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OGOÑO
LURMUTURRARI BIRA

Urdaibai Biosfera Erreserbako ekialdeko muturra Ogoño izena duen kareharrizko haitz puska izugarri batek babes-
ten du. Bere berrehun metro baino gehiagoko altuera duen itsaslabarrak, Elantxobe herria itsasoak jaurtitzen dituen ola-

tu indartsuetatik babesten du. 1524. urtean Bizkaiko arrantzale kopuru txiki batek sortu zuen portu hau eta urteak joan 
ahala herria handitzen joan da. Ogoñoko amildegiak txori anitzen gotorleku dira, horien artean, belatz handia, kaio hankaho-

ria eta miru beltza aurkitu ditzakegu eta urteko epe mugatu batean, pareta hori eskalatzaileen jomuga izaten da. 

TEXTO Y FOTOS

Joseba Calzada  
Mendiguren “Igertu”

Bilbo 1979

Bilbon jaio arren, gaur 
egun Etxebarrin bizi da. 
Txikitatik familiaren "Iger-
tu" baserrian (Bermeon) 
garatzen joan da naturare-
kiko bere zaletasuna. Beti-
danik kirola gustatu izan 
zaio eta azken urteetan 
mendizaletasunari gogor 
ekin dio (izotz eskalada, 
ertzak, mendiko eskia ea.). 
Alpeak ezagutzen ditu eta 
ahal duenean hainbeste 
maite dituen Pirinioetako 
mendietara ihes egiten du.

Gernikako itsasadarren bokalea.  JOSEBA CALZADA
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Gure abiapuntua, Bizkaiko herri xar-

mangarrienetakoa den Elantxobe herrian 

kokatuta dago. Arrantzaleen herri hau, itsa-

soari begira eraikita dago portutik gora eta 

etxeak aldapan eskegita daudela dirudi. 

Uztailaren 22an ospatzen duten Madalen 

jaiagatik da oso ezaguna. Bertan, Bermeo 

eta Mundakako herriek Izaro uhartearen ja-

begoagatik izandako lehia gogora ekartzen 

dute, elantxobetarrak epaileak izanik. Lehia 

horretan, bermeotarrak gailendu ziren eta 

jaiegunean Bermeoko alkateak teila bat bo-

tatzen du uhartearen aurrean honako esal-

dia esanez: "Honaino heltzen dira Bermeoko 

itxuginak". Gero, uhartearen tontorrean iku-

rrina eta Bermeoko bandera jasotzen dira 

eta amaitzeko, Mundaka bisitatu ondoren, 

denak Elantxobera joaten dira ospakizunari 

jarraipena emateko.

 0,0 KM. Portua bisitatu ondoren, kalean 

gora abiatuko gara plazaraino eta handik go-

rantz jarraitu beharko dugu harzolazko kale 

batetik pareta batean marka batzuk aurkitu 

arte. Ezkerreko aldetik, PR-a (ibilbide laburre-

ko txangoa) doa eta hortik jaitsiko gara. Pun-

tu honetan eskuinalderantz joko dugu GR-ko 

(ibilbide luzeko txangoa) margo zurigorriek 

erakusten diguten norabidea jarraituz. Le-

henengo zatian etxe artean ibiliko gara mar-

go arrastoak jarraituz, baina adi ibili beharra 

dago, bidea etxe baten aurretik pasatzen da 

GR-ko markek adierazten duten legez. He-

mendik Bizkaiko kostaldeko ikuspegi ezin ho-

beak izango ditugu. 
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Bat batean, bidea pinudi baten barruan 

sartzen da eta tarte honetan ikuspegirik gabe 

geratuko gara. Harkaitzez eginda dagoen pa-

sabide berezi bat igaro ondoren, zelai artean 

dagoen bidezidor batera irtengo gara. Hurren-

go bidegurutzean kartel zuri batek eskuineko 

adarra hartu beharko dugula erakutsiko digu. 

Leku honetan altuera pixka galdu beharko 

dugu bidea baso autoktono batean sartzen de-

larik, artadi kantauriar batean hain zuzen ere. 

