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Euskal Herria ezagutuz

KURTZETXIKI

Urrutira joateko beharrik barik, herrian bertan izaten dira naturaz gozatzeko lekuak. Arrasateko
Kurtzetxiki menditik (531 m), esaterako, Leintz bailara osoa eta Aizkorriko mendilerroa ikus

daitezke. Azken urteetan utzita egon den ingurunea berreskuratzeko, Arrasateko Udalak
mendiko 60 hektarea bereganatu ditu eta herriko elkarteekin batera, 

Kurtzetxikira joateko ibilbide bi atondu ditu.

Handik goitik Arrasate
baino gehiago ikusten da

| AMAIA UGALDE BEGOÑA |

Argazkiak: Arrasateko Udala

ERDIKO KAIERA - IHESI



INDUSTRIA GARAPEN HANDIKOA da
Arrasate; lanerako eta zerbitzueta-
rako herri bihurtu da azken hamar-
kadetan, eta ingurumenaren zaintza
bigarren mailan geratu da. Herriko
mendizale eta naturazaleek kezka
hori behin baino gehiagotan agertu
dute, eta egoerari buelta emateko
pausoak ematen hasi da udala.
Arrasateko ingurune batzuk babes
bereziko gune izendatu dituzte
herri ordenaziorako plan nagusi
berrian, eta txoko horietako baso-
habitata berreskuratu eta herrita-
rren esku uztea da helburu nagusia.
Berreskurapen lan horietan, Arra-
sateko Udalarekin batera, Besaide
mendizale taldeak, Naturtzaindia
elkarteak eta Sustrai Berri elkarteak
lan egin dute. 

Babesguneetako bat Kurtzetxiki
mendia da, Larragainen. Aitor
Zubiaga Besaide mendizale taldeko
kidearen berbetan, “nahiko jaregin-
da” egon den ingurua da. Berezko
baso-habitatean artadia egon da
Kurtzetxikin, baina duela 30 urte
inguru sute bi egon eta gero, pinua
landatu zuten, eta ordutik pinudia
izan da nagusi. Arrasateko Udalak
60 hektarea erosi dizkio Kutxari, eta
artadia berreskuratzeaz gainera,
abeltzainentzako lurrak eskaini eta
ibilbideak atondu ditu Kurtzetxikira
igotzeko.

Ibilbideok ospitale atzean hasten
dira, Zalduspe kalean, eta Gipuzko-
ako Mendi Federazioak homologa-
tutakoak dira; laburra SL motakoa
eta luzea GRkoa. Federazioa bera
arduratu da ibilbideetako seinalezta-
penaz.

Ibilbide laburra: artadi zaharra
Joan-etorrian, 6,6 kilometro dauzka
ibilbide honek. 300 metroko desni-
bela dauka, eta familia giroan joate-
ko aproposa da. Bide honetatik joa-
nez gero, elurzulo albotik igaroko
gara, eta Kurtzetxikiko artadi zaha-
rra zeharkatuko dugu. Baso berezia

da berau; artadi kantauriarra. Klima
atlantikoan ez da oso arrunta arta-
diak izatea, klima beroagoetako
habitata baita. Leintz bailara osoan,
Arrasatekoak dira artadi bakarrak:
Udalatxen eta Kurtzetxikin daude,
hain zuzen. Berezko natur ondare
hori ikusirik, Kurtzetxikiko artadia
babestea eta berriak jaiotzeko lan
egitea erabaki dute.

Ibilbide labur hau ezagutzeko,
apirilaren 26an mendi irteera anto-

latu du Besaide mendizale taldeak.
Goizeko hamarretan irtengo dira
Arrasateko plazatik. Herritar guztiei
begirako deialdia egin dute, eta
parte hartzeko ez dago aurretiaz
izena eman beharrik.

Ibilbide luzea: Bedoña auzoa
Ibilbide luzea hamaika kilometro-
koa da, eta Arrasate, Oñati eta Are-
txabaletako mugetatik igarotzen da.
Laburra bezala, Zalduspe kaletik
hasten da, eta aspaldi errepide
garrantzitsua izan zen Erregebidea
hartzen du, Oñatiko Zubilaga auzo-
rantz. Bidea Beasaineraino heltzen
da, eta Frantziara joateko oso arte-
ria garrantzitsua izan zen garai
batean. 

