
 

 
Irunberriko arroila  Urriak 28 larunbata 

 

 

 
  

Irunberriko arroila Nafarroan, Irunberri udalerriaren alboan kokaturik dagoen arroila 
da, Iruñetik 35 kilometrotara. 

Laburra baina oso interesgarria den haitzebakia da, Irati ibaiak bertako kareharria 
erosionatuz eratu duena. Kilometro bateko luzera du eta 150 eta 400 metro arteko altuera. 

Historian zehar, gizakiak ezin izan du bertara heldu topografia malkartsua zela medio, 
XX. menderarte, Zangotza eta Iruñea lotzen zituen trenbidea egin zen arte. Gaur egungo bidea, 
antzinako trenbide horrek (1955. Urtean itxi zen) zabalduriko bide berbera da. Arroilaren 
hegoaldeko muturrean dago kokaturik Deabruaren zubia. 

Naturari dagokionez, erreserba naturala da, bertan kokaturik baitago hegazti 
harrapakarien kolonia garrantzitsu bat. 

Irteera ordua: 7:00etan Estadioko atetik. Itzulera 20:00etan Gasteizen. 

 

Zailtasuna: Zailtasun handienak Trinidad-eko igoeran pilatuko dira. Pista zabal eta handiak 
mendiko xendetan bihurtuko bait dira. Behin goiko zatian gaudela malda handiagoetan 
bihurtuko dira. 
 
Ibilbidea: Parkinetik hegoaldeko norabidean ibiltzen hasiko gara gure aurrean sortuko den 
haitzartea jarraituz. Dendora gutxian, arroilaren hasierara helduko gara eta eskuz egindako bide 
zidorretatik eta tuneletatik aurrera eginez. Behin berten sartuta aurrera egiteko bide bakarra 
izango dugu, galerarik gabe. 
 Behin arroila amaituta argazkiak egiteko etenalditxo bat egingo dugu, inguruko 
ikuspegiekin gozatzeko aukera izango bait dugu. 
 



 

  

 Geldiunea eta gero bideari ekingo diogu 
berriro, bide zabal batetik. Turistek normalean 
egiten duten ibilbidea alde batera utzita, veste 
kilometro batzuk egingo ditugu Trinidad izenez 
ezagututako miradorea bisitatzeko. 
Horretarako gora egin beharko dugu desnibela 
pixka bat handituz. 
 
 Goitik haitzarte osoa ikusteko aukera 
izango dugu izen bereko ermitara hurbiltzen 

garen bitartean. Behin Trinidadeko baselizan gaudela beherako bideari ekingo diogu. 
 

Modu honetan pixkanaka pixkanaka parkinera bueltatuko gara, berten autobusa izango 
dugu zain. 

 
Lurzorua:: Mixtoa arroka eta belarra, zonalde kárstikoa izanik arrokako, basoetako eta larre 
inguruneak topatuko ditugu. Nahiz eta, gure ibilbidea teknikoki erraza izango den. 
 
Erritmoa eta ordutegiak: Denok lasai eta gustora joateko erritmo bat eramango da, hau da, 
taldera moldatutakoa, ez ditugu markak hautsiko. Ibilbidean zehar hainbat geldiune egingo 
dira. Egunean zehar ez dira oso luzeak izango ez ozteko, eta luzeago bat bazkaltzeko.  
 
Beharrezko materiala: 
 -Arropa beroa 
  - Uretako Txaketa   
 - Txanoa eta guanteak  
 - Eguzkirako betaurrekoak  
 - Bastoiak (jeitsietarako gomendagarriak)  
 - Eguzkitako krema  
 - Mendi edo trekking-eko botak “eginak” sola berriarekin.  
 - Eguna pasatzeko jana eta edaria.    
 
Zuen gidak 
 
Ibai Rico: Geografoa, glaziologoa eta geografi irakaslea UPVn Patagonian, Artikoan eta  
Himalayan ikertzen ibili da. Alpinista eta eskalatzailea hainbat mendikate bisitatu ditu, baita 
pirineoak puntarik punta HRPtik zeharkatu ere. Alpeetan, Kilimanjaron, Kaucason, Norbegian 
eta Atlasean izan da lanean beste batzuen artean.    
 
Unai García: Eskarmentu handiko alpinista, Pirineotan, Alpeetan eta Atlasean ibilitakoa, mendi-
ertaineko gida eta irakasle moduan orientazio, autoreskate, lan bertikaletan eta ekintza 
gidatuetan izaten da lanean. 2013tik geroztik Estadioan ere gida lanetan dihardu Pirineotan eta 
Euskal mendieetatik.    
 
 


