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Menditsua izateak ematen dio norta-
suna gure lurraldeari, izan ere,

mendiek markatu dituzte eta markatzen
dituzte gaur egun ere gure bizitza, gure
erabilerak eta gure ohiturak, azken bate-
an, lurralde honetako biztanleek bizitza
bera ulertzeko modua.

Gure mendiak bizirik daude, bizirik dau-
dela sentitzen dugu eta hori horrela izan
da historiaurreaz geroztik. Giza aztarna
ugari aurki daitezke paisaian, gure men-
dietan bizi izan den araganaren isla.
Bazter natural guztiak historiaz josita
daude eta horiek ezagutu egin behar
dira gure lurraldea ulertzeko eta, azken
finean, gozatzeko!

Aizkorri-Aratzen, hain zuzen ere, histo-
riaurreko giza okupazioen hondarrak
zein erromatar garaiko aztarna arkeolo-
gokoak aurki ditzakegu. Hondar horieta-
ko askok eta askok izaera izpiritual
nabarmena dute eta izaera horrek egun-
daino iraun du Arantzazu izeneko harre-
ra ezpiritualeko gune paregabean.

Iraganean, mendiak ez ziren mugak edo
muga administratiboak sortzeko aitza-
kia, lanerako eta elkarbizitzarako gune
baizik. Horren testigantza dira mendile-
rroaren bi aldeetako familien artean dau-
den lotura ugariak. Aizkorri-Aratz ingu-
rua, gainera, San Adriango tunela izene-
ko formazio naturalari esker, kultura
arteko gune izan ohi da, jendearen joan-
etorri eta harrera lekua, ideiak eta mer-
katugaiak trukatzeko gunea; bizitzeko
gune izateaz gain, bizitza hori ingurune
zabalarekin konpartitzeko aukera ema-
ten duen gunea da. Azken finean,
Aizkorri-Aratz erreferentziazko gune
izan da gure bizitzan eta horrela jarrai-
tzen du: erreferente historikoa, zalantza-
rik gabe, eta izpiritu eta gizakiarentzat
ere erreferente, paisaiaz, gozatzeaz
gain mendien bihotzeraino iritsi nahi
duen orori paregabeko eta salbuespenik
gabeko harrera eskaintzen dion ingurua.

Fernando Perdo Pérez
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Aizkorri-Aratz aldea Gipuzkoa
eta Arabako lurralde histori-

koen arteko mugan dago, eta bi
lurralde historikoak banatzen
dituen mendi-kordala hartzen
du, gutxi gorabehera Arlaban
eta Otzaurte portuen arteko ere-
mua. Geografiak Zaraia, Elgea,
Urkilla, Aizkorri eta Altzania
mendilerroak hartzen ditu alde
horretan, non nabarmentzekoak
diren Aitxuri (1.551 m-ko altitu-
dea) eta Aratz (1.442 m-koa)
tontorrak. Kantauri-Mediterra-
neoko uren banalerroa ere men-
dilerro horretan da. Administra-
zioaren aldetik, berriz, alde hori
lau arabar udalerrik (Asparrena,
Zalduondo, Donemiliaga eta
Barrundia) eta zazpi gipuzkoa-
rrek (Leintz-Gatzaga, Eskoria-
tza, Aretxabaleta, Oñati,
Legazpi, Zerain eta Zegama)
osatzen dute, baita Gipuzkoa
eta Arabako Partzuergo
Orokorraren lursailek ere.

Geomorfologiaren aldetik, oste-
ra, Aizkorri-Aratz aldeak erliebe
malkartsua du, izan ere, haran
sakon eta tontorren artean 1.000
m inguruko kota-aldea dago;
ekialdean Aizkorri, Aratz eta
Egino bezalako kareharrizko
fronteak gailentzen dira, baita
Elgea eta Urkilla bezalako silize-
harriak ere. Badira interes handiko beste elementu geo-

morfologiko batzuk,
hala nola, sakonuneak,
aldapak, arroilak, doli-
nak eta arro karstikoak.
Deba, Urola eta Oria
ibaiek ura Kantauri itsa-
sora isurtzen dute;
Mediterraneora, berriz,
Arakilek eta Barrundiak.
Kontuan izan behar da,
baina, lurrazaleko ibil-
guen ur-emaria lurraz-
piko akuiferoen siste-
men garatzeak baldin-
tzatuko duela.

Jatorrizko basoen zati handi
batek bere horretan dirau; batez
ere, pagadi kaltzikolaz eta azido-
filoz eta ameztiz osatutakoak.
Alde horren % 40aren erdia gutxi
gorabehera horrelakoez beteta
dago. Merezi du aipatzea haritz
kandugabeko hainbat gune ere
badaudela. Baina, gizakiak esku
hartu du, eta horren ondorioz,
landaredi potentziala aldatu egin
da; baso-landaketak eta landaza-
bal atlantiarrak ugari dira, batez
ere Gipuzkoan. Gainera, interes
komunitarioko 22 habitat-mota
identifikatu dira, 1992ko maiatza-
ren 21eko EEE/1992/43 Zuzen-
tarauarekin bat (arau hori habitat
naturalak eta basoko fauna eta

Aspalditik, mendiek
biziki eragin diote

gizakiaren buruari,
eta hainbeste eragin
diote, ezen sakratu
bihurtu baitute, izate-
aren elementu ezin-
besteko.

Mendi guztien artean,
mendi batzuk ikur
bihurtu zituzten
herriek, eta ikur horie-
kin indarra adierazten
zuten, hots, ematen
zuten urrats bakoitze-
ko, Naturak jartzen
zien erronkari aurre
egiteko zuten indarra.
Tontor okerra, edo
zorrotza, harkaitz
berezia edo landare
bakarra, animalia mitifikatu baten
gordelekua, Naturaren argi ezohiko-
ak edo beste inon ikusi ezin diren
fenomeno metereologikoak... zerbai-
tek mendi baten baliabideak gizakien
begietarako bereziki baliotsuak bila-
katu zituen, materia fisikoaz baino
haratago, eta, horrela, dimentsio
espiritual berri bat lortu zuten, giza
taldeari zentzua eta kohesioa eman
zizkiona. Inken Tanpu T,qogo men-
dia, japoniarren Fuji mendia, masai-
tarren Kilimanjaro, Australiako abori-
genen Uluru, Txinako Songhsan,
judutarren Sinaí, Athos mendia edo
greziar jendearen Olinpoa... horra

batzuk, hamaika direnen arteko ba-
tzuk, horren erakusle. Guztiak mendi
bereziak dira, mundu osoan barrena
barreiaturik daude, eta kultura des-
berdinek, aurkakoek ere bai, haien
ustez fenomeno e<ohikoren sorleku
izateagatik, sakratu bihurtu dituzte
aho harrigarri batez.

Aizkorri-Aratz mendi taldea horietako
leku bat da; gizakiaren memoriak
hartzen duen lehen garaietatik, ingu-
ru naturalaz harago doa eta subkon-
tzienteak, magia sortzen den lekuan,
sartzen da. Tontorren harrotasunak,
harkaitzetako zulogune arteaga era-

gileek, erreken sigi-saga
zaratatsuak, nasoetako isil-
tasun soinudunak, haizeen
laztan bero eta berehala hot-
zak, zeruetako argiak eta
gauetako opakutasunak
bihurtu dute Aizkorri-Aratz
gune magiko, etenik gabe
ematen dituena elikagaia
eta babeslekua, dela arima-
rentzat, dela gorputzaren-
tzat. Bertan bizi direnei eta
bertara joaten direnei baltsa-
mo elikagarri bat ematen
die, non ikusten,benetan
ikusi ere, mendiaren egiazko
izpiritua.
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flora zaintzeari buruzkoa da), eta horietatik 10 lehentasu-
nezkotzat jo dira. Fauna dela-eta, baso eta mendi inguruko
hainbat espezie dagoela egiaztatu da; horietatik 20ren bat
interes komunitariokotzat jo dira, EEE/1992/43
Zuzentarauarekin eta basoko hegaztiak zaintzeari buruzko
1979ko apirilaren 2ko Kontseiluaren EEE/1979/409 Zuzen-
tarauarekin bat. Halaber nabarmen daitezke, harrapakari,
pizido, kiroptero, basoko haragijale, mikrougaztun eta orno-
gabe saproxilikoen populazioak; horietarik gehienak arris-
kuan dira eta ondo zaindutako EAEko baso handietan baino
ez daude. Horiek horrela, inguru horrek ondorengo popula-

zio hauek zaintzeari egin dion ekarpena garrantzi-garrantzi-
sua da: okil beltza (Dryocopus martius), miru gorria (Milvus
milvus), sai zuria (Neophron percnopterus), lepahoria
(Martes martes), elur-lursagua (Chyonomys nivalis), ferra-
saguzar handia (Rhinolophus ferrumequinum) eta
Osmoderma eremita, besteak beste.

Alde horren jabetza publikoa eta pribatua da, zati berdine-
an. Araban, baina, lursail pribaturik ez dago ia-ia; aldiz,
Gipuzkoan lur gehiena pribatua da. Lurrak batik bat dira,
basoko eta abeltzaintzako aprobetxamendua egiteko.

Gainera, ur-hornidurarako
hainbat urtegi, harrobi bat eta
bi parke eoliko daude; baita
hainbat ur-hartune ere, inguru-
ko zentraletan hidroelektrizita-
tea produzitzeko. Aisialdiko
jarduerak ere garrantzizko
erreferentzia dira, mendirako
zaletasunagatik eta ibilienga-
tik; baita Arantzazuko
Santutegiak duen sinbologia-
gatik ere.

Gainera, Parke Natural dekla-
ratzearen bidez alde horretan
ezarriko den babes araubidea-
ri eta bere natura-balioei
esker, Europako Batzordeak
eskualde biogeografiko atlan-
tiarra Garrantzi Komunitarioko
Lekuen (GKL) zerrendan sar-
tuko du, 2004ko abenduaren

7ko Batzordearen EE/
2004/813 Erabakiak dioenez;
horren bidez eskualde bioge-
ografiko atlantiarreko garran-
tzi komunitarioko lekuen
zerrenda onartzen da,
1992ko maiatzaren 21eko
Kontseiluaren EEE/1992/43
Zuzentarauak, habitat natura-
lak eta basoko fauna eta flora
zaintzeari buruzkoak, jaso-
tzen duenarekin bat.

Lurralde-eremua

Aizkorri-Aratzeko Parke
Naturalak 19.400 ha-ko aza-
lera barne hartzen du,
Arabako Lurralde Historikoko
Asparrena, Donemiliaga eta
Zalduondoko udal-mugape-
en, eta Gipuzkoako Lurralde
Historikoko Zegama, Zerain,
Legazpi, Oñati, Aretxabaleta,
Eskoriatza eta Leintz-
Gatzagako udalerrien artean
banatuta; Gipuzkoako Lurral-
de Historikoan, Gipuz-koa eta
Arabako Partzuergo Orokorra
ere barne dela.

Aizkorri-Aratzeko mendigunea argi eta garbi bereizten diren
bost mendilerrok osatuta dago: Altzania, Aizkorri, Urkilla,
Elgea eta Zaraia. Bertan mendi altuena Aitxuri da (1.551 m);
EAEko mendirik altuena ere bada.

Mendigune horretan basogintza eta abeltzaintza dira nagu-
si eta zenbait erakunde ere badaude toki-entitate ezberdi-
nek basoak batera erabiltzen dituztela zaintzeko.

Inguruko babes-zona

Baliabide naturalak erabat babestuko direla, eta kanpotik
etor litezkeen eragin ekologikoak eta paisaiaren gainekoak
saihestuko direla ziurtatzeko, inguruko babes-zona bat eza-
rri da. Zona hori apirilaren 4ko 75/2006 Dekretuaren bidez
onartutako Baliabide Naturalak Antolatzeko Planean deskri-
batuta eta grafiatuta dago; eta Arabako Zalduondo,
Asparrena, Donemiliaga eta Barrundiako, eta Gipuzkoako
Leintz-Gatzaga, Eskoriatza, Aretxabaleta, Oñati, Legazpi

eta Zegamako udalerrien zati bat biltzen du.

Inguruko babes-zonan, Aizkorri-Aratz parke
natural deklaratzeko helburuak, eta Baliabide
Naturalak Antolatzeko Planean ezarritako helbu-
ruak ere lortzea galarazi edo eragozten duen jar-
dun oro organo kudeatzaileak baimendu behar-
ko du.

Gizarte- eta ekonomia- eragineko eremua

Euskal Herriko natura babesteari buruzko ekai-
naren 30eko 16/1994 Legearen 22. artikuluan
jasotako ondorioetarako, gizarte- eta ekonomia-
eragineko eremu deklaratzen dira Asparrena,
Donemiliaga, Zalduondo eta Barrundiako udal-
mugarteak, Arabako Lurralde Historikoan, eta
Zegama, Zerain, Legazpi, Oñati, Aretxabaleta,
Eskoriatza eta Leintz-Gatzagako udal-mugarte-
ak, Gipuzkoako Lurralde Historikoan; bai eta
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ta izugarria egiten zuen
eskeleto bihurtuta, atse-
denik gabe lanean aritze-
ra behartuta. Marik egu-
raldia ere mendean du,
eta ekaitzak edo lehorte-
ak sortzen ditu. Horreta-
rako, zerua gurutzatuz
suzko bola bat eragiten
du, ondoren Aloñan uzten
duena.

Batzuentzat, Marik ez du
eguraldiarekin nakarrik
zerikusia;  izan ere, diote -
zuk paisaiak uneoro duen
profilaren egileak direla.
Horrela, jainkoaren izate
ikusezina laino lausoan
antzematen da, harane-
tan barrena bere mantala
dotore zabaltzen duela.
Goizeko argi txikian, jain-
kosaren misterioa ikusten
da, suzko bola bihurtua
eguzkiak egunsentia pus-
katzen duen lekuan.
Arratsaren argi argalean
goietako harkaitz sakaba-
natuak lurraren barrutik
sortutako urre biziko lerro
erraldoiak bilakatzen dira.
Lapiaz zorrotzaren pitza-
dura izoztuek zilar zuriko
larre oparoak dirudite.
Haitzulo baten aho ikara-
garriak ematen du Tartalo
baten hortz-hagin zabala,
eta tontorrera daraman

malda bigunean antze-
maten da betiko betean
dagoen erraldoi baten
profil hieratikoa.

Funtsean, Aizkorri-Ara-
tzeko paisaiak, mendien
barruan -non hildakoen
arimak bizi diren- gordeta
dauden altxor miresga-
rrien zaindari diren izaki
mitiko bilakatuak Lurra
ama elikatzaile bezala
ulertzen den kontzeptua-
ren transposizioa dira.

Izate biziduna, izarrek ernaldua, bizitzari
argia ematen diona suaren, uraren, baso-
en, larreen eta animalien bidez. Horiek dira
gizakien euskarri nagusia, eta gizaki
horiek, hiltzean, amaren bularreta itzultzen
dira, beren jatorria. Horregatik, hiriko bizitza
itogarriak eragin ohi duen labirinto animiko-
tik ihes egiteko aukera dugu, eta, orgu ba-
tzuetan bederen, gure jatorria den ingurune
naturalera itzul-tzeko aukera, horren era-
kusle ukitu gabea eta gertukoa baita
Aizkorri-Aratz. Bertan, ikusiko dugu pai-
saiak ezohiko taupada propio duela, gure
bihotzaren taupadarekin konpasatzen
dena goxo-goxo biak elkar besarkatzen
duten arte. Besakada hori ulergaitza zaigu,
baina beroa, hain beroa, une batez gure
baitan senti baitezakegu ama lurraren
benetako izpiritu babeslea.

Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Orokorra, Gipuzkoako
Lurralde Historikoan.

Lurraren Izpiritua

Zulo handi zabaltzen daa, bat-batean, Arantzazuko bideko
bihurgune batean dagoen harkaitzezko horma batean.
Autoan goazenean azkar batean ikusten duguna, handitu
egiten da erraldoi bihurtu arte, eta irudimenean ezinezko
ideia bat sortzen da: arima izugarri baten negarra da, sor-
tzen dena heldu ezin diren mendiaren erraitatik. Kontraste

paradoxikoan, hormahobi txiki bat dago harri batean sartu-
ta, geldirik. Bertan, Ama Birjinaren irudi bat dago, eta horrek
oraindik handiago egiten du gune sakratu batean sartzera
goazen irudipena.

Horrek guztiak bere isla du lekuko legenda ugariren bidez
belaunaldiz belaunaldi eta aspalditik gaurdaino iritsi den
ahozko tradizioan. Horien arabera, Aizkorri-Aratz mendie-
tan dauden zulo ugariak lurrazpiko unibertso baten ateak
dira, eta unibertso horretan, bizidunen mundua utzi zutenen
arimak daude. Bide bihurrien ilunean, esne garbiko ibai

zuriak doaz batetik bestera,
Gipuzkoako beste batean,
Ernio mendiko sakonetan,
hain zuzen aurkitu beri den
moonriver horren antzekoak.
Leize eta haitzuloetan naturaz
gaineko izakiak bizi dir, iratxo-
ak eta era guztietako nume-
nak; horiek dira altxor ezkuten
zaindariak. Horien artean,
nabarmendu beharrekoa da
Mari, zeinak baitu egoitzetako
bat Akategiko haitzuloan.
Esaten da Marik neskatu bat
eraman zuela bertara, amaren
arabera alferra eta harroa
zalako, eta egun batean, ar-
tzain batek aurkitu zuela zara-
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raren eragile handiene-
tako bat baita, milioika
urteeten bertako oro-
grafiaren molde mal-
kartsuak zizelkatzen
lagundu duena. Baina
haizea, halaber, geo-
gragi eremu onek duen
klima zehazten duten
beste alderdi erabaki-
garri batzuen ondorio
ere bada, hala nola
tenperatura, hezeta-
sun-maila eta presio
atmosferikoaren ondo-
rio. Parkeko mendile-
rroek eratzen duten
mendigunea hesi oro-
grafiko handia da ipar-
mendebaldeko haize-
en aurrean, horiek bai-
tira eremu honetan
nagusitzen diren haize-
ak. Gainera, haize
horiei aurre egiteko,
beste mendigune ba-
tzuen babesaren la-
guntza du. Horien artean Durangaldeko mendigunea
dugu, haizebean kokaturik. Hori dela eta, prezipitazioen
sorrera arindu egiten da eremu geografiko honetan, nahiz
eta, mendien altitudea handia izanik, lurraldean bizia,
mantentzeko beharrezkoak diren prezipitazioak izan
-urteko 2.000 mm-.

