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Mendi arteko
kontakizuna
Aralar, Urbasa eta Andia mendilerroek babestua, Nafarroako
ipar-mendebaldean, Sakana bailara ederra aurkitzen da.
Korridore luzea, larre berdez, haritzez eta pagoz beterik
ageri da Burunda-Arakil ibaiaren bi aldeetan.
Eskualdearen erdian ageri da beronen sinbolo bihurtua
den Beriain edo San Donato mendia, mendilerroko
punturik altuenean kokaturik, eremu atlantikoaren eta
mediterraneoaren arteko muga bioklimatikoa eta kulturala
finkatzen du. Biaizpek, Erga mendiak eta Oskiako
pasabideak bailara ixten dute ekialdean; mendebaldean,
Arabako lautadari irekitzen zaizkio ateak eta Gipuzkoara
begira jarrita, Aratz-Aitzkorri parke naturala dugu.
Kokapen geografiko pribilegiatua du Sakanak, Iruñea
eta Gasteiz arteko bide erdian kokatua; Bilbo, Miarritze,
Donostia edota Logroño ordu beteko distantziara daude.
Horri eskerrak, antzinatik gaur egun arte, komunikaziorako
gune garrantzitsu bilakatu da eskualdea. Zamartzeko
monasterioan egindako indusketa arkeologikoek erakusten
dute adibidez, Bordele-Astorga galtzada erromatarra
igarotzen zela Sakanatik I. eta II. mendeetan eta
Donejakueko bide primitiboa ere hemendik zihoala.
Mendebaldetik ekialdera gurutzatzen duen Burunda-Arakil
ibaiaren bi ertzeetara 30 herri aurkitzen dira, duela urte gutxi
arte Burunda, Aranatz, Ergoiena eta Arakilgo eskualdetan
banatzen zirenak.
Sakanako herrixketako karriketan buelta bat emanez
gero, iturri, plaza, eliza, lorez beteriko balkoi eta XVIII.
mendeko etxe armarridun ugari ikusi ahal izango ditu
bisitariak. Etxetzar hauetako gehienak mandazainek eginiko
merkataritza trukeek ekarritako garapen ekonomikoari
esker egin ahal izan ziren.
Altsasura trenbidea heltzean industrializazioa hauspotu
zen eta herri batzuk asko hazi ziren, hala ere, bere xarma
eta paisaia zoragarriak gordetzen jakin dute. Bizi-bizirik
mantendu dira, besteak, beste, arkitektura itzela, antzinako
tradizioak eta euskara Europa mendebaldeko hizkuntzarik
zaharrena, Neolitotik datorrena.
Zuzendaria: Iker Manterola.
Koordinazioa: Enara Insausti.
Testuak: Beatriz de la Vega.
Itzulpenak: Juan de la Vega eta Enara Insausti.
Diseinua eta Maketazioa: Olatz Aldasoro eta Xabier Unanua
Argazkiak: Hainbat pertsonak eta elkartek utzitakoak, tartean,
“Nafarroako Erresuma” Turismo Artxiboak utzitakoak.

Azala - Sakana - Joseba Arlegi
Momotxorroa - Patxi Uriz
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Ehun urtetik
gora dituzten
haritzez eta
pagoz beteriko
baso erraldoia
da Sakana

Baso atlantiko eder hauek benetako harribitxiak
dira, gure arbasoek babestu eta errespetaturiko
ondare aparta, basoak ziren arbasoen
munduaren jatorria eta biziraupenerako
oinarria. Pertsonen esku hartzearekin eratutako
eta landutako gune zabalak, Sakanako herri
guztietan ikusi daitekeen bezala. Familia
bakoitzak gaztainondo bat izan ohi zuen,
eta norbaitek zuhaitz bat botatzen bazuen,
horretarako baimena eskatzeaz gain, beste bat
landatzen zuen. Zuhaitz landaketak egiteko,
mintegietan, lursail karratu batzuetan,
landatzen zituzten kimak. Hauen inguruan,
lurrez egindako hesi txiki batzuek zeuden,
landare txikiak libre zebiltzan abereengandik
babesten zituztenak. Haritz hostoak eta ezkurra
ekoizteko garbiketak egiten ziren. Izan ere,
berebiziko garrantzia zuen ezkurrak txerriak
hezteko garaian.

Gure

Gaur egun basoak horren ongi mantenduak
egoteko arrazoi nagusietako bat, daukaten
izaera publikoa datza. 1516tik, Burundako
Ordenantzetan informazio zabala dugu hainbat
kudeaketaren inguruan, besteak, beste, abere
eta baso-ustiapenak, burdinolak, zeramikak,
errotak edota otso-zuloak.
Txondorrak eta kare-harrobiak eraikitzen
zituzten, eta egur ugari erabiltzen zuten
eraikuntzarako; itsasontzien kasuan, hamarkada
osoak ematen zituzten ontziaren pieza zehatzak
lortzeko. Gure mendiak mandazainen bide,
kontrabandisten babesleku eta senda-belarren
erreserba oparoa izan ziren. Emakume
sendalariek belarrak erabiliz sendatzen zuten,
praktika hauek debekatuak eta zigortuak izan
arte.

