Basora heltzean, metalezko ate handi bat zeharkatu 13
1.110m/6,60km/alt 830m- behar da eta 20 metrora bidea utziko
dugu eskuinera biratu, IM norabidean, erkameztiaren artetik argigune luzanga bat jarraituz, eta landarediaren arteko pasabide batetik
Barojarantz jaisteko, basoko ibilaldi atsegin bat eginez.

PR-A 76
URIZAHARRA - BAROJA

Ezaugarriak: 11,42 km / Desnibela 325 m / 3 h 25’
Deskripzioa: Arabako mendien hiribildu interesgarrienetako
bat erakusten digun ibilbide erraza da: Peñacerrada-Urizaharra; eraikin aipagarriak gordetzen ditu, eliza ederra eta bere
harresiek gotortutako portala azpimarratzen dira. Ibilbideak
gizatiartutako paisaietatik eta basoetatik eramango gaitu
Peña Huecako Erdi Aro goiztiarreko haitzuloetako ermitategia
erakutsiz, hiru koba artifizialek eta haitzean zulatutako hilobiek osatutakoa.Urizaharrako gotorlekuko hondarrak ere ikusiko ditugu, Gazteluaren goialdean dagoena, baita Urizaharra
herrixka primitiboaren kokalekua ere; orain herrixka horretatik elizaren hondakin batzuk baino ez dira geratzen.
PEÑACERRADA-URIZAHARRA, Fray Jacinto plaza. Errioxa kaletik
jaitsi, zaharberritutako jaunen etxetzar eder batetik igaroz, eta Pilategi kaletik jarraitu behar da, errepidean amaitzen dena; errepidean
ezkerretara jarraitu behar da.
Errepideak ferra-bihurgunea egiten duenean eskuinetara hasten
den errepidetik joango gara 1 240m/alt 735m-. Lotza herria
urruti ikusten da, hegal-erdi baten kokatutakoa. Ezkerretara Urizaharra erdigune primitiboa kokatu zeneko haitza ikusten da. Errepideak ezkerretara bihurgune bat egiten du eskuinetara pista bat
utziz, bertatik PR-A 77 “Urizaharra-Las Rasas” ibilbidea banantzen
da. Ondoren Inglares ibaia zeharkatu behar da, hemen emari txikia
duena, eta udan gehienbat lehor egoten dena.
Ondorengo bihurgunean eskuinetara errepidea utziko dugu
ezkerretara igotzen den pistatik jarraitzeko 2 520m/760m/alt
720m-. Bideak Santiama amildegirantz eramango gaitu, karraskal
mardulez eta erkametzez estalitako goragune harritsu biren artean
azaltzen dena eta bertan sartuko gara metalezko ate handi bat
zeharkatu ondoren 3 430m/1,19km/alt 735m-. Pista gora doan
neurrian amildegia irekiz doa. Burdinazko bigarren ataka txiki bat
4 540m/1,73km/alt 765m- zeharkatuko dugu aska baten ondotik eskuineko hegaletik igotzen jarraitzeko, eta amildegia utziko
dugu. Hegalaren erdian, pistak ureztatzeko urmael artifizial handi bat inguratzen du ezkerretik 5 410m/2,14km/alt 805m- igoera
HE norabidean jarraituz bigarren urmael handi batera iritsi arte,
bertan eskuinetara igotzen den bide bat saihestu behar da 6
730m/2,87km/alt 855m-, eta norabide horrek Lotzara eramango
gaitu, inguratzen duen pistatik jarraituz. Inguratu ondoren beste
bidegurutze bat agertuko da. 7 300m/3,17km/alt 855m- Aurrean
bide bat utzita, eskuinetara igotzen den bidetik jarraitu behar da,