Neguan, jet korronteak (jet stream) nahiko beheko lati-
tudeetatik -30º eta 40º bitartean -zirkulatzen duenean,
(W) mendebaldeko haizeen zirkulazoiak erasaten dio
Aizkorri-Aratz, baita ekaitz gogorrek eta haien fronte

hodeitsuek ere.

Udan, W-ko haizeen fluxu orokorra N-ra urrundu eta ahul-
du egiten da, barealdia eta eguraldi ona sortuz. Orduan,
N-koak dira Aizkorri-Aratzen udako haize nagusiak, eta
eguneko brisak indartzen dira.

Udazkenenean eta udaberrian, aire-fluxuak indatta gal-
tzen duenean eta uhinduago bihurtzen denean, eguraldia
aldakorra izaten da: aste batzuetan hegoaldeko haizea-
ren (S) korronte beroak nagusitzen dira, eta haien jarrai-

ko asteetan, berriz, iparraldeko
(N) haize eta hozkirriek jotzen
dute. 

Hegoaldeko haizea

Udaldian eta udazkenean, zen-
baitetan, haizearen norabidea
aldatu egiten da, presioaren alda-
ketaren ondorioz eta zehazki
behe-presioa mendebaldean
dagoenean eta goi-presioa ekial-
dean, horrek isobaren trazatua
mendilerroekiko perpendikularra
izatea eragiten baitu. Egoera
horietan, Aizkorri-Aratz aldeko
zeruen hodeiak agertzen dira,
itxura iradokitzailea duten goial-
deko kumuluak, abiadura handi-
ko haizeek zeharkaturik; edo, ai-
tzitik, zerua oskarbi egoten da,
eta bere urdin bizi, garden eta
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Euskal Herrian Atlanti-

koko eta Mediterraneoko
urak bereizten dituen
banalerroko basoetan
kokatzen da. Banalerro
hau zona horretan nagusi
diren ipar-mendebaldeko
haizeek topa-tzen duten
hesi orografiko garrantzi-
tsuena da. Hala ere, ant-
zeko altuera duten beste
mendigune batzuen (hots,
Durangaldearen) haizebe-
ra dagoenez, prezipitazio-
ak ez dira pentsa dezake-
gun bezain ugariak.

Altuera-kotak 700 m-tik
gorakoak dira lurraldearen
eremu honetan eta honek
eragin zuzena du tenpera-
turan, negu hotzak eta
uda epelak izatea eragiten
baitu.

Bestalde, udan fronte
polarra iparralderantz
mugitzearen ondorioz,
Azoreetako antizikloiak
lehorraldi laburrak eragin
ohi ditu urte-sasoi honetan
zehar. Baina Aizkorri-
Aratz aldea menditsua eta
garaia denez, prezipitazio-
ak ugariagoak dira zona
honetan inguruko ibarre-
tan baino eta, hortaz, ez da arazo berezirik sortzen ura eskuratzeko orduan.

KLIMA OZEANIKOA

Aizkorri-Aratz Natur Parkean nagusi dira ipar-mendebal-
deko haizeak, aire masen egonkortasuna aldatzen duten
tenperatura, hezetasun eta presio-aldaketek eraginda.
Aldaketa horiek ohikoak dira klima ozeanikoan, eta
Ozeano Atlantiko hain gertu egotearen ondorio dira.Klima
mota honek dituen funtsezko ezaugarriak Aizkorri-
Aratzen ere aurkitzen dira, neguak hotzak eta udak fres-
koak dira eta; zenbaitetan, lehorraldi laburrak gertatzen
dira, fronte polarra iparralderantz mugitzearen eta
Azoreetako antizikloiaren eraginaren ondorioz.

Ipar-mendebaldeko haizea

Haizearen eragina funtsezko alderdia da Aizkorri-Aratz
Natur Parkeko egungo paisaien eraketan, haizea higadu-

KLIMA OZEANIKOA
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Haizea Aizkorri-
Aratzeko paisaiaren
p ro f i l amar ra t zen
duen higaduraren
eragile indartsua eta
funtsezko alderdi bio-
klilmatikoa izateaz
gain, irudi bakanen
sortzailea ere bada,
eta izotzean, harkait-
zetan edomendi-gain
eta -lepoetako landa-
redian natur lan lilu-
ragarriak zizelkatzen
ditu gure garaiko
e d o z e i n a r t i s t a k
gogoz izenpetuko
lituzkeenak.

Haizearen izpiritua

Aloñako muinora iritsi
eta berehala,
Kataberako meatze
zaharretara daraman
bidean gora izerdiak bota eta gero saioak eskuratu duen
paisaiari begiratzeko asmotan aurpegia itzultzen dugune-
an, haize gogor batek jotzen digu gorputzean, eta itsutu
egiten gaitu. Behin, ez zailtasunik gabe, jarrera berresku-

ratuta, gogoa dugu aire menderaezina arnasteko eta,
orduan, nabaritu daiteke arimaren bazter guztietan dabi-
lela haizea gainezka. Besoak ederki zabalduta, gorputza
aske uzten dugu aldi berean eutsi egiten gaituen eta

botatzeko mehatxua egiten digun elementuaren
gogoetara. Giharrak arintzen diren bitartean, eta
hezurrak oreka galtzen.

Eta bidaia berezi horretan, haizearen txistua zurru-
muru biguna da, etengabea, hitzik gabe mintzatzen
dena eta kontatzen dituena bere baitan daramatzan
mila istorio bitxi eta bat. Mila milioi milioi urte ditu hai-
zeak. Zientziak dio gure unibertsoari hasiera eman
zion leherketa kosmikoa gertatu eta eragin zuen
zeruko gorputzen grabitazioaren ondorio izan zela
haizea. Globoaren errotazioak eta masa igneatik
sortzen ziren gasen aldaketa termikoak haizea era-
gin zuten, eta hark milioika urtean zehar lurreko pai-
saia modelatu zuen. Gasen likidotzeak euria sortu
zuen, eta hark ozeanoak, zainetan urakanak hasi
ziren ibiltzen hara eta hona, olatu izugarriak eraginez,
hain izugarriak ezen ezinezkoa baitzaigu irudikatzea
ere zein handiak izan zitezkeen. Zenbait prozesu tek-
tonikok lurra itsasoaren gainetik jarri zuten eta haize
planetarioek mendien gainean jarri zuten beren inda-
rra, hartara paisaia modelatuz gaur arte iritsi zaigun
eran.

Hala ere, antzinako memoria kolektiboak beste modu
batean azaltzen ditu haizearen sorrera eta funtzioak.
Zenbat bazter, hainbat azalpen desberdin daude
mundu zabalean, baina guztiak sortu dira gizakiaren
entelegu ezkutak duen senetik. Horrela, mendebal-
deko kulturan, Grezia zaharrean haizea jatorriaren
arabera sailkatzen zuten: Boreas, Iparraldeko hai-
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sakona erakusten du, kolore distiratsua duen paisaiaren
profilak argitasun osoz nabarmentzen direla.
Horrelakoetan, Parkeko edozein gailurretatik, begi hutsez
ikus daitezke Urbasa eta Entzia mendilerro hurbiletatik
Pirinioetako mendi urrunetara iristen diren ikuspegi zora-
garriak, Gipuzkoako lurralde ia osoa eta Arabako
Lautadaren zati handi bat barne.

Haizea Aizkotti-Aratzeko paisaiaren profila marrazten
duen higaduraren eragile indartsua eta funtsezko alderdi
bioklimatikoa izateaz gain, irusi bakanen sortzailea ere
bada, eta izotzean, harkaitzetan edo mendi-gain eta
.lepoetako landaredian nattur lan liluragarriaknn zizelka-
tzen ditu, gure garaiko edozein artistak gogoz izenpetuko
lituzkeenak.

Muga bioklimatikoa

Azkorri-Aratz mendiguneak hesi-
efektua sortzen du ipar-mendebal-
deko haizeen aurreab; hori dela
eta, mendigunea muga bioklimatiko
garrantzitsua da, Gipuzkoako haran
atlantikoetako orografia gorabehe-
ratsua, maiztasunezko euriek man-
tentzen duten basoko landareen
eta belardien berdetasun iraunko-
rrez estaila, eta Arabako Lautadako
ordoki zabalak bereizten dituena;
zabaldi horietan, hain zuzen ere,
klima subatlantikorako trantsizioa
gertatzen da, eta nabarmentzekoak
dira zereal-sailen koloreak eta pre-
zipitazio urriagoak.

Haizeak moldatutako eskulturak
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muan erliebea oso aldakorra da;

NBAParen eremuan, adibidez, mila
metro baino gehiagoko aldeak daude
koten artean.

Formari begiratuta, mendilerroaren
erdi-erdian dagoen multzoa mendi-
tsua, aldapatsua eta malkartsua da

(Urbia, Degurixa eta Alabitako depre-
sioak salbu) eta malda handiko
mendi-hegal eta ibaiarteek inguratzen
dute. Haran oso sakonak eta bizkar-
itxurako zenbaiteremu ere baditu.

Hala ere, eremu horretan funtsean
egitura geologikoak dira nagusi, zehazki Aizkorri-Aratzeko
eta Eginoko kareharrizko aurrealdeak, Kurutzeberri,
Orkatzategi eta Aloñako maldak, Urbia, Degurixa eta
Alabitako depresioak eta Arantzazu eta Jaturabeko arroi-
lak.

NBAParen eremuan aktibo dauden prozesu geomorfologi-
koei dagokienez, nabarmenenak mendi-hegalekin erlazio-
natutako grabitate-prozesuak eta dolinak eta depresio

itxiak sortzen dituzten hondoratze- edo subsidentzia- pro-
zesuak dira. Azken prozesu horietan, ura kareharrizko
mendiguneetan barrena joaten da, eta ondorioz, galeria-
sare konplexua eratzen du. Prozesu hauek oso nabarme-
nak dira eremu honetan, mendi-gailurrak elurrez estalita
baitaude urteko zati handi batean. Elurra depresio batzuen
hondoan geratzen da eta, ondorioz, tenperatura baxuetan
urak kareharria disolbatzeko duen ahalmen handia area-
gotu egiten da.

Duela 100 milioi urte Aizkorri-
Aratz mendigunea itsasoko

urek estaila zegoen. Ur beroak eta
ez oso sakonan ziren eta ingurune
hura ezin hobeazen hainbat orga-
nismo-koralak, errudistak eta briozo-
oak-garatu ahal izateko.

Organismo horiek hiltzean geratu
ziren hezurdurak itsas hondoetan
metatuz joan ziren milioika urteetan,
eta kareharrizko material horrez
itsaspeko mendi eskergak osatu
ziren. Labirintio itxurako eremua
eratu zela.

Mugimendu tektoniko ikaragarria

Eozenoaldiaren bukaeran, orain
dela 50 bat milioi urte Aizkorri-Aratz
aldeko itsas hondoak pixkana-pixka-
na goratzen hasi ziren, lurraren bar-
neko mugimendu tektonikoak edo
orogenia alpetarra gertatzeare
ondorioz. Orduan, jatorrizko itsaspe-
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zea; Noto, Hegoaldekoa; Zefiro, Mendebaldekoa; eta
Euro, Ekialdekoa. Horiek eta beste txikiagoa batzuk -esa-
terako Sirikoa, Siriatik datorrena, edo Tifoi izugarria- Eolo
erregeak Ulisesi eman zion Haizeen Odretik sortu ziren.
Haize horiek Ulisesi bidaian laguntzeko ziren, eta jakin
minak bat-batean zabaldu zituen mundu zabalera.
Esaten da lehen greziarrek, pelasgoek, uste zutela haize-
ak emakumeak emankortu egiten zituela eta, horrela,
seme-alabak sortzen zirela. Indian, Vayu haizearen jain-
koak nahikoa ahats ematen die izakiei bizirik jarria deza-
ten. Aztekek uste Quetzalcoatl haizea ekartzen zuen

suge lumadunak lehenengo uzta onak ekartzen zituela
edo dena suntsitzen zuela. Espainian, venturoso hitzak
esan nahi du haizearen aldekoa eta aldi berean, zoriona,
eta aventura hitzak esan nahi du haizeen patuan jarri izan
eta onik atera;  desventura, berriz, kontrakoa da.
Katalunian, seny famatua Tramontana haizearekin lotzen
dute. Japonian esaten da Izanagi jainko sortzaileak Shino
Tsu-Hiko haizearen jainkoa ernalarazi zuela lainoak saka-
bana zitzan, eta emazte eman ziola, Shina to-Be, haizea-
ren jainkosa, uztei mesede egin ziezaien. Euskal Herrian
ere haizeek badute izena: Enbata bat-bateko haizea bor-

titza da, urakan txiki bat, euskal kostaldea bereha-
la aparrez eta gatzez betetzen duena; Hegoi hego-
aldetik datorren haizea da, beroa eta batzuetan
gogorra, Hegoa emaztearekin haserre dagoene-
an; Hegoa Ipar-Ekialdeko haizearen alaba da;
Iparraldeko haizea hain da boteretsua ezen beste-
en gainetik baitago. Hauek dira, jatorrien eta
lekuen arabera: lurraize edo arraize, sargori ado
lanbero, ipargorro, eguzkihaize edo mendebalai-
ze, iharhaize, kanpaize edo gaztelaize.

Garai guztietako haize guztien historia libre bide
dabil Aizkorri-Aratzeko tontor eta muinoetan,
zeruan marrazkiak eginez, zuhaitzetan eta irudi-
mena pizten duten izotzetan. Ariman, arintasun
irudia dakartzate, hegan ariko bagina bezala, eta
bizitzaren energia ematen digute, zeina askatasu-
naren antza handia du. Hori da haizearen baitan
doan benetako izpiritua.

GEOMORFOLOGÍA

AIZKORRI, NOLA SORTU ETA NOLA ERATU ZEN
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erabili dute mendeetan eta mendeetan.

Degurixako dolina

Sakonune hau Eskoriatzako hegoaldean kokatuta dago.
1,5 kilometro luze eta 0, 5 kilometro zabal da, eta
zelaiek hartutako hondolaua dauka. Sakonunean, dolina
txikiak eta harkaitzetan zulatutako hobietan desa-
gertzen diren errekastoak daude sakabanatuta.
Hobi horiek bezalakoak izango ziren dolina han-
diaren sorrera eragin zutenak.

Orkatzategiko aldapa

Orkaitzategi mendiak kareharri gogorrezko horma
pikoak ditu iparraldean, hegoaldean tuparri-geru-
zak dituen aldapa leun bilakatzen direnak. Alde
horretan, urek sakonki zizelkatu dituzte material
karbonatatuak, eta, hala, egitura karstiko ikusga-
rriak eratu dituzte.

Aizkorriko kolubioiak eta Egino haitzak  

Aizkori mendigunearen iparraldeko hegian ikus
daitezkeen kolubioak higatutako materialak meta-

tzearen ondorio dira. Batzuk tamaina handikoak dira,
eta abaniko itxuraz barreiatzen dira hegia osoan, elur-
masa batek, aldapan behera irristatzean, herrestan era-
maten dituenean. Beste aldean, Arabako Lautadaren
aldean, bat-batean ikus daiteke Eginoko haitzak eratzen
dituen kareharrizko antzinako harkaitzaren egitura erral-
doia.
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ko mendiak azalera irten ziren bihurriturik, eta toles
antiklinal haustu izugarria eratu zuten, iparralderanzko
orientazioa zuena. Bilboko Antiklinala izenekoa da,
Pirinioak eta Kantabriar Mendikatea lotzen dituzten
Euskal Mendien barruan dagoena.

Aizkorri-Aratz mendiguneak gaur egun duen paisaia
lakar eta malkartsua tolestadura alpetarraren eraginen
eta kareharrizko materialek higaduraren aurrean duten
eresistentziaren ondorio da. Mendigune horretan
daude, hain zuzen ere, Gipuzkoako gailurrik garaienak:
Atxuri, 1551 metrokoa, Aketegi 1549 metrokoa eta
Aizkorri, 1528 metrokoa. Beste alde batetik, material
karbonatatuak diluitu egin dira apurka-apurka, eurien
eta ibaien eraginez, eta ohiko paisaia karstikoa sortu
dute: arroilak, dolinakm haitzuloak eta lapiaz zrrotzak.

ERAKETA NAGUSIAK

Leze haitzuloa

Berealdiko hutsartea da, ia 80 metroko garaiera duena.
Ilarduia inguruan dago. Artzanegi ibaiak milaka urteetan
kareharrizko arrokan egindako higaduraren emaitza da.

Jaturabe-araotzeko arroila

Araotz eta Arantzatzu ibaien higadura ditu Jaturabeko
harriak arroila mehar bat eratu arte. Arroilaren hormek
100 garaiera dute, eta hutsarte ilunak dituzte han eta
hemen, lehenagoko paisaia karstikoan urak, igarotzean,
utzi duen oroitzapen.

Arantzazuko arroila

Arantzazu ibaiak eragindako higadurak arroila mehe eta

ikusgarria zizelkatu du Santutegiaren inguruko kareha-
rrietan. . Arroilaren hondoa zeharkatzen duten urak hobi
handi batean desagertzen dira Gesaltza baseritik gertu,
eta lurrazpiko bidea jarraitzen dute, harik eta Jaturaben
2 kilometro beherago, berriz azaleratzen diren arte.

