
Espazio natural hau osatzen duten 
materialak batik bat Goi-Kretazikokoak 

dira. Gorobelgo goialdean kare-harri gogorrez 
eta dolomiez osatuak dira eta mendizerra 
horien hegal malkartsuetan margen eta kare-
harri buztintsuen (hauskorragoak) eremu 
zabalez.
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Material horien higadura desberdinak 
erliebe orokorra baldintzatzen du 
argi eta garbi. Hala, zati basalean, 

Arrastaria haran diapirikoan izan ezik, gai-
nazala gora-beheratsua da. Haran estuen, 
sakanen eta muinoen etengabeko segidaren 
ondoren, Gibijo eta Gorobelgo ipar-hegal 
malkartsuak datoz, goialdean kararrizko 
harkaiztegi handiekin. Labar sakon horiek 
Aiara eta Arrastaria haran atlantiarretan na-
gusitzen dira eta mazizo horren ikuspegirik 
ikusgarri eta esanguratsuena osatzen dute.

Ibai-sarea erreka ugarik osatzen dute. Erre-
ka horiek, mendietako sakanetatik jaitsi eta 
Artziniega, San Miguel, Izalde, Izoria eta 
Nerbioi ibaietan amaitzen dira. 

Baso-lurrak nagusitzen dira, batez ere hos-
tozabalenak (batzuetan pinu gorri naturala-
rekin nahasiak), sastraka- eta larre-eremuak 
aski zabalak badira ere.
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Nerbioi ibaiaren ur-jauzia Iberiar Penintsulako luzeena da. Haren 
urak, jaio eta gutxira, 270 metroko erorketa bertikal itzeletik 
amiltzen dira. Dudarik gabe, mendilerroko tokirik ikusgarri eta 

erakargarriena da.

Amilburuan zintzilikatuta dagoen balkoira irteteak aukera paregabea 
eskaintzen du Bilborantz doan ibaiak ireki duen 400 metroko desnibela 
duen zirko izugarriarekin liluratuta geratzeko. Eraketa hunkigarri hau 
urak eragindako higaduraren ondorioa da. Apurka-apurka, haitzik bi-
gunenak –margak- higatu ditu, gogorrenak –kareharriak- agerian utziz.

Beti merezi du Nerbioi ibaiaren ur-jauzia bisitatzea, baina askoz ikus-
garriagoa da euri-jasen ostean edo elurra urtzen ari denean, gaine-
rakoan ez baitu urik eramaten. Santiago Menditik (Urduñako menda-
tetik) eta Gibijo mendilerrotik (Untzagatik) joan daiteke; honez gain, 
Delikatik ibaiaren ibilguan gora ur-jauziaren beheko alderaino joatea 
ere posible da.

Aipatzekoa da Nerbioiko goi-ibarra bisoi europarra kontserbatzeko In-
teres Bereziko Eremua izendatu dutela.

Gorobel mendilerroan paregabeko edertasuna duten beste jauzi batzuk 
ere aurki ditzakegu, hala nola San Migelgo ur-jauzia eta Peñaladros-
koa. Lehenengoa egun euritsuen ostean edo urtzaldian bakarrik goza 
dezakegun 60 metroko ur-jauzia da. Urieta mendiaren mendi-hegalean 
sortzen da, Anguloko mendatetik eta San Migelgo otsatetik oso hurbil. 
Bigarrena Angulon dago, Mena haranean, San Migel ibaiak bigarrenez 
hamairu metroko altueratik salto egiten duen tokian. Bertatik gertu Las 
Molinas trikuharria dago. Aurreko bi ur-jauzietan ez bezala, Peñaladro-
sek urte osoan du ura eta aparteko osina sortzen du.

NERBIOI IBAIAREN
UR-JAUZIA
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Mendizale eta noizbehinkako txangozaleek sarri-
tan igotzen duten gailurra da Txarlazokoa. 
Bertan Urduñako zaindari eta ikurra den Antzi-

nako Andra Mariaren irudia dago. Marugatze zuri ba-
ten gainean dagoen Ama Birjinaren monumentu honek 
25 metroko altuera du eta 1904an eraiki zuten, Estatu 
espainolean hormigoi armatuz eraikitako lehenetarikoa 
izanik. 

Burgos, Araba eta Bizkaitik ez ezik, Kantabria, Gi-
puzkoa, Errioxa eta Palentziako tontorretatik ere ikusi 
ahal izateko eraiki zuten iruditzarra. 

