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ERDIKO KAIERA - IHESI

Euskal Herria ezagutuz

BERIAIN MENDIAREN INGURUAK

Nafarroako lau eskualde lotzen ditu Beriain mendiak: Sakana, Ollo, Goñi eta Urbasa-Andia.
Era guztietako ibilbideak egiteko parada eskaintzen du inguruak. Oinez edo bizikletaz

egitekoak, gogorrak edo errazak, eskaladarako aukerak... Menu zabal horren hiru adibide
ekarri ditugu orrialdeotara, bi oinez egitekoak, eta beste bat bizikletaz. 

Horiek asetzen ez bazaituztete, gehiago aurkituko dituzue berriki argitaratutako 
Beriain, 19+2 gidan (www.beriainmendia.com).

Hamaika bide
gailur ospetsura igotzeko

Beriainen ikuspegia, Trekutik.

| LUIS URZAINKI |

Argazkiak: Mintxo Bidaurre, Nerea Martinez, Luis Urzainki
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LEZIZA IBAI ONDOTIK igotzen den
bidetik joanda, Peña Blanca eta bere
ingurua ezagutuko ditugu, bizikle-
taz egindako ibilbidean. Itzal nahi-
koa dago, horregatik udan egiteko
oso gomendagarria da. 

Dorrao herrian San Pedrora joa-
ten den pista hartuko dugu. Beti

horri segituko diogu, borda baten
ondoan bukatu arte (4,39 kilome-
tro). Pista bukatzen den tokian,
porta langa batetik pasatzen den
bide batetik igoko gara.

Eskuin aldera egiten duen kurba
batean bidegurutzea ikusiko dugu;
gu eskuinaldera, kurba hartuta
igoko gara. Berehala belardi batera
iritsiko gara (6,40 kilometro), eta
eskuinean ikusiko dugun sendatik
igoko gara. Bidea zabalago egingo
da. Hortik jarraituz basotik atera eta
hesi batera iritsiko gara.

Hesia ahal den bezala pasatu
ostean aurrean dugun leporantz
joango gara. Behin hara iritsita,

zuzen jaitsi aurretik, nahi izanez
gero eskuinera jo dezakegu, bost
minutuko ibilbidetxoa eginda Peña
Blancara iristeko. Bestela, zuzen
behera eginen dugu bide batekin
topo egin arte. Hortik eskuinera
joanda Fuente fría-ko baltsaren ondo-
tik pasa eta Lizarragako mendatetik
datorren pistan sartuko gara. Ezke-
rrera egin eta aldapa batzuk igo
ondoren mendebaldera bira eginen
dugu. Hemen pista bukatu eta bizi-
kletarako bide erraz batean sartuko
gara. Azkeneko partean, Beriainera
igo aurretik, aldapa gogor batzuk
igo beharko ditugu. Osotara 16,44
kilometro.

DORRAO (620) - PEÑA BLANCA (1.235) - BERIAIN (1.492)

Peña Blanca, bi gurpiletan

Olarregoikoa belardia, atzean Beriain.

Bizikletaz.
Luzera: 16,4 km.
Igoeraren denbora: 3-5 ordu.
Desnibela: 872 m.
Zailtasuna: Ertaina, 
bide estuak.
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MUNARRIZETIK datorren bidea
luzea da, baina ez dago malda han-
dirik. Hainbat paisaiaz gozatu ahal
izango dugu egin beharreko ibilbide
honetan, gero eta politagoak. 

Herriaren goiko partean hilerria-
ren ondotik pasatzen den pista bat
hartu eta berehala porta langa bat
pasatuko dugu. Pistatik jarraitu eta
goiko aldean, beste porta langa
baten ondoren, pista bukatuko da
(30 minutu). Eskuinera doan bide
batetik segituko dugu beste porta
langa bateraino iritsi arte. Hura
gainditu eta eskuinaldera doan
bidea hartuz, hamar minutura, ezke-
rretara bira egin eta Urdanozetik
datorren pistara aterako gara. Ezke-
rretara eginen dugu orduan. 

Pistan, Erna baltsa aldera 40
metroz jaitsiko gara, eta eskuin
aldean langa baten ondoren dago-
en senda hartuko dugu. Senda
pagadi baten goiko aldetik doa; tar-
teka desagertzen da, baina beti
norabide bera darama. Pistatik
hamar minutura Goñiko harrizko
mugarekin topo eginen dugu. Ber-
tan, mugan dagoen porta langa
bilatu eta pasatu behar dugu.
Ondoren, zuzen segituko dugu
bide zabal bat aurkitu arte. Ezke-
rrera joko dugu bide zabal horre-
tan. Baltsa baten ondoren, gurutze
bat aurkituko dugu; eskuinera egin
dugu eta berehala San Miguel base-
lizan egonen gara.

