
Ezaugarriak: 17,74 km /  675 m desnivel / 5 h 30’

Deskripzioa: Arabako gailur entzutetsuenetako batean koka-
tzen gaituen ibilbide luzea da, Toloño mendia alegia; bertan 
Aingeruen Andre Mariaren santutegiaren eta bere bi izozte-
gien hondar ederrak azpimarratzekoak dira. Pagadi ezpeldun 
ikaragarriak, erkameztiak, larre menditar bukolikoak, bide 
zaharrak, harkaitz ederrak eta bista panoramiko apartek 
mendi-ibilbide interesgarri hau osatzen dute.
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erakargarri eta ezkutu honetan. Gune zehatz batean, landaredia 
itxiagoa denean, ibilbideak amildegia utziko du 7  670m/3,65km/
alt 915m- brastakoan ezkerretara igotzeko baso gaztearen artetik 
zeharka joanez. 100 metrora nahiko markaturik dagoen beste zidor 
batekin elkartuko da gure bidea eta zidor horretatik jarraitu behar 
da eskuinetara tarte batean zelaian ibiliz, Bonbalatxi mendiaren hai-
tz ikaragarriak aurrean direla.

Azkenean eta metalezko hesi baten ondoan, Ribas mendatetik da-
torren sendotutako pista batekin lotzen da 8  280m/3,93km/alt 
955m-. Gure ibilbideak leunki eskuinetara igotzen den pistatik ja-
rraitzen du, eta Ribas de Teresotik Toloñoko Aingeruen Andre Maria-
ren santutegiraino ere igotzen duen beste zidor batekin bateratzen 
da. Peña Colorada harkaitza, Atxabal, Cocinas, San Leon mendiak, 
eta Toloño mendilerroaren gainerakoak, eskuinetara nabarmentzen 
dira zeharka igo eta azkenean pinu-sail bat pasatzen den bitartean. 
Bidea muino batera iritsi eta jaisten hasten da. 200 metrora pis-
ta utzi behar da, Rivas de Teresotik seinaleztatutako ibilbidea 
bezala, eta ezkerretara bide zahar batetik jarraitu behar da 9   
1.300m/5,23km/alt1.025m-, harrien mugarri baten eta gezidun 
poste baten bidez ongi seinaleztatutakoa, “Fraideen Bidea” bezala 
ezagutzen dena; bide hori Bonbalatxi mendiaren hegaletik doa ez-
peldun pagadi erakargarri baten azpitik. Biragune bat egitean ibar 
batean sartuko gara eta bertan pagadiaren azpitik igotzen jarraituko 
dugu. Eskuinetara urkien eta lertxunen zuhaizti argaldun larre bat 
dago. Ondoren bidea larre menditar zabal batean azalduko da 10 
870m/6,10km/alt 1.110m-; bertan gora egin behar da norabide bera 
jarraituz (MHM) bide zehatzik gabe baina harrizko mugarriekin. 

Goreneko zatira heltzean, harridun bide leun batean 11  
80m/6,18km/alt 1.135m, ezkerretara Bonbalatxi haitzera doan zido-
rra utzi behar da, mugarrien bidez markaturikoa, eta mugarrien bi-
dez ere seinaleztatutako eta Iparraldeko norabidean basoan sartzen 
den zidorretik jarraitu behar da. Gutxira argigune txiki bat agertzen 
da eta bertatik Toloño mendiaren harkaitz harritsuak ikus daitezke 
eskuinetara. Tontorretik hurbil gailurra alderik alde zeharkatzen 
duen zuloa ikus daiteke, Peña del Agujero deiturikoa. Ondoren pa-
gadi eder bat zeharkatuko dugu eta gero lursail irekira aterako gara 
“La Pieza del Nabo”ko larreen kubeta zabala inguratuz, bertan, ibil-
gailuen gurpil-arrasto batzuk gurutzatuko ditugu muino zabalaren 
eskuinetarantz igoz.

