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Serantesko Gotorlekuak

Serantes mendia
aparteko leku bat da,
Bizkaiko golkoaren
eta Abra badiaren
gainean dagoen
talaia paregabea.
Horregatik, historian,
gotorleku militarrak
egin ziren Serantes
mendiko gailurrean eta hegaletan. Gorde direnetan
zaharrena “Torreón” izenekoa da, 1868 inguruan
mendigailurrean kareharriz eginikoa. Bi solairu zituen,
eta uharka bat zegoen mendian zeuden soldaduei ura
emateko.

XIX. mendeaz geroztik, “Cornites” erromeria ospatzen
da Pazko astelehen guztietan Serantes mendian.
Erromeria ez da ospatzen santu patroiaren aurrean,
ermita batean edo santutegi batean. Aitzitik,
mendiaren gailurrean ospatzen da, “Torreón”
eraikinaren inguruan. Bizilagunen arteko festa bat
da, eta usadioetako bat arratsaldekoa egiteko
cornite-a jatea da, arrautzez eta txorizoz betetako
ogiopila.

1880 inguruan, Serantes mendiaren ekialdeko hegalean zeuden bi muino mailakatuak
gotortu ziren. “El Mazo” deiturikoaren gainean “Polvorín” izenekoa eraiki zen soldaduen
armak eta munizioak gordetzeko.

Gorago, gailurreko bidean, “Fuerte”
gotorlekuaren hondakinak daude oraindik
ere, pentagono formako oina eta 6.800 m2

zituena. Horiez gain, defentsarako zulo bat,
soldaduentzat lau pabilillo eta bi solairuko beste
pabilillo bat zituen ofi zialentzat eta gobernariarentzat. 1898an, Espainia eta Estatu
Batuen artean “Kubako gerra” deklaratu ostean, “Fuerte” eta “Polvorín” gotorlekuetan,
kostaldeko beste gotorleku askotan bezala, kanoiak ezarri ziren estatubatuarren inbasio
posible bati aurre egiteko.
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“Cornite” opila

Ingeniarien koronela, 1825.

Serantesko  Flora eta Fauna
Serantes inguruan, eremu atlantikoa bada ere, Mediterraneoan ohikoak diren izaki
bizidunen espezie asko bizi dira, eta, horregatik, Ibaizabal eta Barbadun ibaien ibai-
ahoetan aniztasun biológico handia dago. Hori dela eta, beharrezkoa da paraje hori
zaintzea Aniztasun biologiko horren arrazoiak bi dira: bertako bizi-baldintza bereziak
eta Nerbioi ibarreko korridore biogeografi koa.

Azken horretan barrena hegoalderago bizi ohi diren espezie asko Bizkaiko kostara
ailegatzen dira.

Ibarraren barrualdeko hesietan lehengo Atlantikoko hariztiaren
bereizgarri diren landare eta animaliak bizi dira, hala nola lizarra,
okil handia, bai eta haritz kanduduna ere, iraganeko paisaian
nagusi zena.

Tuparria edo kareharria dagoen lur eguzkitsuetan oraindik ere
badaude arte-unadak eta erkametzak, otaberaz betetako sasietan.

Haietan, Mediterraneoan oso ohikoak diren espezieak daude, eta
bertan aurkitzea oso arraroa izateagatik deigarrienak abartzea
eta etze-txinboa dira.
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Artadi Erkamezti Harizti

Serantesko paisaia berregitea gizakiaren esku-hartzearen aurretik.

Txinbo burubeltz

Acer campestre
Astigar arrunta

Quercus ilex
Artea

Genista
occidentalis
Otabera

Okil handi

Quercus coccifera
Abaritza

Quercus faginea
Erkametza

Crataegus monogyna
Iparraldeko elorri zuria

Antzandobi arrunt

Quercus robur
Haritz kanduduna

Etze-txinbo

Fraxinus excelsior
Lizar arrunta

Cornites Erromeria
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Eskualde Eurosiberiarra

Eskualde Mediterraneoa

Korridore Biogeografikoa

• Ibilbide guztiak (San
Fuentes ibilbidea izan ezik)
abiapuntu bera dute,
Santurtziko parkea, alegia.
Abiapuntu horretara errez hel
gaitezke edozein garraioz (taldekoa
zein partikularra).

• Beti jakinarazi behar duzu nora zoazen.

• Ibilbide-mota eta urtealdi bakoitzerako jantzi eta oinetako egokiak
eraman itzazu.

• Poliki ibiltzea gomendatzen dizugu, gauzak ikusiz eta isilik entzunez.
Horrela bada, soinuak, usainak eta paisaia hobeto antzemango
dituzu eta ibilbidea ikusi eta gozatuko duzu.

• Natura maitatzen ikasi behar duzu eta ibiltari, txirrindulari eta
orokorrean Santurtziko eremu berdeko edozein erabiltzaileren
arteko bizikidetza erraztu behar duzu.

