Izkiko Parke Naturala, Arabako
Mendialdeko bihotz berdea
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Arabako mendialdean, paisaia malkartsua eta landaretza oparoa
duen lurralde hori zabaltzen da. Izkiko parke naturala (9.143
hektarea) Araba guztian hobekien zaindutako eremuetako bat da,
nahiz eta inguruko herriek oraintsura arte ustiatu egin duten.
Gizakia antzina-antzinatik han egon dela egiaztatuta dago; izan
ere, inguruan Burdin Arotik hasi, eta gaur egunera arteko
aztarnak aurki ditzakegu.
Inguru horrek eskaintza zabala du bisitariarentzat: garrantzi
handiko gailurrak —San Justi, San Cristobal edo Kapildui,
esaterako—, Arluzea trokartea, eta Molino eta Izki errekak.

Izkiko Parke Naturala

Antoñana

ANTOÑANATIK
KORRESERA
0 km.- Antoñanatik abiatuko
gara. XII. mendeko herri hori
Arabako hiribildu zaharrenetariko bat da. Muino baten gainean
eraikia dago, eta oraindik gotorleku itxuraren zati bat gordetzen
du.

1,3 km.- Hesi batera heldu
baino pixka bat lehenago, bidezidor bat aurkituko dugu ezkerretara. Bidea hartuta, alanbrezko hesi bat igaroko dugu.

Gasteiz alderako mendiak zeharkatzen dituen A-132 errepiderantz jarraituko dugu.

1,4 km.- Bidezidorra bide batera
doa. Bidezidorretik jarraitu edo
bide hori har dezakegu. Edozein
modutan ere leku berera helduko gara.

0,3 km.- A-132 errepidearekin
bat egiten duen bidegurutzera
helduko gara. Zeharkatu, aurrera
jarraitu, eta tren geltoki zaharreko bi eraikuntzaren artetik pasatuko gara. Egun eraberriturik
daude, eta etxebizitza partikularrak dira.
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zidorretik Izkiko parte naturalean sartzeko seinalea aurkituko
dugu. Erkametz baso batean sartuko gara.

I Bi errepide zeharkatuko ditu-

gu.

Bujandarantz jaisten den A3138 errepidea zeharkatuko
dugu. Zeharkatu, zuzen jarraitu,
eta gorantz doan bidezidor bat
hartuko dugu.
0,8 km.- Eskuineko bidea hartuko dugu.
Zuzen jarraitzen duen bidea GR
1ekoa da.
0,9 km.- Bidegurutze baterantz
jarraitu, ezkerretara jo, eta bidean gora egingo dugu. Hagineko

Bidea lokatzez beteta badago,
gomendagarria da gure bidezidorretik jarraitzea.
1,6
km.Hagineko
eta
Antoñanako zidorrak banatzen
dituen bidegurutzea aurkituko
dugu. Lehenengoa bizikletaz
ezin da egin. Dena den, baditu
Zuhaitz Berezi gisa katalogaturiko bi zuhaitz: hagina eta
Antoñanako ezkia.
Ezkerretik jarraituko
Antoñanako zidorretik.

dugu,

2 km.- Zuzen jarraituko dugu,
ezkerreko bidea alde batera utzita. Berehala, erkametz basoa
aldatuz joango da, eta pagoak
agertuko zaizkigu.
Ezkerretara jarraituko bagenu,
Bujandara iritsiko ginateke.
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2,2 km.- Bidegurutze batera iritsiko gara. Zuzen jarraitu, eta
alanbre arantzadunezko hesia
igaroko dugu. Bidea alde batera
utzi, eta bidezidor batean sartuko gara.
Basoa zabaldu egingo da, eta
haranaren eta Bujandaren ikuspegiak eskainiko dizkigu.
2,8 km.- Bi haitzen artetik pasatuko gara, eta eskuinetara doan
bidetik jarraituko dugu. Bidea
mendilerroaren barnealderantz
doa. Hesi bat pasatu, eta beherantz hasiko gara, Korreserantz.
Lehen zati horrek ezpel baso bat
igarotzen du.
3,3 km.- Han bide batera helduko gara, eta aurrera egingo dugu.
Ezkerretara jo, eta beherantz
jarraituko dugu Korreseko trokarterantz. Trokarte horren alde
batetik egingo dugu aurrera.
3,6 km.- Bidea pista bihurtuko
da. Pistatik zuzen jarraituko
dugu, ezkerretara dugun beherako bidea alde batera utzita.
Bidea ixten digun hesia igaroko
dugu.