Basoak
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San Pedro · Kiki Asensio

Basoa mendietan
hasi eta mendimagalean behera
jaisten da larre
eta herriekin
elkartu arte

Esparru espiritual eta sakratua, mitologia,
politika eta antzinako erlijioak jaio ziren
bertan. Lehenengo tenpluak zuhaitz
erraldoiak izan ziren, eta hauen azpian,
botoa ematen zen emaniko hitzari balioa
emanez. Hemen bizi ziren, Basajaun, basoen
zaindaria; lamiak, ahate oinak zituzten
eta erreketan orrazten ziren emakumeak,
Jentilak edo Mairuak, biztanle zaharrenak,
cromlechak eraikitzen zituztenak; eta Basoko
Mari, basoko anderea, edo Aizkorriko
Dama, Amalurraren arketipo eta ikurra.
Hariztiak baso aberatsak dira oso, espezie
ugarik gotorleku dute, haginak, hartziak,
lizarrak, hurritzak, gaztainondoak, gorostiak
edota elorriak, aniztasun mikologiko
aparta ahaztu gabe. Zer esan, bertan bizi
diren hegazti motei buruz: amilotxak,
kaskabeltzak, garrapoak, txantxangorriak,
okil beltzak, okilak eta txontak. Harraparien
artean, aztorea, gabiraia eta zapelatz arrunta,
harrapakinen atzetik zuhaitzetik zuhaitzera
arintasunez mugitzen diren hegaztiak.
Ugaztunen artean, azpimarragarrienak
azeria, azkonarra, basakatua, basurdea eta
orkatza. Gainera, mikro-ugaztuan franko
dago: saguak, satorrak, lur-saguak eta
satitsuak. Zuhaitzen adaburuetan bizi diren
katagorri eta muxarrak ahaztu gabe.

Urbasa · Kiki Asensio
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Bailaratik miretsi
daitezkeen gailurren
atzealdean mendi
lautada zabal eta
izurtua dago, pagadi
aberats eta larre
amaiezinez beteta;
udan milaka ardi,
behorrak eta behiak
bizitzen dira bertan
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Urbasa - Patxi Uriz

Andia · Baltegi landetxea

Urbasa-Andia
Parke Naturala

Eremu atlantiko eta mediterraneoaren
arteko muga geografiko eta bioklimatiko
naturala, Sakanako baso hezeak Gesalatz eta
Deierriko arte, olibondo eta zerealengandik
bereizi eta batzen ditu aldi berean parke
naturalak.
Harkaitzez, iratzez, lorez eta goroldioz
beteriko paisaiek baso ezin ederragoetan
galtzera gonbidatzen dute bisitaria. Basook
sorginduak dirudite eta balio handiko altxor
arkeologikoa gordetzen dute barrenean.
Parkeko leize sakonetan ezkutatuak,
zuhaitzen artean edota arrasoetan, Nafarroa
osoko giza-okupazioaren zantzu zaharrenak
daude. Honen adibide, Aranzaduiako
bifaza, 100.000 urte dituen ErdiPaleolitikoko aizkora, Nafarroako Museoan
ikus daitekeena. Silex-harrobiak ere bertan
ziren, ehiztariak gure ingurura etortzen ziren
euren tresnak lantzera. Mugarduia inguruan
agertutako chopping tool edo uharri
zizelkatuak, 800.000 urte izan ditzakeela
uste da. Urbasako haitzetatik ateratako
lanabesak Atapuerkan, Asturiaseko eremu
zabal batean eta Landetan agertu izan dira.
Geroago, Neolitikoan, duela 5000 urte
inguru, historiaurreko lehen artzainek euren
hildakoak omentzeko ehunka monumentu
eraiki zituzten mendilerro honetan.
Monumentu gehienak lurperatuta badaude

ere, batzuk oraindik ere ikus daitezke;
besteak beste, Arteko Saro eta La Cañada
trikuharriak Urbasan eta Andian Haitz
Zuriko harrespila, Burdin Arokoa.
Urbasak duen izaera karstikoagatik,
zuloz betea, Gruyère gaztaren egitura
hartzen du parkeak, horri esker ura azkar
iragazten da, leizeak, dolinak, arroilak eta
igarobidek sortuz. Tximuako leizea, lurraren
erraietarainoko jaitsiera bertikala, Lubierri,
Arleze, Lezeaundi eta Kristinoen kobak,
lurpeko mundu zoragarri batera eramaten
gaituztenak, edota Ubabako arroila (Balcón
de Pilatos), Urederrako iturburu ikusgarriari
bide ematen diona. Epaile erromatarraren
izena, gerra zibilean hartu zuen frankistek
bertatik jauzi izan zituzten pertsonak zirela
eta. Otsaportilo ere gai honekin lotua
dagoen sima ezaguna da, fusilatuen omenez
monumentu bat eraikia dago bertan,
gorpuzkinak bertan jarraitzen dutelarik.
Beriain (San Donato) mendia, 1.493
metroko garaierarekin, Sakanako punturik
altuena da Arakilgo igarobidea luzea jarraituz
Txurregi eta Gaztelu mendiekin topo
egingo dugu, eta Oskiako haitzarteraino
iritsi gaitezke. Gailurretik oso hurbil Euskal
Herriko erdigune geografikoa dugu.

Urederra nacedero - Patxi Uriz

Beriain - Jose Luis Imaz
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Aralar
mendizerra

Euskaldunentzat mendi sakratua da Aralar.
Trikuharri ugariren harlauza erraldoien azpian gure
arbasoak daude lurperatuak. Izan ere, Neolitoko
artzainek Europa osoko kontzentrazio megalitiko
handienetako bat bihurtu zituzten mendi hauek
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Aralarko San Migel Santutegia - Gema Arrugaeta

Megalito hauetako batean sortzen den
beste istorio bat, Erroldanen harriarena da,
Atako bailaran kokaturiko harri bertikal
mardula dugu. Batzuen ustez menhir bat
da antropomorfikoa dirudielako. Hilobiestatuatzat jo dute askok, Baskoniako
hilobietako hilarrien kate-ebolutiboaren
lehenengo pieza.
Kondaira
guztien
artean
Goñiko
Teodosiorena da ezagunena. Teodosiok
berak eraiki omen zuen, santuaren izenean,
VII. mendean baseliza txiki bat. Baseliza
hau, mendeen joanarekin, San Miguel de
Excelsiseko santutegia bilakatu zen, Nafarroa
Garaiko espiritualtasun gune aitzinenetakoa.
Ezaguna da XII. mendeko altxor bat duelako:
37 eszena erlijiosorekin esmalteztatutako
erretaula eder bat, Europako esmalte-lan
bikainetakoen artean dagoena.
Mendizerraren topografiaren aniztasunak,
mota guztietako paisaiak bereganatzen
ditu eta naturaz disfrutatzeko leku oso
interesgarria da. Pagadi ikusgarriak,
bazkaleku zabalak, haitzak, trokak, hariztiz
josiriko malda sakonak, ezkiak, gurbeak,
lizarrak eta astigarrak non nahi aurkituko
ditugu. Eta ongi mantentzen diren Albi eta
Artzabal bezalako trikuharriek leku magiko
bihurtzen ditu bazterrak.

