hauek diotenez, 
hemen aurkitutako harrespil hauek giza-he-
zur zati kiskaliak lurperatzeko erabili ohi zi-
tuzten, ondorioz errausketa ez zen bertan 

egin. Hala ere bazitekeen lehenago ehorzke-
ta egitea eta ondoren gorpuzkien inguruan 
harrespila eraikitzea edo monumentua al-
txatu eta ondoren gorpuzkinak lurperatzea. 
Estazio megalitiko interesgarri honi bisita 
egin eta gero, bidera itzuli eta gertu dauden 
Basateko mairuen baratzeak bisitatzeko au-
kera izango dugu.

Bide balizatuak izeidian murgildu eta be-
rehala jaitsiko gara Zaldineko parajeetara. 
Gertu dagoen Pilotasoro aldera zuzenduko 
ditugu gure urratsak garai batean Artikutza-
ko trenaren ibilbidearekin bat eginez. Aiako 
Harriko silueta paregabea lagun, belardian 
marrazten den bidean barna Arritxurietako 
Gañara igoko gara, izen bera duen mairuen 
baratzaren ondora. Leku aproposa hamai-
ketakoa egin eta inguruak eskaintzen duen 
postal ederraz gozatzeko. Bide-seinaleek 
erakutsiko digute norabidea galdu gabe, al-
tuera galtzen hasiko gara Karrikako erreka 
gainditzen lagunduko digun Zorrolako zu-
biaren ondora iritsi arte. Errekaren beste al-
dera igaro eta honen paraleloan doan 
xendak abiapuntura gerturatuko gaitu. Ba-
soan zehar igotzen hasi, ubide zahar baten 

ondotik segi eta ur-presa txiki batera hel-
tzean porlanezko pista zabala hartuko dugu. 
Aldapa pikoa da eta errepidearen ondora 
iristean hau gurutzatu eta azken malda txi-
kia igoko dugu Sorondo baserrira iristeko.

7. SAROBERREKA

Idoia jatetxearen ingurutik abiatu eta gero, 
Aldura, Pertxel eta Igantzi mendiak ingura-
tuko ditugu mendi hauen magaletan natu-
rak zizelkatu duen Saroberrekaren ertzetako 
bioaniztasunaz gozatu ahal izateko. Ibilbide 
osoa PR Gi 1004ari dagozkion seinaleekin 
balizatu berri dago eta ez dago galtzeko 
arriskurik. Bidearen zati batean GR 121aren 
(Gipuzkoako itzulia) marra zurigorriak ere 
bidelagun izango ditugu.

Jatetxearen aparkalekuan ibilgailua utzi eta 
honen ondotik ateratzen den pista zabalean 
zehar igotzen hasiko gara Malbazarreko in-
gurura heldu arte. Puntu honetan, Urdabu-
ru aldera zuzentzen den bidea utzi eta gure 
ezkerretik ateratzen dena hartuko dugu. Be-
rritutako lehen aterpe txikiaren ondotik 
pasa, eskuin aldetik ikusiko ditugun saihes-
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bideak laga eta Aldurara igotzeko bidea 
utzita, honen magalean marrazten den 
pista erosotik erraz egingo dugu aurrera. 
Bigarren aterpetxoaren ondotik pasa eta 
bidea maldan behera jarri bezain fite, Per-
txel mendiaren magaletik azkar galduko 
dugu altuera. Ezpalaurringo lepora ailega-
tzean hirugarren aterpetxoa ikusiko dugu, 
atseden txiki bat hartzeko leku aproposa. 

Bide-seinaleek erakusten diguten norabi-
dean jaisten jarraituko dugu eta berehala 
helduko gara Idurietako lepora, azken ater-
petxoa ikusiko dugun lekura hain zuzen ere. 
Puntu honetan, pista zabala utzi eta marka 
zuri eta horiek ezkerretik jaistera gonbida-
tuko gaituzte, Saroberrekantz. Haran estu 
honetan, errekaren murmurioa izango da 
aurkituko dugun hots bakarra. Gainera, in-
guruan biodibertsitate handia du, xenda es-
tuaren alboetara baso mistoa altxatzen 
baita. “Zibilizaziotik” ez hain urrun, inguru-
ne lasai, basati eta erakargarria. Bidezido-
rra errekaren paraleloan doa eta hirutan 
gurutzatu beharko dugu. Orbelaren gai-
nean beteko dugu ibilbidearen zati hau eta 
konturatu orduko, Sarobe baserrien on-
doan izango gara, “zibilizazioarekin” topo 
eginez. Ihesaldi laburra!