KORRESETIK
SARRONDO
ZIDORRERANTZ
4,3 km.- Korresen sartuko gara,
elizaren ondotik, eta behera joko

Antoñana zidorrerantz

dugu kale arteko lehen bidegurutzeraino. Eskuinetara egingo
dugu, Maezturantz. Ezkerretara
egingo dugu A-4124 errepiderantz, eta Izkiko parke naturaleko Parketxea aurkituko dugu.
Bidea zeharkatu, eta zuzen
jarraituko dugu porlanezko aldapan gora. Bidezidor bihurtuko da
berehala.
4,9 km.- Hesi bat igaro, eta
bidegurutze bat aurkituko dugu.
Zuzen jarraituko dugu eskuineko
bidezidorrean gora.
5,1 km.- Eskuinetara egingo
dugu Larrabila zidorra hartuta.
Ez da askorik ikusten, ipuru
baten atzean dago eta. Aldapan
gora hasiko gara. Aldapa handia
baina motza da. Zelai bat, beste
hesi bat zeharkatu, eta gero ibilbidea baso batean sartuko da.
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Izkiko parke naturalaren ikuspegi orokorra

Izkiko Parke Naturala

Izkiko parke naturaleko larreak

5,7 km.– Zuzen jarraituko dugu.

I Bide zorua egoera txarrean,
gomendagarria da oinez egitea.

5,9 km.- Bidegurutze batera iritsiko gara. Zuzen jarraituko dugu
ezkerretara, bide bat utzita.

7,9 km.- Toki horretan bide bat
agertuko zaigu. Bide horrekiko
paraleloan jarraituko dugu aparkaleku batera iritsi arte. Zuzen
zeharkatuko dugu. Zuzen egingo
dugu aurrera, gora doan bidetik.
Bidea bitan banatu, eta behera
doan bidea alde batera utziko
dugu.

Han ezkerretara jarraituko bagenu, Matxibiora igoko ginateke.

I Bide zoru irregularretik jaisten da.

6,3 km.- Hesi bat igaro, eta
aurrera egingo dugu. Segituan,
jaisten hasiko gara.
7,6 km.- Bide bat duen bidegurutzera helduko gara, eta beherako bidea amaituko dugu.
Zuzen jarraituko dugu aurrean
dugun bidezidorretik.

80

Parkeko atseden lekua

SARRONDO
ZIDORRETIK
BUJANDA ZIDORRERA
8,2 km.- Sarrondo zidorrera
doan bidea ikusiko dugu. Zuzen
jarraituko dugu. Bide lauan
aurrera egingo dugu.
8,6 km.- Beste hesi bat aurkituko dugu. Pasatu, eta zuzen
jarraituko dugu.
9,3 km.- Soilgune batera aterako gara, eta zeharkatu egingo
dugu. Seinaleztaturiko bide
batera heldu, eta ezkerretara
joko dugu.
Eskuinetara egingo bagenu,
Apinaizera jaitsiko ginateke.
9,8 km.- Legarrezko bidea utzi,
eta ezkerreko bidezidorra hartuko dugu. Bidezidor hori ibar
estu-estu batean zehar doa,
erkametz artetik.
10,3 km.- Beste hesi bat aurkituko dugu. Pasatu, eta zuzen
jarraituko dugu.
10,7 km.- Bide bat zeharkatu,
eta bidezidorretik zuzen jarraitu

Izkiko Parke Naturala

dugu. Laster, erkameztitik irten,
eta soilgune batera iritsiko gara.
Zelai batetik pasa ondoren, harri
zabalezko bide batera sartuko
gara. Bide horrek bi ibiltokitan
zehar Basalau erreka gurutzatzera eramango gaitu.
11,5 km.- Zelaia igaro eta gero,
aldapa arin batean gora hasiko
gara. Hesi bat aurkituko dugu.
Igaro, eta aurrera egingo dugu
zuzen. Handik soilgune batera
helduko gara. Eskuinetara hesi
bat utzi, eta bide bat hartuko
dugu ezkerretara.
12,8 km.- Bidegurutze batera
iritsiko gara. Zuzen jarraitu, eta
pasabide batetik Izki ibaia igaroko dugu.

I Bizikletatik jaitsiko gara,
pasabideko eskailera mailak
gainditzeko.
Eskuineko bidetik aurrera egingo
bagenu, Arrieros zidorretik
Kintana eta Urturira iritsiko
ginateke.

15,1 km.- Eskuineko bidea hartuko dugu, zubi bat zeharkatu,
eta A-4124 errepidera helduko
gara. Korreseraino zuzen jarraituko dugu.

I Ibilbideak errepidetik jarraitzen du.
Errepideko bidegurutzean aurrera egingo bagenu, Durruma
zidorrean sartuko ginateke.
15,5 km.- Zuzen egingo dugu
aurrera errepidetik zehar.
Han, eskuinaldean, legarrezko
bidea aurkituko dugu. Bide
horrek Bujanda zidorrera eta
atseden leku batera eramango
gaitu.

ANTOÑANARAINO
16,6 km.- Korresera helduko
gara. Handik irteera lekura itzuliko gara Antoñana zidorretik
(herri horretatik abiaturik, ibilbidea hasten den zidor beretik).