Urbiako sakonunea

Aizkorri mendigunearen goiko alde-
an, 4 kilometrotik gorako azalera
duen sakonune zabala dago, itxura
obalatukoa eta mendi-tontorrek ingu-
ratua. Sakonunearen eta gailurren
arteko aldea 300 metrora ere iritsi
daiteke. Toki horretan, jatorrizko harri
karbonatatuak desegiterakoan,
hondo buztintsuko kubeta eskerga
eratu da, eta bertako paisaian ohiko
egitura karstikoak eta larredi berde-
ak nahasten dira.

San Adrian tunela

Anarri errekastotik hurbil, Altzania
ibaia gurutzatu eta gero, leize bitxi
bat dago, 50 metro eskaseko luzera
duena. Ni aldeetatik irekita dago,
urek beren higaduraren bidez zulatu
duten tunela eratu dela. Tunela
nekazariek, merkatariek, soldaduek
eta Donejakuera zihoazen errome

Leze haitzuloa.

Degurixako dolina.. Orkatzategi aldapa.

Urbiako sakonunea.

San Adrian tunela.San Adrian tunela.

Egino haitzak.
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an ere badirela hidrogeno eta oxige-
no molekulak ere, tenperatura altue-
ran lurruneztatu daitezkeenak eta ur
bihurtu. Antza, urik gabe ez da bizi-
tza posible. Horregatik izan omen
zen garai guztien hasieran eurite uni-
bertsala. Eta, horregatik, Aizkorriko
mendiak ere ur dira, gu bezala.

Ura egoera guztietan, ederki nabari-
tzen da parkearen bazter guztietan.
Neguan, ura lurrin da lainoen parean
tenperatura baxuen ondorioz, krista-
lak sortzen dira, atmosferaren parti-
kula ÒimiÒoetan biltzen direnak elur
malutak osatuz. ;Mara-mara eror-
tzen dira horiek paisaia goitik behere
eraldatuz 700 metrotik gorako
Aizkorri-Aratzen gailurretan. Horien
artean dago Aketegi (1551 m),
Gipuzkoako totorrik garaiena.
Udaberrian, tenperaturak igo eta
izotza eta elurra urtu egiten da, berri-
ro ere ura likido bihurtuz. Hori lurra-
ren humusetan barrena iragatzen
da, harkaitzetan barrena, galeria
labirinto bihurrietan barrena, haitzu-
lo, sima, eta kainoi erraldoietan
barrena, non lurrazpiko ibaiak baito-
azen noizean behi argitara azalduz.
Gesaltza-Arrikrutz taldeak 14 km ditu
galeriatan. Talde hori, Arantzazuko
kanoia eta Arantzazu ibaia,
Gesaltzako haitzuloan dagoen
lekuan urperatzen dena, adibide
onak dira ikusteko zein den uraren
eragina Aizkorriko harkaitzen gaine-
an. Beste ibai batzuk azalean sor-
tzen dira zenbait erreka biltzen diren
lekuetan, Oria, Deba eta urola ibaiak
kasu, parkean sortzen direnak.
Aizkorri-Aratzen sortzen diren ur bat-

zuk Urkulo eta Barrendiola bezalako urtegie-
tan biltzen dira, eta beste batzuk Jaturabe
bezalako presa artifizialetan.

Aizkorri-Aratz edukiontzi handi bat da, beraz,
urak gainezka. Modu askoren bidez, parketik
haratago barreiatzen da ura; hark emankor
egiten ditu Gipuzkoako kostaldeko lurrak eta
Arabako lautadako larre amaiezinak. Ura,
zentzu horretan, proteinak, gluzidoak, gatzak,
bitaminak eta beste elikagai askoren garraio-
bide eraginkorra da, zeinak behar-beharrezko-
ak baitira izaki bizidunen organismoakfuntzio-
narazten dituzten erreakzio metabolikoak akti-
batzeko. Ura, halaber, disolbatzaile kimiko uni-
bertsala da, non trukatze eta eraldatze proze-
su beharrezkoak ematen baitira bizi energia
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Zeraingo inguruetan bada paraje bat Urkuiluta izenez
ezaguna. Bertan, Arrola ibaiak bi norabide hartzen

ditu. Bidezidor batean barrena, lokatzez beteta eta ezer
ikusten uzten ez duen sasiek inguratuta urruneko oihan
batean bageunde bezala, izerdiarekin, nekearekin eta
ia sukar den sentsazioarekin, batek ia galdu du bizi

arnasa landarezko horma zuzenaren aurrean. Orduan,
hots isil bat entzuten da, berehala zarata bihurtzen dena
azken adarra alde batera jartzen dugunean. Berehala
konturatzen gara, estasi harrigarri batean, paradisu gal-
duaren puskabaten aurrean gaudela. Begien aurrean,
hor da etengabe hazten den Naturaren altxor ezkutua. 

Aurrean, ur jauzi txiki batm, zeinak basoaren
ohe bigunaren gainean dagoen ninfa harrigarri
baten zilarrezko hileak orratzen dituen. Laku txi-
kiaren azalean, dir-dir batean dira eguzki argia-
ren hamaika tanta, landare artetik aurrera era
badoazenak ausart. Behe gardenean milaka
dira harri bitxiak, goroldioaren berdeak estailak,
beti garbiketa batean. Hertzetan,iratze piloak
abaniko amaiezina osatzen dute. Ematen du
jaspe baliotsuenez daudela landuak,
Ikuskizunak txundituta, zerbaitek behartu egiten
gaitu erreka garbian aurpegia sartzera, eta irri-
kaz edaten dugu bertako ura, nabarituz gorputz
nekatuan barrena berriro ere bizitza.

Ur gara. Zientziak dio koipeaz aparteko gure
gorputzaren masaren ehuneko hirurogeita
hamar inguru ura dela, eta harkaitz gogor bate-

AIZKORRI-ARATZEKO URAK
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den urtegi artifizialetan metatzen dira.
Urtegi garrantzitsuenak Urdalur (5,5
Hm3-ko edukiera duena), Urkulu (10
Hm2-koa) eta Barrendiola (1,5 Hm3-ko
edukieraz) dira, eta bertan metatutako
urak kontsumitzeko dira. Jaturaneko
urtegia energia hidroelektrikoa ekoizte-
ko baliatzen da, eta Solabarriko urma-
lea aldiz, ureztatzeko. Nahiz eta
Parkearen barruan ez egon, bertako
urak biltzen dituzten beste urtegi batzuk
hauek dira: Korosparrikoa, proiektuan
dagoena, eta Zadorrako urtegiak, bes-
teak bete Barrundia ibaiko urak biltzen
dituztenak. 

Lur azpiko urak

Lur azpiko urak oso garrantzitsuak dira
Parkean, hain zuzen ere Parkearen
beraren eraketa geomorfologiko bere-
zia dela eta. Material karbonatatuak,
kaltzio karbonatotan aberatsak (kareha-
rria, adibidez), 54,6 km2-ko azaleran
zehar hedatzen dira, eta horiei iragaz-
kortasun eskaseko isuri-arroek hartzen
duten 38,6 km2 gehitu behar zaiakie;
hala, kareharrietan iragazitako lur azpi-
ko urek ibai-sare garrantzitsua eratu
dute. Haibat ibai lurrazala utzi eta lur
azpian sartzen dira beren bidea ilunpe-
tan jarraitzeko; horren adibide bat
Arantzazu ibaia dugu. Beste batzuk lur
azpiko errekak dira, iturbegiren batean
azaleratzen diren arte, eta hala gertatzen da Kataberan,
Aizkorriko gailurretan eta mendebaldeko isurialdean, eta
Urbiako sakonunean, eta alderdi horretako urak Iturrioz
iturnegian azaleratzen dira. Parkeko sistema hidrogeolo-
gikoen artean, Urbiako kubeta endorreikoa aipatu behar
dugu; horkolurrazaleko isurketa akuiferoan sartzen da,
eta Ebro ibai handiaren lurrazaleko isurketarekin batzen

da.

Ura-urtegietan bildua, edo ibaien zein iturbegien sortzai-
le-ezinbestekoa da gizarte-fenomeno ugari azaltzeko,
fenomeno horiek urarekin estuki loturik daudelako. Ur-
bazterretan herrixkak edo hiriak sortzea funtsezkoa izan
da komunitateen biziraupena ziurtatu ahal izateko. Ura,

kontsumitzeko erabiltzeaz gain, era askotan
baila daiteke, hala nola, errota eta burdinole-
tan, energia sortzeko plantetan, gatzagetan,
eta abarretan. Urari hain lotuta dagoen kultu-
ra horren alderdi bat Legazpiko Mirandaola
Parkea etaLenitz-Gatzagako gatz-meatzeeta-
ko instalazioak bisitatzean uler daiteke.

Biziaren sorrera uretan dago, eta uraren uga-
ritasuna bizi ugariaekin lotuta dago. Aizkorri-
Aratz Parkea iturriz mukuru dago eta, ondo-
rioz, uretako bizia aberatsa da, bai uretako
aberetan, bai uretako landaretan. Ildo horre-
tan, Urola ibaiaren ibilgua, goi-ibarrean, eta
Urkuluko urtegia aipatu behar ditugu berezi-
ki, uren kalitate handia dutelako eta fauna eta
flora ugaria. Ur horietan bizi diren arrain-
espezie nagusiak amuarraina, aingira eta
loina dira.
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lortzeko. Badu, bestalde, funtzio garbitzailea ere, ziki-
nak eta elementu toxikoen disolbatzaile den aldetik, bai
inguru naturalean, bai inguru horren menpeko diren
organismoetan ere. Masaru Emoto doktoreak dio froga-
tu duela urak, Naturako elementu energetiko nagusia
den aldetik, emozioak izateko gauza ere badela, eta
hori bere egituran erakusten duela. Hartara, zenbait
unetan argazkiak aterata, ikusi ahal izango da uraren
benetako izpirituaren erretratua.

Uraren banalerroan

Aizkorri-aratz osatzen duten mendilerroak Euskal
Herriko isurialde atlantikoa eta mediterraneoa beraizten

dituen uren banalerroan kokatuta daude. Urte osoko
euri-maiztasunari esker (urteko 2.000 m), ur-ibilguen
ugaritasuna dago, bai lurrazalean, bai lur azpian; hala,
ur-bitegietan, kontsumitzeko zein ureztatzeko eta ener-
gia elktrikoa ekoitzeko ur-erresarba handiak meta dai-
tezke. Horrez gain, abere urtarren kolonia interesgarria
bizi a bertan.

Parkeko ibai eta errekstoek urak isurtzen dituzten bi arro
hidrografikoak bereizten ditu uren banalerroak: arro kan-
tauriarra eta arro mediterraneoa. Kantauri itsasora urak
isurtzen dituzten ibaiak hauek dira: Beba, Arlaban men-
datean sortu eta 533,80 km2-ko arroa duena; Debaren
arroan, Arantzatzu ibaia da aipagarriena Parkearen
barruan. Urola ibaia Brinkola eta Barrendiola errekasto-
ak batzean sortzen da; ibar estu eta malda handiko ere-
mua zeharkatzen du mehe-mehe eginda, eta maldari
esker, bertako biztanleak urez baliatu ahal izan ziren
errota eta burdinolei funtzionarazteko. Ibaiaren izena,
hain zuzen ere, burdinolekin lotuta dago. Oria ibaia
Aizkorri inguruko mendietan sortzen da, errekasto txikiak
-Otzaurte eta Latzaenen- batzearen ondorioz; ur-emari
handia du, 33,60 m3/s, eta Giopuzkoako arrotik handie-
na da, 882,50 km2-koa. Isurialde mediterraneoan, aipa-
garriak dira Barrundia, Arakil, Añarri eta Otzaurte erre-
ken arroak.

Urtegiak

Parkeko ur ugariak era estrategikoan sakabanatuta dau-
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txilarrak eta ipuruak nahasten dira ametzekin, Quercus
pyrenaicaren izen arrunta ametza baita. Haritz-espezie
txikia da, beste batzuek -Quercus robur edo Quercus
petraea- duten tamainarekin alderatuta, eta itxura zar-
pailekoa. Sustrai ugari ditu eta zeharkatu ezineko lan-
daregune handiak eratzen ditu: ameztuiak. 

Aizkorriko hariztia

Haritz kandugabea (Quercus petaea) oso ugaria da
Aizkorriko hegietan, urola ibaiaren goi-ibarrean, eta

Euskadiko haritz-metaketa handienetako bat osatzen
du.

Sastrakadia

Sastrakadiak muturreko egoeretara moldatu diren lan-
dare-espezieen eraketak dira; egoera horiek jasanezi-
nak dira beste espezie askorentzat. Garaiera handie-
tan bizi dira, zurezko enborra dute, eta itxura epotua.
Beste espezie batzuekin batera, gaindu ezineko landa-
re-harresia eratzen dute. Aizkorri mendigunean, Elgea-

Urkilla mendietan, gailurretako txi-
lardi/otadi/iratzedia nabarmentzen
da, eta Aloña-urbia aldean, belardi
menditarrarekin batera nahasturik
agertzen da.

Zelaiak eta soroak

Parkean, gizakiaren presentzia
erabakigarria izan da baserrietako
ustiapenari lotutako landaredia
-zelaiak eta soroak- hedatzeko,
batez ere Urkulu, Araotz eta
Arantzau aldean. Intsinis pinuak,
larizio pinuak, alertzeak eta pinu
gorriak osaturiko koniferoen baso-
sailak Elgea eta Urkilla mendilerro-
etako isurialdeetan hedatzen dira
batik bat.
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Aizkorri-Aratz Natur Parkearen azaleraren erdia ber-
tako espezieek eratutako basoak hartuta dago-

Espezie horien artean, pagoa da nagusi, ia 6.000 hek-
tareatan hedatzen baita Natur Parkearen barruan
babestuta dagoen eremuaren eta periferiako eremua-
ren artean. Padagi gehienak Parkearen alderdi gipuz-

koarrean daude, mendiguneko laiotzetan, Otzaurtetik
Lenitz-Gatzagarainoko eremuan. Aizkorri-Aratzeko
pagadiak Euskadiko arboladi garrantzitsuenetakoak
dira.

Iturrigorriko basoa

Aizkorriko pagadien
artean, Arantzazuko
Santutegiaren ingu-
ruan dagoen Iturri-
gorriko basoa gailen-
tzen da, bertako zuhai-
tzen eta eremuaren
edertasun handia dela
eta.

Elgea-Urkillako
ameztia

Elgea-Urkillako isurial-
de araberan, ameztia
(Quercus pyrenaica)
nagusitzen da; mendi-
lerroko eguteran heda-
turik dago, eta bertan
gorostiak, elorri zuriak,

LANDAREDIA PAGADIEN ERRESUMA
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hauek nabarmentze-
ak zerikusia du ikus-
puntu fisiko batekin,
materialarekin eta
giza espeziearen bizi
iraupenarekin; izan
ere, ederki dakigu
planetaren biodiber-
tsitatea bizitzaren
estrategia oinarrizkoa
dela zabaltzeko eta
Lurrean irauteko.
Baina beste maila
batean, gizakiaren
a z p i k o n t z i e n t e a n
bada pertzepzio
sakonago bat, zeinak
basoari, entitate bio-
logikoa den aldetik,
bere baitan duen
balioa ematen dion,
bizi iraupenarekin
zerikusia ez duena.
Izan ere, basoa kultu-
ra askotan edukiontzi
bat da eta izan da,
non gizakiak jakin zuen nor zen, eta horrela erakusten
dute erlijio ugaritako metadorek, Genesiaren zuhaitz
debekatutik hasi eta lehen Buda argitu zuen Bodhi
zuhaitzean amaitu.

Zuhaitzak eta basoak beti izan dira bereziki gurtuak
kondaira guztian zehar. Aspaldian, Sajoniarrek edo dal-
maziarrek beren herrixhen inguruetan basoak eta
zuhaitzak izaten zituzten beti, izan ere, lanerako mate-
riala, erregaia eta elikagaia ez ezik, zorigaitzaren aur-
kako babes antzekoa ematen baitzieten. Cesarrek ere
egin behar izan zion aurre sinesmen ongi errotu horri.
Galiako herrixka bat babesten zuen baso batekoz
uhaitz guztiak moztu behar izan zituen, bere legioek

esaten zuten eta zutela aurrera egingo baso horrek
magia zuelako, egun Notre Dameko katedrala hartzen
duen Karnutoetako baso druidikoak zuenaren antze-
koa. Melanesiako papuak, Zeelanda Berriko maoriak,
Borneoko dayakak, baita Europaren bihotzeko Aargau
suitzar kantoikoak... horiek guztiek zuhaitz bat landa-
tzen dute pertsona baten ordezkari izan dadin bizitza
osoan zehar. Japoniar ainoek eta Borneoko tagaloek
egun ere sinesten dute gizakia zuhaitz baten hazitik
datorrela. Euskadin, Malato zuhaitzak Bizkaiko lurral-
dearen mugak ezartzen zituen, eta Gernikakoa bezala-
ko zuhaitzek komunitatearen bilera garrantzitsuenak
hartzen zituzten. Egun, monumentu dira zuhaitz ikus-
garriak, Angostoko artea edo Hernaniko ginkgoa kasu,

eta baso bat besarkatzeko ohitura zaha-
rra berriro gomendatzen da erimarn gai-
xotasunak sendatzeko, Fernado Pesoa
poetaren hitzak jarraikiz: “zuhaitzen ber-
dea nire odolaren zati da”.