Baselizara heldu eta ezkerretara
joz, hamar minuturen ondoren
langa bat pasako dugu eta bertan
adierazita dagoen bezala eskuinal-
dera jo behar dugu. Hasieran lan-
garen ondotik joango gara eta gero
pagadiaren artean aldapatxo bate-
tik jaitsiko gara. Beheko aldean
zuzen segituta, harrien artean, gora
doan senda hartuko dugu. Bereha-
la animalientzako bi aska dituen

pista batean sartuko gara, baltsa
bat duen belardi batera eramanen
gaituena. Porta langa pasa eta
goiko askaren eta baltsaren arteko
bidetik, ertzera igoko gara. Ertz
erraz eta polit horretatik jarraituz,
Trekura igoko gara (2 ordu eta 20
minutu).

Trekutik argi ikusiko dugu Liza-
rraga mendatetik Beriain aldera
doan pista. Beriainera iristeko, pista
horren goiko partetik jo behar
dugu. Ertzaren beste aldera joan
ostean, iparralderantz, langa pasatu
eta jaisten hasiko gara. Hasieran
langaren ondotik, eta gero harri-
piloek ongi adierazten duten bezala,
poliki-poliki ezkerretara joanez.
Deabruaren Pasabidetik igaroko
gara eta Trekutik ikusten genuen
pistara iritsiko gara. 2 ordu eta 35
minutu.

Pista horrek mendebaldera bira
egiten du eta bide goxo bihurtzen da.
25 minutuan Euskal Herriko erdigu-
nera iritsiko gara, eta handik, beste
ordubetean,  Beriainen gailurrera
(1.492 m) iritsiko gara. Osotara bost
ordu. n

MUNARRIZ – TREKU (1.265) – BERIAIN (1.492)

Paisaia ederrak bide errazean

Ezkerrean, Munarrizeko hasierako pista. Eskuinean, pagadia Munarriz eta Goñiren artean.

Irteera: Munarriz (910 m).
Desnibela: 355 metro Trekura
eta 582 Berianera.
Zailtasuna: Erraza.
Iraupena: 2h 20’ Trekura eta 5h
Beriainera.
Autoa: Herrian.
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IRAÑETAKO MENDATEA Beriainera
igotzeko bide erreza eta polita
dugu. Pagadi zoragarri batetik pasa-
tzen da eta benetan ederra iruditu-
ko zaigu goiko partean.

Ihabarretik aterata, trenbidea eta
autobiaren beheko tuneletik pasatu-
ta dagoen gurutzean Camino de Zal-
duondo dioen seinale bat ikusiko
dugu. Hark adierazitako bidetik joa-
nen gara. 

Berehala asfaltoa bukatu eta
pista batean sartuko gara. Pista
hasi bezain pronto, hiru norabide-
ko gurutze bat ikusiko dugu.
Zuzen segituko dugu, eta luze gabe
ur-andela baten ondotik pasatuko
gara.

Herritik hamar minutura bidegu-
rutze batera iritsiko gara. Han biz-
pahiru auto aparkatzeko tokia dago.
Guk eskuinera eginen dugu, pista-

tik, eta bertatik beste hogei minutu
jarraituko dugu oinez. 

Abiatu eta 30 minutura, gutxi
gorabehera, beste bidegurutze bat
aurkituko dugu; bide handietatik
segituko dugu guk, berriz eskuinera
eginez, eta beste hamabost minutuz
pistatik joanen gara.

Ezkerrerantz doan bihurgune
batean bide zabala abiatzen da
zuzen eta gora, eta hori hartuko
dugu. Berehala estutuko da eta
eskuinera joan ahala basabide

bihurtuko da. Langa bat gurutzatu
eta Irañetatik datorren bidearekin
bat eginen dugu.

Ongi adierazitako bidean gora
eginez, Idoitxiki lepoan egonen
gara hiru ordu laurdenen bueltan.
Lepoaren ezkerreko aldean Idoitxi-
ki mendia (1.255) dago. Beriainera
joateko, berriz, eskuine-
ra egingo dugu, mendi
bizkarretik. Bi ordu eta
30 minutuko ibilbidea
eginen dugu osotara. n

IHABAR - IDOITXIKI (1.255) - BERIAIN (1.492)

Irañetako portu zaharretik

Irañetako portu zaharra deritzon bidea, azkeneko igoera mendi bizkarreraino.

Irteera: Ihabar (445 m).
Desnibela: 810 metro Idoitxiki-
ra eta 1.047 metro Beriainera.
Zailtasuna: Erraza, oso bide
argia.
Igoera: 1h 35’ Idoitxikira eta 2h
30’ Beriainera.
Autoa: Herrian edo pistan,
baina pistan leku gutxi dago.