• Ez uxatu animaliak, zarata etsairik handiena da haientzat.

• Ez hartu lore edo landarerik, denok baitugu haietaz disfrutatzeko
eskubidea.

• Ez surik egin. Kontuz ibili gaizki itzalitako zigarro eta pospolorekin.

• Ez sartu zure ibilgailuarekin pista edo zelaietan, naturan kaltea
egiten baituzu.

• Ez zikindu ingurunea. Eraman etxera ekarri dituzun gauza guztiak.

• Itxi zeharkatzen dituzun hesi guztiak. Errespetatu itzazu ondasun
eta jabetza pribatu guztiak.

Naturak eskaintzen
dizuna gozatu

 eta errespetatu
ezazu

1. Soldaduen pabilioiak
2. Ofizialen pabilioia
3. Tresnen pabilioia



San Fuentes • Los Heros • Peñalba • Serantes Santurtzi • Cueva Mayor • La Cuesta
• Punta Lucero • Zierbena • Santurtzi

Santurtzi • Peñalba • La Cuesta
La Serna • Serantes • Santurtzi

3,1 Km. / 00.51 h.

� Lehenengo ibilaldian egin dugun bezala, Mamariga auzorantz joango gara eta elizatik hurbil gaudenean

beherantz joango gara ezkerreko bidetik � Bullón auzorantz (13') Gaur egun lur azpian dagoen Oyancas

errekatik jarraituko dugu � Egoitzarantz (7'). Egoitza horretara helduko gara aldapa gogor bat igo ondoren

• Egoitzaren ezkerraldeko bidetik jarraituko dugu. Bide horrek autobidea goitik zeharkatzen du ingurumen

barrera baten artean eta eskumarantz jarraitzen du. Orduan goranzko bide gogorra dugu. Bideak eskumatik

Somo eta San Pedro goraguneak inguratzen ditu � Los Llanos-eko informazio-eremura heldu arte (15') •

Los Llanos-etik igotzen jarraituko dugu mendi-mazela erdian doan ezkerreko bidetik jarraituz, eta � Nueve

Cruces gailurrera helduko gara (10'). Ondoren, eskumako bidetik igotzen bagara, � Gotorlekura helduko gara

(3') • Gotorlekutik gailurra ikus dezakegu, bai eta gailurrera heltzeko jarraitu beharreko bide zuzen eta

aldapatsua ere (6').

� Santurtziko Parketik abiatuta, J.M. de Barandiaren kaletik igoko gara. Kale hori Udaletxearen ezkerraldetik

ateratzen da eta � Kabiezes Plazara eramaten gaitu (8') • Ondoren, eskumako errepidetik jarraituko dugu

eta San Jorge izeneko futbol-zelaitik eta Emilia Zuza eta San Jorge ikastetxeetatik pasatuko gara, � Begoña

Andre Mariaren Egoitzara heldu arte (10') • Egoitzaren ezkerraldean dugun bidetik jarraituko dugu, autobidea

gainetik gurutzatu ondoren bidea eskumarantz doa eta Somo eta San Pedro goialdeak inguratzen ditu � Los

Llanos atseden-gunera heldu arte (14') • Los Llanos lekutik gorantz jarraitzen dugu ezkerraldeko bidetik.

Bide hori mendi-mazelaren erdialdetik � Nueve Cruces gailurrera doa (10') Leku horretan eskuman dugun

goranzko bidea hartuko dugu eta laster � Gotorlekura helduko gara (3') • Gotorlekutik gailurra ikus dezakegu,

bai eta gailurrera heltzeko jarraitu beharreko bide zuzen eta aldapatsua ere (6').

� Santurtziko parketik, Udaletxe eta San Jorge elizaren artean, Mamariga auzorantz abiatuko gara eta Grupo
Nafarroa auzorantz helduko gara. Auzo hori oinezkoen kaletik zeharkatuko dugu eta gure ezkerrean ur-andela
ikusiko dugu �. Ur-andela inguratuko dugu eta (14’) hormigoizko errepide bat igotzen hasiko gara • Errepide
horretatik jarraituko dugu, gure eskuman dugun sareta hesia amaitzen den arte. Leku horretan bertan ezkerreko
bidexka hartuko dugu. Bidexka hori lubeta batetik doa, eta hortik joanez gero ez dugu errepideko bihurgunea
igaro behar • Berriro errepidea zeharkatuko dugu eta bidexka beratik jarraituko dugu. Bidexka horrek �
baserrietara eta El Pastor izeneko tabernara eramaten gaitu (13’) • Tabernako etxea pasatzerakoan eta hormigoizko
errepide gurutzatzerakoan, aurrean beste bide bat ikusiko dugu. Bide horrek � El Llano izeneko muinora eramaten
gaitu (6’) • Alanbre-hesien artean markatutako bidetik zuzen igaroz gero, errepidearen bihurgune batean,
hurbileko El Capitán Simara � helduko gara (3’) • Bide hori jarraituz � Gotorlekura helduko gara (2’) •
Gailurrera iristeko alanbre-hesiaren ondoko bide aldapatsua jarraitu baino ez dugu egin behar (6’).

