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Lizarrusti 

10km 

 

Kokapen geografikoa 

 Aralar Gipuzkoako aldetik Goierri eta Tolosaldea eta Nafarroa 

Garaiko aldetik Larraun eta Sakana eskualdeen artean dagoen mendilerroa da. 30 

kilometro luze da ekialde-mendebalde norabidean, eta 12 bat kilometro zabal ipar-hego 

norabidean. Lur eremurik handiena Nafarroa Garaian dago. Gipuzkoako aldean dagoen 

mendilerroaren zatia, mendikate guztiaren herena, 1994 urteaz geroztik natura 

parke da, eta horko interpretazioguneak Lizarrusti mendatearen gainean du egoitza. 

Aldiz, Nafarroa aldeko mendiak mendikate guztiaren bi heren dira, eta Araitz haranera 

begira dauden mendi ikusgarriei Aralarko Malloak deritze. 

Ziur aski, mendilerro honetako mendirik ezagunena Larrunarri/Txindoki izango da, baina 

ez da mendirik altuena, Intzako dorrea baita, 1.431 metrorekin, tontorrik garaiena. 

 

 

 



Campaña de senderismo                                                                                                                   Lizarrusti                                                                                                   
Fundación Estadio Fundazioa                                                                                                           17-06-2017 
 

Fauna eta landareria 

Aralarko mendilerroan animalia ugari aurki daitezke. Ornodunak bakarrik, 147 espezie 

ezberdin dira. Kobazuloetan ere biodibertsitate ugari deskribatu da, 220 izaki bizidun 

espezie guztira, horietako 102 erdizka kobazulokoak eta 52 espezie kobazuloak baino  

 

bizi ez direnak. 14 espezie Aralarren baino ez dira bizi. Artropodoen artean 465 espezie 

aurkitu dira, horietatik %78a intsektuak. Gainera 63 araknido espezie, 

27 krustazeo espezie, 5 diplopoda eta 5 Chilopoda. 

Aralarko mendilerroan dauden zuhaitz nagusiak pagoak Fagus sylvatica dira. Maila 

txikiagoan haritzak Quercus robur daude, batez ere iparraldean, eta hainbat 

lekutan arteak Quercus ilex, batez ere hegoaldean. Ibaien 

ertzeetan lizarrak eta zumarrak agertzen dira. Pagoen artean haginak (Taxus baccata) 

eta gorostiak (Ilex aquifolium) agertzen dira. Goi-mendietan batez ere belardiak daude, 

gizakiek sorturikoak askotan, ardi, zaldi eta behientzako janari gisa erabiltzen direnak 

 

IBILBIDEA 

0 Km. / 0 h. 0. Lizarrustin kokatuta dagoen interpretazio zentrotik abiatuko gara. 

Ibilbidea mendebaldeko norabidea hartzen du, hasiera beheranzko joera duela ere. 

2 Km. / 20 min. Gr 20an barrena desnibela galdu hostean, goranzko joera duen bide bat 

hartuko dugu. Bide honek 300 metrotako desnibela du eta iparraldeko norabidean 

abiatuko da. 

 4,5 Km / 1,5h. Jardunaldiaren punturik altuena hartuko dugu jada igoera fuerte hori 

amaitu eta gero. Hemendik aurrera lauagoa izango da beheranzko bideari ekiten diogun 

bitartean. 

6 km / 2 h. Lareoko urtegira helduko gara eta bertan ikuspegi zoragarriez gozatu ahalko 

dugu. Honi buelta eman eta gero Gr 20.1ra bueltatuko gara beheruntz abiatzeko, 

hasierako puntura helduko gara basoan eta harri artean egin eta gero. 

10km / 3 h. Llegada a Lizarrusti donde tendremos la mesa esperándonos para la comida. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Intsektu