Ezin ahaztu ditugu Mailoak, 700 metro
baino gehiagoko mailakatze menditsuak,
eta %50eko maldak dituztenak. Mendiaren
hedadurarik handiena harri trinko izurtuaz
eratua dago, eta gailurrean eremu karstiko
txundigarria dago. Haitzulo, leize, zulo
eta bailara amaiezinak daude bertan,
espeleologoen paradisua. Lurraldearen
erdia baino gehiago Nafarroari dagokio, eta
gainontzekoa Gipuzkoari. Intzako dorrea
mendia da (1.429m) – Irumugarrieta ere
deitua – Aralarko punturik altuena. Putterriko
gailurra ere Aralarko garrantzitsuenetakoa
da. Pagadiz eta haginez beteriko naturaerreserba ikusgarria da.
Aralar mendizerra ohikoa da artzainen eta
jende xehearen kondairetan; Mari jainkosak
bertan bizi zela ziurtatzen zuten askok; subola baten barruan, euskal geografiako beste
haitzulo edo bizitokietara egiten zuen hegan.
Adineko pertsona batzuek Sugar dakarte
gogora, Mariren bikotea, eta Aralarko
herensugearekin lotzen dute zuzenean.
Herensuge hau, beste hainbat dragoi bezala,
San Migelen ezpata-pean erori ziren hilda.

Aralarko Trikuharria

Diotenez, jentilek
Aralarretik ikusi
zuten gudaloste
erromatarra hurbiltzen
ari zela, atzerritarren
gerturatzearekin
berdinen arteko garaia
eta unibertsoarekin
armonian bizitzeko
aroa amaitua zegoela
deitoratu zuten.
Jentilarriko trikuharrira
abiatu ziren guztiak eta
bertan heriotza noiz
iritsiko zain
gelditu ziren

Aralarko erretaula- Larrion y Pimoulier
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Erga
mendia

Gailur honek eskaintzen duen panoramika
ikusgarria da: Aralar eta Andia, Ultzama, Basaburua,
Imotz, Gulina eta Iruñerria. Mendiaren magalean
berriz, Irurtzun. Aginaga eta Aizkorbe herrien arteko
mugan kokaturik bi herrietatik abiatuta, harizti
zoragarriz inguratutako ibilbide aldapatsuak daude.
Gailurretik gertu eta arrano-kabi bat bezala harkaitz
batetik zintzilik, Ergako Trinitatearen baseliza
ageri da. Bertan aurki zitekeen trinitatearen irudia,
XV. mendean hareharrian zizelkatua da eta egun,
Aginagako parrokian egon ohi da. Urtero, ekainaren
15ean, erromeria bat ospatzen da: eliztarrek 13
gurutze eramaten dituzte, horietako bat Sarasatekoa,
XVI. mendekoa. Baseliza honetatik abiatzen da
Kanoien Bidea, XIX. mendeko guda zibiletan
artilleriak sarri erabiltzen zuena. Hortik gertu
Azazizuloko koba dago.

Biaizpe

Oskiako
haitzartea
Arakil ibaiaren gaineko arroila hau, Atondo, Erroz, Otxobi
eta Sarasateko barrutien artean kokatuta dago, era Iruñea
inguratzen duen inguru menditsuaren zati bat da, Iruñerriko
arroa Sakanako bailararekin lotzen du zeharbide estua.
Garaiera baxuko mendikateak hesi bat eratzen du, Arroaren
klima mediterraneoaren eta Sakanako bailarara sartzen diren
aire atlantikoen artean.
Oskiako baseliza, errepideari itsatsita, harkaitzezko orma handi
baten azpian ezkutatzen da.
1512an, Fernando Katolikoak Nafarroaren konkistari ekin
zionean, Nafarroako Erregeak bidalita, erronkariar talde
bertatik igaro zen, Albako dukearen ejertzitoarekin batera
borrokatzeko. Gaztelarrek aurrera egin ahala nafarrak
Iruñerantz jo behar izan zuten.

Eskualdea ipar-ekialdetik isten duten eta Larraun
ibaiaren bi aldeetan ageri diren haitz erraldoiengatik
datorkio Biaizpe izena pasabideari. Testu zaharretan
Aizpea agertzen da, baita Aixitako haitzak izenarekin
ere. Handik gertu izen bera zuen erdi aroko gaztelua
egon izan zen. Bertatik pasatzen dira Putreen
Balkoirako Bidea eta Plazaolaren Bide Berdea, Iruña
eta Donostia lotzen zituen trenbide zaharraren
ibilbidea.
Hemen bertan, eskalada-eskola bat ere bada maila
goreneko bideak osatzen dituena.
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Biaizpe -Joseba Arlegi

