
Euskadiko BTT zentroak

Ihesi ibiltzekotan, denbora berdinean urrunago helduko gara bi gurpilen gainean. Oraingoz
aurtengo udak eguraldi egonkorrik ez duen arren, tarteka izaten diren egun bikain horietako
bat aprobetxatuz, Busturialdeko bira bat proposatuko dugu buelta aste honetan, hain ezaguna

den Bizkaiko kostan. Baina uretan sartu beharrean, mendi aldetik ibiliko gara. Izan ere,
bertan Euskadiko BTT zentroetako batek, Urdaibai-Busturialdekoak, hamar ibilbide
markatuta dauzka eta guk horietatik bat aukeratu dugu. Joaneko ibilbidea bakarrik da

proposatzen duguna, baina lasai: nola itzuli ere asmatuko dugu.
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Urdaibai Biosfera Erreserba ingu-
ruan ibiliko garen arren, ez dugu
gaur uharte eta hondartzez beteriko
eremu ezaguna aukeratu aste honeta-
ko ibilbidea egiteko, ez behintzat
gertutik. Izan ere, Mendatan bada
BTT zentro bat eta hasiera han duten
hamar ibilbideko sarea dago antola-
tuta. Batzuk gogorragoak dira, bes-
teak samurragoak, baina guztiek dute
xarma berezia. Guk Bermeotik
Zugastietara doan ibilbidea aukeratu
dugu.

Hasi, geltokian
Ibilbidea Bermeoko geltokian abia-
tuko dugu, txirrinduz bira ematera
doazenentzako erreserbatutako apar-
kalekuan tokia baitaukagu guretzat,
to pagotxa! Autoa utzi ondoren, gel-
tokitik Artika auzorantz abiatuko
gara, Askatasunaren bidetik barrena

BI-4209 errepidea
hartuta. Handik
gutxira, Tribisko
errotaren parera
h e l d u t a k o a n ,
ezkerrerantz abia-
tzen den errepi-
dea hartuko dugu,
aldapa ez oso luze
baina maldatsu
batekin hasten
dena. Dena dela,
asfaltoak aurrera
egitea errazten
digu, hemen ez
zaigu bidean
putzurik tokatuko
edo bizikleta
lokaztuko.

Bidaldi honek
ez du galbiderik,
eta denbora pixka
baten ondoren,
kaminoak behe-
ranzko joera har-
tuko du, izan ere
Busturiako San
Bartolome auzo-

rantz jaisten hasiko gara
apurka-apurka. Auzotik
pasatzen garenean, ongi
etorriko zaigu iturriren bat
bilatzea, izan ere, ibilbide
honetan zehar ez dugu itu-
rri asko aurkituko bide baz-
terrean. Hori dela eta, ahal
dugunetan bidoia betetzea
eskertu egingo du gero,
gure eztarriak.

Araztegia eta ardoaren
bidea
Jaitsiera amaitu eta pixka
bat aurrerago, ur araztegi
bat aurkituko dugu. Adi
samar ibiltzeko unea dator
orain: eskuinetara bidexka
bat abiatzen da, Arriatara
izenekoa. Bide hori hartu
behar dugu, baina handik
oso gutxira ezkerretara
egin, GR-38 bidea hartze-
ko �ikur zuri-gorriak ditue-
na�. GR bide hau gu abiatu
garen tokitik, Bermeotik
dator, baina helmuga ez da
guk dugun berbera: Arabar
Errioxan amaitzen da
Ardoaren Bidea izenez ere
ezaguna den bide interes-
garri hau. Beste baterako
utziko dugu hau, alderik
alde osatzea, baina tarte
batean  jarraituko diogu.

