
Leintz Gatzaga – Legutiano 
9 Km  

 

Kokapen geografikoa 

 Hilabete honetako irteera Gipuzkoa eta Arabako lurraldeak zeharkatuko 

ditu. Bi herriak burdinolekin eta baserriko munduarekin zer ikusi handia izan dute. 

Inguruko mendietan garrantsi handia dute ere basoak, larreak eta abereak, sostengu 

basikoa izan bait da histotikoki. Guzti honen ondorioz ibilbide lasai et abaketsua iango 

dugu. 

Fauna eta landareria 

Baso landaketek mendi magal gehienak estaltzen dituzte; espezie nagusiak 

pinua (Pinus insignis), alertzea (Larix kaempferi), Lawson altziprea (Chamaecyparis 

lawsoniana) eta haritz amerikarra (Quercus rubra) dira. Inoiz ere pagadia eta belazeak 

zeharkatuko ditugu. Basoko hegaztientzat oso inguru interesgarria da neguan jana eta 

babesa eskeintzen bait dizkie. Basurde ugari ere bizi dira Albertia, Isuzkitza eta Jarindo 

mendietan. 

Datu historikoak 

Nekazal tradizioan oinarritutako herria dugu Leintz Gatzaga. 

Bertako jarduera ekonomiko garrantzitsuena, gatzaren ekoizpena izan den arren, 

ikatzginak, errementariak eta beste zenbait ofizio ere baziren. 



Gatzaren negozioaren gainbeherak, inguruko herrien industrializazioak eta 

nekazaritzaren atzerakada izan arren, Leintz Gatzaga aurrera jarraitzen duen herria 

dugu, bertako bizimodua hobetuz, ohitura zein ondare historiko, natural eta kulturalak 

bultzatu eta indartuz eta jarduera ekonomiko berrien sorleku da gure herria.   

Legutiori deritzonez Villarreal de Álava deitu izan zaio gaztelaniaz, azken 

urteotan deitura hori baztertuta badago ere. Halaber, Legutiano izena ere erabili izan 

da euskaraz nahiz gaztelaniaz, baina gaur egun Legutio hartu du udalak izen ofizialtzat 

(Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, 2010-03-10), Euskaltzaindiaren irizpenarekin 

bat eginez. 

IBILBIDEA 

0 Km. / 0 h. 0. Leintz – Gatzagatik hasiko dugu ibilbidea Venta Friaruntz egunaren 

puntu altuenaren bila. Hegoalderuntz jarraituko dugu bide eroso batetik. 

2 Km. / 20 min. Asfaltutako pistak alde batera utziko ditugu basoetan barna sartzeko 

mendebaldeko norabidean. Etaparen zati honetan eguneko desnibela pilatuko dugu 

200 metro guztira. Perfilan marraztutako maldak oso dgogorrak badirudite ere ez dira 

horren fuerteak izango. 

6 Km / 2h. Puntu honetan, norabide aldaketa bat egingo dugu, iparraldera jota. Pista 

eta bideak jarraituz Maroto mendia ezkerretara utziko dugu bordeatuz desnibela 

horren handia ez izateko. 

8,8 km / 2 h. 40mins. Behin puntu honetan gaudela, Urrunagako urtegia ikusten hasiko 

gara. Bordeatuz legutioko herrirantz abiatuko gara. Azkenengo zati hau kurtso hasieran  

Ulibarriko urtegitik izan genituen bistekin konektatuko gaitu. 

9km / 3 h. Legutiora helduko gara, bertan autobusa itxoiten izango dugula Gasteizera 

bueltatzeko. 

 


