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Zalduendo - Barria 
12,8 Km 

 

Kokapen geografikoa 

 GR 25a Arabar lautadako bira mendi magalean da eta funtsean hori bera 

da: altuera aldaketa handirik gabe Arabar lautada inguratzen duen ibilbidea. Hau 

landaketak eta mendiko harizti eta padagiak banatzen dituzten aintzinako bideetatik 

doa. Historikoki duten garrantziagatik hain maite ditugun ibibide hauek berriro ere 

ezagutzera bueltatu gara. 

Gaurko honetan Asparrena eta Aratz – Aizkorri ren magaletan kokatutak 

dauden herrien artean ibiliko gara. Oraindik ere, bertan, abeltzaintza eta nekazaritza 

puri purian mantentzen dira. Horregatik bide hauek guztiak mantendu egiten dira, gaur 

egun oraindik abereak mendian gora eta behera ibiltzeko erabiltzen bait dira. 

  

Fauna eta landareria 

Pagadiek ipar-isurian, ameztiek hego-magalean, mendiko larreek eta 

koniferoen baso-sailek, Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren eremurik handiena estaltzen 

dute.  

 

Ekosistemen aniztasun hori, baso, larre eta harkaitzetan bizilekua topatu duten 

espezieetan islatzen da: gailurretako uhandrea, baso igel iberiarra, belatz handia, sai 

arrea, sai zuria, belatxinga mokohoria, belatxinga mokogorria, elur-lursagua, lepahoria, 

ipurtatsa, basakatua, hainbat saguzar- espezie... 
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Datu historikoak 

Inguru honetan, gizakiaren presentziaren jatorria denboraren zimurretan galduta dago. 

Hala, duela milaka urte ibilitako gizakiek utzitako arrastorik nabarmenenak 

monumentu megalitikoak dira.  

 

Geroztik, artzaintza, ikazkintza eta bestelako jarduerek ere bere aztarna utzi dute. 

Askoz gertuagokoa baldin bada ere, Arantzazuko Santutegia sinesmen eta kulturaren 

lokarria izateagatik, bereziki azpimarragarria da.  

 

Haiekin batera, Arrikrutzeko kobak ere ingurunearen kultura-ondarearen berri ematen 

du 
 

IBILBIDEA 

 
0. km.- ZALDUONDO: etapa honi hasiera emateko, Done Jakue bidean egingo dugu 

atzera. Gipuzkoako lurraldetik hurbiltzan dena, San Adrian tunela zeharkatu ondoren. 

Iparralderantz egin eta guruzpidea hartuko dugu, harik eta GR 25a aurkitu arte. Bertara 

iritsitakoan, ekialderantz egingo dugu Galarretarantz. 

2,4. km.- GALARRETA: ibilbideak ez du Galarretako erdialdea zeharkatuko, bertara 

heldu baino lehen eskuineko mendi-bidea hartuko dugulako. Laster, XVIII. mendean 

eraiki eta duela urte gutxi zaharberritutako Zubibarri zubira iritsiko gara. Zubiaren 

eskuinaldean dagoen metalezko atea zeharkatu eta bertako bidezidorra hartuko dugu, 

apurka-apurka Narbaizako mendizerrako gailur leunetara hurbiltzeko.  

6,6. Km.- ARRIOLA: Aurrera egin ahala, Arriolako eta Narbaizako herri-guneak ikusiko 

ditugu ezkerretara; eta Aizkorri-Aratz mendizerrako ikusmira zoragarria, eskuinetara. 

Ondoren, Urkilla zein Elgeako mendizerra ere egongo dira ikusgai, eta haize-errotei 

esker jakingo dugu zein den azken hori. 

9,2. km.- BUKARIOKO GAINA: mendizerra txiki hau zeharkatu ondoren, Bukarioko 

gainetik jaitsi eta Beltrango errotarantz doan mendi-bidea utziko dugu, Barrundia ibaia 

zeharkatzeko. Izan ere, GHL bezala sailkatu dute, bertan ur-ipurtatsak bizi direlako. 

Mendi-bideen bilbe horri esker, Baltiako baserrien paretik igaro ostean, Barriako 

monasterio zistertarrera helduko gara. 

12,8. km.- BARRIA: Barriako Andre Mariaren elizak eta monasterioak osatutako 

multzoa XIII. mendean sortu zuten, baina ez dago eraikuntza horren aztarnarik eta 

zaharrenak XV. mendekoak dira. Monasterioa 1984an zaharberritu zuten, eta, gaur 

egun, aterpetxea da. 