Segituan jaitsiera tekniko
bat dator Aldarbingoikoa
auzora iristeko, eta bertan
Muruetatik Arrietara doan
bidea hartuko dugu (eskui-
nera), handik kilometro
ingurura dagoen bihurgune
batean, Jandonipe/Metxi-
kas kartela aurkitzen den
tokian, ezkerretara egiteko.
Bertatik Metxikas auzorai-
no igo, eta Metxikasen abia-
tzen den pista batetik Elo-
rrietalandaraino jaitsiko
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ARDOAREN BIDEA EDO GR-38 BIDEA, gaur egun
hala baitu izena. Baina alde ederra dago
bien artean. Hala ere izenean bakarrik galdu
du edertasuna duela urte asko zabaldutako
bideak. Izan ere, Euskal Herriko kostaldea
eta Arabar Errioxaren arteko harremana,
batez ere merkataritza arloko harremana,
posible izan zedin beharrezkoa zen garai
batean galtzada hau, eta historikoki garran-
tzia handiko bidea da, elikagaien trukea
berau aprobetxatuz egiten baitzen.

Batez ere neguan, Bermeotik arraina
esportatzen zen Araba aldera: urte-sasoiko
tenperatura baxuak aprobetxatuz, eta bide
bazterrean aurki zezaketen elurra elikagaiak
hozteko baliatuz �elurzulo ugari daude
bidean�, arraina egoera onean iristen zen
helmugaraino. 

Trukean, Arabar Errioxako produkturik
preziatuena jasotzen zuten kostaldean,
ardoa. Gainera, ardo beltzak oso harrera
ona izan zuen kostaldean, eta ez zuen den-
bora asko behar izan txakolinari lekua ken-
tzen hasteko. Ardo errioxarra debekatzen
ere saiatu omen ziren, baina alferrik.

Ibilbidean aurkituko ditugun elurzulo,
garbitoki, eta iturri asko bide honek merka-
taritza arteria bezala funtzionatzen zuenean
eraikitakoak dira. Imajinazio apur bat beste-
rik ez da behar garai batean gu bezala zelan
jarrita, baina bi gurpilen gainean beharrean
lau hankakoen gainean, atzera-aurrera ibili-
ko zirenen jiteari tankera hartzeko.

Ardoaren bidea

BTTzBTTz

Urteko edozein sasoitan ibili gaitezke BTTz.
Neguan estalixeago joan beharko  dugu,
baina samurragoa da animaliak topatzea.
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nean; hala ere, toki lasaietatik ibiltzeak
nolabait arintzen du gurpil lodiek
asfaltoan duten zama.

Hurrena errepidearekin topo egi-
tean, ezkerrerantz egin eta 100 metro
baino lehenago bidegurutze batean
eskuinerantz joan behar da. Ondoren

EUSKADIKO BTT ZENTROEN bidez, inguruak bizikletaz ezagu-
tzeko aukera paregabea dauka kirola gustuko duen edo-
nork. BTT gunean edonoren mailarako prest daude, 100
kilometro inguruko luzera duten ibilbideekin. Bertan, hasi-
berrientzako zein txirrinduzale sutsuentzako moduko ibilbi-
deak aurki ditzakegu, eta gainera, haien artean lotuta ego-
ten dira, beraz, ibilbide bat baino gehiago segidan egiteko
aukera dago. 

Guk Busturialdeko BTT zentroak kudeatutako ibilbide
bat egitea erabaki dugun arren, Euskadin badago beste
BTT zentro bat, Arabako Mendialdean. Biek hamarna ibilbi-
de dituzte, plakekin behar bezala markatuta. Gainera, txan-
goa egitera abiatzen den norbait galduko balitz, plaka
bakoitzak badu kode bat, larrialdi zerbitzuetara deitu eta
kokapen zehatza jakitea ahalbidetzen duena. 

Ibilbide guztiak harrera puntuan edo informazio puntuan
hasten dira, eta komenigarria da hara gerturatzea, ibilbi-
deei buruzko informazio osatua eta zehaztua jasotzeko, eta
material grafiko lagungarria edo bizikletan ibiltzeko zerbitzu
osagarriak ere eskura izateko.