Baroja
erkamezti-ipurudi ireki bat zeharkatuz. Goialdean ibilbidea berdindu
egiten da eta inguruko mendien bista panoramiko zabala ikus daiteke, Moraza eta Toloño mendilerroa.
Bideak Los Picoseko irtenune harritsu eta malkartsuak goialdetik zeharkatzen ditu, arteak dituztenak, eta La Peladaren gainaldera hurbilduz doa, erpin geodesiko batez koroatuta dagoena, eta eskuinetik
inguratzen da. Trebiñu lurraldearen eta horren atze-oihal gisa dauden
Gasteizko mendien bista eskaintzen duen muino belartsu zabal bat
igaro ondoren erkamezti batetik jaisten hasten da Lotza-Baroja pistarekin bateratu arte 8 780m/3,95km/alt 870m-; bertatik ezkerretara
jarraitu behar da IIE norabidean tarte horretan PR-A 77 “Peñacerrada
– Las Rasas” ibilbidearekin lotuz. Erliebe uhindu batetik egingo dugu
aurrera laboreen eta basoko atalen artetik.
Tarte luze baten amaieran, eta markatutako bihurgune baten parean,
ibar batean, eskuinetara bide bat utzi behar da. 9 990m/4,94km/alt
835m. Desbideratze hori pasatu eta gutxira, eta aldapa bat gainditu
ondoren, larre baten ertzean bidegurutze bat duen goragune zabal
10 230m/5,17km/alt 845m- batera iritsiko gara, Aimaren mugan.
Gune horretan PR-A 77 ibilbidea eskuineko pistatik bananduko da
Lañorako norabidean, gure ibilbideak, aldiz, ezkerreko bide belartsutik
jarraituko du. Bide honen hasieran Peña Huecako zenobioa dagoen
lekua kokatzen da. Hiru koba artifizialek osatutako Erdi Aro goiztiarreko ermitategia da. Ikusten zen lehenengoa Peña El Campanario da,
orain arte deigarriena, irtenune bateko monolito baten kokatutako,
eta duela gutxi eraitsi dena.

Azkenik, bide zaharra metalezko ate handi baten ondoko pista batean amaitzen da 14 620m/7,22km/alt 735m. Ate hori gurutzatu,
eta Lotza-Baroja pistarekin elkartu ondoren, Barojan sartuko gara,
XVI. mendeko San Martin eliza ederra nabarmentzen den herrian.
Plaza txiki 15 350m/7,57km/alt 710m- moduko batera heltzean,
hainbat kale-buru gurutzatzen diren tokian, ezkerretara biratuko
dugu, MIM norabidean, egurrezko eta adreiluzko armazoia duen
etxe baten bazterrean. Aurki zorua hartxintxarrezko bihurtuko da.
Eskuinetara, haranean urruti, Zumentuko elizaren kanpai-horma
ikusten da, Arabako herri txikienetako bat.
Pistak, oso naturalizatuta dagoena, metalezko ataka bat zeharkatzen du 16 350m/7,92km/alt 725m- eta, eskuinetara jaisten den
beste bide belartsu bat alanbre-hesi baten ondoan utziz, erkamezti
eder batean sartuko gara. Ondoren artadia nagusitzen da ur-biltegi baten ondoko bidegurutze batera heltzen den heinean 17
230m/8,15km/alt 735m. Ezkerretara jarraitu behar da, Zumentura
doan eskuineko bidea utziz, eta edertasun handiko toki batetik igo
behar da ipuruen oihanpedun karraskal-erkameztiaren azpitik.
Aurrerago basoa ireki eta bidea ferra-bihurgune baten ondoko pista baten amaitzen da 18 350m/8,50km/alt 765m-. Bertatik igotzen
jarraituko dugu La Dehesa ingurua zeharkatuz artadi-erkamezti ireki batetik. Aurki beste bihurgune bat azalduko da, 19 210m/8,71km/
alt 780m eta eskuinetara jarraitu behar da lursail irekiago batetik.
Bidea muinoan gora leunki igotzen da alanbre-sare batez mugaturiko muino batera 20 300m/9,01km/alt 800m- iritsi arte. Bidea
utzi behar da ezkerrera jotzeko eta usazain postu baten ezkerretara
kokaturiko hesi bateko pasabiderantz joateko. Hesia igaro ondoren
basoan sartuko gara eta ezkerretara biratuko dugu, ganaduen bidexka ahul bat jarraitzeko. 50 metrora, eta beste ehiza-postu batera
heldu baino lehen, eskuinetara biratu behar da. Bigurria menditik
hegalaren erdian zuhaiztiaren arteko zidorrak egiten dituen sigi-sagak jarraituz egin behar da aurrera.