13,1 km.- Beste hesi bat igaro,
eta Izki ibaiaren eta soro baten
artetik aurrera egingo dugu.
Gero, sigi-saga, ezkerretara eta
eskuinetara egingo dugu finka
inguratuz. Legarrezko bide batera helduko gara.

I Gasteiztik Lizarrara eramaten gaituen A-132 errepidea
zeharkatuko dugu.

14 km.- Eskuinetara bide bat
utzita, zuzen jarraituko dugu.

21,1 km.- Antoñanara iritsiko
gara, eta ibilbidea bukatuko da.

Parkeko argibide taula baten aurrean

81

Izkiko Parke Naturala

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
1
2
3

P R O F I L A

D U T E N

T O K I A K

Antoñanako hagina
Antoñanako ezkia
Bujandatik Korresera doan haitzartea

Izkiko parke naturala
Izki ibaia
Soila mendia
San Cristobal mendia
Berron ibaia
Inguruetako toki interesgarriak
Igoroineko trokartea
Kodes mendilerroa
Iturrietako mendiak
1
2
3

Antoñana: Alde zaharra
Korres: Alde zaharra
Korres: Mairuen gaztelua

Inguruetako toki interesgarriak
Faidu: Haitzeko Andre Mariaren ermita
Lañu: Las Gobas
Pipaon: Usatxi etnografia museoa
1
2
3

Antoñana: Bizikletak alokatzeko zerbitzua
Antoñana: Hipika zentroa
Korres: Izkiko parke naturaleko atseden lekua

Hona hemen ibilbideak dituen loturak
Arabako Mendialdean zehar, bide
6
ahaztuetatik
GR 1: Bide historikoa
Inguruetako toki interesgarriak
Fresnedoko toki parkea
Ibernaloko toki parkea
Urturi: Golf zelaia
Lagran: Golf zelaia
Maeztuko igerilekuak
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fitxa teknikoa
Sarbidea:
Antoñanatik, A-132 errepidetik
Distantzia, guztira:
21,1 km
Denbora, gutxi gorabehera:
2 ordu
Zailtasuna:
Handia
Bizikletarik egokiena:
Mendiko bizikleta
Adinik egokiena:
15 urtetik gora
Kartografia:
www.alava.net/cartografia
Arabako Foru Aldundia
Eskala:
1:5000
Orrialdeak:
139-51, 139-50

KORRES
Herri hori da Izkiko parke naturalaren barruan dagoen herri bakarra. Hango kaleek Erdi Aroko kutsua
oso-osorik gorde dute, eta hurbil
Mairuen gazteluaren hondakinak
daude.

Naturaren eta paisaiaren
aldetik interesa duten
84 tokiak
Izkiko parke naturala Arabako
Mendialdean dago, Gasteiz Mendien eta Toloño eta Kodes mendilerroen artean. Paisaia horiek guztiak Natura 2000 Sarean sartuta
daude, eta katalogoek bioaniztasuna gordetzeko leku interesgarritzat
jotzen dituzte. Erkameztiak edo
hariztiak dira inguru horietan jaun
eta jabe. Mota horretako baso garrantzitsuenetakoak dira. Pagadiak
eta ezpeldun erkameztiak ere badaude. Izkiko inguru aberatsak,
Euskal Autonomia Erkidegoan beste inon ez dagoen jatorrizko landaretza du. Faunak inguru horretan
garatzeko hainbat habitat duenez,
aberatsa eta askotarikoa da. Parkeko bitxi ornitologikoa okil ertaina da, okil mota bat.

Parkean Zuhaitz Berezi gisa katalogaturiko bi zuhaitz daude: hagina eta Antoñanako ezkia.
Gasteiz Mendiek, Izkirekin batera,
aberastasun handiko korridore
menditsua osatzen dute. Ingurune
horretan nabarmenak dira pagadiak, artadiak eta erkameztiak.
Haietan, hegazti fauna aberatsa
garatzen da: aztorea, zapelatz liztorjalea, arrano txikia eta beste
hainbat espezie.

ANTOÑANA
Antzinako hiribildua. 1182.
urtean jaso zuen forua, eta
horrek Arabako hiribildurik
zaharrenetakoa bihurtu du.
Muino batean egoteagatik,
Nafarroaren eta Gaztelaren
arteko gudetan oso puntu
estrategiko egokia zen.
Oraindik ere gordetzen dira
garai hartako harresi-barrua
eta hegoaldeko sarrerako
arkuak, bai eta Erdi Aroko
trazatua eta kaleak (kantoien
bidez eta estalitako
igarobideen bidez lotuak) ere.
Oraindik ere, XIII. mendetik
XVIII. mendera arteko
hainbat dorretxe eta jauregi
gordetzen da.
Gaur egungo etxeek
harresiaren egituran irekitzen
dituzte leiho eta baoak.

Antoñanako hagina