Txurregi eta Gaztelu -Joseba Arlegi

Gure Historia

historiaurretik hasita
Aralar eta Urbasako mendietan aurkituriko
aztarna arkeologikoek agerian uzten dute
eremu hauetan aspaldidanik, 500.000
mila urte baino gehiago, populazio gune
garrantzitsuak izan direla.
Koxkobiloko haitzuloan Goi-Paleolitikoko
eta Erdi-Paleolitikoko giza komunitateen
aztarnak aurkitu ziren. 100.000 urte luzez
izakiak Olatzagutiako haitzuloan bizitzen
denboraldi luzeak eman zituzten. Tamalez,
40. hamarkadan, haitzuloa suntsitua
izan zen, harrobi batean eginiko lanak
medio. Kokapen geografikoak ehiza asko
ahalbideratu izan zuela dirudi. Izan ere,
historiaurreko animalien hezur asko agertu
ziren bertan: hipopotamoak, errinozeronte
bilotsuak, leopardoak, hienak, leizeetako
hartzak, etab.
Denboran jauzia emango dugu eta
Neolitikora iritsi (K.a. 4000 urtea). Garai
honetakoa eta Brontze Arokoa dira bailaran
aurkitzen diren trikuharriak. Horietako
batzuk Etxarri Aranazko Trikuharrien
Ibilbidean, Altsasuko Balankalekun eta
Urdiaingo Intsusburun ikus daitezke.
Eskualdean ikerketa eta indusketa gutxi egin
izan diren arren, azkenaldian Burdin Arotik
(800 K.a.) datozen hainbat aurkikuntza
eman dira.
Menditxiki, Ondatz eta
Biokoitzen, adibidez, zeramika indigenak
eta esku-errotak agertu dira. Bikoitzen,
hain zuzen ere, estela-kolekzio eder baten
aztarnak aurkitu dira.
Gure aroko lehen mendeetan, erromatarrek
Bordele-Astorga galtzada tarte garrantzitsu
bat eraiki zuten, ibarra ekialdetik
mendebaldera gurutzatzen zuena, eta Uharte
Arakilen mansio bat eraiki zuten, Aracaeli
izeneko posta-etxea, egun, Zamartzeko
Monastegia dagoen tokian. Hemendik
igarotzen zen ere Donejakueko Jatorrizko
Bidea.
Beste galtzada erromatar bat ere izan
zen garai horietan, ibarra Lizarrarekin
lotzen zuena. San Adriango baselizatik eta
Zunbeltzeko bentatik gertu pasatzen zen.

Egun bertan ikus daitekeen galtzada, berriz,
XIX. mendekoa da.
Erdi Arora iristen ari gara. 1200. urtean
Gaztelako Alfontsok, ordurarte Nafarroako
Erresumari zegozkion Gipuzkoa eta Arabako
lurraldeak bereganatu zituen eta Gaizkileen
muga delakoa eratzen da. Une horretatik
aurrera, ibarreko biztanleek jazarpen
etengabea pairatuko dute bandolero eta
azienda-lapurren eskutik. Hauek muga
gurutzatzen zuten batez ere abereak
lapurtzeko. Banderizoen Guda izenarekin
ezagutu izan zen.
Biztanleriak nabarmen egiten du behera
muga higadura, izurritea eta gudengatik,
eta herriak harresiekin babesten hasten
dira: Uharte Arakilgo, Lakuntzako, Etxarri
Aranazko eta Ziordiko gotorlekuak eratuz.
Biztanle askok alde egiten du eta herrixka
kopurua 80tik 27ra murrizten da.

Izan ziren Gortera iritsitako Sakanako
pertsonaia entzutetsu batzuk, horietako bat
Miguel Martin de Goikoetxea, Goyaren
lagun mina, bere alboan lurperatua
dagoena. Pradoko Museoan Juana Galartza,
Goikoetxearen emaztearen margolan bat
ikus daiteke, Goyak berak eginikoa 1805.
urtean. Goyaren semeetako bat, Javier,
Goikoetxea-Galartzatarren alabaren batekin,
Gumersindarekin, ezkondu zen.
Baina garai latzak itzuli ziren, mende
horretan bertan, Independentzia Gerra
puri-purian zegoen bitartean, Frantziako
ejertzitoak, 50.000 soldadurekin Frantziara
erretiratzen ari zela, bailara suntsitu zuen.
Karlistadak ere hasi ziren, lehenengoan
(1833-1839) Bizkaiko eta Gipuzkoako
Diputazioek Etxarri Aranatzen egin zuten
men Zumalakarregiren aurrean, 1833ko
abenduaren 7an.

Egoera horren aurrean, Antso
VII. Azkarra erregeak, Burunda,
Aranatz eta Arakilgo biztanleei foru
eta pribilegio ugari ematen dizkie
Erresumaren mugak defendatzearen
truke.
Horretarako,
Iruritako
haitzeko gaztelua eraiki zuten,
Urdiainen, Aixitakoa Etxeberrin
eta Orarregikoa Gaztelu mendian.
Lehenengo bien kasuan ia ez da
aztarnarik
gelditzen;
azkenari
dagokionez,
dorre
nagusiaren
zimenduak diraute oraindik.
XVII eta XVIII mendeen artean
merkataritza medio mandazainen
familiek diru andana egin zuten.
Ebroko bailara eta Kantauri itsasoa
lotu zituzten, Sakana Iparraldetik
Hegoaldera
igarotzen
zuen
Bernoako galtzadak, Ataun eta
Aralarko mendi-adarrak, Urbasa
eta Bakedanorekin lotzen zituen.
Eskualdearen garapenean lagundu
izan zuen eta horrela egi izan
ziren egun mantentzen diren etxe
ikusgarriak.

Estela - Miren Ustarroz
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Baseliza
erromanikoak

12

Itxasperri

Aralarko San Migel

Aitzaga baseliza

Santutegi zahar honek esanahi erlijioso
handia dauka Nafarroan. 1074an izan
sen kontsakratuta, baina baliteke aurretik,
karolinjioen garaian (IX. mendean), beste
tenplu bat egon izana leku berean.

Aitzagako Andre Maria, XII. mendeko
eraikuntza erromanikoa da;
jada
desagertutako Aitzaga herriko parrokia
izan zen. Ontzi bakarra du, hiru atal
ezberdin eta goialdean buruko zuzen bat,
1.800. urtean zegoen abside semizirkularra
ordezkatu zuena. Kapitelen gainean arku
bat dago, motibo geometrikoak eta xakeitxurakoak dituena.