Amilburuan eraikitako irudi erraldoiak, bere argizta-
penak, bertara heltzeko pistek, inguruan jarritako li-
nea elektrikoek, eta telefono zein telebistarako antena 
ugariek, ezbairik gabe, mendilerroko gailurrik desnatu-
ralizatuena bihurtu dute 938 metroko tontor hau.

Bestalde, Urduñako mendatearen eta Txarlazoren ton-
torraren artean, eragile atmosferikoek higatuta, gora 
egiten duen haitz-puska bat altxatzen da, zeinak bere 
itxura bereziarengatik Fraideburu izena duen. Hemen-
txe jaio zen Euskal Herriko eskalada berria. Angel Sope-
ña mendizale bilbotarrak igo zuen lehenbizikoz 1924an 
mailu bat, iltze batzuk eta  pikatxoi txiki bat soilik era-
biliz. Hain oihartzun handia izan zuen balentriak, ezen 
Urduñako Udalak ofi zialki Sopeña gailurra izendatzea 
erabaki baitzuen  oraindik ere Fraideburu izenarekin 
ezagutzen dena.

Egun, harrizko monjearen burua estaltzen duen abi-
tuaren txanoa sai arreek eta belatxingek nahien duten 
pausalekuetako bat da. Handik, Tertanga herriaren gai-
netik, ederto ikusten da harana.

TXARLAZO
ETA FRAIDEBURUA
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Itsasoa zeharkatzen duen ontzi handi baten branka balitz 
bezala bere irudia erakusten duen izugarrizko harkaitz 
hau da mendilerroko gailurrik bereizgarriena eta Aiara 

haraneko bistarik onenak eskaintzen dituena.

Tologorri izenarekin ezagutzen dugu guztiok, baina izen hori 
Iturrigorriren aldakia baino ez da. Iturrigorri da jatorrizko 
izena eta segur aski tontorreko bidean dagoen iturritik dator-
kio. Burdin iturri adierazi nahiko du beharbada, baina bertan 
azaltzen dena ez denez metal-ura, babesik gabeko iturri ere 
esan gura lezake.

Tologorrik bi tontor ditu, berez mendiari dagokiona eta bes-
te baxuago bat, Pico Pastor deitzen zaiona (1.027 metro).  
Iturrigorriko iturria (945m) gailurretik oso hurbil dago, La 
Barrerilla-ren gainean.

1.066 metro dituen mendi hau Urduñako altuena da, eta ber-
tara igotzeko ohiko bidea Lendoñogoititik irten eta Basabide 
Beltzetik, horrela deitua lurraren koloreagatik, Barrerillako 
atakaraino doana da. Basabide Beltza Lendoño Goikoatik 300 
bat metrora hasten da. Mendizerrarantz daramaten aldapa 
leunetan erkametzak eta basoko landaredia daude, eta go-
rago, basoa pagadi zoragarri bat da; argi bila zuzen hazten 
diren zuhaitzez osatuta.

TOLOGORRI
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BASO ADIERAZGARRIAK: 
ERKAMEZTI
KANTABRIARRA
ETA PAGADI BASOFILOA

Klima atlantiko eta mediterraneoaren arteko trantsi-
zio-gunea denez gero, bizirautea lortu duen landa-
retza-mota anizkoitza du Gorobel mendilerroak, aiz-

kora, azienda eta sua etengabe ari izan diren arren.

Zuhaitz espezie ugariena pagoa da, altitudeak, prezipita-
zioek eta lainoak lagunduta. Gorobel medilerroko malden 
goialdea estaltzen du, Urduña hiria dagoen haranerantz jais-
ten diren lekuan. Gorobelgo malda hauetako harri ama kare-
harria denez, base asko dituzten lurzoruak daude eta horie-
tan “basofi lo” deritzon pagadia garatzen da. Pagadi honen 
itxura orokorra egurra lortzeko ustiapen gogorra jasan duen 
basoarena da, pagoen neurriak eta formak horixe jartzen 
baitu agerian.

Iparraldeko haranetara jaisten garen neurrian, erkametza 
azaltzen da. Pagoa agertzen den kota baxuagoetan eta lur 
sakonagoetan hazten den haritz mota bat da erkametza. 
Erkamezti honen itxura iluna ez den basoarena da, egitura 
irekikoa, gehienetan enbor bihurriak dituzten zuhaitz gaz-
teekin; oihanpea nahiko argitsua da eta bertan zuhaixkak 
eta muluak dira nagusi, baita gramineo espezie batzuk ere.

Hegoaldeko maldan, aldiz, giro beroago eta lehorragoa me-
sedegarri zaie karraskei; baina askotan, artearen azpies-
pezie horiek bota eta haien ordez pinu gorriak landatu edo 
larreak egin dituzte. 
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