Beharbada, basoarekiko eta zuhaitzekiko
erakarpen honek eboluzioaren aurreko
estadio bat dakartzate, non gizakia
zuhaitzean bizi zen eta harekin erlazio
gertukoa zuen, babesleku baitzuen, eli-
kagai, beroki, botika eta arima. Bizitzaren
iturri eta bi munduen -lurraren eta zerua-
ren- arteko lokarri, zuhaitza eta basoa
ondasu preziatu dira garai guztietako kul-
turentzat. Aizkorri-Aratzen, 8.000 baso-
hektarea daude, eta espazio bikaina dira
basoaren benetako izpirituaren indarra
atzemateko.
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Basoaren Izpiritua

UNESCOren Munduko Ondarearen zerrenda amaiezi-
nean, badira 150 leku natura baliokotzat jotzen direnak.
Bertan, baso ugari daude, baina nabarmentzekoak lau
dira, haien balioa ekologikoa ez ezik, kulturala ere bai

baita. Hauek dira; Australiako erdi-mendebaldeko
basoeuritsuak, Brasilgo hego-mendebaldeko baso
atlantikoa, Poloniako Belovezhskaya basoa eta
Ugandako Bwindi baso bertan sartezina. Baso euri-
tsuak planetaren sistemako pieza oinarrizkoa dira,
beraietan bizi baitira Lur gainean dauden espezieen

%50, eta kultura indigena
ugariren habitatak dira. Baso
horien erakusle nagusiene-
takoa da Australiakoa.
Brasilgo baso atlantikoa
dibertsitate biologikoaren
munduko erretserbarik one-
netarikoa da. Nahiz eta
desagertzeko arriskua izan,
ez da desagertzen.
Belovezhskaya basoan zen-
bait espezieren azken aleak
bizi dira, mendeetan zehar
Europa guztian zabalduta
zeuden bisonteak kasu.
Baso bertan sartezina men-
diko gorilen santutegi nagu-
sia da. Gorilak ezohiko espe-
ziea dira, eta desagertzeko
arrisku larrian daude.

Beste askoren artean baso
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Aratz mendilerroa
dago, kareharrizkoa
eta irtengune ugarire-
kin. Bertan ditugu
antolatutako aldeko
eta, oro har, Eus-
kadiko gailur altue-
nak. Mendi-lerroaren
altuerak eta kareha-
rrizko malkar eta
irtenguneek garran-
tzizko erreferente bi-
hurtzen dute paisaiari
dagokionez.

Mendebalderantz ,
Urkilla-Elgea mendi-
lerroa dugu. Honen
erliebea askoz ere
leunagoa da, eta
batez ere bizkar- itxu-
rako mendi-hegalak
eta uhin-itxurako tontorlerroa ditu
bereizgarri.

Gipuzkoako aldean, multzoa
Zaraia mendilerroan, mendebalde-
an amaitzen da, eta ipar - hego
orabideko arkua eratzen du.
Bertan aipatzekoak dira Kurutze-
berri eta Orkatzategiko malda han-
diak. Mendilerro horiek mugatzen
duten gune honetan daude zona
zapalenak, besteak beste, hara-

nak eta depresioak.

Zona hauetan ikusmen-eremua
gorago daudenetan baino txikiagoa
da, baina kasu askotan paisaiaren
kalitatea oso altua da.

Berezko kalitate handiena duten uni-
tate paisajistikoen artean honakoak
aipa daitezke: Aizkorri-Aratz-

Aloña mendiak, Urbia eta
Degurixako depresioak, Arantzazu

eta Jaturabeko arroilak, Urkuluko
urtegia eta honen inguruak, eta
Aizkorriren hegoaldean dagoen zona
karstikoa.

NBAPak ukitzen duen aldeko paisaia
aldatu egin da orain gutxi, Elgea-
Urkillako parke eolikoa instalatu

baita. Instalazio hauek ingurumenean
eragiten dituzten kalteei dagokienez,
ekiditeko zailena eragin bisuala da,
asko ikusten diren zonetan kokatzen
direlako eta aerosorgailuen tamaina,
forma eta antolaketak ikusteko modu-
koak egiten dituztelako. Elgea eta
Urkillako mendixketan altxatzen diren
aerosorgailuen isla antolatutako alde-
ko pasaiaren zati da dagoeneko.
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basoei dagozkien lur ugari dago.

Pagadi kaltzikolak eta azidofiloak
batez ere isurialde gipuzkoarrean aurki
daitezke eta horietan, garai batean
garatu zen ikazgintzako jardueraren
eragina argi eta garbi ikus dezakegu.

Elgea-Urkilla mendilerroaren Arabako
isurialdean ameztiak dira nagusi
(Quercus pyrenaica). Ametz ilaundun
talde txiki eta urriak aurki daitezke
Arantzazuren eta Urkuluko sakanaren
inguruetan.

Euskadin haritz kandugabeen
(Quercus petraea) multzo zabaleneta-
ko bat Aizkorriren hegaletan dugu
(Urolaren goi-ibarrean). Azkenik, gailu-
rreko baso mistoak harkaitzarteetan
daude, pagoak ez baitira gauza horie-
tan indarra hartzeko.

Sastrakadiei dagokienez, txilardi/ otadi/ irasailak dira
hedadura handiena dutenak, eta Elgea-Urkilla mendile-
rro guztian eta Altzaniako zenbait lekutan aurki daiteke.
Halaber, larre-belardi menditarrarekin batera mosaiko-
itxura ematen die Aloña-Urbiako eremu askori.

Mendi-adarren karreharrizko hegal eguzkitsuetan ohiz-
koa da pre-txilardien multzoak aurkitzea.

Larre-belardi menditarra batez ere Aloña-Aizkorriko
mendi-hegal eta depresioetan eta Zaraian aurki daite-
ke. 

Kareharrizko gailur eta harkaitzek (pitzadurak, erlai-
tzak, lapiaz-arrailak, harkaitz-barrenak eta abar) inte-

res korologiko handia duen askotariko flora menditarra
biltzen dute. Halaber, zohikaztegi txikietako flora eta,
zehazki, Arbarraingo (Altzania) zohikaztegikoa garran-
tzi handikoak dira, bitxiak baitira benetan.

Urkulu-Araotz-Arantzazu aldean belardiak/soro lan-
duak dituzten baserri ugari dago. Koniferoen baso-sai-
lek (intsinis pinua, larizio pinua, pinu zuria eta pinu
gorria) batez ere Elgea-Urkillako bi isurialdeak hartzen
dituzte.

NBAPak ukitzen duen aldean interes komunitarioko 22
habitat-mota identifikatu dira eta horietatik 7ri lehenta-
suna eman zaie. Horiek guztira 11.012 ha barne har-
tzen dituzte eta zabalenen artean honakoak aipa dai-
tezke:

- 4030. Txilardi lehorrak

-  9120. Pagadiak Ilex eta Taxus oihanpearekin,
epifitotan aberatsak (Ilici-Fagion)

-  9230. Quercus robur eta Quercus pyrenaica-
ren amezti galaikoportugesak

- 6230(*). Nardusa duten belar-eraketak, espe-
zie ugarirekin, mendiko zonen eta Europa kon-
tinentaleko zona azpi-menditsuen substratu sili-
zeoen gainean

-  8210. Landaredi kasmofita kaltzikola

- 6210. Larre eta belardi xerofitoak, kare- eta
buztin- substratuen gainean (Festuco
Brometalia) 

(*paraje hauetan orkidea bikainak daude).

ITXURA ANITZEKO OIHANA PAISAIA
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imgratzaileek -usoak, antzarak edo kurriloak-
mendi-tontor garaiak saihesten dituzte, eta
babestua dauden eremuak aukeratzen dituzte,
Parkeko ekialdean dagoen Altzania mendile-
rroko eremuak batik bat. Urkuluko urtegian
hainbat espezie urtar bizi dira, hala nola txilin-
porta txikia edo murgil handia, eta negupasan
iristen diren koartzak, ubarroiak eta hainbat
anatido. Baso eta belardietan, ugari dira biriga-
rroak, argi-oilarrak, txatxangorria eta beste
txori batzuk, betiere gabiraiaren eta beste
harrapari txikiagoen mehatxuzko hegaldiari adi
egoten direnak.

Ugaztunak

Parkearen ezaugarri bereziak ezin hobeak dira
beste eremu batzuetan ere aurki daitezkeen
ugaztun basati batzuk bertan bizi ahal izateko
esaterako basurdea, orkatza, katagorria,
muxar grisa, erbi europarra, saitsua, eta abar;
orobat beste leku batzuetan urriagoak diren
ugaztunak ere aurki daitezke parkean, hala
nola lepahoria, basakatua edo iportatsa.
Etxeko abereen artean, aipagarria da ardi
latxa, behi-aziendarekin eta zaldi-aziendarekin
batera. Baina,  Aizkorri mendiguneazerbaiten-
gatik nabarmentzen baldin bada, bertan bizi
diren sagutzarrenbarietateengatik da hain
zuzen ere, ferra-saguzarra, baso-s eta
Geoffroy saguzarra aurki baitaiteke, besteak
beste; izan ere, eremu horretako orografía, haitzulo
ugariek eta paisaia karstikoan ohikoak diren leizeek
zulatua, lagungarri da ugaztun hegalari horiek bertan

bizi eta ugaltzeko.

Aberearen Izpiritua

1993an, Itzal handiko primatologo, psikologo, filosofo
eta bestelakoek Tximino Handia Proiektua izeneko
nazioarteko organizazioa sortu zuten. Helburua zuten
Tximino Handien Eskubideen Munduko Deklarazioa
sustatzea, primate horiek izan zezaten gizakiek duten
traraera juridiko antzekoa, kontuan hartuta arrazionalta-
suna eta autokontzientzia ere badituztela. Zeelanda
Berria eta Espaainia izan dira gaia beren parlamentue-
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Aizkorri-Aratzen natur pisaia
ugari eta askotarikoak

daude, eta, hala, espazioa guztiz
egokia da abereen habitatak
garatzeko, eta baita Euskadiko
beste leku batzuetan desagertu
diren hainbat espezieen bizirik
iraun ahal izateko ere.
Urlehotarrenartan, Euskadiko
beste eremu batzuetan nekez
aurkitzen diren espezie batzuk
aipatu behar dira, hala nola,
uhandre piriniarra edo baso igel
gorriaren aleak aurki daitezke.
Narrastien artean sugandila
bizierrulea eta horma sugandila
aurki daitezke.

Aizkorri-Aratzeko pagadietan,
azken glaziazioko aztaenak diren
tximeleta-espezie batzuk ikus dai-
tezke oraindik, abibidez:
Heteropterus morpheus, Pararge
aegeria, edo Vanessa atalanta.
Baso helduetan, koleoptero
saproxiliko eta xilofagen espezie
batzuek (Osmoderma eremita),
Rosalia alpina edo Lucanus cer-
vus) deskonpopsatzen ari  den
zura erabiltzen dute beren larbak
bertan uzteko. Himenopteroen
artean, Vespa cabro espeziea
aurki daiteke, Europako espezie-
rik handietako bat. Barrunbe kars-
tikoetako leku sakonetan, ugari
dira trologbio-espezieak horieta-
ko batzuk oraindik ezezagunak.

Hegaldunen

paradisua

Sai arreen kolonia
handi batek bere
habiak egin ditu
Orkatzatrgiko goialde
harritsuetan, eta ber-
tan bizi da,halaber,
hain urria den sai
zuria, batez ere udan
agertzen dena.
Horiekin batera, za-
pelatzak, bezalak,
belatxinga mokoho-
riak eta mokogorriak,

erroiak eta, noizean behin, baita ugatzak ere ikus dai-
tezke. Neguan, harkaitz-txoriak agertzen dira. Hegazti

BASA BIZIA
Lucanus cervus.

Muxar grisa.

Hontza handia.

Basakatua.

San Adrian tunela.

Ormoderma eremita. Vespa cabro.
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nak adituaren begiak ez direnentzat. Errazagoak
dira ikusten, artzainen animaliak, pottokak, behia
keta artadi latxak kasu. Horiek libre dabiltza parke-
an, gizakirik gabe inguruan. Ematen du, horrela
ikusita, bizitza oraindik basatia daukatela.

Aizkorri-Aratzen bizitza dago. Gizakiaren esku
hartzea sumatzen ez delarik, ematen du bizitzak
bakarrik antolatzen duela bere burua, animaliek,
kate trofiko perfektu batean, oreka natural bat osat-
zen baitute, bake idilikoaren antza handia duena.
Animaliek, beraz, bakea ematen diote gizakiaren
existentzia gero eta mugituagoari. Badira zenbait
tratamendu oinarri dutenak animaliekin bizitzea eta
harremanetan izatea, zaldiekin izaten den hipote-
rapia kasu. Tratamendu horiek mesedegarri izaten
dira osasunerako eta bakardadeari aurre egiteko,
gaitz hori gero eta gizaki gehiagok pairatzen baitu, eta
animalien laguntzarik gabe bakarrik leudeke munduan,
jatorrietatik gero eta urrunago duten munduan. Zentzu

horretan, izaki horietatik datorkigun oreka naturala, garai
batean hain gertukoa, animalien benetako izpiritua da
gizakiontzat. 

Jabetza

Antolatutako lurraldean titulartasun pribatu nahiz
publikoko zonak daude. Arabari dagokion zatian
ia ez

dago lur-eremu pribaturik -erabilera publikoko
mendietan daudenak izan ezik- eta Gipuzkoari
dagokion zatian, berriz, oso ugariak dira.
Bestalde, titulartasun publikoko lur-eremuak
direla eta, zenbait lur-eremu Gipuzkoako Foru
Aldundiarenak dira, baina gehienak tokiko era-
kundeei dagozkie, udalerriak  ipuzkoan, eta
Araban, berriz, kontzejuak. Horrez gain, lur-jabe-
en ar- tean baudaude aintzina-aintzinean eratutako
tokiko erakundeak, partzuergoak, alegia.

Administrazio-elkarte hauen helburua baliabideak
kudeatzea, ustiatzea eta erabiltzea da, eta Toki

Araubidearen legeriak aitortzen du part-
zuergoek duten nortasun juridikoa. Sistema
hau Aizkorri-Altzania eta Entzia mendilerro-
etan aplikatzen da, biak ere Gipuzkoa,
Araba eta Nafarroaren arteko mugen ingu-
ruetan kokatuak.

Partzuergoak lurralde-unitate ezberdinetan
kokatutako hainbat udalerrik osatuta daude
eta horien bidez

baso-ondasun jakinak jabetzan hartzea eta
batera erabiltzea ahalbidetuko duen norta-
sun juridikoa eskaintzen da.

Beste komunitate batzuek ez bezala, par-
tzuergoek kuotak mugatzen dituzte, bai
jabetzetan, baita berari
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tara eraman dituzten
lehen estatuak. Pro-
posamen itxuraz bi-
txiak oinarru ditu gene-
tikaren azken aurrera-
penak. Diotenez,
geneen %99,4 eta
%96,7 artean dira ber-
dinak tximino handien-
gan eta gizakiengan.
Baina, beharbada,
proposamen honen
lehen oinarria Lamar-
cken, Darwinen,
Wallacen, Mendelen
eta beste zientzialari
aitzindariek jarri zuten,
gizakia animalia espe-
zieen aboluzio proze-
dura naturalean koka-
tu baitzuten. Horrela,
ulertu egingo litzateke
gizakiek eta tximino
handiek duten kointziden-
tzia genetikoa eta soziala.
Gizakiek eta animaliek
jatorri bakarra badute, ez
al dute arima bakarra ere?.

Horibaieztatzeko ez dago
Galapago irletara joan
beharrik, edo Afrikako
oihanetan barrena urte
luzeetan ibili beharrik urru-
neko gorilekin batera bizi-
tzen. Aski da malaka urte
batzuetatik hona baino ez
gure etxeetan bizi den ani-
maliaren bati begietara begiratzea, ikusteko haren begi-

radaren sakonean arima
propioaren ispilua. Iraultza
neolotikotik aurrera eman
den lankidetza estuak era-
gin zuen gizakiak eta ani-
maliak elkarren berri iza-
tea, hain sakonki ezen
bizitza arriskua jarri baitzu-
ten batak bestearen
defentsan. Egun era maki-
na bat istorio daude, non
animalia batek gizaki batek
bizitza sabaltzen duen, eta
alderantziz. Batze estu
horretan lankidetza horre-

tatik ateratzen duten etekina dago, aukera ematen bai-
tzaio gizakiari bere arima natura unibertso osoare-
kin harremanetan jartzeko.

Zentzu horretan, Aizkorri-Aratzek aukera ugari
ematen ditu norberaren ezagutzan haratago joate-
ko. Baso, tontor eta larreetan barrena doazen bide
eta bidezidorretan, isilik eta adi bagaude, negazti
ugari ikusteko parada daukagu, handiak, sai arren
koloniak, sai zuri arraroa edo alkoi azkarra kasu,
eta txikiak, uso, antzar edo kurriloak, eta birigarro-
ak eta txantxangorriak bezalako txoritxoak kasu.
Ugaztunak zailagoak dira ikusten, baina basurde
eta orkatzen irudi azkarra antzemateko aukera ere
badago. Beste ugaztun txikiago batzuk, urtxintxak,
muxarrak edo lepahoriak, isilik dabiltza parkean
barrena, beti gizakiaren begiradatik babestuta. Ibai
eta biltegietan, arrain eta anfibio espezie ugari
dabiltza, erraz ikusteko moduan. Intsektuak nonahi
dira, landareak polinizatuz. Lurrareen azpienean
animali berezi batzuk dabiltza, troglobioak, ikusezi-

GIZARTE INGURUNEA
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ek baliabide erabiltzen hasi
ziren. Haitzuloetan bizi ziren,
Anton Koban kasu, edo men-
dilerroen inguruetan, erreken
ondoak herrixkak osatuz, lurra
landuz eta ardi gutxi batzuk
zaindu. Lehen komunitate
horien hondarrak monumentu
megalitiko askotan topatu
dira, ikusgarriak batzuk,
Arabako lautadakoak bezala,
eta Iruaxpe, Urtao eta
Nardakoste bezalako hilerri-
haitzuloetan.