Zilarrez jantzitako San Migelen irudi
ezaguna, herriz herri ibiltzen da Nafarroa
Garaian zehar Ermandadeak garraiatua.
Bestalde, ezin aipatu gabe utzi XII.
Mendeko erretaula bikaina. Bertan,
37 eszena erlijioso irudikatzen dira eta
Europako esmalte lan gorenetako bat
bezala hartua dago.

Zamartzeko Monasterioa
Zamartzeko Santa Maria eliza, Huarte
Arakilgo udalerri barrutian, 1.140
urte inguruan altxaturiko eraikuntza
erromanikoa izan zen, monumentu
historiko-artistiko aitortua.
Zamartzen egindako ustiaketetan, Araceli
etxe erromatarraren hondarrak aurkitu
dira, baita erromesen erdi-aroko hilobiak
ere; horrenbestez, ondoriozta daiteke
Astorga-Bordeleko galtzadak Zamartze eta
Itxasperri zeharkatzen zituela. Galtzada
hau, gerora, Donejakueko Bide zaharra
izan zen.

Itxasperriko Donejakue
Itxasperriko Donejakue baseliza Egiarretan
kultura-intereseko
ondasun
aitortua
dagoen eraikuntza erromaniko bat da.
Tenpluak nabe bakarra dauka, zirkuluerdi
formako abside batek banatzen duena, eta
goialdean kanoi-ganga batekin borobildua.
Arkitektura mardula du, sarrerako
kapitelak mota ezberdineko motiboekin
apainduta daude: saskiak, zartak, bolak,
animaliak eta erroleoak.
Etxaurreetako batean, alabastrozko arrosaleiho handi bat dago.

Zamartze

Iturmendiko San Miguel elizan, Aitzagako
bataiarri erromanikoa gordetzen da.
Dimentsio handikoa eta primeran
apaindua, hiru Mariak ikus daitezke
Jesukristoren
erlikia-hobi
hutsaren
aurrean, eta haiekin batera, soldaduak,
zaldunak, eta zentauro bat bi arpiari geziak
jaurtitzen dizkiena.
Baseliza honen eta Pilarakoaren artean
hareharrizko gurutze batzuk daude,
euskara epigrafikoan aurki daitekeen
lehenengo gurutze-bidea eta bakarra, XVII
eta XVIII mendeetakoa.
Alde batean, dagokion geltokiaren izena
agertzen da, eta bestean, gurutzea ordaindu
zuenaren izena.

San Pedro
Altsasun eta Urdiainen
Baseliza xume eta herrikoia, harizti baten
erdian kokatua dago bi herrien arteko
mugan. Bertan egiten den erromeria
eskualdeko ospetsuenetakoa da eta bere
larreetan festa andana ospatu da, Euskal
Herri osoko lagunen bisitarekin.
Ateetako baten goialdean harri mardul bat
dago, eta bertan XVII. Mendeko idazki
batek dio 717. urtean Gartzia Ximenez
Nafarroako lehenengo errege izendatua
izan zela.
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Ospakizunak
Erromeriak
Sakanako herri guztietan hainbat erromeria
ospatzen dira. Hauetan, antzinako errituak
eta ospakizun erlijiosoak, musikarekin,
ardoarekin eta festarekin uztartzen dira.
Hauetako asko ibarreko basoetan daude
eta beste batzuk mendian, baina ia
guztietan zortzikoa dantzatzen da, eta
udalek gazta eta ardoa eskaintzen dute,
eskuz, esku, igarotzen diren zilarrezko
katiluetan.
Aspaldiko ospakizunak dira eta
dokumentu batzuek diotenaren arabera
badirudi ez direla beti modu berean ospatu.

14

Baltegi Landetxea

Trinitatea - Joseba Arlegi

Inauteriak

Feriak

Inauteritako asteartea Sakanako herri gehienetan
ospatzen da. Ezagun eta ikusgarriena, Altsasukoa
da, non momotxorroek, akerbeltzak, sorginek,
juantranposoek, matxingaiztoek eta beste hainbat
pertsonaiak kalejira ikusgarria osatzen dute
herriko kaleetan barrena.

Uharte Arakilen ospatzen da eta oso sustraitua dago
eskualdean. Urtero ospatzen da 1969tik, abuztuko
azken igandean, artzain eta artisau tradizionalen
omenez. Gazta eta ardi latxak dira protagonista
nagusi. Arratsaldean artzain-txakurren lehiaketa
egiten da inguruko larreetan. Aralar, Urbasa eta
Andia mendiak inguruan dituela, Sakanako
Euskal Herriko artzain-erdigunetzat jotzen dute
askok.

Beste herri batzuetan, Urdiain, Unanua, Irañeta
edo Ihabar kasu, inauteri berezi hauek urte luzez
ospatu izan dira, debekatuta zeuden garaian
ere bai, eta modu oso basatian bizitzen dira.
Gomendagarria da mozorrotuta joatea, bestela
kolperen bat edo beste jasotzeko arriskua dago.

Maiatza
Honako hau, arbasoen garaitik iristen den
ospakizun herrikoia da, udaberriak sinbolizatzen
duen lurraren indarra eta ugalkortasuna adierazten
duena. Zuhaitzen jainkotasuna aintzat hartzen
dituen konnotazio totemikoak ditu festak: pago
bat mozten da, ahalik eta pagorik altuena, eta
enborra barga gaineko leku jakin batean kokatzen
da. Modu honetan, artzaiei adierazten zaie belarra
eta hostoak kimatu egin direla eta beren abereak
Urbasa eta Andiako larreetara igo ditzaketela
bertan bazka egin dezaten.

