
Bizkaian ekialderen dagoen ibaia da 
Artibai. Gutxi gorabehera 25 km-ko 

luzera dauka, Oiz mendian jaiotzen 
denetik Ondarroa arrantzale-herrian 
itsasoratzen den arte.
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Uraren kalitateari dagokionez, EAEko neurketa-sareak 
dioenez oso kalitate oneko urak dira, batik bat hasieran, 
Markinan Urko ibaiarekin bat egiten duen arte. 

Ibaian bisoi europarra dagoenez, ibai hori Natura 2000 Sarean 
dago eta Interes Komunitarioko espaziotzat jotzen da. Bisoi 
europarra egoera kritikoan dago mundu mailan, eta EAEko Es-
pezie Mehatxatuen Katalogoan “galtzeko arriskuan” dagoen 
espezie gisa ageri da.

Markina baino lehenago izokinentzako aproposa den ibai-tarte 
bat ere badago: amuarrain arruntak, ezkailuak, mazkar aran-
tzagabea eta aingira aurkitu ditzakegu bertan. Geroago bar-

boak eta loinak ere badaude, eta ibaiaren beheko aldean pla-
tuxak eta lazunak. Artibai arroa, Lea arroa bezala, presaz josita 
dago, ura errotetara eta burdin oletara bideratzeko. 

Goi aldeko tarteetan ibaiertzeko landaretza ondo gordetzen 
duten eremuak daude, eta han aurkituko ditugu haltzak, liza-
rrak eta hurritzak; alabaina, gehienetan, larreak eta pinudiak 
ibai-ibilguetaraino bertaraino iristen dira. Ibilbidearen zati 
batean, ibilgu nagusia birbideratu egin da, dragatuen eta ibai-
ertzen eraikuntza artifi zialen bidez.
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ARTIBAI IBAIAREN BOKALEA:
AIERIKO PADURAK
Artibai ibaiaren bokalea Ondarroa herri arrantzalean dago, 

Bizkaian ekialderen dagoen herrian, alegia. Estuarioan ibai, 
itsas eta lur-sistemak biltzen dira, eta ur gazi eta gezaren ar-

tean, lurraren eta atmosferaren artean, elkar eragite estua sortzen 
da. Hori dela eta, ikuspegi ekologikotik, estuarioak sistema kon-
plexuak dira, dinamikoak, biologikoki oso aberatsak. 

Itsasadarraren funtzionaltasun ekologikoa eta Artibai ibaiaren es-
tuarioa bera oso hondatuta daude, ia eremu osoan herriak eta in-
dustriak hartuta baitago. Hala ere, Aierin, Arrabeta eta Goitiz ar-
tean, padura ekosistema honen zati bat ikus daiteke. Irlatxo bat 

da, lurrezko munaz artifi zialki itxitakoa, lokatzean hazitako lan-
dare eremuz eta komunitate azpihalofi koz osatuta (lezkadiak, ihit-
zak). Itsas eragineko gainontzeko tartean, marea-arteko lokatz eta 
hareatza zati batzuk baino ez dira gelditzen, soroz edo hirigunez 
inguratuta.

Pasearen garaian lokatzetako hegazti batzuk ikus daitezke 
eremu horietan, adibidez txirritxo txikia eta lezkari arrun-
ta. Martin arrantzalea ere bizi da gune horietan, eta ezagu-
terraza da gainera, duen kolore urdin deigarriagatik. 
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Kantauriko haltzadia ibai-ertzetako basoa da; 
itsasoaren mailan hasi eta 700 metroko garaie-
ra bitartean aurki daiteke, gutxi gorabehera. 

Ur-korrontetik hurbil dagoen lurzoruaren ezaugarri 
berezien ondorioz hazten da. Hau da, ureztatutako 
lurzoruetan bizi da, ia etengabe urez beteta eta es-
kuarki oxigeno erabilgaitasun gutxiko balditzetan 
dauden lurretan.

Baso horretako zuhaitz arruntena haltza (Alnus glu-
tinosa) da, eta harekin batera lizarrak eta sahatsak 
ere egon daitezke. Haltzak lurzoruan hezetasun han-
dia eskatzen badu ere, elikagaietan oso pobreak di-
ren substratuetan bizi izateko gai da. Actinomyces 
generoko bakterio batekin elkartze sinbiotikoa osa-
tzen du; bakterioak atmosferako nitrogenoa fi nka-
tzeko gaitasuna du (organismo gutxik dute hori egi-
teko gaitasuna), eta zuhaitzetako sustraietan, aldiz, 
tumoreak edo noduluak sortzen ditu. 

Liana erako elementua aihenzuriz, huntzez, atxapa-
rrez eta apomahatsez osatuta dago, eta sasien ar-
tean, aldiz, zuhandorra, hurritza, elorri zuria, elorri 
beltza, oilakarana, beltxalea, intsusa eta abar aurki 
ditzakegu.

Kantauriko haltzadiak eginkizun garrantzitsua dauka, 
uraren zikloa arautu eta erosioa geldiarazi, ibai-
ertzetako ekosistema mantendu eta biodibertsitatea 
kontserbatzen baitu. Gainera, bisoi europarra haz-
ten den habitata babesteaz gain, habitat berorren 
parte ere badira haltzadiak. Bisoia EAEn Espezie Me-
hatxatuen Katalogoan “galtzeko arriskuan” kokatu-
tako espeziea da, eta Artibai ibaia Natura 2000 Sa-
rean egoteko arrazoi nagusietako bat ere bada.