Adentamendu horiek sendot-
zen joan ziren, eta herrixka
handiagoak osatu zituzten,
batzuk harresi eta guzti,
Aretxabaletakoa kasu, Aizkorri
mendikatearen inguruan.
Azken hamarkadetan, arrasto
ugari topatu dira, erakusten
dutenak erromatarreek
Aizkorrin, Eskoriatzan, Arrasa-
ten, Zegaman eta Zalduondu
eta Asparrena artean dagoen
Aistran ibili zirela, baina badira
mendian ere erromatarren
aztarnak: Urkulu ur-biltegi gai-
neko Iruatzen  edo Urbiako
larreetan. Erdi Aroan,
Aizkorriko baliabide naturalen
ustiaketa aniztu egin zen.
Horren lekuko, Leintz-Gatzaga
eta San Adriango tunel ikusga-
rritik barrena doan errege
bidea, nondik ibiltzen hasi bai-

tziren Donejakuerako garraio komertziala,
militarra eta erlijiozkoa. Erromesak, solsa-
duak eta merkantziak bertatik igarotzea
Aitzorrotz gaztelua bezalakoak altxatzeko
arrazoi izan zen. Gaztelu horrek Eskoriatza
babesten zuen, eta Gipuzkoan garaian zen
garrantzitsuena omen zen. Bidearen balio
estrategikoak Aizkorri “gaizkileen muga”
bihurtu zuen, haien aurka inguruko herriak
batu egin baitziren beren defentsarako eta
jauntxoen gehiegikeriei aurre egiteko.
Denboraren poderioz, lurraldearen garapen
autonomoa eragin zuen horrek, eta XV.
Mendean Gipuzkoako eta Arabako par-
tzuergo nagusiak eratu ziren, Altzania, San
Adrian eta Urbiako mendiak ustiatzeko.

Lurraldearen hazkunde ekonomikoak
burdinola ugari zituen, Mirandaolakoa
kasu, egun ere abian jartzen dena jen-
deari erakustaldia egiteko.Industriaren
hedadurak mendeak eman zituen,
Kantaberako minak bezalako ustiape-
nekin, eta Aizkorri inguruko lurrak eral-
datu egin ziren, landa eta hiri gune bila-
katuz. Egun, laugarren euskal hiria iza-
tekotan dabil.

Aizkorri-Aratzeko historiari horrela begi-
ratuta, azkar, ematen du gizakiak ez
duela aski lurrak ematen dionarekin eta
beti nahi duela gehhiago. Anfibio asee-
zinak paisaia eraldatu egiten du, eta
gizakiak dena hartzen du azkenean.
Aizkorri-Aratz parke natural izendatze-
ak galga jartzen dio nahi horri, neurrik
gabeko izpiritu horri, beti hareago dago-
en zerbait bilatu nahi amaiezin horri.
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dagozkion basoak ustia-
tzeak dakartzan emaitza
ekonomikoetan ere.
Hainbat historialariren
arabera, partzuergo
hauen jatorria historiau-
rreko artzain-elkarteetan
dago. 

NBAParen eremuan bi
partzuergo daude: Gipuz-
koako eta Arabako
Partzuergo Nagusia eta
A p o t a - U b a r r u n d i a k o
Partzuergoa. Partzuergo
Nagusia Gipuzkoako
Onura Publikoko Basoen
Katalogoan 3.070.2 eta
3.070.3 zenbakiak dituz-
ten basoen jabea da,
baita Legazpiko Udalaren
jabetzakoa den 3.070.4
zk.ko basoko lurzoruare-
na ere. Apota-Ubarrundiako Partzuergoa Arabako
Onura Publikoko Basoen Katalogoan 306 zk. duen
basoaren jabea da.

Amaitzeko, aipatu beharra dago, gainera, Gipuzkoako
Lurralde Historikoan zenbait lur-eremu Gipuzkoako
Foru Aldundiaren jabetzakoak direla. 

Gizakiaren izpirutua

Ramoni ez zaio axolarik ordutegi aldaketarik, goizero
eguzkia sortu baino lehen jaikitzen baita. Garbitu oste-

an, gosari urria hartzen du esne eta ogiz, eta, ondoren,
artegira joaten da ardiei bazka ematera. Urduri izaten
dira ardiok eguneko lehen laboreen eta belar onduen
zain. Ondoren, Ramonek taldeka jezten ditu eta base-
ritik mendira daramatza han libre ibil daitezen larree-
tan, Ramonek mantenu lanak egiten dituen bitartean.
Denboraldian, urrutik otsailera, haurdun daudenei
eman behar die arreta, egunez nahiz gauez, erditzen
lagunduz, banan bana, bere eskuekin, Udaberrian,
ardiak jeztea da lanik garrantzitsuena, esne horretatik
sortuko baita bizimodua emango duen gazta. Maria ere
goiz jaikitzen da. Garbitu, gosaldu eta etxeko lanak egi-

ten ditu lehenik. Ondoren, gazta
egiten aritzen da, eta, eguerdi
partean, bazkari oparoa presta-
tzen du birentzat. Ez da astirik
siestarako, gazte eta baratzak
deitzen baitiote berriro arratsean,
senarra ardiekin itzultzen den
arte. Orduan, afaria prestatzen du
gizonak animalien egoera begira-
tzen duenean berriro. Astia badu
oraindik artilea iruteko, amonak
erabili zuen eskuko irulaiarekin.
Azkenik, oheratu egiten dira biak
biharamuna etortzen den arte.

10.000 urtean, artzainen jardunak
ez du ia aldaketarik izan, nahiz
eta lan baldintzak asko aldatu
diren. Arbaso neolotikoek egiten
zuten bezala badira oraindik par-
kean haien aztarnak, Aizkorri-
Aratzeko artzainek Naturatik bizi-
zeko behar dutena hartzen dute.
Aizkorri-Aratzeko lehen biztanle-
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Urkillan, 9 kilometroko luzeran,
Mugarritzetik Larrangoitera, 39 aero-
sorgailu berri instalatu direla. Energia
aprobetxatzeko beste iturri bat Parkea
zeharkatzen duten ibilguetako urak
dira. Kanalen bidez, periferian kokaturik
dauden zentral hidroelektrikoetan pro-
zesatzen dira (Asparrean dagoen
Araiako San Pedron, Zegamako
Ezpaleon edo Oñatiko Altuna,
Lamiategi, Olaeta eta Ubao-Tokillon),
eta 7.000 kW-tik gora sortzen guztira.

Urak eta mineralak

Parkean dauden baliabide hidrologiko
ugariak Parkearen beraren morfologia
geofisikoaren ondorio dira. Urak kon-
tsumorako erabiltzen dira, eta Urdalur,
Urkulu eta Barrendiola urtegietan bil-
tzen den uraren bitartez, 100.000 biz-
tanletik gora hornitzen dira. Beste urte-
gi batzuk energia hidroelektrikoa ekoiz-
teko erabiltzen dira (Jaturabe), eta
badira ureztatzeko ere erabiltzen dire-
nak, hala nola, Zalduondoko
Solabarriko urmaela. Beste alde bate-
tik, hainbat meatoki eta kareharria ate-
ratzeko harrobi daude Parkean sakaba-
naturik, gaur egun abandonatuak -
Kataberako meategia, adibidez-,
aurriak Aloñako hegietan, esekirik dau-
dela, Arantzazuko Santutegirako bide-
an, Gomiztegiko kareharrizko harrobia
funtzionamenduan mantentzen da oraindik.

Turismo eta kirola

Paisaia zoragarriak, kultur eta natur baliabide garran-
tzitsuak eta ingurunean iradokitzen duen espiritualtasu-

na Parkea turismoa erakartzeko gune bihurtzen ari dira.
Hala, hori guztia bideratzeko aurreikusita dago
Arantzazuko Santutegiaren inguruan Kultur eta
Turismogunea instalatzea. Gune horretan, bidaia-plan-
gintzak antola daitezke: natur eta kultur ibilbideak, bisi-
taldi etnografikoak, eta baita espeleologia-esperien-

tziak, Arrikrutz kobazulo ikusgarrian. Orobat.
Parkeko era askotako eremuetan, mota
askotako kirolak egin daitezke,ohikoenetan
hasi -mendira igotzea, ehiza, arrantza-, eta
berrikiago zabaldu diren beste batzuekin
amaituta -mendiko txirrindularitza, parapen-
tea edo eskalada librea-.
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Aizkorri-Aratz Natur
Parkearen perimetro-

aren barruan ez dago ia
biztanlerik, Arantzatzu-
Araotz landa-auzo txi-
kiak, Urkuluko urtegia eta
Bolibar harana alde bate-
ra utzita. Toki horietako
biztante urriak larradien
artean sakabanaturik
dauden baserrietan bizi
dira. Hala eta guztiz ere,
gertuko inguruan gune
landatar-hiritar uhgari
daude, eta horietan
70.000 biztanle inguru
bizi dira. Horrez gain,
Arantzazuko Santutegia
gune erakargarria da erli-
jio, kultura eta turismoak
erakarrita bertara hurbil-
tzen den jende ugariren-
tzat. Bisitarien kopurua
handia da, urteko 20.000
lagun baino gehiago bai-
tira informazioa soilik
eskatzen dutenak, eta
mendizaleen kopuru
orain arte zehaztu gabe-
arekin batera, Parkeko
baliabideen erabilera
handia egiten dute. Hala, era guztietako bisitariak goza
daitezke Parkeak gordetzen duen altxor naturalaz.

Aizkorri-Aratz Natur Parkeak hainbat baliabide ditu,

modu askotan ustia-
tzen direnak era
kontrolatuan: Alde
batetik, zuhaitz ga-
beko azalera handiei
esker, bertako azien-
da-buruen kopurua
handia da.
Goialdeko larredie-
tan zaldi- eta behi-
aziendekin batera,
Euskal Herriko latxa
arrazako ardiak la-

rratzen dira milaka, udaberritik udazkenera arte, eta
ematen duten esne gordinaz Idiazabal gazta ospetsua
egiten da. Haranetako-belazeetan, aldiz, esnetarako
behi-azienda larratzen da. Baso-sailetan hainbat pinu-

espezie -hala nola, pinu gorria, larizioa eta
intsinis-, eta baita zura ematen duten
beste espezie batzuk ere (alertzea edo
altzifrea) zur lodia ekoizteko erabiltzen
dira, hostozabalak nahiz koniferoak,
berriz, egurra egiteko gazteak direnean
papera egiteko, eta zerra-zuralortzeko.

Haize-energia eta ur-energia

Autonomia Erkidegoan instalatu del lehe-
nengo parke eoliko Elgeako goialdeetan
dago kkatuta. 40 aerosorgailu ditu, eta
horien irudi ikusgarria ia lau kilometrotan
bistara daiteke. Aerosorgailu horiek 27
MV-ko potentzia dute, eta urteko 75 GWh
sortzen dute, hau da, Arabako Lurraldeko
elektrizitate-kontsumoaren %30 inguru.
Haizearen energia baliatzeko hasierako
instalazio hori zabaldu egin da Elgea-

ALTXOR NATURALAREN OINORDEKOAK
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teko fenomenoak esparru bie-
tan gertatzen baitira. Aran-
tzazuko Ama Birjinaren
Basilika da fedearen lekuko
nagusia, Ama Birjina arantza
artean azaldu ondoren donet-
si baitzen 1468. urtean.
Basilikaren zaintzaileek, frant-
ziskotarrek, bost mende baino
gehiago daramatze zerura
begiratzen, adimena eta intui-
zioa uztartzeko gakoak eza-
gutu nahian, joan den mende-
ko 50. hamarkadan moderni-
tatea eta tradizioa, santute-
giaren arkitektura abangoar-
distaren bidez, elkartu zituz-
ten bezala. Kanpandorre la-
tzak, erretaula sideralak,
habearte kosmikoak eta, nola
ez, fatxada biluzian motel-
motel lebitatzen duen erruki-
rantz hutsunean bihurritzen diren hamalau apostoluek
ematen diote Arantzazuko Basilikari lurrean sortutako
zeru zatiaren itxura. Gauza bera esan dezakegu, nahiz
eta apalagoak izan, parkean sakabanatutako ermitei
buruz eta inguruko herrietako eliza sendoei buruz.

Gailur horiek eskaintzen duten edertasunarekin liluratu-
ta, gizakiak beti sentituko du existentziaren benetako
jatorria eta bere bizitzaren azken zentzua ezagutzeko
nahia, zeruen benetako espirituak bakarrik eman deza-
keen bakearen bila.

MAGIAZKO TRADIZIOA

Aizkorri mendilerroak misteriozko sentipena sorrarazi

du, behinolako garaiez geroztik, inguruko haranetako
biztanleengan. Diru, Artzanburu, Aizkomendi, Artia,
Kalparmuino eta mendilerroko beste toki batzuetan
aurki daitezkeen hiloniek eta erritu-monumentu megali-
tikoek aditzera ematen dute antzina magiazko mundua-
rekin lotura zuten sinismenen kultura loratu zela.
Horren lekuko dira hainbat pertsonaia -Mari jeinua, esa-
terako-, mendiko haitzuloetan bizi zirenak. Magiazko
sinismen horiek hain errotuta egon dira denbora luze-
an, ezen horien ohihartzuna gaur egunera arte iritsi
baita, ahozko tradizioaren bitartez.

Euskal ahozko tradizioak ekari dizkigun magiazko mito-
en kontaketan behin eta berriz errepikatzen den gerta-
era bat zeruetan gertatzen diren eta lurpeko barrunbe

sakonetan gordetzen diren feno-
menoen egiaztapena da. Hala,
Mari jeinuak gaueko zerua
zeharkatzen du suzko bolaren
itxuraz, eta urteko garai jakin
batzuetan, Aketegiko haitzuloan
babesten da. Bertan bizi da
gehienetan, eta urrezko ohean lo
egiten du, Zegaman kontatzen
zutenaren arabera. Haitzulotik
zeruetan gertatzen dena kontro-
latzen du, eta zein egunetan
egin behar duen euria edo eguz-
kia agintzen du, uztaroetako
emaitzetan eragin erabakigarria
duela, beraz. Mariz gain, Sugaar
bere senarak ere zeharkatzen
ditu gaueko zeruak suzko igitai
bihurtuta, eta bera agertzea
erauntsiaren seinale izaten da.
Mari bezala, Sugaar ere lurraren
sakonean bizi da.
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Gauaren iluntasunean
murgilduta, destinora

hurbildu ahala pixkanaka
indarra galtzen duen
bagoiaren termometroaren
argi keinukariak bakarrik
esaten digu inguratzen gai-
tuen bildukin material bat
dagoela. Geltoki bati keinu
eginez aurrera doan trena-
ren soinu zorrotzek erne
jartzen dituzte etengabeko
mugimenduaren eraginez
erdi lo gelditu diren zen-
tzuak. “Otzaurte” -esaten du
metalezko ahots batek. Bat-
batean, muskuluak tenka-
tzen dira, esku arinak zorro-
ari heltzen dio eta salto bat
emanez erabateko ezereze-
an erortzen zara. Denbora zeharkatzen duen tunel luze
eta aspergarri bat igaro bagenu bezala, Ameriketako
western zinemako film beltz bateko agertoko ohartezin
bat azaltzen da gure aurrean. Espaziontzi estralurtar
batetik eroritako dugun sentsazioa egi bihurtzen da
tren-geraleku baten profilak ikusterakoan, denbora guz-
tiek geldiarazitako tokia dirudi. Arnasa berreskuratu
ondoren, iluntasunean aurrera egiten dugu, poliki-poli-
ki, aldapa gora erreferentzia bakar batekin, adar naha-
sien artean motel-motel antzematen den argi txiki bate-
kin. Otzaurteko Bentaren meka samaritarra da eta, ber-
tan, ehiztari goiztiar batzuen pozez beteriko elkarrizke-
ta entzuten da. Salda sendo batek ematen duen inda-
rraren poderioz, igoera neketsu bati hasiera ematen
diogu, San Adriango tunelaren zulo kezkagarria

Kalbarioen Aldapa delakotik zeharkatuz; elurrak eta
basoak bat egiten dutela dirudi zure ibilbidea geldiara-
tzeko. Baina eguna argitzen hasten den unean Aizkorri
gainean dagoen ermita-aterpetxearen profil lehorra ikus
daiteke. Eta han goian, gauza guztien gainetik nagoela
dirudi. Nekatuta, baina pozez beteta, zeruertzera begi-
ratzen dut eta ikuskizun zoragarri bat agertzen da nire
begien aurrean. Argi distiragarriak ilunpea gainditu
ondoren, zerua kolorez betetzen da, okre, gorri, arrosa,
hori, turkesa eta, azkenik, urdin bortitz eta garbia, kolo-
re guztiak azaltzen dira zeruan. Begirada zeruertz gar-
bian gaaltzen da eta buruak gorputza uzten du urrutira
joateko; orduan, liluraz betetako arimaren sakontasu-
netik galdera bat sortzen da... zer dago han, zer dago
edertasun hori jaiotzen den unea atzean utzita?.