Artadi kantauriarra Urdaibaiko itsasadarraren 

alde bietan hedatzen da eta bereziki zaindu 

beharreko ingurua da. Oso baso trinkoak dira, 

bertan basurdeak, katajinetak, lepazuriak, 

azeriak, trikuak, birigarroak eta abar aurki 

ditza kegu. Artadiaren barrutik goazen bitar-

tean basoko magiarekin bat egiteko aprobe-

txatuko dugu, kareharriak, goroldioa, arteak 

eta gurbitz batzuen artean. 

Bideak Ogoño lurmuturrari buelta ematen 

dionean mendebalderantz egiten du. Eta es-

kuinalderantz begiratuz gero, itsaso urdin eta 

zabala aurrez aurre izango dugu. Hemen ba-

dago rappelatzeko instalazio bat, bertatik 100 

metro airean zintzilik dagoen rappela egin 

ondoren, “Kantauriko begia” izena duen koba 

batera heltzen da. Toki ikusgarri hau Gerni-

kako ADES taldeak esploratu zuen lehenengo 

aldiz. Zati laua bukatu eta aldapak gora egiten 

du, laburra baina pikua. Goiko aldera heldu 

ostean, basoko argiune txiki batera helduko 

gara eta bertatik Matxitxako lurmuturraren 

eta Izaro uhartearen lehenengo bistak izango 

ditugu. Hemendik aurrera amildegira hurbil-

duko gara oinez apenas aldaparik duen bide 

arrasto batetik. Mendebaldeko muturrera 

heldu ondoren, hegoalderantz biratuko dugu, 

aldapan gora egin eta gaur bisitatuko dugun 

lehenengo gailurrera helduko gara.

Ogoño eguneko azkenengo eguzki izpiekin. JOSEBA CALZADA
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Matxitxako lurmuturraren 
eta Izaro uhartearen 
lehenengo bistak 
izango ditugu

 3,2KM. TALAIA (281M). Nahiz eta altuera 

handiko tontorra ez izan ikuspegi ederraz go-

zatzeko aukera izango dugu bertatik. Arran-

tzale herria itsasoak emandako baliabideetatik 

bizi izan da beti eta mendeetan zehar, ba-

lea-arrantzaleen komunitate bat bizi izan zen 

bertan. Talaiariak abisua eman ostean, gizon 

gutxi batzuk txalupetan irteten ziren balearen 

atzetik. 

Urdaibai Biosfera Erreserbaren ekialdeko 

hegalean gaude, gure azpian Laga hondartza 

ederra daukagu, Bizkaiko kostaldeko harea-

tzarik ederrenetakoa. Urre koloreko harea me-

heko dunek osatzen dute hango paisaia. Bos-

tehun metro luzera duen hondartza itsasoari 

irekita dago. Gernikako eta inguruko herrie-

tako biztanleek gustuko duten hondartza da. 

Badiaren beste aldean Matxitxako lurmutu-

rra dago, Kantauriar kostaldeko itsasadarrik 

irten ena da eta garrantzitsuenetarikoa Bizkai-

ko Golkoan. Itsasargi bi daude bertan: “Zaha-

rra” 1852. urtekoa, farozainak zaintzen zuena 

eta “Barria” (1909) automatikoa dena. Gainera, 

Bizkaiko ikuskizunik ederrena daukagu puntu 

honetatik, guztiz egokia zetazeoak eta hegazti 

migratzaileak behatzeko. Bertatik barnerantz 

mendiek altuera hartzen dute: Burgoa, Garbo-

la… Sollubera heldu arte, hauxe dugu Bizkaian 

ditugun bost deiadar mendietako bat. Itsas 

ondoan, berriz, Mundaka eta Bermeo herri 

arrantzaleak ditugu. Tartean Oka ibaiak itsa-

soratzean sortzen den Gernikako itsasadarra 

dugu eta bere aurrean Izaro uhartea. Bertan, 

frantziskotarrek komentu bat zeukaten eta 

XVI. mendean, Sir Francis Drake kortsarioak 

eraso egin zien. Gaur egun hegaztien bizileku 

lasaia da, espezie nagusia kaio zilarreztatua 

delarik. 

Urre koloreko harea 
meheko dunek osatzen 
dute hango paisaia.

