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HIRITIK LANDARA IBAITIK 

ZADORRA IBAIA,
Ibaiondo eta Gobeu artean

5
INFORMAZIO PRAKTIKOA

URARTEKO BARATZEEN ORDUTEGIA

 Neguko ordutegia (urriaren 1etik martxoaren 31ra):  
8:30etik 18:15era. 

 Udako ordutegia (apirilaren 1etik irailaren 30era): 
8:00etik 21:30era. 

Edonork bisita ditzake.

Ibaiondo, Gobeu, Lopida eta Ihurre arteko ibilbideak Arabako 
lautadako berezko landa-paisaia erakusten digu: laborantza 
lurren artean zenbait herri txiki sakabanatuta eta Lautadan 
orain dela mende batzuk ugariak ziren hariztien hainbat 
aztarna.

Eta hiriaren eta landaren artean, Zadorra ibaia dugu. Atxatik 
behera joanez ibilgura hurbil zaitezke topatuko dituzun 
hainbat bazter eta zoko lasaietatik, eta isil-isilik joaten 
bazara, agian koartza hauskararen bat ikus dezakezu, leku 
horretan bizitzeko natura-habitat ezin hobea baitute.

ZADORRA IBAIA, GAMARRATIK ABETXUKURA
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   Luzera: 5 km
   Denbora gutxi gorabehera: ordubete eta laurden 
   Pista mota: bide-zorua eta herri-errepidea
   Nola iritsi: L4, Donostia kaleko 49. zk.ko geltokia

 L5, Urartea/Alibarra eta Alibarra/Gobeo geltokiak

IBILBIDEA
Ibilbideren tarte bat herriko errepidetik doa; beraz, kontuz ibili behar duzu.

 Ibilbidearen hasiera Zadorrako parkearen sarrera da, Zadorra hiribidearen eta 
Wellingtongo Dukearen kalearen arteko bidegurutzearen biribilgunean, Eraztun 
Berdearen 7,4 kilometroan .

 Biraren puntu berdeetatik jarraituko du ibilbideak; dena dela, eskuinera joateko 
eta ibairaino jaisteko aukera ere badugu. Modu horretan, ezkerreko ertzean 
dauden zelai zabaletan goza dezakegu.

 Itzuliko gara eta ibilbidea jarraituko dugu; goraldi leuna izango dugu mendixkaren 
goreneko puntura iritsi arte. Hantxe San Migel ermitaren hondakinak daude eta, 
aurrerago, Atxako aztarnategi arkeologikoa 2  ikusiko dugu.

 Bideak behera egingo du eta hiria urrutiago izango dugu. Beste informazio-panel 
batekin egingo dugu topo, eta Zadorrara begira dagoen begiratokira iritsiko gara; 
aurrean, Lopida herria dago. 

 Ibaiondo bizitoki-eremutik igaroko gara Ehari-Gobeuko industriagunera. Bertan 
aparkaleku handia eta ibilbiderako zenbait sarbide ditugu.

 Ibai horren ertzeko ibilbidetik jarraituko dugu, zuhaitzen artean eta tarte 
bihurgunetsu batetik; egoteko eta parkera sartzeko beste eremu batera iritsiko 
gara, Gobeun gaude 3 .

 Eraztunaren Biratik aldenduko gara eta eskuinera joango gara, Lopidarako 
bidean; Zadorra ibaiaren gaineko zubia igaroko dugu. 200 metrotara, ezkerrean, 
Kaltzazarreko hariztia ikusiko dugu 4 . 

 Lopidan sartuko gara 5  betiko garbitegitik, herria zehartuko dugu, eta hainbat 
laborantza-lurretatik Ihurrera joango gara.

 Ihurrera iritsitakoan 6 , errepidea eskuinera doa, Gasteizera. Zadorra ibaiaren 
gaineko zubia igaro ondoren, berriz Eraztun Berdearen Biran sartuko gara, eta 
eskuinera joango gara ibilbidearen hasiera-puntura joateko.

Gomendatutako ibilbidea

Eraztun Berdearen Bira

Bidea

Desbideratze interesgarria

250 500 m0 125

Aparkalekua

Iturria

Kontuz

Atsedengunea

Informazio-ohola

Autobus-geltokia

Hasiera-puntua

Bista panoramikoak

Jolas-eremua

Tranbia
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INTERESGUNEAK

1  Atxako mendixka

Mendearen hasiera arte, mendixka hiri-
inguruko eremu andeatu bat zen, zenbait 
gauza isuri egiten zituztelako eta baratze 
ilegalak zeudelako. “Zadorra ibaiaren 
Vitoria-Gasteizko udalerriko ibilbidearen 
egokitzapen hidrauliko eta ingurumen-
berriztapenerako Plana”ren bidez suspertu 
dute. Gaur egun, aisialdirako eremu berde 
bat da, Ihurreko eta Gobeuko zubien 
arteko Zadorra parkearen jarraipena da; 
baita Eraztun Berdearen giltzarrietako 
bat ere.