3,2 Km. / 00.45 h.

3 Km. / 00.43 h. 13 Km. / 03.15 h. 12,6 Km. / 03.00 h.

3 Km. / 00.48 h.

� Abiapuntua � San Fuentes auzoa izango da. Auzoa zeharkatuko dugu eta ezkerraldean Santa Lucia

auzoa utziko dugu eta autobidea gurutzatuko dugu zubitik. Orduan Los Heros izeneko auzoa � izandakoaren

etxeetaraino igoko gara (10') • Errepidea bukatzen den lekuan Cotillo eta Pico Emilio izeneko gailurren

ekialdeko mendi-mazeletatik doan bidea � hartuko dugu. Aurrerago bide hori � El Cordal tontorreko

mendilerrotik La Cuesta auzotik datorren bidearekin elkartzen da. Bideak Peñalba-Atxuriko mendixkarantz

doa. Hantxe egoera txarreko txabola-multzoa dugu. Laster � Peñalbako harkaitzak ikusiko ditugu (14') •

Serantes mendiko gailurrera igotzeko, aurrean dugun bidexka jarraitu dezakegu, gailurrerako dorrerantz zuzen

baitoa (10') Bestela, bira txikia eginez, Haitzulo Handira doan � ezkerreko bidexka jarraitu dezakegu,

Zierbenatik datorren mendilerrotik, eta ondoren gailurrerantz doan mendi-mazelatik igoko gara (14').

� Lehengo ibilbidetik � El Capitán simara helduko gara (34'). Handik errepidea hartuko dugu, ondoren 180º-ko
bihurgune batean uzteko eta mendi-mazelako ondo markatutako bidexka batetik jarraitzeko, � Haitzulo Handira iritsi
arte (14'). Haitzulo hori, jaitsiko dugun mendilerro aldapatsu batean dago. Hortik lantzen ez duten harrobi txiki batera
� helduko gara (25') • Zierbenara doan errepidea zeharkatuko dugu eta La Canal errekaren � parean dugun bide
hormigonatutik jarraituko dugu (4'). Bide horrek gorantz jarraitzen du � La Cuesta auzora heldu arte (7') Auzo hori
zeharkatuko dugu autobus-geltokia ikusi arte. Autobus-geltoki horren aurrean La Calleja-ra joateko bidea adierazten
duen seinalea dugu. Bidea jarraitu behar dugu eta plaza txiki batera helduko gara. Plaza horretan haurrentzako jolasak
ditugu, eta farola baten marka zuriak eta gorriak orientatzeko modu gisa balio digute. Horrela bada, ezkerraldean,
etxeen bi hormen artean Punta Lucero-ra doan bidea aukeratu behar dugu • Hasieran bidea ondo markatuta dago,
baina gero apaldu egiten da. Bidegurutze batera helduko gara bide horretatik, eta eskumako bidea aukeratuko dugu
� La Vista eta Punta Lucero muinoen artean dagoen mendixkara heldu arte (15') • Ezkerreko mendilerroa jarraituz
gero, instalazio militarren hondakinen artean, Punta Lucero muinora helduko gara (15') • Bide beretik La Cuesta-ra
jaitsiko gara (26'), eta ondoren Zierbenara, 	 eta Santurtzira sartuko gara (65') kostaldeko errepidetik.

� Ibilbidea hasiko dugu hirugarren ibilbidea jarraituz � Nueve Cruces-era iritsi arte (48') • Ondoren
muinetik � Peñalba-Atxurira joango gara (9') eta aurrera jarraituko dugu. Hango mendixkara jaisten gara
eta Piko Emilio inguratzen jarraitzen dugu eskumatik eta � mendixkan dagoen bidegurutze batera helduko
gara (14'), eskumako bidea hartuko dugu. Bide hori pista zabala da eta mendixkatik behera doa La Cuesta
auzoraino. Auzo horretan � hormigoizko bide bihurtzen da (12') • Hilerrira heldu baino pixka bat lehenago
eskuman dugun bide atseginetik jarraituko dugu � Vallerantz eramango gaitua (8') • Valleko plazatik mendira
doan norabidean ibili behar dugu, taberna eskuman utziz. Ondoren asfaltatu izatetik bidexka bihurtzen den
bidea hartuko dugu. Bide hori harrobi abandonatu baten goialderantz doa, La Serna izenarekin ezagutzen
dugun lekutik pasatuz. Behin La Serna igarota, � gailurrerantz joango gara (14') Hemendik aurrera bidea
jarraitu baino ez dugu egin behar Serantes mendiko gailurrera iristeko (45') • Gailurretik Santurtzira jaitsiko
gara (30') lehenengo ibilbidea jarraituz.
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