Aizkorri-Aratzeko zeruek aukera asko eskain-
tzen dituzte galderak egiteko, izan ere, zeru
horien edertasuna, egunez nahiz gauez,
paregabekoa da. Aizkorri-Aratzeko gailur eta
muinoek ikuspuntu ezin hobeak eskaintzen
dituzte egunsenti eta ilunsenti ezberdinak
ikusteko, bakoitzaren ezkutuko pentsamen-
duetan galtzeko aukera ematen duten esze-
natoki lirikoak osatuz. Ekaitz-lainoz betetako
zeru grisak bere kontingentziaren kontzientzia
itzultzen dio gizakiari, baina zazpi koloreko txi-
mista batek itxaropen berri bat eskaintzen dio,
zalantzazko etorkizunari aurre egiteko. Zeru
beltzak, eta zeru horietan konta ezinezko iza-
rrak, oraindik ulertzen ez dugun misterioz
betetako mezu bukaezina bidaltzen diguten
izarrak. Aizkorri-Aratzen nahikoa da zerura
begiratzea, mugimendu hori nahikoa da zure
burua federa nahiz arrazoira irekitzeko, apar-

ZERUETATIK LURRERA
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aberatsa da histo-
riaurreko aztarne-
tan, eta batik bat
Neolitiko, Kalkolito
eta Brontze Aroko
aztarnak aurkitu
dira.Hogeita bost tri-
kuharri eta tumulu
inguru zenbatu dira
eta hilobiak dituzten
beste hainbeste
haitzulo; horiez gain,
hiru iruinarri daude
eta silexa azalera-
tzen den bi gune.
Trikuharrien artean,
aipagarriak dira
Urbia, Aizkorritxo,
A r t z a n b u r u ,
Gorostiaran, Malla,
San Adrian eta Degurixakoak, eta  nabarmentzekoak
dira, halaber, Mugarriluze, Mugarriaundi eta
Zorrotzarriko iruinarriak. Beste alde batetik, Burdin
Aroko eta erromatarren garaiko zein Erdi Aroko aztar-
nak ere aurkitu dira.

Oñatiko alde zaharreko zenbait eraikin
Errenazimentuko eta Barrokoko artearen erakusgarri
paregabeak dira, eta nabarmentzekoak dira San Migel
parrokia-eliza, Bidaurretako komentua, oinetxeak eta
jauregiak -Zumeltzegi dorrea eta Lazarraga jauregia,
adibidez-, eta bereziki Sancti Spiritus Unibertsitatea,
Euskal Errenazimentuko eraikin adierazgarrienetako
bat. Arantzatzu auzoan, Andre Mariari eskainitako san-
tutegi ospetsua dago, 1955ean ekin zioten Santutegia
eraikitzeari, eta bertan aritu ziren garaiko euskal artis-
tarik famatuenak, hala nola, Sainz de Oiza, Laorga,
Chillida, Oteiza, Basterretxea eta beste batzuk. Oñati
ez zen Gipuzkoaren barruan sartu 1845. urtera arte,
jaurgopeko hiribilduaren izaera baitzuen 1149. urteaz
geroztik -agirietan jasota dagoen lehenengo dohaintza-
ren data-, eta Arabako Gebaratarren jabetzakoa zen.
Araotz auzoan, ustez Lope Agirre jaio zen, Pedro
Urtsuaren agintepean 1559an El Doradoren bila abiatu
zen Marañon ibaiko espedizioan matxinatu eta bere
burua kapitain izendatu zuena.

Segura XII. Mendeko hiribildua da, herriaren izenarekin
zerikusi handia duten harresiak bere horretan manten-
tzen dituena. Harresi-barrutian aipagarriak dira gotiko
estiloko eliza, Jasokundeko Andre Mariari eskainia, eta
Gebara, Arrue eta Lardizabal jauregiak. Lardizabal
udaletxea da gaur egun. Oria eta Mutiloa ibaien ibarre-
an, eta Aizkorri mendigunearen izugarrizko gailurreria-

ren parean, Zegama dagokokatuta; bertatik abiatzen
da Arabara joateko Erdi Aroko bidea, San Adrian tune-
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Arantzazu santutegia

Aloña mendilerroaren magalean,
Arantzazuko Santutegia osatzen duen
erlijio eta kultur multzoa altxatzen da.
Tradizioak dioenez, 1469. urtean, Andre
Maria Baltzategiko Errodrigo izeneko
ahuntz-zain bati agertu zitzaion elorri
edo arantza baten gainean. Eta, horren
arabera, Arantzazu izendatu zen leku
hura. Gaur egungo santutegian, leku
nagusian, Andre Mariaren tailu gotikoa
kokaturik dago, XIII. Mendekoa, hurra
besoetan duela. Andre Maria barnean
hartzen duen eliza arte garaikideko lana
da, XX. Mendeko 50eko hamarkadan
egina, komunitate frantziskotarraren
aginduz eraikia. Sainz de Oiza eta
Laorga arkitektoek egin
zuten diseinua, eta parte
hartu zuten, halaber, hain-
bat artista ospetsuk, hala
nola Oteiza, Basterretxea
eta Chillida artistek.

Parkeko mendiguneari
darion espiritualtasuna
txoko anitzetan hauteman
daiteke, eta toki horietan,
hain zuzen ere, baselizak
eraiki dira ahalegin handiak
eginda, fede kristauaren
adierazpide bezala. Horie-
tako bat San Adrian baseliza da, izen bereko tunelaren
barruan, eta beste bat San Elias baseliza dugu,
Sandaili haitzuloaren barruan. Aizkorri mendiaren gai-
lurrean, Gurutze Santuari eskainitako baselizak, ingu-
ruan aurkitutako egurrezko gurutzearen omenez eraiki
zenak, buru egiten dio haizeari. Gurutzea Gipuzkoan

dagoen arte sakro erromani-
koko piezarik zaharrena da,
eta gaur egun Zegamako eli-
zan dago gordeta. Kondairak
dionez, gurutzea arabarren
egipuzkoarren arteko liska-
rren arrazoi bat izan zen, eta
batzuek zein besteek beren
lurraldera begira ipintzen
zutenean, gurutzea, era mis-
teriotsuan, Zegama alderantz
biratzen zen. Urbian, Otzau-
rten. Aitzorrotzen eta beste
toki batzuetan ere aurki dai-

tezke baselizak, erromesak hartzeko, gizarte-bilerak
egiteko edo gurtza egiteko gunean izan zirenak. Urkila
mendilerroaren magalean, Barriako Santa Mariari
eskainitako monasterio zistertarraren eraikina dago.
Ustez Estatuko zaharrenetako bat da, monasterioari
buruzko lehenengo aipamena 1237. urtean jaso bai-

tzen. Gaue egun, aterpetxea da. 

Izarrei begira

Hego-haizea dabilen gau gardenetan,
Aizkorriko gailur-lepoak behatoki ezin
hobe bilakatzen dira begirada ortzira
begira jarri eta izarrek zeruan eratzen
dituzten irudiak miresteko. Astroek
gauean egiten duten bidea behatzeak
eta, zortea edukiz gero, gauaren erre-
zela urrezela urratzen duen meteorito-
ren baten lorratz iheskorra ikusteak
ulertaraz diezaguke gero eta urrutiago
dauden iraganeko belaunaldiek zer-
nolako irudimena izan zuten Naturak
zeruetan eskaintzen zizkien fenomeno-
ak beren mmoldearen arabera interpre-
tatzeko.

KULTUR ONDAREA
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koa  den Lazarraga jauregia.

Barrundia udalerriak sakabanatuta dau-
den eta Ozeta buru duten hamabost
herrigune biltzen ditu. Eskualde horre-
tan, aipagarriak dira Gebara, Maturana
eta Isasmendi jauregiak, Gebara gazte-
luam, Larrinzar-Lazarraga dorrea eta
Maturanako San Martin eliza.

Asparrena udalerria Araia buru duten 11
herrigunek osaturik dago. Araian bertan,
ikusgarriak dira XV. Mendekoa den San
Pedro eliza, Barroko estiloko udaletxea
eta hainbat jauregi eta baseliza.
Donemiliagak hamabost herrigune bilt-
zen ditu, Urkilla eta Entzia mendilerroen
magalean sakabanaturik. Agurain da
herriguneen buru. Aipagarriak dira
megalito monumentalak (Egiaz eta Axpuru), Erdi Aroko
Zubizarri zubia, Galarretako Posta Etxea eta Barriako
Andre Mariaren monasterio zistertarra.

Gipuzkoa eta Arabako Partzuergo Nagusia

Partzuergo Nagusia bi lurralde historikoek partekatzen
duten herrilurretako abere- eta baso-ustiapena egiteko
sistema bat da. Partzuergoak 24 bat km2 hartzen ditu,
Altzaina, San Adrian eta Urbia mendilerroen artean.
Behe Erdi Aroan eratu zen, eta izena “partaide” esan
nahi duen frantsesezko parçonier hitzetik datir.
Partzuergoko partaideak herri hauek dira: Idiazabal,
Segura, Zerain eta Zegama, Gipuzkoan; eta
Donemiliaga eta Asparrena, Araban. Tokiko erakundea
denez, udalerrien eskumen eta ahalmen berak ditu.
Egoitza nagusia Seguran dago, herri hori delako 1401.
urtean Gipuzkoako korrejidoreari lurrak erosi zizkiona.

Kortak

Kortak abereak biltzeko tokiak dira, gauez kontrolatuta
egoteko edo hainbat jarduera egiteko (jetzi, ilea
moztu). Kortaren osagarriak dira harrizko abeltegia eta
txabola. Artzaina txabolan bizi da eta bertan egiten ditu
gaztak. Korta multzo batzuk daude urbian (Oltze
Arbelar, Laskolatza), Altzanian, Zaraian eta Aloñan
(Duruko korta).

Errege Bidea

San Adrian tunela igarobide naturala da Gipuzkoako
eta Arabako lurraldeen artean, eta oso erabilia izan da
antzinatik. XIII. Mendean Gaztelaren eta Frantziaren
arteko komunikazioen ardatz bihurtu zen, Nafarroako
bidea saihesteko. XVII. mendean, zuen garrantzi estra-
tegikoa dela eta, kategoria igo eta Madril eta Frantzia
arteko Posten Errege Bidea bilakatu zen. Iparraldeko
aldean postu gotortu bat zegoen, bidaztiak bideetako
lapurrengatik babesteko.

BALIABIDEAK PARKEAREN BARRUAN ETA
PARKEAREN INGURUETAN

GARRAIOAK

Autobusak: hainbat autobus-linea daude, Parkea eus-
kal hiriburuekin eta Parkearen inguruko herriekin lor-
tzen dutenak.

Informazioa: Lurraldebus, 943 000 117; Alegría senide-
ak, 945 200 100; Arriaga senideak, 945 285 000;
Bizkaibus, 902 222 265.

Trena: parkera iristeko, RENFEk duen Irun-Brinkola
aldirietako zerbitzuaz baila gaitezke, edota Gasteiz eta
Iruñea lotzen dituen distantzia ertaineko zerbitzuak.

Automobila: aipatu ditugu jadanik iristeko dauden erre-
pideak. Beste alde batetik, hainbat aparkaleku daude
Parkean sakabanaturik (Otzaurten eta Arantzazun),
bisitariek autoak utz ditzaten.

OSTATUAK

Parkearen barruan, Araantzazun metatzen dira osta-
tuak: bi hotel eta ostatu bat, eta mendiko ostatu bat,
Urbian. Parkearen inguruko herrietan, ostatu hauek
aurki daitezke: Argomanizko Paradorea, 8 hotel, 7
ostatu, apartameeeentu bat eta 15 landa-turismoko
etxe.

JARDUERAK

Turismo-bulegoetan, informazioa eskura daiteke hain-
bat jarduera egiteko: ibilbideak (zaldiz, bizikletaz), bisi-
ta gidatuak, ibilbide ekologikoak, mendi-ibiliak, eskala-
da, espeleologia eta parapentea.

MUSEOAK

Gatzaren Museoa, Leintz-Gatzagan; Lenbur
Burdinaren Museoa, Legazpin; Zalduondo Museo
Etnografikoa; Idiazabalgo Gaztaren Museoa;
Zegamako Egurraren Interpretazio Zentroa.
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la zeharkatzen duena. Zegamako San
Martin elizan (XV. Mendea), Tomas
Zumalakarregi jeneral karlista ospetsue-
naren mausoleoa dago. Zegamatik oso
gertu, muino batean, Zerain aurki deza-
kegu, Legazpira joateko antzinako burdi-
naren ibilbidean kokaturik. Beran, kaltzi-
natzeko labeak eta zerrategi hidrauliko
bat mantendu dira gaur egunera arte. Era
berean, Jauregia dorretxeak eta espetxe-
ak zutik diraute, eta Jasokundeko Ande
Mariari eskainitako elizan arte erromani-
koko Kristoen eskultura bat eta Joan
Zerainen hilobi gotikoa mantentzen dira.

Leintz-Gatzaga horrela izendatu zen XIV.
Mendean bertan zegoen gatz-ustiategia-
ren arabera. Hori zela eta, hiribilduaren
izaera ere eskuratu zuen, eta gaur egun
herriko Gatzaren Museoan herriaren his-
toria ezagutu daiteke. Era berean, San Miguel eliza eta
Dorietako Amaren Santutegia bisita daitezkeen leku
interesgarriak dira Leintz- Gatzagan. Beste alde bate-
tik, Legazpim burdina da protagonista. Legazpiko biz-
tanleak burdinaren eraldaketan espezializatu ziren,
ingguruko meatze, basoko aberastasun eta Urola
ibaiaren urei esker. Lenbur Lurralde Museoa ibaitik
gertu dago, oraindik funtzionatzen duen Mirandaola
burdinolaren ondoan. Herriaren ondarearen barruan,
elementu interesgarriak dira, baita ere, Andre Maria

Zeruratzearen eliza eta Bikuña jauregia. Mutiloa ere
burdinari lotuta dagoen herria da, eta bertan aipagarria
da, arkitekturaren aldetik duen interesagatik, San Migel
eliza.

Arrasate-Mondragon Leintz baliaran sortu zen lehene-
negohiribildua da, 1294. urtean sortua. Siderurgia tra-
dizio handikoa da herrian, bertako industriaren
Museoan islatuta dagoen bezala. Arrasateren kokapen
geoestrategikoari esker (Errege Bidearen ondoan),
herriak protagonismo handia izan zuen XVI. Mendean,
ahalde nagusien arteko gerra osoltsuetan, eta garai
hartakoak dira harresi-zati batzuk eta hainbat jauregi.
San Joan elizak Gipuzkoan dagoen harlanduzko lan
gotiko bakarra du. Aretzabaleta ere industriari lotuta
dagoen herri garrantzitsua da, eta zehazki sarrailen eta
pospoloen ekoizpenari. Bertan, aipagarriak dira udale-
txea, Andre Maria Jasokundearen eliza -XVI.
Mendekoa-, eta Arratabe eta Otalora jauregiak, XVIII.
Mendekoak. Eskoriatzan, herriaren sorrera oso antzi-
nakoa dela adierazten duten erromatarren garaiko eta
Erdi Aroko aztarnategiak daude. Aipagarriak dira San
Pedro eliza, Gastañadui jauregia, Olaeta zubia eta
Hidalga eta San Joan kaleetako eraikinak. Idiazabal,
Etxegarate mendatearen oinetan, Euskal Herriko ardi
latxaren esneaz egindako gaztaren ekoizpenarekin
lotuta dago, eta gaztak herriaren izenari zor dio jato-
rrizko izendapena. Gaztaren Museoa eta San Migel
eliza idiazabalgo leku interesgarrienak.

Araban, Zalduondo herriko irudirik ezagunenak
Markitos eta Gasteizko jaietan pertsonaia nagusia den
Zeledon dira. Zalduondo Aizkorri zeharkatzen duen
Donejakue Bidearen ondoan kokaturik dago, Erdi
Aroko bi zubi ditu eta hiru baseliza ikusgarri: San
Julian, XII. Mendekoaa, eta San Blas eta San Adrian,
biak XVI. Mendekoak. Herrigunean, San Saturninori
eskainitako eliza nabarmendu behar da, baita Andoin-
Luzuriaga eta Larrea etxeak eta gaur museo etnografi-
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AIZKORRIKO FLORA

DESKRIBAPENA: landare ñarroa da, 10 etik 30 cm.tarako
altuera. Hostoak ematen dituzten alboko bulbilo ugari dituen
erraboila txuri bat du, lorapen garaian talde hostodunak osa-
tuaz. Hosto berde ilunak, zabalera 2 tik 8 ra mm.takoak, 6 tik
9 rako kopuruetan, balan akanalatuak, xingola txuri batez. 
5 etik 20 ra lore, txuriak, tepalo bakoitzaren kanpokaldean
erdiz erdiko xingola berde bizi batez; diametroz 15 etik 25 era
mm, korinbo patenteetan kokaturik pedizelo oso desberdine-
kin, behekoak 10 cm.rainoko luzerarekin. Lantza-formako
tepaloak, nabariak eguzkitan, lantza-formako brakteekin.
LORALDIA: maiatzetik uztailera lora-tzen dira.
HABITATA: landare ez ohizkoa, gure hirietako harresi eta
ordeketan bizi da, zelai eta sasien gainean bezala.

DESKRIBAPENA: 60
cm.tako goiera hartzen
duen landare iraunko-
rra eta belarkara da;
hosto basalak ditu guz-
tiak, berde grisaskak 30
ren bat zm. luzetara,
estuak. Izar-formako
loreak, txuriak, diame-
troz 2 tik 4 ra zm, 5 etik
25 ra lorezko mordo
batean kokaturik; tepa-
lo bakoitzak hiru zain
daramatza; lore-orratza
goruntz okertua, lorezil
zuzenak.
LORALDIA: maiatzetik
ekainera.
B A N A K E T A :
Mediterranear basoko lan-
dare tipikoa, erretzen diren
zelaiak laguntzen ditu,
karakterizatuaz. 2.000 m.tako goiera hartzera hel daiteke.

DESKRIBA-
PENA: 5-15
cm-ko landa-
re erraboila-
kara. Bere
hosto estu
eta luzangak,
o i n a l d e t i k
hazi eta lora-
tu ostean
agertzen dira.
Loreak han-
diak eta
b a k a r t i a k
dira, kolorez arrosak, tepalo askeak dituzte eta baita ere hiru
estilo aske. Heldutasunean eskapoa luzatu egiten da eta frui-
tu oblongo bat garatzen du.
LORALDIA: abuzturik urrira loratzen da. 
Udazkenean loratzen da, jadanik eguna laburtzen hacia dene-
an eta askaria jateko astirik ez dagonean, bere gaztelaniazko
izenak  (quitameriendas= askaria kentzen duena) adieratzen
duenez.
HABITATA: larreak eta leku harritsuak.