Saroberrekaren inguruan
biodibertsitate handia dago

Saroberreka egurrezko zubi batetik igaro eta 
baserrietaraino heltzen den “autobidera” 
aterako gara. Ardiak, zaldiak, baratza, base-
rri multzoa atzean utzita, kilometro pasatxo 
bete beharko dugu bertatik, errekaren bes-
taldean ikusiko dugun Kabiola baserriraino. 
Leku honetan errepidetxoa utzi eta erreka 
gainditzen duen zubia igaro ostean, base-
rriaren ondotik pasa eta belardian zehar igo-
tzen hasiko gara. Pixkanaka ikuspegia 
zabaltzen joango da Igantziko lepora iritsi 
arte. Bertan, kortarri bat ikusi ahal izango 
dugu. Harri hauek kortabasoak eta saroeak 
zehazteko erabiltzen ziren. Kortabasoak an-
tzinako lur banaketak dira, abereentzako 
larre partikularrak. “Haustarri” eta “Artamu-
garri” izenez ere ezagunak dira.

Hemendik zuzenean Pertxel eta Aldurako ton-
torretara igo daiteke, baina PRaren seinaleak 
jarraituz, bi mendi hauen beste magaletan 
murgilduko gara. Pagadian sartzen den lu-
rrezko pista zabaletik eroso egingo dugu au-
rrera. Karobi baten ondotik pasa eta Aldura 
izeneko baserriaren ondora ailegatuko gara 
eta aurrerago segituz izen bereko lepora. In-
guru hauetan dugun ikuspegia oso zabala da 
eta gertuko ikusiko dugu Aiako Harriko mazi-
zoa. Markak segituz, erraz itzuliko gara abia-
puntura, Idoia jatetxera hain zuzen ere.

8. USOKO ERREKA INGURATUZ

Ibilbide honek, Aginagamendi, Urdaburu eta 
Igorin mendien magaletan ibili eta bertako 
ikuspegiaz gozatzeko aukera ez ezik pagadi 
zahar, estazio megalitikoak eta Txirrita ber-
tsolaria zenaren jaiolekua bertatik ikusteko 

 Oielekuko mairuen baratza
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aukera emango digu. Usoko erreka hau Txi-
rrita bertsolari hernaniarraren jaioleku izan 
zen baserriaren alboan kokatzen da eta ber-
tan garai bateko ola zaharra aurkituko dugu, 
alkohola (erretzekoa eta masajea emateko), 
ozpina, mundruna eta egur ikatza egiten 
ziren gunea. Ibilbidea ez dago markatua, 
beraz bidea adierazten duen balizarik ez 
dugu aurkituko.

“Puig-Latxe” etxearen paretik abiatu eta Goi-
zueta aldera doan errepidetik ehun bat metro 
bete eta gero, Abillats baserriaren ondora 
helduko gara. Errepidea utzi eta porlanezko 
pista igotzen hasiko gara Txabolategi base-
rriaren ondora iritsi arte. Puntu honetan pista 
utzi eta eskuinera ateratzen den lurrezkoa 
hartuko dugu, langa metalikoa pasa eta go-
rantz egingo dugu lehen bidegurutzearekin 
topo egin arte. Berriro eskuinetik ateratzen 
den pista zabala aukeratu eta ez dugu utziko 
Azerilepora igo arte, pista amaitzen den leku-
ra hain zuzen ere.

Txirrita bertsolaria 
zenaren lurretan 
murgilduko gara

Aginamendi gure ezkerrera lagata, alan-
brezko hesiak angelu zuzena egiten duen 
lekuan, ezkerraldetik pinudian marrazten 
den zidorra bilatuko dugu eta bertatik jaitsi-
ko gara bidezidor nabarmenago batekin 
topo egin arte. Eskuinerantz jo eta berehala 
ailegatuko gara Elorrietako lepora pista 
zabal batekin bat eginez. Aldapan gora, pa-
gadia zeharkatu eta berriro jaisten hasiko 
gara aurrez aurre Urdaburu izango dugula-
rik. Mendiaren magalera heltzean, egurrez-
ko hesolek erakutsiko digute aukeratu 
beharreko bidea, Malmazarrera zuzentzen 
dena hain zuzen ere. 

