Campaña de senderismo
Fundación Estadio Fundazioa

Puerto de Orduña – Salto del Nervión- Abezia
22/04/2017

Abezia– Nerbioiko ur jauzia- Orduñako portua
11,3 Km

Kokapen geografikoa
Nerbioiko ur jauzia Iberiar penintsulan dagoen altuena da, 222 metroko altuera
dituela. Bertatik Iturrigutxi, Ajiturri eta Urita errekak jaio egiten dira. Gillarte eta Gijibo
mendateen artean.

Karstikoa den lurralde batetik igarotzen direnez, erreka hauek urtean sasoi
zehatz batzuetan bakarrik ura eramaten dute. Ur jauzia, adibidez, bi hilabetez urez
Beteta egoten da, Elurren urtzearekin eta sasoi euritzuekin koinzidituz. Beste urtaroetan
sistema karstikoak Orduña inguruan bakarrik kanporatzen dute ura.
Burgos eta araba artean aurkitzen da ur jauzia. Bertara gerturatzeko modurik
errezena, Berberana herritik edo Orduñako portutik izaten da. Gure kasuan, autobusa
aprobetxatuko dugu trabesia bat egiteko, 350 metroko desnibel positiboa izanik.

Fauna eta landareria
Kokapen biogeografikoak, klima atlantikoa eta mediterraneoaren arteko
transizio puntua izatera eramaten du. Modu honetan erkametzak eta arteak dira nagusi
altuera ertainetan. Altuera handienetan pagadiak eta pinudiak dira nagusi. Sastrakei
dagokionez, ipuruak eta ezpela dira nagusi, ala ere, ez da saila ikustea elorri zuria.
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Ugaztunei dagokionez 20 klase ezberdin dokumentatu egin dira, hauen arteko
batzuk oso ezagunak diren: baso katua, martak, azeria, basurdea, katamielga, etab.
Luzea. Hegaztiei dagokionez 60 bat espezie identifikatu dira, putrea nagusi izanik.

Datu historikoak
Bertako gauzarik kuriosoena otsoak ehizatzeko guneak dira. Santiago mendian
iberiar penintsulan tipikoak diren gune hauek ere topatu ditzazkegu. Abeltzain bizitza
zen eta errekustso urrikoa ere, berza, otso gehiegi zeuden abereak modu seguruan
hazteko. Otsoak ehizatzeko gune honetan, otsoa inguratu gunera eraman eta behin
bertan zeudela akatu egiten zituzten.
Gaur egun gune hauek turisten erreklamu bezala mantentzen dira eta Santiago
mendian otsoek bizitzen jarraitzen dute.

IBILBIDEA
0 Km. / 0 h. 0. Abezia herritik mendebaldeko noraidean abiatuko gara.
2 Km. / 20 min. Mendatearen parterik altuenera eramango gaituen bidea jarraituko
dugu. Maldan gora doan zatia aurretik izango dugu.
6 Km / 1.30h. Behin desnibela egin eta gero, eta Delikako barrankora hurbildu eta gero.
Nerbioiaren iturburura helduko gara.
8 km / 2h. 0. En este punto podremos visitar las loberas y disfrutar de esta parte de
nuestra historia.
11 km / 3 h. 30min. Orduñako portura helduko gara, bertan autobusa izango dugu
itxoiten Gasteizeko bidea egiteko.