Irurtzungo abere-feria oso ezaguna zen, desagertu
egin zen eta 2013an berriro berreskuratu zuten.
Garai berrietara egokituz, inguruko nekazaritza,
abeltzaintza, artisautza eta merkataritzaren
erreferente bilakatu da berriro. Irurtzungo feria,
Nafarroan bertako ganadu arrazei eskainita dagoen
azoka bakarra da. Iraileko bigarren asteburuaren
bueltan ospatzen da.
Eskualdeko feria garrantzitsuak dira Altsasukoa,
urriko lehenengo asteburuan, eta Etxarri
Aranatzekoa ere bai, urriko hirugarren asteburuan.
Arbizun, urriaren 12tik gertuen dagoen igandean
Txistorraren Eguna ospatzen da, eskualdean balio
handia duen jakia, eta hemendik kanpo herriari
izen aparta eman diona.

Ospakizun hau maiatzaren 1ean egiten da.
Bakaikun, Etxarrin eta Ziordin enborra Urbasako
gandorrera eramaten dute. Iturmendin, enborra
herriko plazan jartzen da eta Altsasun, garai batean
arbola kokatzen zen lekuan burdinazko gurutze
bat dago. Herri hauetan guztietan festa bermatuta
dago, eta Altsasun asteburua arte luzatzen da jaia:
igande goizean, esaterako, artisau-feria polit bat
egiten dute.

Eskualdean ospatzen
diren feria gehienetan,
abereak eta artelan
tradizionalak ikus
daitezke eta jaki
gastronomikoak erosi
Irurtzungo bertako abereen azoka
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Ibilbibeak
eta paseoak
Etxarri Aranazko
Trikuharrien Ibilbidea
Aralarren
Etxarri Aranazko kanpinetik
abiatuta,
hamar trikuharri ikusteko aukera ematen
duen ibilbide zirkularra proposatzen
dizuegu. Ibilbidean zehar hainbat
trikuharrirekin egingo dugu topo (Beitzeta,
Iruiturrieta,
Jentilzulo,
Bentatxar,
Zelatamuno, Mintegitxuta , Txaragordi,
Fagamendi eta Maitzegur). Ibilbidearen
iraupena dela eta, mendian ibiltzen ohitua
egotea gomendatzen da.
Leku beretik
trikuharrien ibilbideaz
gain beste ibilbide erraz bat ere hasten
da: Haritz Zaharren Ibilbidea eta maila
ertaineko trikuharrien ibilbide motza
9,7km, balizatuak (PR NA-133.1). Egun
erdirako gomendagarria da eta 2 trikuharri
ikus ditzakegu.
Irteera: Etxarri-Aranatz
Iraupena: 4 ordu eta 30 minutu.
Luzera: 15 km Desnibela: 610 m.
Zailtasuna: Ertaina
Mota: BALIZATUA. PR NA-133

Ibilbide gehiagoren
informazioa:
www.sakana.eus
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Saien balkoia
Saien Balkoiko Ibilbide Biribilak (SL
NA-138), Irurtzungo Bi Ahizpen
mendi magala zeharkatzen du (Aintzina
Aixitako haitzak bezala ezagutua), eta
Nafarroako Mendialdea eta Iruñerriaren
arteko loturagune estrategikoa hau
beste
modu
batean
ezagutzeko
aukera ematen du. Bidean zehar
hariztihariztiharizti eta larreguneetan gora,
PlazaolaPlazaolaPlazaola tren zaharraren
ibilbidearekin egingo dugu topo. Punturik
gorenean, Bi Ahizpen arratean dauden
saiak izango ditugu parez pare eta beraien
inguruko gure ezagutza hobetzeko aukera
izango dugu. Saien moduan Sakana,
Iruñerria eta Larraun bailaretara ikusmira
zabala izango dugu.
Irteera: Irurtzun
Iraupena: 1 ordu eta 45 minutu.
Luzera: 4,89 km
Desnibela: 325 m.
Zailtasuna: Ertaina

Haritz bidaiariak
Dantzalekuko hariztian kokatua, ibilbide
kultural honek Sakanako hariztiek
ontzigintzarekin izandako harremana
azaltzen dute, eta zuhaitz forma ezberdinek
San Juan ontziaren egituran izango lukeen
kokapen eta erabilera erakusten da.
Ibilbideak dituen 700 metrotan, hainbat
panel eta 10 txantiloiren bidez, bisitariak
ontzigintzarako zuhaitzak eta horietatik
ateratzen ziren piezak identifikatuko
ditu. Horrez gain, San Juan baleontziaren
berreraikuntzarako egurra eman duten
paisaiak ezagutzeko aukera izango du
bisitariak.
Irteera: Altsasu
Dantzaleku kirolgunea
Luzera: 700
Zailtasuna: baxua

Trikuharria - Alfonso Perkaz

Haritz bidaiariaren panela

Kirol
ospakizun
nagusiak

Sakana eskualde aparta
da naturaz inguraturik
kirola egiteko, batez ere,
mendiarekin zerikusia badu

Bertako jendeak mendizaletasun handia
izan du betidanik, eta egun, asko dira
Beriain igotzen entrenatzen diren
mendigoizale profesionalak. Bi mendi
martxa gerrantzitsu antolatzen dira:
Hiru Mendizerrak Altsasun eta Sakanako
Ibilaldi Handia Irurtzunen.

etapa Sakanatik pasatzen dira. Mendiko
bizikleta atsegin baduzue gehiago, TEHib
ibilbideko Urbasa-Andia zeharkatzen
duten bideak ere jaitsi ahal izango dituzue.
Adrenalina askatzeko berriz, Aralarreko
enduro bideak eta jaitsiera maldatsuak
dituzue.

Azkenaldian Mendi Lasterketa ugari
antolatzen da, izan ere, Nafarroako Mendi
Lasterketen txapelketako lasterketen
erdiak Sakanan ospatzen dira. Ikusgarriena
Uharteko Kilometro Bertikala izango da
baina badira gehiago: Lakuntza-Aralar,
Trikutrail, Urbasa Igoera edo 40 edizio
dituen eta denetan zaharrena den Etxarri
Aranazko Mendira Joan Etorria.