Haranaren gorengo bazterrean pagadi gazte batean sartuko gara, 
Salsipuedes muinotik gertu, bertan gailurretik Bonbalatxirantz 
doan zidorra ezkerretik lotzen da 12 590m/6,77km/alt 1.140m-. 
Bide zaharrak, tarteka galtzada dena, eskuinetara igoera jarraitzen 
du pagadiaren azpitik edertasun handiko inguruan. Kordalaren zati-
rik gorenean pagadia ireki eta zidorra zeharka joango da ezpel-sas-
traken artetik beste zidor batekin lotzen duen lursail ireki batera 
iritsi arte 13 550m/7,32km/alt 1.200m- Ezkerretara Peña de Leon 

azaltzen da hurbil oso modu erakargarrian. Gure ibilbideak eskui-
netara jarraituko du ipuru harrestarien artetik muino zabal bat ze-
harkatzen duen zidorretik, biragune batzuk eginez igotzen den gain 
harritsu bati aurre emateko. 

Azkenik Toloño mendiguneko bigarren mailako tontor bate-
ra iritsiko gara, erpin geodesiko batez koroaturik dagoena 14 
410m/7,73km/alt 1.264m- eta sekulako bista panoramikoa duena: 
hegoaldean Arabako Errioxa, mahastien lauki irregularrak eta mui-
noetan altxatutako herriak ditu, eta meandro zabalak egiten dituen 
ibai handia dago; iparraldean, baso mardulek estaliriko gailur txikien 
ugaritasunak Arabako Mendien paisaia osatzen du; lehen planoan, 
larrearen beste aldean, isolaturiko mugarri handiak azaltzen dira, 
eta beren oinetan Toloñoko santutegi zaharraren hondarrak daude. 
Ibilbidea gailurretik zehar joanez jarraituko dugu mendebalderantz 
gertuko muino batera iritsi arte, bertatik zidor batek igoeraren azken 
zatirantz eramango gaitu.

Orain harkaitzetik gora doan bidezidor laburra hartzea baino ez zai-
gu falta eta horrek Toloño mendiaren tontor nagusira eramango 
gaitu 15 330m/8,06km/alt 1.276m-. Zerua oskarbi dagoen egune-
tan sekulako bista panoramikoa ikus daiteke: iparraldeko alderdia-
ren orografia mardul eta maldatsuak Ebro bihurgunetsuaren ibar 
zabalarekin kontrastatzen du. Urruti Demandako mendilerroak San 
Lorenzorekin zeruertza ixten du gailur nagusi gisa eta ekialderantz, 
jada urruti, Moncayo ikusten da. 

Ibilbidea jarraituz azken 50 metro atzera egingo dugu eta hasieran 
HM norabidean jaisten den eta oso zehatza ez den zidorretik jarrai-
tuko dugu, Errioxarantz. Hortik Toloñoko Aingeruen Andre Mariaren 
santutegiaren hondakinak ikus daitezke, eta bertarantz ibiliko gara 
larre zabalak zeharkatuz. Santutegiaren atzean Peña del Castillo 
azaltzen da.

Antzinako monasterioaren oinaldean 1.678 eta 1.705 urteetan erai-
kitako eta inguruko herriak izotzez hornitzen zituzten bi izoztegie-
tako bat aurkituko dugu. Bestea, hobe zainduta dagoena, Bastidara 
jaisten den bidetik hurbil kokatzen da. Toloñoko Aingeruen Andre 
Mariaren santutegiaren hondar 16 500m/8,56km/alt 1.200m- 
minduek bisitariei ederki apaindutako eta erorketari miraria izango 
balitz bezala eusten dion abside izugarri baten hondakinak erakus-
ten dizkiete. Monasterioan monjeak bizi izan ziren Erdi Arotik. Jero-
nimotarren elkarte batek jadanik XV. mendean utzi egin zuen klima 
gogorra zelako.  Beste monje batzuk bizi izan ziren geroago eta XVIII. 
mendera arte zaindu zituzten izoztegiak. Jaiak eta erromeriak egiten 
ziren eta behiak eta txahalak ere borrokatzen ziren. 1835. urtean 
suak hartu zuen lehenengo gerra karlistan. Orduan Bastidako parro-
kiako Ama Birjinaren irudia lekuz aldatu zuten. 