Talaia utzi eta itsaslabar gainetik joko dugu 

hegoalderantz, ertz osoan eskalada instala-

zioak ikusiko ditugularik. Pareta hau oso gus-

tukoa dute eskalatzaileek, baina kontuan izan 

behar da, paretaren arabera murrizketak dau-

dela eta aurrez, honi buruz dagoen informa-

zio gehigarria kontsultatzea komenigarria da. 

Altuera pixka galduz hamar edota hamabost 

minutu pasatu ondoren, bide zabal eta eroso 

batetik aurrera egin eta seinalerik gabeko zu-

toin batera iritsiko gara (seinaleak falta zaizkio). 

Ezkerreko arrasto argitik jarraituz, arazorik 

gabe Atxurkulu tontorreraino helduko gara ha-

mar minutuan, Ogoño lurmuturraren punturik 

altuenera hain zuzen ere. Azkenengo zatian, 

kareharrizko zati malkartsu labur bat gainditu 

beharko dugu punturik gorenera heltzeko. 

 3,9 KM. ATXURKULU / OGOÑO (305M). Gailu-

rrean erpin geodesikoa eta buzoia aurkituko 

ditugu. Kantauriko basoaren gainetik hegan 

ari garela sentsazioa izango dugu. Bista onak 

daude, baina ez Talaiatik izan ditugun bezain 

ikusgarriak. Ekialderantz panorama ederra 

izango dugu, bertan Otoio tontorra nagusi-

tzen delarik. Bide berdinetik bueltatuko gara 

eta elkargunean ezkerralderantz egingo dugu, 

bidea oso erosoa baita. Laster “Karabia” mar-

katzen duen poste batera heltzean, eskuine-

rantz egingo dugu bidegurutzean.

Pista zabaletik goazela bidegurutze argi 

batera helduko gara. Hemendik, Laga hon-

dartzara jaisteko aukera dago, baina zuzen ja-

rraituko dugu ehun metro aurrerako dagoen 

bidegurutze batera heltzeko. Biek ala biek 

hilerrira daramate, baina gu ezkerreko aldetik 

abiatuko gara. Baserri eta zelaiak alde batera 

utzi ondoren, hilerrira eramango gaituen erre-

pidera irtengo gara. Horman dagoen kartel ba-

tek Elantxobera bidea markatzen digu. Kalean 

beherantz, goizean hasitako ibilbide zirkularra 

osatuko dugu.

 6,0 KM. Elantxobeko goiko plazan berriro 

izango gara, abiapuntuan hain zuzen ere. 

NOLA HELDU

Elantxobera heltzeko BILBOTIK irteten diren A3513 eta 

A3526 BIZKAIBUS zerbitzuko autobusak har ditzakegu edota 

gure autoz hurbildu gintezke nahi izanez gero, herri sarreran 

badago doan aparkatzeko aukera eta. BILBOTIK ZEIN DO-
NOSTIATIK, A-8 AUTOBIDEA hartu Zornotzaraino, eta han, 

BI-635 errepidetik segi Gernika-Lumora iristeko eta ondoren, 

BI-2238 errepidea hartu eta azkenik BI-2237tik jarraitu. 

DATU TEKNIKOAK

Luzera: 6 KM

Desnibel positiboa: 360M

Denbora (geldialdiekin): 2 ordu eta 10 minutu

Ibilbidea deskargatzeko lotura: http://es.wikiloc.com/wiki-
loc/view.do?id=876093

LOTURA GEHIGARRIAK

BLOGGEKO ERREPORTAJEA (gazteleraz)

http://igertu.blogspot.com.es/2010/05/20100428-circu-

lar-por-ogono.html

TALAIAREN INFORMAZIOA MENDIKAT-EN
https://www.mendikat.net/com/mount/3227

URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA
http://www.urdaibai.org/eu/portada.php

MATXITXAKO BEHATOKIA
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informazioa/ma-

txitxako-lurmuturreko-zetazeoak-eta-itsas-hegaztiak-be-

hatzea/r49-rbu/eus/

ELANTXOBEKO UDALA
http://www.elantxobe.eus

OGOÑOKO ESKALADA INFORMAZIOA
http://www.todoescalada.net/ogono.htm

ESKALADA MUGATUAREN ERREGULAZIOA
http://www.bizkaia.eus/home2/Archivos/DPTO9/Temas/

Pdf/Otras_Zonas_de_Bizkaia.pdf?idioma=EU&bnetmobile=0
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