2  Atxako aztarnategi arkeologikoa

II. Burdin Aroko herrixka bat izan zen 
(K.a. IV. eta III. mendeak), eta ondoren 
kanpamendu militar erromatar baten 
kokalekua izan zen (K.o. I. mendea). 

3  Gobeu

Ondokoak bisita ditzakezu: Gobeuko 
zubia (birmoldatu badute ere, jatorrizko 
eraikuntzako arku zorrotzak ditu 
oraindik, XV. mendekoa), parrokia-eliza 

(erretaula barrokoa du) eta XVI. mendeko 
gurutzadura.

4  Kaltzazarreko hariztia

Gobeuko iparraldean, Zadorra ibaiaren 
ondoan dagoen harizti txiki bat da.  
Ekologia-balio handia du, laborantza-
lurren arteko uharte-baso bat baita, eta 
landaretza eta fauna aniztasun handiko 
eremua da. Ibaitik gertu dagoenez, 
hezetasun handia du, eta horri esker 
landare-espezie asko ditu, hala nola, 
haritzak, astigarrak eta lizarrak, baita 
zenbait zuhaixka eta liana ere. Horrez 
gain, zenbait zume eta makal daude 
uretatik gertuago. 
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Natura-balore handia duenez, Garrantzi 
Komunitarioko Lekutzat (GKL) jo dute 
Natura 2000 Europar Sarearen barruan.

5  Lopida

XIII. mendeko elizak dorre modernoago 
bat du, XIX. mendekoa. Eliza erromaniko 
berantiarrekoa da, eta portada landua 
nabarmendu beharko genuke.

6  Ihurre

Parrokia-elizan dagoen zur polikromatuko 
erretaula nabarmendu beharko genuke. 
XIV. mendekoa da, eta kalitate handiko 
ama birjinaren tailua du. 

XVI. mendeko gurutzadura ere 
azpimarratzekoa da; Pietatea jaso du.

BITXITASUNAK
Atxako mendixkatik eremu zabala ikusten eta kontrolatzen denez, eta uretatik gertu 
dagoenez, leku horretan zenbait giza talde kokatu dira historian barrena. 

Atxako aztarnategi arkeologikoan egindako ikerketen arabera, K.a IV. eta III. mende 
artean Atxan herrixka indigena bat izan zen, eta zeltiberiarren eragin handia zuen 
bere kulturak; ekonomia-oinarriari dagokionez, nekazaritzan eta abeltzaintzan eta 
gudan aritu ziren. Mende bat baino gehiagoz okupatu ondoren, herrixka utzi zutela 
eta zenbait mendez hutsik egon zela jakin izan dugu. 

Ondoren, K.o. I. mendearen amaieran, Flavia dinastiaren garaian, militar-
destakamendu erromatar bat etorri zen Atxara bizitzera; behin-behineko 
kanpamendu bat eraiki zuen, eta baliteke kanpamenduaren funtzioa, inperioaren 
mugak defendatu eta lan publikoko programak gauzatu behar zituzten indigenak 
biltzea izatea.
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Ezer gutxi gelditzen da 1990eko hamarkadara arte hantxe 
zegoen legar-ustiategitik. Eremua birmoldatu, eta ekologia 
eta paisaia aldetik egokitu ondoren, Zabalganeko parkea, 
egun, natura-balore handiko espazio bat da, eta Zabalganeko 
auzoetatik hurbil dago. 

Parkeko ibilbidea aniztasun handikoa da, 4 kilometro eskas 
baino ez baditu ere, larre zabalak, baso txikiak, aintzirak, 
muino eta mendixka txikiak eta erkametzen baso bat ditu. 
Baso horretan animalia eta landare anitz daude. Zenbait 
atseden-eremuri eta bidexken sare bati esker, leku horretan 
ondo baino hobeto ibil gaitezke; etxebizitzez, fabrikez eta 
laborantza-lurrez inguratutako benetako uharte naturala 
dugu.

ZABALGANA
SUSPERTUTAKO 
NATURA-EREMUA
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