Oinarrian eta inguruan haitzean zizelkatutako hainbat hilobi daude.
Inguruetan, zidor mehe bat jarraituz, tamaina txikiko bigarren barrunbe bat aurkituko dugu, El Horno izenekoa. Baina kobarik ikusgarriena,
Peña Hueca 11 , 75 metrora dagoen irtenune harritsu baten oinarrian
dago kokatuta. Bi alboetan bi edikulu eta hormetan grabatuak dituen
gela handi bat da, nahiz eta bertan behera utzi izanak eta bandalismoak hondatuta utzi.
Berriz ere bide belartsura itzuliko gara bertatik jarraitzeko ipurudien
artetik bizkar batzuetan zehar joanez. Beste bide batek gurea gurutzatzen du, baina aurrera jarraitu behar da 12 320m/5,49km/alt
835m- laboreen artetik eta eskuinetik inguratu behar den bizkar baterantz, Trebiñuren zati handi baten bistak eskainiz. Lursail bat igaro
behar da erkametzen unada baterantz joateko. La Pelada muinoen
soslai konikoa ezkerretara ikus daiteke, Santiama haranaren beste
aldean. Berriz ere labore-lursail zabalak zeharkatu behar dira Moraza mendia aurrean dugula.

Peña Hueca kobaren barrualdea

Mendiko uso-belar
Basoa irekitzen denean Castilloren gainaren bista eskaintzen du,
gure aurrean ikus daitekeena eta Erdi Aroko gotorleku baten kokalekua izan zena. Muinora 21 850 m/9,86km/alt 790m- jaitsi behar
da El Castillo mendian gora egiten hasteko, ipuruen artetik aurki
altura hartzen duen ganaduen bidezidor bat jarraituz. Metro gutxira
igotzeari utzi eta ezkerretara biratzen duen 22 50 m/9,91km/alt
800m- eta Castilloren gaina inguratzen duen bide zaharrera garamatzan zidorretik jarraituko dugu.
SAIHESBIDEA Desbideratze honetan Urizaharrako gaztelua babestu eta inguratzen zuen antzinako zuloaren hondakinetara
iritsi arte igotzen jarraitzeko aukera dago; igoera amaitzean
gaztelu horren aztarnak antzeman daitezke 22A , baina gaur
egun landaredi trinkoak nolabait ezkutatu egiten du. Gorenetik ezkerretara jarraitu, gaztelua atzean utziz, eta gure ibilaldia
zehaztu gabeko H norabiderantz bideratu behar da. Larreen eta
ipurudien artetik tontor belartsu bat zeharkatuko dugu da Urizaharrako Ama Birjinaren antzinako baselizaren hondakinetara
iritsi arte.
Bide zaharraren ibilbideak Lotza herriaren eta Toloño mendilerro malkartsuaren bista panoramiko ederra eskaintzen duen hegal
batean utziko gaitu. Tarteka ipuru handiak dituzten larre berdeen
artean Urizaharrako Ama Birjinaren antzinako baselizaren hondakinak 23 330m/10,24km/alt 795m- aurkituko ditugu, egurrezko
gurutze handi batez azkendutakoak, bere oroipenean. Inguruetan
antzinako herriaren hondakin gehiago ikus daitezke eta, haitzen ertzera hurbilduz gero, Urizaharra hiribilduaren bista ederra. Baselizaren hondakinak dauden tokitik, eta aurrean Moraza mendia dugula,
M norabidean joan behar gara geroz eta nabariagoa egiten den eta
eskuinean ipuruz eta erkametzez eta ezkerrean arteez estalitako ibarrean sartzen den bide zahar belartsu batekin bat egin arte.
Bidea azkar jaisten da Urizaharrara norabidean bihurgune bat
eginez. Ondoren hesi bat zeharkatu eta azkenean errepidera 24
740m/10,98km/alt 710m- iritsiko gara, eta bertan ezkerretara jarraituko dugu. Inglares ibaia zeharkatu eta errota-okindegia (egur-labearekin ogi bikainak egiten dituzte eta errotak funtzionatzeko erabiltzen duten sorburu eder bat dute) eta Landetxea igaro ondoren,
errepidearen beste aldera doan harmailaditik jarraitu behar da la
Cuesta paseotik gora egiteko, nekazaritza-lanabesekin aire zabaleko
hainbat erakusketa etnografikotik zehar goazen bitartean berriz ere
Fray Jacinto Plazara iritsi arte. 25 440m/11,42km/alt 765m.
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