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Gasteiztik Gipuzkoako mugara hel gaitezke. Arlabango
mendatea ibilbide leuna eta segurua da, eta Vasco-Navarro
trenbideak, Bergararantz igotzean, egiten zuen bideari
jarraitzen dio. 1967. urtean itxi zuten, eta Lizarra-Mekolalde
ibilbidea egiten zuen. 140 kilometroko ibilbidea zen, eta gaur
egun horretaz goza gaitezke eta Araba beste modu batean
ezagut dezakegu.
Vasco-Navarro trenbidearen ibilbideari jarraituz, Uribarri
Ganboako urtegira hel gaitezke, Erretanatik eta Landatik.
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Zadorra ibaia

GASTEIZTIK
ERRETANARA
Gasteiztik, ibilbidean bi lekutatik sar gaitezke zuzenean: Gamarra zidorretik edo Dulantzi ibaiko
kanalaren ibilbideari jarraituz.
Biek Gamarrako kirolgune ingurura eramango gaituzte.
0 km.- Ibilbidea Gamarrako kirolgunean hasten da, Eskalmendi gainean. Han hasi eta iparralderantz doan bidegorria hartuko
dugu.
0,9 km.– Gure bidea N-1 errepi-

da. Ibilbidea Zadorra ibaiaren
ondotik doa. Ibaia Natura 2000
Sarean sartuta dago, kontserbazio egoeragatik eta ibaiertzen ingurumen kalitateagatik. Han,
ibaiaren bideari begiratzeko gera
gaitezke.
Durara heldu baino lehen, Gamarragutxia ezkerretara utziko
dugu.
Ezkerretara Arzubiagako hariztia
ikusiko dugu. Bidean aurkituko
dugun baso uharteetako bat da,
Lautadaren zati handi bat estaltzen zuen landaretza primitiboaren erakusgarri zuzena.

29 deko zubi baten azpitik pasatuko
Durana alderako bide berdea

2 km.– Durara heltzean, errepide bat aurkituko dugu. Zuzen jarraituko dugu.

I Zeharkatzean kontu handiz

ibiliko gara, lehentasunik ez dugu eta.
Zeharkatuko dugun errepidean
eskuinetara hartuko bagenu, Durara iritsiko ginateke.

Bidean bidegurutze bat baino
gehiago aurkituko dugu, baina
beti zuzen jarraituko dugu, Erretanaraino. Han, trenbidearen zubi zaharra zeharkatzean, inguru-
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Uribarri Ganboako urtegiaren ikuspegiak

ko ohiko nekazaritza paisaia ikusiko dugu.

ERRETANATIK
URBINARA
Ezkerretara Erretana utzi, eta
ibilbidearen beste zati batean
aurrera egingo dugu.
4 km.– Han, ezkerretara, Erretanako tren geltoki zaharra aurkituko dugu, egun eraberritu eta
etxebizitza bihurtua. Bidegurutzean zuzen egin behar dugu.
Landarantz zuzen jarraitu, eta
Amaritako hariztiko mendigune

berdea eskuinetara utziko dugu.
Ondo kontserbatutako beste baso uharte bat dugu hori. Zadorra
ibaitik hurbil egoteagatik, aniztasun botaniko handia du. Aipagarriak dira astigarrak, lizarrak,
makalak, haltzak eta sahatsak,
denak ibaiertzetako berezko landaretzari dagozkionak.
Errepidean eskuinetara joko bagenu, Amarita herrira helduko
ginateke. Handik, errepidea hartuta, Uribarri Ganboako urtegira
helduko ginateke, eta Landarekin bat egingo genuke beste ibilbide berde batetik.
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Arlaban aldera, bide berdetik
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6 km.– Bidegurutzean zuzen jarraituko dugu legarrezko bidetik.

kuinetara jarraitu, eta errepidean aurrera joango gara.

6,7 km.- Ezkerretara Lukuko
geltokiaren aurriak daude. Horien atzean bidegurutze bat aurkituko dugu. Zuzen jarraitu, eta
alboetan lizarrak dituen bidean
sartuko gara.