Aralar edo Urbasatik jaisteko beste modu
bat parapentea da. Urtero ospatzen da
Iturmendi kirol honen kontzentrazio bat
eta ikastaroak egiteko aukera ere bada
eskualdean.

Sakanan dauden bide, bidexka eta
ibilbideak, hauetako asko balizatuak,
aproposak dira pasiorako, korrika egiteko,
zaldian edo bizikletan ibiltzeko. TransEuskal Herria bira zikloturistako bi
Urbasa · Patxi Uriz

Eskalada eta espeleologia gure basoetan
egiten deiren beste bi kirol ditugu.
Birding-a edo txorien ikuskatzeak
egunetik egunera jarraitzaile gehiago ditu,
horretarako leku gomendagarriak dira
Urbasa-Andiako Iturrien bidea 4,5km
dituena eta 3,8 km dituen Mendizaleen
ibilbidea.
Triku Trail Froga · Triku trail
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Kultura
eta natur
ekimenak

Zamartzeko monasterioa

Aralarko San Migel

Ekainetik urrira bitartean larunbatetan
goizeko 11:00etan Adituko arkeologoek
bisita gidatuak egiten dituzte Zamartzeko
aztarnategian. Erromatar garaiko historia
eta Erdi Aroko historiari buruz ariko
zaizkigu. Talde antolatuei harrera bereziak
egiten dizkiete aurrez hitzordua hartuta.
Indusketetan boluntario gisa aritzeko
aukera ere bada.

San Miguel Excelsis santutegia, Aralarren
gailurrean txertaturik dago Uharte
Arakilgo barrutian. Eliza, Erromanikoaren
harribitxi bat da eta XII. mendeko frontal
esmalteztatu eder bat du.

Harremanak: emma.bonthorne@aditu.info

Arakilgo bideen sarea
Arakil hamabi herriz osatutako bailara
da, Sakanako ekialdean kokatua dago eta
Lekunberritik nahiz Iruñetik korridorearen
sarrera da. Bertan bide sare zabala
aurkituko dugu. Garai batean bide hauek
nekazari guneei sarrera emateko balio
zuten: komunalak, bordak, baselizak...
Beste batzuetatik idiak pasatzen ziren
gurdiekin zura edo bestelako lehengaiak
eramaten. Egun, ibilbide ederrak egiteko
aukera ematen dute, batez ere, oinez.
Arakileko Mendi Bideak proiektuak
aurreikusten duen moduan, bailara osoan
ibiltzeko berreskuratu eta egokitu nahi
diren hainbat ibilbide daude. Egokitzen
azkena Arrantzaleen Bidea izan da Larraun
ibaiaren ondoan, 1,49m ditu eta Aixitako
Bidea, Plazaola Bide Berdearekin batzen
da Kaxarna parean. Herrietan panel
panoramikoak daude ibilbideak zehaztuz.

Iortia Kultur Gunea- Altsasu
Iortia
Kultur
guneak
proposamen
interesgarriak ditu beti: erakusketak, zine
emanaldiak,
antzerkia,
kontzertuak...
Eskaintza kulturala ikusi eta sarrerak erosi
daitezke webgunean:
www.iortiakultura.com
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Aralarko San Migel Santutegia

Santutegiak ateak irekita izan ohi ditu
paraje eder honetara iristen diren bisitari,
mendizale eta erromesak hartzeko, bertan
historia, kondaira, artea eta debozioa
aurkituko dira.
www.aralar-excelsis.info

Irurita, Aixita eta Orarregi
erdi aroko gazteluak
1512an 100 gaztelu baino gehiago zituen
Nafarroako Erresumak, mugaren alde
honetako
defentsa sistema ondoko
gazteluek osatzen zuten: Ziordiko gaztelua,
Urdiaingo Sarabeko Irurita, Etxarri
Aranazko dorrea, Uharte Arakilgoa,
Etxeberri-Irurtzungo Biaizpeko Aixita
eta Oskiako Orarregi, Gaztelu mendian.
Gipuzkoako Ataun eta Ausa gazteluak
ere Sakanako defentsa-korridoreko parte
ziren. Gaztelak Nafarroa konkistatu
zuenean, Nafarroako gazteluak suntsitzeko
agindua eman zuen, horregatik egun
ikus ditzakegun aztarnak ez dira oso
nabarmenak.
Urdiaingo
Iruritakoa
Sarabeko Laieneko haitzean dago, eta
azkeneko jentilaren gotorleku izan
zela diote. Aixitan oroimenerako plaka
aurkituko dugu. Bertara iristeko SLNA 131 bidea jarraitu beharko dugu.
Orarregikoak ditu aztarna nabarmenenak:
3 metroko diametroa duen gazteluaren
dorrearen aztarnak eta harresiaren eta
etxebizitzen hormak ere ageri dira.