Hondarrak atzean utzi eta HM norabidean gora doan zidor batetik 
jarraituko dugu, Peña del Castilloren azpiko larrea luzetara zehar-
katuz, eta berriz ere Rivas de Teresoren zidorrarekin bat eginez. 
Amaierara heltzean, ataka zabal bat igaro ondoren, bidea eskui-
netara jaisten da pagadi eder batean sartuz 17 580m/9,14km/
alt 1.205m-. Haitzen artean pasabidea bilatuz doa aurrera eta 
amaierarantz Zazpiturriko hondaturiko iturri baten ondotik iga-
rotzen da.  Basotik irtetean Zazpiturriko larre bukolikoetara ate-
rako gara, bertan ganadua aske bazkatzen da. Iturri – askarantz 
18 720m/9,86km/alt 1.085m- joango gara eta larrea zeharkatzen 
duen pista hartuko dugu eskuinetara (E). Inguru hori Arabako ede-
rrenetakoa da, larre berdeen gainean pagadi trinkotik ateratzen di-
ren Toloñoko harkaitzak azaltzen dira. Hortik gutxira “La Pieza del 
Nabo”ko larreetarantz gora doazen gurpil-arrastoak utziko dira. 

Pista lertxunen zuhaizti bat pasatuz jaitsi egiten da berriz ere pa-
gadian sartu aurretik. Jarraian pista bat saihestu behar da 19  
880m/10,74km/alt 1.040m-, Bonbalatxi larreetatik igotzen dena 
erkametzen zuhaizti bat eta ondoren lertxunen beste zuhaizti bat 
gurutzatzeko. Ezkerretara Artikuatxako amildegi aldapatsua ager-
tzen da. 

Pagadian zehar tarte luze batean ibili ondoren iturri-aska baten on-
dotik pasatuko gara eta 100 metro aurrerago 9. puntura iritsiko gara, 
lehenago Fraideen Bidea hartu dugun lekua 20  2.060m/12,80km/
alt 1.025m-. Hemen pista utziko dugu ezkerreko bidetik jarraitzeko 
(E), pagaditik astiro jaisten dena. Baso-bananketa izan duen pista 
ireki bat gurutzatuko dugu pagadia ordezkatzen duen larizio pinuen 
aterrazatutako sailen baratze-alor batetik aurrera jarraitzeko.

Pinudia igarota argigune txiki bat duen mendi-bizkar batera hel-
duko gara 21 490m/13,29km/alt 1.000m- , bertan erkametz gaz-
teak, arteak, pagoak eta elorri zuriak hazten dira. Jaitsiera ezkerreta-
ra jarraitzen da bizkarraren gune garaiaren ondotik ezpeldun pagadi 
eder batean sartuz. Zidorra oso lausoa da tarte honetan, beraz, mu-
garriei eta markei arreta jarri behar zaie.

Bidea pagaditik ateratzen da Alto los Casalesen, honek Urizaharra, 
Lotza, Gasteizko Mendiak eta Toloño mendilerroaren bista pano-
ramiko zabalak ditu. Zidor bihurriak jaisten jarraitzen du bizkarre-
tik eta gero gain baten eskuineko hegaletik, landarediaren artetik 
aurrera eginez; hemendik hasita pagadi izatetik arte eta erkametz 
gazteen baso mediterraneoa izatera aldatzen da modu drastikoan, 
baita pinuen, ipuruen, ezpelen, gorostien eta kotoneasterren baso 
izatera ere.

Zazpiturriko larreetan ganadua bazkatzen

Tarteka harriak eta arteak dituen larrea duen muino zabal baten 
ondora 22 880m/14,17km/alt 950m- iristean ibilbideak eskuinetara 
biratzen du larrean ondo zehaztuta ez dagoen bidetik baina ondo 
markatuta dagoena amildegian sartzean; amildegian basoa askota-
rikoa da eta ezpelak benetako tunelak sortzen ditu. Tamaina handiko 
erkametz-multzo batek elorri zuridun pagadiari ematen dio bidea. 
Hurrengo desbideratzean 5. puntuan hartutako bidea banantzen 
da eskuinetara 23 880m/15,05km/alt 810m-; hemen aurrera ja-
rraitu behar da 4. puntuko gertuko alanbre-hesirantz, basotik behin 
betiko irteteko eta jadanik ezagutzen dugun bidetik jarraitzeko gu-
rutzatzen dena.
Errotako amildegiko erreka zeharkatzen da eta metro gutxira es-
kuinetara pista bat utzi (3. puntua) eta aurrera jarraitu behar da  
24 670m/15,72km/alt 760m-. Muino leun bat igaro ondoren, jada-
nik gertu, Urizaharra azaltzen da, ezkerretara Pagoeta dagoela. 2. 
puntuko pistarekin bat egitean eskuinetara jarraitu behar da 25 
1.360m/17,08km/alt 735m- eta 100 metro eskasera utzi egin behar 
da ezkerretara hasten dena hartzeko.