HALTZADIA ETA IBAI 
ERTZEKO BASOA
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URBERUAGAKO BAINUETXEA
ETA BERTAKO UR MINERAL
MEDIZINALAK

Urberuagako bainuetxea Artibai ibaiaren ertzean dago, 
Markina-Xemein eta Ondarroa lotzen dituen errepidea-
ren alboan. Urberuagako ur termal biokarbonatatu eta 

nitrogenatuak XIX. mendean, zehazki 1802an, aurkitu zituz-
ten. 1983an, aldiz, bainuetxearen gainbehera hasi zen, uhol-
deek eragindako suntsiketaren ondorioz ateak itxi behar izan 
zituenean. Urak eraikinaren egitura ere kaltetu zuen eta ja-
beek bainuetxea ixteko erabakia hartu zuten. 

1993ra arte ur minerala botilaratzeko jarduerari eutsi bazion 
ere, 1993an itxi behar izan zuen, fi nantza-egoera txarra zela 
eta. Jardueraren azken garaian, iturburuetan bi milioi litro 
inguruko ur-emaria zegoen, eta gaur egun zuzenean Artibai 
ibaira isurtzen da ur hori guztia.

Harrezkero, bi solairutako konplexu nagusia, 4.400 metro 
koadrotik gora dituena, ahanztura osoan dator gainbeheran.
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SANTA EUFEMIA-URREGARAIKO ARTADI
KANTAURIARRA ETA MENDIGUNE KARSTIKOA
Santa Eufemia-Urregaraiko mendigune karstikoa Markina 

eta Aulestia lotzen dituen errepidetik gertu dago. Urre-
garaira (704 m) igotzeko, mendi-bide bati jarraituko 

diogu lehenik eta laster 222 mailaz osatutako harrizko es-
kaileratara helduko gara, justu Santa Eufemiako baselizan 
amaitzeko. Ikuspegi bikaineko lekua da berau. Pixkatxo bat 
gorago dagoen Urregarai gailurrari ere Santa Eufemia dei-
tzen diote bertakoek.

Irailaren 16an baseliza horretan erromeria ospatzen da. Hain 
sona handiko erromeria horrek mendi osoa jai-gune bilaka-
tzen du. Santa Eufemia gerriko gaitzek edo minek jotakoen 

santu ongilea da eta, aspaldian, zilizioak jantzi eta base-
lizaraino igotzen zen, bertan ziliziook Santuaren irudiaren 
aurrean uzteko.

Urregaraitik ikusten den paisaia itzela da. Mendiaren oinean 
bertan, Lea eta Artibai haranak; pare-parean, Bedartzandi 
gailurra, harriz eta artadi txikiz jantzita eta, justu haren
atzean, haranaren beste aldean, Illuntzarren masa borobil-
dua ageri da.  Zeruertzari jarraituz, berriz, Gipuzkoako men-
diak ageri-agerian ditugu, Euskal Herriaren itsasoaren azken 
mugaraino. Gainera, Bizkaiko mendi-gailur gehienak ere ikus 
daitezke eta, batik bat, Bizkaiko Golkoaren zabaltasuna.
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ZIORTZAKO KOLEJIATA
ETA DONE JAKUE BIDEA

Euskadiko Monumentu Nazional izendatutako Ziortzako 
Santa Maria Kolejiata Oiz mendiaren oinean dago, Boli-
bartik kilometro gutxira. Legendak dioenez, 968. urtean, 

Jasokunde Egunean, bertako fededunak Gerrikaitz herriko 
Garaiko Santa Luziako elizan Mezan zeudela, arrano batek 
eliza horretako hilobi batetik burezur bat hartu zuen. Bertan 
zeuden guztiak txundituta utziz, hatzaparretan eraman eta 
sasi batean utzi zuen, hain zuzen gaur egun Ziortzako Kole-
jiata dagoen lekuan. Harrezkero, Ziortzako armarrian arra-
noa eta hatzaparretan daraman burezurra ageri dira.

1380. urtean izendatu zuten Ziortzako lehen abadea, Pe-
dro Martinez de Markina, eta harrezkero asko etorri ziren, 
1838. urtera arte; horien artean ospetsuena, Diego de Irus-
ta abade jauna izan zen (1485-1563). Gaur egun monje zis-
tertarrak bizi dira Ziortzako kolejiatan.

Monasterioko eraikin-multzoan XV. mendeko eliza aurki 
dezakegu, estilo gotiko errenazentistakoa (eta bertan, 
aldare nagusiko erretaula platereskoa nabarmendu de-
zakegu); XVI. mendearen erdialdeko klaustro ederra, eta 
klausurako eta komunitate-bizitzako hainbat barrundegi. 
Koruan Bizkaiko organo zaharrena dago, eta Oizko harriz 
egindako klaustroarekin batera, Ziortzako elementu bikai-
netako bat da. 

Ziortzako Kolejiatara joateko harrizko galtzada ere erabil 
dezakegu, aspaldiko eta gaur egungo Donejakueko erro-
mesek erabiltzen duten berbera. Ziortza Bizkaian dagoen 
kolejiata bakarra da, eta Erdi Aroan, eta are gehiago Erre-
nazimenduan, Kostako Donejakueren Bidean erreferen-
tzia-gune garrantzitsua izan zen.
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