3 Euskadiko BTT Zentroen Bulego
Teknikoa

Arabako Teknologi Parkea
Albert Einstein, 44
E-6, 9. Bulegoa
01510 Miñano (Araba)
Telf / Faxa: 945010948
teknika@euskadibttzentroak.com

3 Mendatako Harrera Puntua
Idatzi Etxea
Elexalde auzoa, 7
48.382 Mendata (Bizkaia)
Telf / Faxa: 946257204
Apirilaren 1etik urriaren 31ra irekita
asteazkenetik igandera
9:00 -13:00 / 15:30 - 19:30
busturialdea@euskadibttzentroak.com

MARIJO DEOGRACIAS.

Laidako hondartza ikusiko dugu ibilbidetik. Itsasoan murgiltzeko
aukera ederra dugu trenez Bermeora itzuli ostean.
Laidako hondartza ikusiko dugu ibilbidetik. Itsasoan murgiltzeko
aukera ederra dugu trenez Bermeora itzuli ostean.

errepidean  ezkerrera egin, eta lasai
asko pistari jarraituko diogu, begiek
ikuspegiarekin goza dezaten, asfalto-
arekin berriro topo egin arte: Lehe-
nago, bidearen zati handi batean
Urdaibaiko ikuspegi paregabea izan
dugu  besteak beste Oka ibaiaren
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BTTetatik ateratzen diren ibilbide guztiek behar bezalako
seinaleak dituztenez, ez dago galbiderik.

gara, berriro ere hankak probatuz
eskuinetik gora egiteko, eta berriro ere
goian eskuinera pistaz jarraitzeko.
Normalean mendi bizikletazaleei ez
zaie errepidetik joatea gustatzen, baina
gaurkoan oraindik ere egin beharko
ditugu kilometro batzuk asfalto gai-

BTT zentroak



batean sartuko gara, Zubibarrieta
auzora garamatzan errepideraino; ari
da gure ibilbidea bukatzen.

Amaitu ere, geltokian
Zubibarrietan ezkerreko pista hartzen
baldin badugu, Gorozika auzora iritsi-
ko gara, eta handik Zornotza eta Ger-
nika lotzen dituen errepideraino batere
kosta gabe jaitsiko gara. Han ezkerreta-
ra eginda, Zugastietako geltokia bertan
daukagu, gaurko ibilbidearen gurpil
gaineko zatiaren amaiera.

Lehenago esan dugun bezala,
ibilbide hau joanekoa da bakarrik,

itsasadarra zein Laidako hondartza
ikusiz; orain Gernika aldea begiz
jateko aukera daukagu. Ez da toki
txarra geratu eta patxadaz begira ari
garen bitartean tripazorriak asetzeko.

Kera egin ostean Gernika ikusi
dugu, eta pixkanaka-pixkanaka berta-
ra gerturatzen ari garela jabetu gara;
harantz egin behar dugu errepidera
ateratakoan. Hala ere, ez dugu den-
bora askorik egingo bide horretan:
ehun metro inguru ibili ostean BI-
3751 errepidetik berriro ere ezkerre-
ra egingo dugu. Gerekiz baserria
igaro ondoren, ezkerretara pista estu

baina bueltatzeko modua badauka-
gu asko nekatu gabe: Zugastietako
geltokian gaudenez, trenez joan gai-
tezke Bermeora. 40 minutu inguru-
ko iraupena duen bidaia da Zugas-
tietatik Bermeorainokoa, eta aldez
aurretik ordutegiak begiratuta joan
nahi badugu, www.euskotren.es hel-
bidean kontsulta egiteko aukera
daukagu. Ba al da gorputzari pasada
eman ostean erlaxatu eta mokadu-
txoa eginda, bultzi-leihotik begira
paisaiaz gozatzea baina denbora-
pasa atseginagorik? n

Babeslea: Euskadiko BTT zentruak

Arabako mendialdeko BTT zentrotik abiatzen diren ibilbideak zoragarriak dira. Horietako batean ateratako argazkia da goikoa.
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