Bidelagun
elkartea
EKINTZAK
Errotain

Zaldi ibilaldiak · Urdiain

Mugaipe
Aisia · Etxarri Aranatz

Mirua
Natur gidak · Lakuntza

Forjas Brun

Forjagintza · Izurdiaga

Harbizi
Harri lanak · Arbizu

Albi
Gaztategia · Arruazu

Basoko Mari

Artisautza denda · Altsasu

Arbizuko errota
Olatzea hotela

687 424 839

www.facebook.com/Errotain

669 475 853

www.mugaipe.com

608 560 369

www.mirua.com

666 530 728

www.forjasbrun.com

635 601 591

www.harbizi.com

630 631 882

www.albigaztak.com

650 863 036

www.basokomari.com

948 461 876

www.hotelolatzea.com

948
948
948
948

56
57
56
46

www.basomutur.com
www.bordajatetxea.com

629
636
649
661
948
636
669
606
667
677
948
675
680
630
948
600
699
696
650
644
629
848

947
270
234
869
576
467
950
680
853
377
563
467
532
046
461
209
031
734
023
555
454
470

JATETXEAK
Kaluxa			
Lakuntzako Ostatua
Basomutur		
Borda			

Urdiain
Lakuntza
Altsasu
Etxarri Aranatz

21
60
25
05

63
25
49
45

ALOJAMENDUA

K

Zubiarena
Araiztar
Baltegi		
Lazkano
Martxoenea
Etxeaundia
Edronekoa
Txikenekoa
Urmendi
Angoiko
Ezti-iturri
Erburu		
Martinberika
Casa Loperena
Olatzea
Latxanea
Elordi
Imazetxea
Sanpedroko bidea
Nemesio etxea
Etxeondo
Arbizuekokanping

L

Landetxea

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
T
A
H
H
A
A
L
L
T

T

Satrústegi
Irañeta
Irañeta
Uharte Araki
Arruazu
Lakuntza
Unanu
Lizarraga
Lizarragabengoa
Bakaiku
Urdiain
Urdiain
Hiriberri Arakil
Zuhatzu Arakil
Arbizu
Altsasu
Iturmendi
Olazti
Altsasu
Iturmendi
Torrano /Dorrao
Arbizu

Etxebizitza Turistico Rurala

H

Hostala

A

698
324
549
630
080
096
493
724
379
927
710
591
232
192
876
905
140
000
698
328
077
922

Apartamentua

www.casazubiarena.com
www.araiztar.com
www.baltegi.com
www.casarurallazkano.com
www.edronekoa.com
www.txikenekoa.com
www.casaruralurmendi.com
www.angoikoetxea.com
www.ezti-iturri.com
www.casaruralerburu.com
www.casamartinberika.com
www.casaloperena.com
www.hotelolatzea.com
www.latxanea.com
www.casaruralelordi.com
www.apartamentoruralurbasa.com
www.facebook.com/sanpedrokobidean
www.facebook.com/ruralcasanemesio
www.casaetxeondo.com
www.campingarbizu.com
K

Kanpina
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Aratz

-7
18

Cromlech-a
Menhirra

Zaldi ibilbideak

Osasun Zentroa

Artisautza

Apartamentua

Aterpetxea

Kanpina

Trikuarria

CR

Lizarraga

A

Albi

San Donato
Beriain

Etxarriko haritz zaharren ibilbidea
Saien Balkoia
Irañetako angioko ibilbidea

3
4

Sakana haritzen lurraldea ibilbidea

Trikuharrien ibilbideak (motza eta luzea)

1

Lizarra

ANDIA

Lizarragako tunela

Dorrao
Torrano

Ihurbain

Parke Naturala

00
1122
A-

NNA

NA-7102

Unanu

CR

CR

Arruazu

Uharte
Arakil

CR

Artzabal

Zamartze

Artxueta

2

Ur bas a - Andiako

CR

Lakuntza

CR

Beloki

Arriolatz

Ttutturre

Ma
llo
ak

San Migel de Excelsiseko Santutegia

ARALAR

Lizarragabengoa
Arbizu
Etxarri
Aranatz

CR

Otsaportilloko hagina

Artzaintzaren interpretazio zentrua

Jatetxea

Paisaia

120

Putterri

San Adrian

NA-

Lizarrusti

Forjaren interpretazio zentrua

Urederrako iturburua

Ubaba
Balcón de Pilatos

Landetxea

Lizarra

NA

La Cañada

Baiza

Bretxaga

CR

Artekosare

Sta.Marina

Aitzaga

CR

Bu

a
nd

ru

2

Fagamendi
Maitzegur

Bakaiku

San
Adrian

Iturmendi

URBASA

CR

Urdiain

A-10

Alleko

Txaradigorri

1

EUSKADI
NAFARROA

Gurutzeaga

Intzako Dorrea
Irumugarrieta

EN

Hotela

CR

Olatzagutia
Olazti Urbasa

Altsasu

CR

San Pedro

Jentilen leihoa

Aitziber

Jentilzulo
Iruiturrieta
Beitzeta

Mintegitxuta
Zelatamuno
Bentaxar

Lareoko Urtegia

Jentilarri

Ara la rko Parke Na tura l a

OI

CR

A-1

a

Al
za
ni

A-1

Ataun

ERG

HARITZEN LURRALDEA

Egino

Ziordia

Mendia

Alzania

Donostia

Idiazabal

0

Ilarduia

Gasteiz

Bilbo

Pa rke Na tura la

Aizkorri-Aratz

Zegama

Segura

G
IP
U
ZKO
A
NA F
ARR
OA

Zerain

NA-710

ARABA

Astiz

75 min.

BILBO

95 min.

ERRIOXA

35 min.

GASTEIZ

Treku

CR

30 min.

3

Erga

Latasa

90 min.

15

120 min.

JAKA

haitzartea

Oskia-ko

CR

Errotz

AP-

Irurtzun

BAIONA

IRUÑEA

65 min.

DONOSTIA

Txurregi

Gaztelu

Izurdiaga
Urritzola

Ekai

Etxarren

Etxeberri

Biaizpe

Goldaratz

Itxasperri

Arruitz

Egiarreta

Satrustegi
Zuhatzu

Satrustegi

CR

CR

Madotz

Oderitz

Hiriberri

EH-ko erdigune geografikoa

Arrizurieta
Peña Blanca

Leziza

4

A-10

Ihabar

Arakil

Madalenaitz

Irañetako iturburua

Irañeta

CR

Alli

Mugiro

Mendukilo kobazuloa

Iribas

Atako
baila
ra
Erroldan

Baraibar

Donostia
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NAFARROA

A-

Ar
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Lete

Iruñea

Aizkorbe

Trinitatea
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