Sigi-sagan gorantz egingo dugu eta Urda-
buru inguratzen duen pista zabalak Pago-
sardeko atsedenlekuan utziko gaitu. 
Hemendik aurrera, Zuarkazu mendiaren ez-
kerraldetik segituz, pista utzi eta ezkerretik 
ateratzen den xenda jarraituz, Malmazarre-
ko hezegune edo putzura ailegatuko gara. 
Putzuaren ezkerraldetik, ikusgaitz den 
xenda bilatu eta pagaditik jaitsiko gara se-
gidan Bentatxuri baserriraino doan bide za-
balago bat jarraituz. Asfaltatutako bidea 
gurutzatu eta Igorin mendiaren magalean 
zabaltzen den bideak Igoringo lepora gertu-
ratuko gaitu. Pista utzi eta ezkerraldetik Igo-

ringo estazio megalitikoa dagoen aldera 
zuzenduko ditugu gure urratsak. Igoera 
motz baina trakets batek, mendi gaina 
zeharkatu eta Akolako lepora jaitsiko gara. 
Hernani, Astigarraga eta Donostiako lurre-
tan zehar zabaltzen den Igorin-Akola esta-
zio megalitikoak Multzo Monumentalaren 
kategoria du, Kalifikaturiko Kultur Ondasun 
izendatua. 

Estazio megalitikoa atzean utzita, Akolatxa-
rako gainera igoko gara aldats motz baina 
piko batetik eta segidan, Sagastietako lepo-
ra jaitsiko gara izen bera duen trikuharria-
ren ondora. Nahiko ondo kontserbaturik 
dagoen trikuharriaren ondorik pista hartu 
eta Akolako atsedenlekuraino jaitsiko gara. 
PRaren markak utzi eta ezkerretik ateratzen 
den pistatik erraz jaitsiko gara Alkatxurain 
etxalde ederrera. Baserria atzean utzi be-
zain fite, ezkerreko porlanezko pista hartu 
eta zalditegi txiki baten ondotik pasatzean, 
dozena pare bat metro aurrerago berriro 
pista utziko dugu pinudian marrazten den 
bidezidorra hartuz. Denbora gutxi beharko 
dugu Txirritaren oroigarria dagoen lekura 
iristeko eta Usoko errekaren ondotik ola 
zaharraren aurrien albotik pasa eta abia-
puntura bueltatuko gara.

 Egunsentiarekin
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9. OBERANGO BASOA

Añarbeko urtegitik gertu, Urumea ibaiaren 
ertzeraino jaisten den baso bikain honen lu-
rrak Donostia, Errenteria eta Hernaniko mu-
getan zabaltzen dira. Ingurune berde honen 
bihotzean sartuko gara, bere erraiak zeharka-
tuko ditugu eta oraindik oso egoera onean 
kontserbatzen den pagadi bikaina aurkituko 
dugu, garai batean Hernaniko lurretan izan 
ziren pagadien lekuko isil eta bakarra. Donos-
tiako Aiako Harriko Parke Naturalaren ba-
rruan, balio handiko elementu asko dituzten 
Oberan eta Errekabeltz lursailak ditu eta 
Errenteriako udalarekin batera, Baso Erreser-
ba Eremua izendatzeko eskaera egin diote 

Eusko Jaurlaritzari, bere balio ekologikoen-
gatik babes altuago behar dutela uste baita.

Urumearen ertzean dagoen aisialdi gune ho-
netan uda partean jende asko biltzen duen 
Ugaldetxoko taberna-jatetxean emango 
diogu hasiera gure gaurko ibilaldi honi. 
Bidea oso ondo balizaturik dago (PR-Gi 
1001) eta erraza gertatuko zaigu bide zuzena 
aukeratzen. Jatetxearen ondotik ateratzen 
den pista zabalean zehar emango ditugu 
lehen urratsak eta azkar iritsiko gara egu-
rrezko informazio-taula baten ondora. Ezke-
rraldetik datorren pista utzi eta gorabehera 
handirik gabe erraz egingo dugu aurrera. 
Menditik jaisten diren errekastoek pista 
zeharkatu eta ibai zabalean isurtzen dituzten 

ur garbi eta gardenek inguruari itxura heze 
eta bustia ematen diote. Haize bortitzak erai-
tsi dituen bi haritzen adar artean sartu eta 
bidera itzuliko gara.