DESKRIBAPENA: landare ñarroa da, 3 tik 6 ra hostoekin,
lerro-formakoak, berdeak. Loreak urdin biziak, moreak ba-
tzutan, hortz txurri ederrekin, maisatzean urrin atsedenga-
rria uzten dutelarik. Lore antzuak, goikaldean kokatuak,
kolore urdin argikoak dira. 
Nazarenoak landare oso hedatuak dira eta hazkuntzetan
plaga bihur daiteke bere bulbiloak ekoizteko ahal-menaren-
gatik. 
LORALDIA: martxotik maiatzera lora-tzen da. 
HABITATA: landare pirofilo tipikoa, ugaria ameztegin zone-
tan, piriniar ibarretan peitu delarik.

DESKRIBAPENA:
metro bateko goiera-
ko landarea, lore
gara mordotsu eta
adarkatu gabe bate-
kin, lore txuri haun-
diak dituena tepalo
bakoitzean lerro
mehe arre laranjatu
batekin. 
LORALDIA: maia-
tzetik uztailera.
HABITATA: basoko
zona hostoerorkorra
eta lur menditsua
hartzen ditu anbulu
zuriak.
Lur arrokatsuetan
hazten da, soroetan
eta 2.000 m-tako
goierako baso zurigu-
netan. Ganaduaren
pasuaren eta basoa-
ren hondamendiaren
iragarlea.
OHARRAK: hurbile-
ko poblazioetan duen hibridaketa maila gorenarengatik espezie
honekin ahaidekotua eta nekez bereiz daitekeena, basaporrua
(Asphodelus ramosus) dugu, lore matsalkoaren adarkadura
haundiagoagatik bereizten dena; mazela mediterranearreneta-
ko lurralde eguzkitsuak hartzen ditu. Animalien pasuaren eta
urteroko sute ekintzen landare iragarlea, suak hondatutako
lurretn present den espezie bakarra izateraino

DESKRIBAPE-
NA: landare altua
da, 1,5 m.tako
g o i e r a k o a .
Hostoak bertizilo-
tan kokaturik 4 tik
10 era, eliptikoak,
7 tik 9 ra zainekin.
Lore arroxak edo
purpurak, diame-
troz 4 ren bat
cm.koak, usain
garratza uzten
duten 3 tik 10 era lorezko erramilete lasetan. Tepalo gogorki kurba-
tuak beren erdialdetik, protuberantzia purpurakara nabariekin. 
Zurtoinak: 180 cm-rainoko garaiera.
Erraboilak: Handiak, hori urre-kolorekoak, ezkatadunak.
Hostoak: Ia lantza-formakoak, bertizilatuak.
Loreak: Matsalko lasan, 3,5 cm-rainoko lakainak, kolore   arrosa edo
purpura, ba-tzutan zuriak, sari orbanduak.
LORALDIA: ekainetik uztailera loratzen da. Mendiko landare tipikoa
da, babestua, arraroa edo oso arraroa gure lurraldean.
HABITATA: basoak eta sastrakak.

DESKRIBAPE-
NA:  35-90 cm-
ko landare iletsu
eta leuna.
Hostoak oposa-
tuak dira, obalak
edo obal-lantze-
olatuak eta zur-
toinekoak pezio-
lo gabeak. Lo-
reek arrosak,
bitan banatutako
petaloak dituzte
eta infloreszent-
zia lasai bat era-
tzen dute zurtoinaren muturrean. Loreak: sexubakarrak, sasi-
ginbail lasan, petalo arrosak, oso zatibituak.
Bere izen zientifikoak dioenez (dioica) espezie honek sexu
bereiziak ditu, hau da, lore arrak dituzten landare batzuk ema-
ten ditu eta emeak dituzten beste batzuk.
LORALDIA: martxotik uztailera loratzen da.
HABITATA: haltzadia, erreka bazterretako belardiak eta baso
hezeak.

DESKRIBAPENA: neurri ertain edo ñarrokoa, 8 tik 15
cm.tarako goiera loretan denean, 35 cm.rainokoa hostoak
dituenean. Hostoak 4 tik 5 erako kopuruan lorapenean, kolo-
re berdekoak, zabalean 6 zm.koak. Lore bakartiak edo talde-
ka, kolore lila argikoak osorik zabalik egonik diametroz 3,5
zm.tara iri-txiz. Tepaloek luzetara 4,5 eta 6 cm bitartean eta
zabalera 1 eta 1,5 cm bitartean hartzen dituzte; antera horiak
eta hiru estilo aske. Obulutegia itxirik mantentzen da lorape-
naren garaian, baina umeltzean eta kapsulak sor-tzean kan-
pora bultzatua izaten da garapeneko hostoekin batera.
LORALDIA: abuztutik irailera loratzen da.
HABITATA: landare eskasa gure lurrean, baso hostogalko-
rraren alboko mendi zelai hezeak maite ditu, bai eta haltza-
diak eta ibar hezetako barrenaldeak. 1.000 m.tako goiera
hartzen du.

ZITORI GORRIA
Lilium margaton

ANBULU ZURIAK
Asphodelus albus 

OILO ESNEARIAK
Ornithogalum umbellatum

FALANGERAK 
Anthericum liliago 

ASKARI-LOREA
Merendera montana 

NAZARENOAK 
Muscari neglectum

SILENE DIOICA

COLCHCUM AUTUMNALE
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DESKRIBAPENA: bi kolore ezberdinekin ager daitekeen
landarea eta maiz soro berdinean elkarrekin topa-tzen ditu-
gu; intsusarena deituriko orkibelar hau tipikoa da mendian
eta loratzen aurrenetariko bat azken elurteetan ere aurki dai-
tekeelarik. Bere loreak normalki horiak dira nahiz eta batzu-
tan kolore purpurado espezimenak agertzen diren; labelo
haundia, oso aedo hirukuskua eta hortzduna. Labelo horizko
loreak punteatu purpura ilun batez tintatzen dira eta kolore
purpurazkoak horiz tintatzen dira hasera batean. Lore hauek
galburu mordotsuetan biltzen dira, konikoak, intrusa usain
tipikoarekin. 
LORALDIA: maiatzetik abuztura loratzen da.
HABITATA: goi eta ertain mendietako zelaietan hazten den
landare arraroa.

DESKRIBAPENA: 20-50 cm-ko landare liraina, hosto txan-
dakatuak, estuki lantzeolatuak eta oso laburrak dituena.
Loreak kolorez arroxaki garbiak dira eta infloreszentzia
luzanga lasaia eratzen dute. 
Obulutegi iletsua.
LORALDIA: maiatzetik uztailera loratzen da.
HABITATA: basoak.

DESKRIBAPENA: zurtoinak: 80 cm-rainoko garaiera.
Hostoak: berde-urdinskak, lerro-formakoak edo eliptikoak.
Loreak: bakartiak edo 1,5-2,5 cm-ko diametrodun zima eran
kokatuak. Kaliza puztua, 20 nerbiokoa, iraunkorra. Petalo
handiak, zuriak, sakoni zatibituak, oinaldean atzazalarekin.
LORALDIA: maiatzetik irailera loratzen da.
HABITATA: basoak, belardiak, leku freskoak.

DESKRIBAPENA: Platanthera bifolia da bi espezieetan
arruntena, 50 cm.tarainoko goiera duen landarea, oinaldeko
bi hostoekin, arrautz-formakoak edo eliptikoak, berde izar-
niatsuak. Lore espaziatuak luzetara 20 cm.tarainoko galbu-
ru batean, txuriak eta berdez tindatuak, vainilla usain suabe
batez, labelo zatigabea, zintzilikaria; espoloi oso luzca, 3
cm.tarainokoa, mehea. 
LORALDIA: ekainetik uztailera loratzen da.
HABITATA: sasiartean eta baso zuriguneetan hazten da.
Itsasoko mailatik barneko pagadietaraino. 
BANAKETA: orkidea hau hegoaldetik Afrikako iparralderai-
no eta ekialdetik Asia Txikiraino, Kaukasoraino eta
Siberiaraino hedatzen da.

DESKRIBAPENA: 10-30 cm-ko landarea, oinaldetik hurbil
bi hosto oposatu dituena. Hostoak eliptiko-lantzeolatuak dira
eta orban arre-gorriskak dituzte. Loreak bakartiak dira, kolo-
rez arrosak, sarritan behera begira egon ohi dira eta petalo-
ak atzerantz kurbatuak izan ohi dituzte.
Landare oso ñarroa, erraboiladuna, iraunkorra eta ilegabea.
Tipikoki koloreztaturiko bi hosto ditu, kolore berde urdinska-
koak narrio txuri edo arre gorrizkekin; oinaldekoak eta
aurrez aurre, eliptikoak eta lantza-formakoak txorten luze
batekin. Lore bakartiak zurtoin luzeetan, zintzilikariak, atze-
raka jarririko tepaloekin. Kolore arrosa bizikoak, hitsak edo
txuriak ere, tepalo bakoitzaren barne oinean lerro laranja
deigarriekin, antera urdinskak, irtenak.
Landare honek loraldi goiztiarra du eta liliparekin batera,
pagadietako orbelaren gainean tapiz koloretsu ikusgarria
sortzen du negu amaieran.
HABITATA: landare erlatiboki naharoa lur azidoetan, txilar-
dietan eta baso hostogalkorreko area hondatuetan. 

DESKRIBAPENA: 20-60 cm-ko landarea. Gezi itxuradun
hosto distiratsu handiak ditu, udazkenean edo neguan irteten
direneak ditu, udazkenean edo neguan irteten direnak.
Loreek galburu luzanga bat eratzen dute, papiro itxurako
braktea zuri-berdaska batez inguratuta dagoena eta lore bera
dirudiena. Fruitu biribildu gorri eta distiratsuen sorta luzea
ematen du.
Fruituak pozoitsuak dira eta gezurra den arren, oso zabaldu-
ta dago sugeen janaria direnaren sineskeria.
LORALDIA: apiriletik ekainera loratzen da eta itsasoko mai-
latik 1.000 m.ko goieraraino banatzen da.
HABITATA: baso hezeak, hesi biziak eta larre hezeak.
BANAKETA: Europako mendebaldea eta hegoaldea.
OHARRAK: fruituak pozoitsuak dira eta gezurra den arren,
oso zabalduta dago sugeen janaria direnaren sineskeria.

DESKRIBAPENA: 40 cm.tako goiera har dezakeen landa-
rea da, tipikoa gure mendiko pagadietan; hosto berde izar-
niatsu batzu ditu, zabalak. Lore urdinak, izar-formakoak, 10
etik 15 era cm.koak, 5 etik 10 erako matsalko lase batean.
Berezkoa duen erraboila horia, ezkata inbrikatuekin.
Zurtoinak: 15-40 cm-ko garaiera.
Hostoak: Berde  distiratsuak, 5-10eko kopuruan, xingola-
formakoak, erdialdetik gora zabalagoak, puntan tupustean
estutuak.
Loreak: Loreak lilak edo urdinskak dira eta itxura koniko
edo obalatum lore mordo lasietan ageri dira. 10-15 mm-
koak, 5-15 loreko matsalko lasan.
Erraboila lodia du, horiska eta ezkata mamitsuz inguratua.
HABITATA: zalantzarik gabe udaberri aldera pagadiak
hobekien koloreztatzen dituen landarea, kolore urdin oso
erakargarri batezko unak osatzera hel daiteke.

CEPHALANTERA RUBRA

PLATANTHEA BIFOLIADACTYLORHIZA SAMBUCINA

GARIKOTA
Silene vulgaris

SUGE BELARRA
Arum italicum

PIRINIOKO ESZILA
Scilla-lilio-hyacinthus

ZAKUR AGINA Erythgonium dens-canisis
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UDABERRIKO ESZILAK  
Scilla verna

EPIPACTIS HELLEBORINE

DESKRIBAPENA: 20 cm.tako goiera har dezake, gehiene-
tan porte ñarroagokoa den arren. 2 tik ra hosto ditu, lerro-for-
makoak, kolore berde bizikoak, zabalera 3 tik 6 ra mm., aka-
nalatuak eta loreak baino lehenaho agertzen direnak.
Loreak 2 tik 12 rako kopuruan, lilak edo moreak, izar-forma-
koak motsolka mordo-tsu batean luzetara 5 etik 13 ra
cm.tako pedizeloen gainean; braktea zorroztuak, luzetara 
8 tik 17 mm.rekin. Erraboilak ezkata txurirekin.
Hostoak: 2-6 hosto, lerr´-formakoak, berde biziak, 2-5 mm
zabalekoak, puntan tupustean estutuak.
Loreak: urdin lila-bioletak, izar formakoak, 7-10 mm-koak, 
2-12ko matsalko trinko ia korinbo erakoan.
Bere izen zientifikoak (verna) udaberriko landarea dela adie-
ratzen du.
LORALDIA: apirilatik ekainera loratzen da.
HABITATA: belardiak, larreak, sastrakadi irekiak, baso soilu-
neak eta harkaiztietako erlaitzak

DESKRIBAPENA: 25-
60 cm-ko landarea, zur-
toinaren gainaldea
pubeszentea duena. 3-
9 hosto obal -lantzeola-
tu ditu, adabetarteak
baino laburragoak edo
soilik apur bat luzeago-
ak direnak. Lore txiki
pendularrak ditu, zer-
txobait bilotsuak, inflo-
reszentzia lasai eta luze
batean kokatuta.
Sepaloak eta petaloak
aurrera begira daude.
Labeola txikia da.
Epipactis helleborine
eta Epipactis violacea
nabarmentzen dira
beren koloreengatik, ez
dira oso naharoak, gure lurraldean eskasten direlarik. 
HABITATA: pagadietan, artado harri-tsuetan hazten dira jene-
ralki edo karekizko zona hezeetan, Epipactis palustris bezala.
LORALDIA: ekainean loratzen da.

DESKRIBAPENA: Zurtoinak: 80 cm-rainoko luzera. Ez-
herrestariak: hau da Ranunculus repens espeziearekiko
desberdintasun bat.
Hostoak: erdiko gingila txortengabea: Ranunculus repens
arekiko desberdintasuna.
Loreak: petalo horiak. Bakartiak, 3 bat cm-ko diametroa.
LORALDIA: maiatzetik urrira loratzen da.
HABITATA: basoak

DESKRIBAPENA: metro bateko altuera har dezakeen lan-
darea; txandakako hostoak ditu, ugariak, lantza-formakoak
ertz iletsuekin. Lore haundiak, horiak edo hori berdeskak,
batzutan zertxobait laranjatuak, finki narriotuak purpuraz,
usain garratzarekin; 2 tik 8 ra lorezko matsalko laseak osa-
tzen ditu. Antera arre gorriztak, harizpi berde hitsez. 
LORALDIA: maiatzetik uztailera lora-tzen da.
HABITATA: labarretako oinaldeak, horma harritsuak eta
arrakala itzaltsuak.
Landare deigarri honen arazoak ditu ugal-tzeko azienden
eraginez. Gomendagarria litzateke populazio batzuk hesi-
tzea ardi eta ahuntzen sarrera ekiditeko.
BANAKETA: landare arraroa gure herrian; Frantziako
hegoaldean eta Penintsulkaren iparraldean endemikoa da;
itsasoko mailatik 1.800 m.ra hazten da; belaze freskoaren
gaineran bizitzen da, nola kostaldean, hala mendi gorenen
elu-tsetan, lur karekizko edo silizezkoetan. 

ANBULU GAIZTOA
Narcissus pseudonarcissus

CORDALIS CAVA

AQUILEGIA PYRENAICA

LINUM VISCOSUM

ZITORI HORIA
Lilium pyrenaicum 

DESKRIBAPENA: goieran 40 cm.ak hartzen ditu, ordeka
karekizkoetan kolonia zabalak osatzen ditu, pagadi eta hal-
tzadien urkoko erreka ixkinetan bezala. Hosto berde urdins-
kak ditu edo berde grisak, zabalera 6 tik 12 ra mm. Kordotx
arrea, luzetara 20 tik 60 ra mm.koa. Lore bakartiak, horizon-
talak edo zintzilikariak, jeneralean bi koloretakoak; tepalo
hori hitsak eta koroa kolore biziagokoa.
Loreak gehienetan bakartiak, horizontalak edo zintzilikariak,
tepaloak hori zurbilak, koroa hori biziagoa. Koroa 35 cm-rai-
nokoa luzean, muturra oso gutxi zabaldua.
HABITATA: pagadiak, urkidiak eta larre hezeak, belardiak,
basoak, harkaitzak.
LORALDIA: landare hau neguaren amaieran loratzen da,
basoa oraindik lotan dagonean. Tapiz koloretsua sor-tzen du
lurzoruaren gainean, sarritan argia bilatuz elurraren artean. 

D E S K R I B A P E N A :
Corydalis cavak erre-
serbako substantziak
gordetzen dituen tuber-
kulu bat du. Tuberkulu
honi esker udaberrian
azkar loratzen da, nor-
malean oinetan bizitze-
ko lekua uzten dizkien
pagoak hostoz estali
baino lehen.
Loreak: 2-4 cm-ko mor-
doskak, biribilduak edo
arrautza-formakoak,
bakarka zein binaka,
gehienetan eseriak eta
inbolukruz hornituak.
Korola gehienetan pur-
pura-gorriska edo arro-
sa.
TAMAINA: zurtoinak 10-30 cm
LORALDIA: apiriletik urrira. Loratzen da
HABITATA: belarkiak, muinoak.