Ibilbide hau egiteko, Urkulurako
bidea hartu eta ur tegira heldu
baino lehen Bedoña auzorantz
desbideratuko gara. Bedoña ondo-
en kontserbatuta dagoen Arrasate-
ko landa auzoetako bat da, eta

Kurtzetxikira igotzeko ibilbide laburrak Arrasateko artadi zaharra zeharkatzen du.
Baso berezia da, klima atlantikoan ez baita oso arrunta artadiak egotea; giro
beroagoetako habitata izan ohi da.

Arrasateko Udalak 60
hektarea erosi dizkio
Kutxari, eta artadia

berreskuratzeaz gainera
abeltzainentzako lurrak

eskaini eta ibilbideak
atondu ditu

Kurtzetxikira igotzeko 
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B i s i t a t u
I h e s i . c o m ,
a i s i a l d i r a k o
webgune parte-
hartzailea.

ikusteko moduko gauza asko gorde
du. Natura ikuspegi ederraz gain,
han daude Koldobika Jauregi eskul-
toreak egindako dragoia, eta
Bedoñako seme Juan Arana Lora-
mendi idazlearen omenezko monu-
mentua. 

Andra Mari Zuri ermita eta Eula-
lia parrokia –bertan Santa Olaia esa-
ten diote– ere Bedoñan daude.
Arrasaten baserri gutxi bizi dira
baserritik; Bedoñan hiru. Esaterako,
Artazubiaga baserrian mahastiak
dituzte, eta Otxia izeneko txakolina
egiten dute.

Bedoñatik gora jarraituta igoko
gara Kurtzetxikiko gailurrera, eta
bidean ibilbide laburrarekin bat
egingo dugu. Beheranzko ibilbidea
bera da bi kasuetan: San Andres
auzora doana. 

Tontorretik zer?
Kurtzetxikiko gailurrean dago men-
diaren ingurune lauena. Hango
larreak herriko abeltzainentzako
gunea izango dira laster, eurek hala
eskatuta. 

Txundigarria da Kurtzetxikitik
zenbat gauza ikusten den, herri-
gunetik hain hurbil dagoela kontuan
izanda gainera. Arrasateren ikuspegi
nahiko zabalaz gainera, Leintz baila-
ra eta Aizkorri mendikatea ikusten
dira. 360 gradutan, tontor esangura-
tsu asko bistaratzen dira bertatik:
Aloña, Anboto, Aizkorri, Udalatx...
Gailur horien izenekin informazio
panela jartzeko asmoa dute. 

Herriaren eboluzioa ulertzeko
gune egokia
Paisaiarekin batera, Arrasateko
inguruaren bilakaera ulertzeko auke-
ra aproposa eskaintzen du Kurtze-
txikik: nekazaritzako lurrak zelan
hartu dituen industriak, pinuak
ingurunean daukan lekua, haranen
banaketa... 

Kurtzetxikikoa ikuspegi egokia
da horiek guztiak hautemateko.
Horregatik, udaleko eta Besaideko
ordezkariek inguruak hezkuntzan
izan dezakeen balioa nabarmendu
dute. Normalean, ikastetxeek Arra-
satetik kanpora edo erdigunetik

aldenduta dagoen Udala auzora egi-
ten dituzte txangoak; haatik, askoz
gertuago dagoen Kurtzetxiki herri-
ko natura-ondareaz jabetzeko leku
egokia izan daiteke. 

Beste ibilbide batzuk
Kurtzetxikikoez gainera, hemendik
aurrera Arrasateko beste bide
batzuk berreskuratzeko asmoa dute
udalak eta Besaide mendizale elkar-
teak. Aitor Zubiagak azaldu duenez,
mendizale elkarteko arduretako bat
ibilbide zaharrak dira. “Herri bide
direnak herri egiteko bide izan dai-
tezke”. 

Besaidekoek udalera 2010ean jo
zuten lehenengoz, bide horiek
berreskuratzeko proposamenarekin.
Udala bide publikoen inbentarioa
egiten ibili da azken urteotan, eta
horrek ere lagunduko du hemendik
aurrera haiek berreskuratzen.
Asmoa Arrasateko auzoak batu eta
herriaren bueltan eraztun bat egitea
da. Horrekin batera, herri-gunetik
auzo guztietarako herri bideak
berreskuratu gura dituzte, sarea gur-
pil forman osatzeko. n

Bedoña (goiko ezkerreko argazkian)
ondoen kontserbatutako Arrasateko
landa auzoetako bat da, eta ikusteko
moduko gauza asko du, besteak beste
Koldobika Jauregi eskultoreak
egindako dragoia (eskuman). Beheko
argazkian, Kurtzetxikiko gailurra.