9,4 km.- Errepideak ezkerretara
egiten du apur bat. Eskuinetara
dauden etxe eta abeletxe batera
helduko gara. Aurretik haritz
handi bat dago. Bi eraikinen artean jarraitu, eta legarrezko bidea ikusiko dugu berriro ere.
Handik egingo dugu aurrera.

7,4 km.- Bidegurutzera heltzean, eskuinetara egingo dugu.

URBINATIK
ARLABANGO
MENDATERA,
LANDAKO BIDETIK
7,6 km.- Urbinan sartuko gara
kale aldapatsu batetik. Eskuinetara joko dugu, kalean gora egin,
eta zuzen jarraituko dugu.
8,4 km.– Urbinatik ateratzerakoan, aurrez aurre, baserri handi
bat ikusiko dugu. Igotzen jarraitu, eta ezkerretara egingo dugu
legarrezko bidetik.
9 km.– Leku horretan ibilbideak
bat egiten du Gasteiz-Arrasate
errepidearen ibilbide zaharrarekin. Legarrezko bidea utzi, es-

Bidean sartzean, berehala Legutianoko tren geltoki zaharraren
aurriak ikusiko ditugu.
Aurrerago, harizti trinko batean
barneratuko gara. Zenbait kilometrotan gure bidean jarraituko
dugu.
12,5 km.- Landara heltzerakoan, eskuinetara urtegia ikusiko
dugu, pago, haritz eta haltzez
osaturiko baso hostotsu batek
inguratuta.
Errepideak ezkerretara egiten
du.
Aurrera egingo bagenu ezkerreko
bidezidorretik, herrian sartuko
ginateke.
Baina guk zuzen jarraituko dugu.

Arlaban mendaterantz
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Albertiako basoko haritza
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12,7 km.– Landara iritsiko gara.

I Errepideen arteko bidegurutze bikoitz bat aurkituko dugu.

Gasteizerantz doan irteera hartuko dugu, eta, horregatik, kontu
handiz ibiliko gara.
Aurrez aurre etxola zuri bat ikusiko dugu, eta horren eskuinetara legarrezko bide bat. Handik
egingo dugu aurrera, Landako
tren geltokia atzean utzita.
13,7 km.– Gipuzkoako mugara
helduko gara. Abereentzako hesi

batek zedarritzen du muga. Hezetasunak eragindako larre berdeez inguraturik ikusiko dugu.
14,9 km.– Arlabango mendatera
helduko gara. Ibilbideak haranaren behereneko aldetik egiten du
aurrera, harizti, pagadi eta larreen artetik. Eskuinetara aisialdiko gune bat, eta bide zati zuzenaren bukaeran, taberna bat
ikusiko ditugu. Mendateko gailurrera igo, tabernara iritsi, eta horrekin ibilbidea bukatuko dugu.
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KOKALEKUA ZEHAZTEN DUEN MAPA
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I B I L B I D E A R E N

I N T E R E S A

P R O F I L A

D U T E N

T O K I A K

1
Lubinaoko baso parkea
2
Landako probintzia parkea
Uribarri Ganboako urtegiaren ikuspegiak
Elgea mendilerroa
Salburuko hezegunea
Albertia mendiko basoak
Arzubiagako, Amaritako eta Arkautiko hariztiak
Urrunagako urtegia
Zadorra ibaia
Landako basoa
Inguruetako toki interesgarriak
Urkiolako parke naturala, sarbidea Legutianotik
Mendixurko ornitologia parkea
Uribarri Ganboako urtegiko muturren hezegunea
Garaioko probintzia parkea
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Gamarragutxia: Jaunaren jaiotzako Andre Mariaren eliza
Dura: Done Eztebe Lehen Martiriaren parrokia eliza
Dura: Tren geltoki zaharra
Erretana: Tren geltoki zaharra
Luku: Tren geltoki zaharra
Luku: Arzamendi jauregia
Urbina: Tren geltoki zaharra
Uribarri Ganboa: Gurutzea
Landa: San Bartolome eliza eta Axpeko San Migel ermita
Goiain: Santa Ana ermita