Urumea ibaiaren bestaldean dagoen Irakurri 
“penintsula” inguratuz bailara txiki baten 
ondora helduko gara eta aurrerago baserri 
batekin egingo dugu topo. Hona iritsi baino 
lehen, bide-seinale zuri eta horiek norabidea 
aldatu eta aldapan gora jarriko gaituzte. He-
mendik aurrera aldats gogor bati ekin behar 
izango diogu zuzen, pistatik hasieran eta bi-
dezidorretik beranduago eta mugarriak beti 
lagun. Lehen izerdi tantak kopetatik irrista-
tzen hasi orduko, haritz, gaztainondo eta 
pago artean hedatzen den aldapa piko 



563

honen azken metroak, koniferoen landaketa 
batean beteko ditugu eta bere garaiera han-
dienera igotzean Saratzeko tontorrean da-
goen erpin geodesikoa aurkituko dugu haitz, 
pago eta garo artean. 

Pagadiak bere biluztasunean
jantzirik ederrenak 
erakutsiko dizkigu

Gailur honetatik aurrera, gainez gain joango 
gara Oberango pagadiaren babespean. Bide 
osoan zehar, seinale zuri eta horiez gain, mu-
garriak izango ditugu bide erakusle. Orbela 
zapalduz, Saratzeko tontorretik jaisten hasiko 
gara eta berehala beste aldapa txiki bati ekin-

go diogu Notixitxar izeneko gainera heltzeko. 
Pagadiak bere biluztasunean jantzirik ederre-
nak erakutsiko dizkigu. Galdutako hostoek es-
taltzen duten lur orbeltsu, zeruari so luzatzen 
diren adar gihartsu eta enborren azal zimur-
tuek osatzen duten postal ederra, Oberango 
baso honen balio naturalaren erakusgarri da. 

Ingurune paregabe honetan, aldapa txiki bat 
jaitsi eta mugarriek erakusten diguten nora-
bidean, Gorostegiko gainera igoko gara, 
gaurko hirugarrenera hain zuzen ere. Bidezi-
dor erosoak azken muinoaren oinera gertura-
tu ostean, azken malda motz baina pikoari 
ekingo diogu. Untzegiko gainera heltzean, 
bidea leundu egingo zaigu eta Urdaburuko 
tontorra gertu, Pagosarde eta Listorretara 

doan bidea utzi eta Lizarregiko zabalerantz 
zuzentzen dena jarraituko dugu. Atzean laga 
dugun pagadiaren azken arrastoak galdu eta 
pinudi batean sartu ondoren, erraz helduko 
gara Lizarregiko zabalera. Oberango baso 
trinkoa desagertu eta mendiaren biluztasuna 
zabalduko zaigu begien aurrean. Pagoen 
erreinua eta ezerezaren erbestea. Eroritako 
baserri baten ondotik pasa eta sigi-sagan 
jaisten den pista zabaletik berehala jaitsiko 
gara egurrezko mahai, txabola txiki eta iturri 
batez osatutako Aparraingo atsedenlekura. 
Langaren ondora jaitsi eta hau pasa ondoren, 
berriro bat egingo dugu pista nagusiarekin. 
Hemendik, bidea ezaguna gertatuko zaigu eta 
minutu gutxi batzuk behar izango ditugu 
abiapuntura iristeko.

 Oberango pagadian

INFORMAZIO OROKORRA

Datuak 
IBILALDIA LUZERA DESNIBELA DENBORA
1-Mazizoa zeharkatuz 5,6 km 549 m 2 ordu 05’
2-Mazizoa inguratuz 10,5 km 410 m 3 ordu 10’
3-Arditurriko meategien erraietan 7,7 km 455 m 2 ordu 10’
4-Meazuriko itzulia 11,0 km 400 m 3 ordu 30’
5-Domiko eta Endara inguratuz 15,5 km 840 m 4 ordu 45’
6-Aiako Harriko bihotzean 14,5 km 690 m 4 ordu 10’
7-Saroberreka 12,5 km 345 m 3 ordu 30’
8-Usoko erreka inguratuz 12,0 km 805 m 3 ordu 20’
9-Oberango basoa 10,5 m 610 m 3 ordu 10’
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