Erreka txiki bat gurutzatu behar da eta ondoren Urizaharra-Zam-
brana errepidea (1. puntua) 26 390m/17,47km/alt 730m-, aurreko 
bidetik jarraitzeko eta, ortuen hormen artetik, Urizaharrako harre-
sien hegoaldeko portalean azalduko gara berriz ere, iturri-askaren 
ondoan. Hortik igaro ondoren Foruen plazara helduko gara 27 . 
270m/17,74km/alt. 750m.

URIZAHARRA. Foruen plaza, bertan nabarmentzen den Jasokundea-
ren Ama Birjinaren eliza, XVI. mendeko obra eta elementu erroma-
nikoduna, bere portada aipagarria nabarmentzen da. Ramirez fami-
liaren armarria duen jauretxea, herriko etxe apal bat eta aurrealde 
erakargarriak dituen mediku-etxea ere aipatzekoak dira. Horren 
ondoan antzinako harresiaren hegoaldeko portale ederra zabaltzen 
da; harresia gurutzatu egin behar da, bi kubo zilindriko handik eta 
matakan batek babesten dutena. Harresia igaro ondoren, iturri-as-
karen ondoan, aurrera doazen bi bideetatik eskuinekoa jarraituko du 
ibilbideak, hiribilduan dauden aire zabaleko erakusketa etnografiko 
baten ondotik igaroz, eta hormen bidez itxitako ortuen artetik pa-
satuko da.

Zanbranara doan errepidera iristean, gurutzatu egin behar da - 
1  330m/alt 735m- aurreko pistatik jarraitzeko. Erreka xume bat 

zeharkatu eta, beste pista batekin bat egitean, eskuinetara biratu 
behar da. Hortik gutxira pista hori utziko dugu ezkerretara doan 
beste batetik jarraitzeko (HHM) 2  400m/0,73km/alt 730m- men-
dilerrorako norabidean. Laboreen artetik egingo dugu aurrera Uriza-
harrako eta Pagoetako irudi polita atzean utziz; Moraza mendia ere 
ikusten da, beste ibilbide baten helburua dena. Pistak eskuinetara 
biratzen du (MHM) basora hurbilduz, eta bertan Bonbalatxi men-
diaren harkaitzak azaltzen dira. Bidea bitan adarkatzen denean, 
aurrera jarraituko dugu 3  1.340m/2,07km/alt 760m- metro gu-
txira Errotako amildegiaren erreka gurutzatuz. Zorua belartsuago 
bihurtzen da alanbre-hesi batekiko paralelo lursailen artetik igotzen 
doan neurrian.

Basoan sartzean hesi bat zeharkatu eta aurrera jarraitu behar da.  
4  550m/2,62km/alt 795m- Zertxobait aurrerago bidea utzi behar 

da 5  130m/2,75km/alt 810m- eta hori itzulerarako erabiliko dena 
izango da; ezkerretara jarraitzen duen eta hain markatuta ez dagoen 
beste bat hartuko dugu. Pagadia da nagusi lertxunak, erkametzak, 
astigarrak, hurritzak eta ezkiak ere hazten diren askotariko basoan. 
Ibilbideak ibar batera iristean ezkerretara biratzen du, HE norabi-
dean; ondoren zeharkatu 6  230m/2,98km/alt 810m- eta aurkako 
hegaletik igo behar da hegoaldeko norabidean. Ia definiturik ez da-
goen zidor batean gora egin behar da, ibarraren norabidea jarraituz 
gora doan neurrian handiagotzen dena; ibar hori eskuinetara nahiko 
behean geratzen da.

Jadanik gehiago markatuta dagoen bidetik joanez amildegiare-
kin egingo dugu bat berriz ere, eta bertatik leunki igoz jarraituko 
dugu. Erkametzak, arteak eta ezpelak dira pagadiaren lagun tarte 
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