D E S K R I -
BAPENA:
20-50 cm-
ko landare
i l e t s u a .
H o s t o a k
o b l o n g o -
lantzeola-
tuak eta
txandaka-
tuak dira,
behekoek 1
mm baino
gehiagoko
lezeradun
ileak dituzte eta gainaldekoen ertza guruindun zilioz hornituta
dago. Arrosa koloreko petalo handidun loreak ditu, zain biole-
tadunak eta lehortzerakoan urdinduz doazenak. Sepaloak ere
guruindun zilioz hornituta daude.
Bere izen zientifikoa gainaldeko hostoetako eta sepaloetako
(viscosum) guruindum zilio itsaskorretatik datorkio.
LORALDIA: maiatzetik uztailera lora-tzen da.
HABITATA: larreak, belardiak eta sastrakadi soilduak.

DESKRIBAPENA: 10-30 cm-ko landarea, zurtoin adarka-
tuak izan ohi dituena. 1-5 lore handi izan ohi ditu, kolorez
urdin biziak edo lilak. Loreek, zertxobait kurbatuak diren
ezproi luze batzuk dituzte atzealdean.
Landare bakana denez, interes berezia du. Aquilegia vulga-
ris espeziearen antza duen arren, azken hau baino txikia-
goa denez erraz bereiz daiteke, gainera habitat ezberdine-
tan bizi dira. Aquilegia pyrenaica kareharrizko harkaiztietan
bizi da eta Kuku belarra (Aquilegia vulgaris) leku hazeetan
eta lareetan. 
LORALDIA: maiatzetik uztailera lora-tzen da.
HABITATA: kareharrizko harkaiztietako arrakalak eta erlai-
tzak.

RANUNCULUS NEMOROSUS
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DESKRIBAPENA: kuku-belarra espezie toxikoa da, eta gaur
egun medicinan erabiltzen ez den arren, beste garai batzutan
oso erabilia izan zen. 
Zurtoin adarkatuak dituen 35-95 cm-ko landare handia.
Kolorez urdin-bioletak diren 15 lore handi arte edo gehiago
izan ditzake. 
Loreak. Alderatuak, bioleta-kolorekoak, batzutan arrosak edo
zuriak, 3-5 cm-luzekoak, 22 mm-rainoko 5 ezproi oso 
gako-formakoak. Hostoak: Oinaldekoak, konposatuak. 9 hos-
toska txortendun eta irregularki gingilduak, ilegabeak gainal-
detik, iledunak azpialdetik, goiko hostoak eseriak.
Aquilegia pyrenaica espeziearen antzekoa den arren, erraz
desberdinu daitezke, azken hau txikiagoa delako eta harkaiz-
tietan hazten delako.
LORALDIA: apiriletik ekainera loratzen da.
HABITATA: baso, larre eta bide bazterretako leku fresko eta
hezeak.

DESKRIBAPENA:
zurtoinak 10-30
cm-ko luzera.
Etzanak edo erdi-
tenteak.
Hostoak eliptikoak,
oinaldean bihotz-
formakoak.
Loreak 1,5-2,5 cm-
koa, urdin-bioleta;
3,5 mm-ko ezproia,
zuriska edo purpu-
ra zurbilak, batzu-
tan gorantz oker-
tua.
LORALDIA: apiri-
letik ekainera lora-
tzen da.
HABITATA: txilardiak, belardiak eta basoak. Baso, txilardegi,
argiune eta beste zenbait giro umeletan gorderik egoten dira
OHARRAK: udaberrian, sorta delikatu eta usaintsuak egite-
ko oso erabiliak diren lore ederrak nahiko agudo erakutsiz.

DESKRIBA-
PENA: zurtoi-
nak 60 cm-rai-
noko luzera.
L o r e d u n a k ,
tenteak edo
a l d e r a t u a k ;
loregabeak,
herrestariak.
Hostoak gil-
tzurrun-forma-
koak edo biri-
bilduak, 1-3
cm-koak, bal-
darki hortza-
katuak, txortenluzeak eta nerbio sarekatuak.
Loreak: Hosto-galtzarbeetan sasibertiziloak. Korola, 
1,5-2 cm-koa, bioleta zurbila, beheko ezpainean orban 
purpurekin, oso gutxitan zuria edo arrosa.
LORALDIA: martxotik ekainera lora-tzen da.
HABITATA: belardi hezeak, basoak eta leku laiotzak
OHARRAK: gaur egun asko erabiltzen den landarea 
da, esnearekin egoísta, bronquitisaren kontra.

DESKRIBAPENA: espezie hau apaingarri bezala sartu
zen, eta gaur egun belar txarra da. Bere basean soroa lan-
tzerakoan oso erraz sakabanatzen diren erraboila txikiak
ditu.
Loreak hermafrodita eta erregularrak dira, askotan bakar-
tiak edo unbela motako infloreszentzietan elkartuak. Kalizak
basean soldaturiko 5 sepalo ditu, eta korolak 5 petalo libre;
lorezilak 10 izaten dira, basean soldatuak, eta kanpokalde-
ko bostak, petakoen aurkakoak izaten dira; 5 barrunbe eta
5 estilo dituen 5 karpelo soldaturik osaturiko gaineko oba-
rioa.
LORALDIA: apiriletik maiatzera loratzen da.
HABITATA: leku lehor eta argiak. 

DESKRIBAPENA: lore hori hildaska gorriekin disuena, gaz-
telaniazko izena fruituaren bukaeran duen adar txikiak ema-
ten diolarik. 10-40 cm-ko landarea, gehienetan herrestaria,
hiru foliolo lantzeolatu edo biribildun hostoak dituena.
Zurtoinak tenteak edo erditenteak. Hostoak. Itxuraz bost
hostoskako hostoak, baina beheko biak izatez hosto sekun-
darioak dira. Loreak, kolorez horiak edo laranjatuak dira,
sarritan ildo gorriskadunak eta 2-7 loredun burutxa trinkoe-
tan ezarrita. Landare honen hostoek zianuroa (substantzia
oso toxikoa) ekoizteko gaitasunean datzan defentsa kimikoa
dute. Animalioa batek bere hostoak irensten dituenean, zelu-
len barruan banatuta egon ohi diren bi osagai askatzen ditu,
elkartzerakoan zianuroa sortzen dutenak.
LORALDIA: apiriletik irailera loratzen da.

DESKRIBAPE-
NA: erriozoma
herrestariak eta
estoloiak dituen
20-70 cm-ko lan-
darea. Zurtoin
angelutsuak eta
latzak ditu.
Hostoak luzan-
gak dira, lantze-
olatuak, zer-txo-
bait iletsuak eta
pecíolo gabeak. Lore txikiak ditu, kolorez urdin argiak, horiak
erdialdean eta zertxobait arrosak gazteak direnean.
Landare hau maitasunaren eta leialtasunaren ikur bat da.
LORALDIA: apiriletik uztailera loratzen da.
HABITATA: lur zoru oso umel eta giro erdi ozpeletan, eureka
edo turbategi, pagoda, haltzadi eta antzeko komunitateetan
loratzen da 
OHARRAK: bertute medicinal frogatuak disuena lasaigarri,
toniko edo inflamazioen kontrako bezala, eta honez gain pota-
sio gatzetan oso aberatsa den espeziea da.

DESKRIBAPE-
NA: lore urdin
txikiak, oso deli-
katuak eta eder-
tasun handikoak,
betidanik inspira-
tu dituzte poetak,
eta maitasunari
lotuak agertu
dira; hizkuntza
guztietan itzul-
pen antzekoa
dute, maitasun
eta oroitzapena-
rekin loturik doan izena hain zuzen.
HABITATA: lurralde osoan zehar sakabanaturik egon arren,
ez da ugaria, eta leku alteratuetan baino ez da agertzen.
OHARRAK: Pertsiako mitologiak kontatzen du aingeru bat
emakume batez maitemindu zela eta ondorioz paradisutik
bidalia eta Myosotis-ak mundu osoan zehar landartzera zigor-
tua izan zela. Zigorra bete ondoren paradisura itzuli zen bere
maitearekin, betirako bizia gozatzera, lurrean landatu zituen
lore zoragarriekin koroaturik.

DESKRIBAPENA: 5-15 cm-ko landare txiki herrestaria.
Hostoak errosetan hazten dira eta hiru foliolo dituzte, hirus-
taren hostoen antzera. Zurtoinak rizomatosos. Erriozoma,
azalekoa, ahula.
Hostoak 1-3 cm-ko foliolo, muturrean muxarratuak eta biotz-
formakoak. Txortenak 10 cm-rainokoak. 
Loreak zurial dira eta pedunkulu luzedunak, bakartiak eta
ildaska arrosekin.
Fruitua 3-4 mm-koa, haziak luzetara zimurtulak. 
Larruazaleko gaixotasunak sendatzeko erabili izan da.
Landare hau pitin bat pozoitsua.
LORALDIA: apiriletik maiatzera loratzen da.
HABITATA: pagadiak, baso hezeak eta leku laiotzak. 
BANAKETA: Zirkunboreala.
OHARRAK: oso eraza da identifikatzeko dituen hostoak
direla eta, hirustaren antzekoak, baina zapore garratz eta
freskagarriarekin, duten azido oxalikoarengatik. 

BASOETAKO MINGOTSA
Oxalis acetosella

OROILOREAK   
Myosotis arvensis

MENDIKO USOBELARRA
Lotus corniculatua

OROILORE URTARAK  
Myosotis lamottianaSASIPEKO BELARRA

Glechoma hederacea

BARRABAS-BELARA
Oxalis latifolia

KUKU BELARRA
Aquilegia vulgaris

VIOLA REICHENBACHIANA
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DESKRIBAPENA: 15-70 cm-ko landare usai-tsua. Bere hos-
toek bihotz itxura dute, ertza zerraduna eta sarritan orban
zuridunak dira. Loreak ezpain bikoak dira, kolorez purpura-
arrosak eta batzutan zuriskak.
zurtoinak: 15-80 cm-ko garaiera. Tenteak edo goranzkoak,
iledunak.
Hostoak 1-8 cm-koak, triangeluar/eliptikoak, irregularki
zerratuak, askotan orban zuri batekin, aukakoak gurutze-for-
man.
Loreak 3-5 loreko taldeak, hosto-galtzarbean, sasibertiziloak
eratuz. 20-35 mm-ko korola; goiko ezpaina osoa, er-tzean ile
laburrekin. Arrosa-kolorekoa, purpura, inoiz zuria.
Landare honen usainak nektarraren bila doazen intsektu
polinizatzaile asko erakartzen ditu.
LORALDIA: apiriletik urrira loratzen da.
HABITATA: baserrien inguruak, bide bazterrak, sasitzak eta
materia organikoan aberatsak diren leku hezeak. Hesiak,
etzeak, lur landuak.

DESKRIBAPENA:
zurtoinak 5-30 cm-ko
garaiera. Bakunak,
kuxinak eratuaz.
Hostoak 5-20 mm-
koak, ia lantza-forma-
koak, gehienetan
zerradunak, behalde-
koak errosetan.
Loreak ia korinbo
erako matsalkoetan;
korola purpura-kolo-
rekoa, gingil muxarra-
tu edo moztuak, bi
laburragoak eta beste
hiru luzeagoak.
Landare txikia den arren, loraldian ikusgarri bihur daiteke bere
loreen koloreak arreta deitzen duelako kareharri grisaren gai-
nean.
LORALDIA: maiatzetik irailera loratzen da.
HABITATA: haitzetako arrakalak eta hartxingadiak kareharriz-
ko harkaiztietan. harkaitzak.

DESKRIBAPENA:
modu errezean identi-
fikatzen da duen porte
handiarengatik eta
kapitulu gorripurpura
edo zuriek osaturiko
sortatxoak direla eta,
infloreszentzia irekiak
sortzen dituztelarik.
Bere hostoak, kala-
muarenen oso antze-
koak, oso mingotsak
dira, eta ahuntzek
jaten dituzte.
LORALDIA: uztailetik irailera loratzen da.
HABITATA: alderantziz, urez beteriko leku, zelai umel, eure-
ka ertz eta abarretan bizi den espeziea da. 
OHARRAK: medizinan hosto eta sustraiak erabiltzen dira.
Lehendabizikoak zauriak orbantzeko, dirudienez oreinek heu-
renak sendatzeko erabiltzen dituztelarik. Sustraiek usai eta
zapore oso txarra dute, baina freskoan erabili behar dira, arin-
garri eta diuretiko bezala, lehortu ezkero propietateak galtzen
dituztelako.

DESKRIBAPE-
NA: zurtoinak
50-160 cm-ko
g a r a i e r a .
Ilaundunak edo
artiledunak, oso
gutxitan ilegabe-
ak. Hostoak:
Oinaldekoak elip-
tikoak edo lan-
tza-formakoak,
30 cm-rainokoak,
azpialdean ilaun
grisarekin; beste-
ak, txikiagoak,
lantza-formako-
ak.
Loreak matsalko
bakuna edo gutxi
adarkatua. 4-5,5
cm-ko korola,
purpura, gorri
zurbila edo zuria,
gehienetan bar-
nean orban pur-
purak edukiz.
Kukuprakak digitoxina izeneko substantzia du. Substantzia
hau bihotzeko gaixotasunaren tratamenduan erabil-tzen da
muskuluak bizkortzen dituelako; hala ere, dosi altuetan oso
pozoitsua da.
LORALDIA: maiatzetik uztailera loratzen da.
HABITATA: mendialdeko baso irekiak. Txilardiak, otadiak,
ezpondak eta baso soiluneak.

DESKRIBAPENA: zurtoin bizikor, narrastiak, hauek azkar,
otsailean, kapitulu horietan bukaturiko zurtoin tenteak ate-
ratzen dituztelarik, txikoribelarrenaren antzekoak. Ondoren
hostoak irtetzen dira, nahiko handiak. Zurtoinak 15 cm-rai-
noko garaiera. Loredunak hostogabeak dira, ezkata purpu-
ra-kolorekoz hornituak, hostoen aurretik azalduz. Errizoma
luze, zuriska, ezkataduna, hosto-errosetak dituena.
Hostoak 10-30 cm-koak, oinaldekoak, biribilduak, arinki
gingildunak, irregularki dentikulatuak, oinaldean bihotz-for-
makoak, azpialdetik zuriskak, loreen ondoren agertzen
dira. Loreak kapitulu horiak, bakartiak, zintzilikariak lehenik
eta gero tenteak; hostoen aurretik azaltzen dira.
LORALDIA: otsailera apiriletik loratzen da.
HABITATA: bizi den lekua del aeta oso modu errazean
ezagu-tzen den espeziea da, leku freskoetan, errepideeta-
ko kuneta, erreten-ertz eta abarretan.

DESKRIBAPENA:
forma oso desber-
dinak agertzen
dituen espezie alda-
korra da. Ile zuri
luzeak dituzten eta
substratuari erantsi-
ta dauden hostoak
ditu. Erditik pedun-
kulu luzeek daraq-
matzaten kapitulu
horiak irtetzen dira.
Hauek, sakabanat-
zeko ilegangarrak
dituzten fruituak bilakatuko dira.
Bere izen generikoa hierax=Gaviria-tik dator, herriaren ustea-
ren arauera hegazti hauek landare honen ura ikusmena
hobetzeko erabiltzen dutelako.
LORALDIA: maiatzetik urrira loratzen da.
HABITATA: baso bazterrak eta soiluneak, baita ere leku fres-
ko eta itzaltsuak ezponda eta bide bazterretan.
OHARRAK: gaur egun ikusmenerako eta zauriak sendatzeko
erabiltzen da.

DESKRIBA-
PENA: uda-
berr i- loreek
agudo lorat-
zen direlako
hartzen dute
izen hau,
udaberriaren
hasieran. 
U d a b e r r i
lorea lore hori
eta usaiduna.
Zurtoinak 6-
20 cm-ko
garaiera. Hostoak 5-25 cm-koak, lantza-formakoak edo elipti-
koak, irregularki hortzakatuak, txorten hegaldunarekin, oin-
errosetan bilduak. Loreak bakartiak, fruitu-ematean etzaten
diren kandu luzeetan.
Fruitua arrautza-formakoak, balizaren barnean gordeak.
LORALDIA: martxotik ekainera lora-tzen da.
HABITATA: leku umel eta freskoetan agertzen dira. 
Leku heze eta laiotzak, basoak, belardiak.

DESKRIBAPENA: 20-70 cm-ko landare tentea, usaintsua eta
leuna. Hostoak bi aldiz zatikatuak daude eta segmentu finak
dituzte, aroma-usainekoak. Hosto banatu eta lurrintsudun
espeziea da, hemendik datorrelarik izena.
Loreak unbela faltsuak eratzen dituzten kapitulu txikitan haz-
ten dira. Kanpoaldeko loreak liguladunak dira, zuriak edo arro-
sak muturrean eta barrualdekoak tubularrak eta horiskak.
Ezaugarri sendagarri asko dituen landarea da. Bere loreak eta
hostoak infusioan har daitezke eta toniko, lasaigarri, espas-
mokontrako, hemorroidekontrako eta garbigarri modura dira
baliagarri.
LORALDIA: ekainetik irailera loratzen da.
HABITATA: belardiak, larreak, baserri inguruak eta leku
belartsuak.
OHARRAK: medizinan orain dela mende asko ezagutu zen,
eta gaztelaniaz “hierba de Aquiles” heroiaren ohorez deitzen
zaio, honek landarearen bertuteak Quiron zentaurotik ikasi,
eta borroka baten zauriturik zegoen errega sendatzeko erabi-
li zituelako. Keltiarrek ere ezagutu

MILORRIA
Achilea mellifoliumKUKUPRAKAK   

Digitalis purpurea

ARIKETA
Eupatorium cannabinum

UDABERRI LOREA
Primula eliator

EZTUL-BELARRA
Tussilago fafaraASUN BORTA

Lamium maculatum

ERINUS ALPINUS ERABIA-BELARRA
Hieracium pilosella
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