
IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA

Ibilbidea: Zirkularra

Luzera: 12.100 m

Zailtasuna: Txikia

Iraupena, gutxi gorabehera: 210 min

Igo beharreko malda: 627 m

NOLA HELDU

Apinaiz herriaren sarreran, elizaren ondoan, 

seinale bat dago: aparkalekua non dagoen 

adierazten du. Horixe da ibilbidearen abialekua. 

10. UZARRATEKO HAITZAK  (180 min)

Kobazuloa eta gero, eskuinean amildegi bat ikusiko dugu, Uza-
rrateko haitzak esan ohi zaiona. Bertan denborak landutako har-
kaitzak ikusiko ditugu. Paisaia orain arte aurkitu dugunaz oso 
bestelakoa da.

11. EL RASO (190 min) 

Txarabitanako zidorrak El Raso deritzon parajera eramango gaitu 
berriro; ibilbidearen hasieran hemendik bertatik pasatu gara. 
Hemendik, atzera egingo dugu. Berriro ere Karrantan presagai-
netik igaroko gara eta azkenik Apinaiz herrira helduko gara (210 
minutu).
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IBILBIDE ZIRKULARRA 

El Cartero
 • 

Txarabitana 

IZKIKO PARKE NATURALA



Arluzeako iturrian, Txarabitana markatzen duen seinaleari jarraitu 
behar diogu eta teilabidean gora abiatu. Oxidatutako hesi bat ze-
harkatuko dugu, Mandizibideko bidegurutzeraino (argazkian). He-
mendik berriro ere San Justiko gutunontzia ikustera igo gaitezke, 
Arbororantz joanez gero, eta berriro bidegurutzera itzuli. Hortik 
Txarabitanako zidorrari ekin behar diogu El Rasorantz, seinaleak 
adierazten duen bezala.

1. APINAIZKO APARKALEKUA (0 min)
Apinaizko aparkalekutik hasiko dugu bidea. Ezkerreko kaletik igoko 
gara eta El Cartero zidorretik jarraituko dugu.

2. GAZTAINONDOAK (Castanea sativa) (7 min) 

3. KARRANTAN PRESAGAINA (15 min)
Zidorrean zehar jarraituz gero, harkaitz handi bat inguratu ondoren, 
herriko presagain zaharra aurkituko dugu (Karrantan presagaina). 
Gaur egun ez da erabiltzen. 

Hori koloreko puntuei jarraituz aurrera egingo dugu. Haran polit 
batean gora egingo dugu. El Raso deritzon zonara iritsitakoan, 
zurezko beste seinale bat ikusiko dugu. El Cartero zidorra jarraitu 
beharko dugu, San Cristobal mendiaren leporaino, eskuinean 
ikusiko duguna. Mendi lepotik mendi horretako gutunontzira joan 
gaitezke eta gero bidean atzera egin.

Mendi lepotik au-
rrera Arluzearantz 
joko dugu bet i , 
seinaleei jarraiki. 
Bidean ikuspegiaz 
gozatuko dugu, 
ezkerrean amezti 
(Quercus pyrenai-
ca) ederra aurki-
tuko baitugu.

5. ARBORO (35 min)

4. EL RASO (25 min)

Une jakin batean, hesi baten alboan dagoen atetxo bat zeharka-
tuko dugu (60 min). Gero, hori koloreko puntuei erreparatu behar 
diegu. Bidearen tarte honetan arreta handia jarri behar dugu, 
Arratiako amildegira iritsi arte.

Amildegi txikia jaisten dugunean, ganaduarentzako esparru bat 
aurkituko dugu. Pasabide bat dago hura zeharkatzeko (ikusi 
hurrengo argazkia).

8. MANDIZIBIDEA BIDEGURUTZEA (140 min)

Zidorrari jarraiki beste hesi bat aurkituko dugu. Hortik pasatzen 
garenean Las Señoritas deritzon kobazulo famatua ikusiko dugu. 

“Kondairak dioenez, Apinaizko zenbait emakume kobazulo horretan 
gorde ziren, legena zutelako herritik kanporatu zituztenean. Herriko 
bizilagunek janaria ematen zieten, bide erdiraino eramanez. Esker 
ona erakusteko, emakumeek estandarte bat bordatu omen zuten; 
parrokian gordeta egon zen”.

Herritik irtendakoan, 
zidor batetik igoko 
gara, gaztainadi ba-
ten ondotik.

Gaztainondo hauek 
pribatuak dira, Api-
naizko herritarrenak. 
Beraz, ezin da bildu 
gaztainarik.

IBILBIDEAN HORI KOLOREKO PUNTUEI JARRAITU BEHAR DIEGU 
ETA KOLORE BEREKO “X” MARKAK ALDE BATERA UTZI

6. ARRATIAKO AMILDEGIA (75 min)

Pistatik jarraitzen 
badugu, asfaltozko 
errepide batera iri- 
tsiko gara. Eskuinetik 
Arluzea herriko sarre-
ran dagoen iturriraino 
eramango gaitu.

7. ARLUZEAKO ITURRIA (105 min)

9. LAS SEÑORITAS KOBAZULOA (160 min)

Arboro deritzon txokotik igaroko gara. Hemendik aurrera zidorra 
mendi lepotik urruntzen da eta La Sierran sartzen da, zelai moduko 
bide batean zehar, pagoen (Fagus sylvatica) eta larre menditarren 
artean.


