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Kokapen Geografikoa 

Udaberri erdian Valderejora bueltatzea erabaki dugu. Paisai eta inguru paregabean gure 

ibilbidearen hasiera La Hoz herrixka dugu, Valderejoko tolesdura sinklinarioaren azpian 

kokaturik 

Valderejoko natura parkea izen bereko haran eta udalerri-ohian kokatuta dago, Gaubea 

udalerrian eta Arabako hego-mendebaldean. 3.496 hektareako azalera du. Parkearen egoitza 

Lalastra herrian dago 

Mapan ikusita, Valderejok irla bat dirudi. Handik bertatik ikusita, Valderejo unibertso berezia 

da, Araba eta Burgosen artean zabaltzen den harana, eta mundutik karezko harkaitz altuek 

bereizten dutena. Horietariko batzuek - Vallegrull, Leron, Caria...- fantasiazko liburu batetik 

ateratako izen bereziak dituzte eta ez da kasualitate hutsa. Valderejo aipatzea pinudien azalera 

handiak, artadi hostotsuak eta pagadi koloretsuak gogoratzea da; Euskadiko putreen koloniarik 

handiena hantxe bizi dela, leize-zulo garaietan ezkutatua, gogoratzea da; eta antzinakoen 

aztarnak ezagutzea da, San Lorentzoko tumuluan, Erriberako tenplu erromanikoan edo 

galtzada erromatarrean daudenak. Parkeko azaleraren %50 baino gehiago basoz eta zuhaiztiz 

beterik dago, bizitza basatia eta orkatzen, basurdeen edo urtxintxen aukeramena babesten 

laguntzen dutenak.  
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Fauna eta Landaretza 

200 animalia-espezie inguru bizi dira parkean. Guztien artean, berezkoena sai arrea (Gyps 

fulvus). Halaber, sai zuriak (Neophron percnopterus), erbiak (Lepus capensis), basurdeak (Sus 

scrofa), belatxinga mokohoriak (Pyrrochorax pyrrochorax), mendi-tuntunak (Prunella collaris), 

orkatzak (Capreolus capreolus), arrano beltzak (Aquila chrysaetos) eta otso iberikoak (Canis 

lupus) ere bertan bizi dira 

Datu Historikoak 

 

Lalastraz gain, badira beste hiru herrixka Valderejon: Lahoz, Villamardones eta Ribera. Azken 

biak duela 20 urte baino gehiago hustu ziren, eta merezi du herri horien eraikinen arrastoak 

ikustea.  

Aspalditik bizi da gizakia Valderejon, eta horren adibide da gure arbasoek utzitako kultura eta 

arkitektura ondarea. Besteak beste, monumentu megalitikoak (San Lorentzo tumulua, Leron 

mendiko monolitoa) eta beste garai batzuetako eliza eta baselizak aurki ditzakegu. 

Erromatarren garaiari dagokionez, badira galtzada baten hondarrak, eta Riberan, esaterako, 

aztarna erromanikoak eta Erdi Aroko pintura bitxiak dituen elizak zutik dirau, oraindik. 

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. 0’  La Hoz herritik atera eta erreka txiki bat zeharkatzen dugu  

1 Km. / 20 min.  Basoan barena murgiltzan gara, bidexka batetik gora 

4 km / 60 min.    Arroka “pausu” erraz bat eta gero “Recuenco” izena duen goi-

lautadara heltzen gara  

6 Km / 1.30  h.    Bidegurutze batera heldu eta gero “Portillo de Neron” lepora heldu 

eta bertan dauden aztarna prehistoriko batzuk ikusi ditzakegu  

8 Km / 2.45 h.    Pagadian behera aranaren beheko partera heltzen gara  

8 Km / 3.15 h.    Azkenik berriz ere La Hoz herrira heltzen gara, autobusa hartu eta 

Gasteizera bueltatzeko   