Inguruetako toki interesgarriak
Ollerieta: Euskal Buztingintza Museoa
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Gamarrako udal igerilekuak
Aldaieta klub nautikoa
Vitoria klub nautikoa
Legutiano arraun elkartea
Zabalaingo aisiarako parkea
Landako probintzia parkeko aisiagunea

Inguruetako toki interesgarriak
Legutiano: Larrabea golf kluba
Hona hemen ibilbideak dituen loturak:
1
Uribarri Ganboako Urtegia: barneko itsasoa
14
Zadorra ibaiaren ertzetik Salburuko hezegunera: ibilaldi
bat eraztun berdean zehar
2

Zadorra, Abetxukotik Eskalmendira

GR 25: Lautadako itzulia
GR 38: Ardoaren eta arrainaren ibilbidea
GR 121: Gipuzkoako itzulia
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fitxa teknikoa
Sarbidea:
Gasteiztik, Gamarra zidorretik
Distantzia, guztira:
14,9 km
Denbora, gutxi gorabehera:
3 ordu
Zailtasuna:
Txikia
Bizikletarik egokiena:
Paseoko bizikleta

Ilunabarra, urtegiaren ertzetan

Adinik egokiena:
Adin guztiak
Kartografia:
www.alava.net/cartografia
Arabako Foru Aldundia
Eskala:
1:5000
Orrialdeak:
112-53, 112-45, 112-46,
112-38, 112-30, 112-22,
112-14, 112-15

Naturaren eta paisaiaren
aldetik interesa duten
tokiak
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Salburuko parkean urak berebiziko eragina du ekosisteman;
izan ere, hezegunearen egitura
eta funtzio ekologikoak ezartzen
ditu. Ramsar-ko Hitzarmenean
sartuta egoteak nazioarteko hezegune garrantzitsua dela adierazten du. Horrez gainera, Zadorra ibaiarekin batera, Natura
2000 Sarean sartuta dago. Azken hori Ebro Ibaiaren eta probintziaren iparraren arteko korridore berdea da.
Arabako Lautadako hainbat lekutan badira haritz kandugabeen
(Quercus robur) baso erlikialak,
Dura, Amaritan, eta Arkautin,
esaterako. Hiri eremu eta nekazaritza eremuen artean sakabanaturik agertu ohi dira. Egun,
Arabako Lautadako hariztiak Natura 2000 Sarean sartuta daude.
Gamarrako kirolgunea, jolaserako eta kirolerako azpiegiturengatik, aisialdirako interesgarria da.
Eraztun berdearen ibilbidearen
barruan dago, eta Zadorra ibaia-

ren ertzean, atsedenerako guneak ditu.
Lukutik gertu, paseatzen dabilenak Gorbeia eta Lekanda gailurren ikuspegi paregabeez goza
daiteke. Landatik begiratuta,
Uribarri Ganboako urtegiaren
ikuspegiak ere aipagarriak dira.
Urtegiak uretako kirolak egiteko
erabiltzen dira.
Albertia mendian, Legutianotik
gertu, nagusiki pagadiz eta hariztiz osaturiko basoak gorde dira.

VASCO-NAVARRO
TRENBIDEA
Herran anaiek proposatu
zuten probintziarteko
trenbide egitasmoa, XIX.
mendearen bukaeran, Bilbo
eta Gasteiz lotzeko asmoz.
1886. urtean Anglo-VascoNavarro Railway Limited elkartea
sortu zen ingeles kapital
handiarekin. Lanak 1887.
urtean hasi ziren, Gasteiztik
Mekolalderantz. 1892. urtean
tren lineak krisi ekonomiko
handia izan zuenez, Estatuak
konfiskatu egin zuen.
Ondorengo urteetan, Oñatiko
adarra eta Lizarraraino
zihoan zatia ireki zituzten.
1967. urtera arte
ibilbideak hainbat azpiegitura
izan zuen ondo funtziona
zezan. Urte horretan
Estatuak itxi egin zuen, garai
hartan kontrako
mugimenduak izan baziren
ere.

