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Aretxabaletako
Ibilbide historikoa

Ugastegi



Ugastegi aldera egingo dugu gure hamaikagarren ibilaldia. Iazkoan Koruetak bi herri eta bi 
auzo izan zituela ikasi genuen. Ugastegi da, auzo horietako bata.

Ibilaldi honetan, Ugastegiko txoko ezkutu batzuk erakutsi nahi ditugu, baita bertako bi-
ztanleek ere behera, Koruetara, atzera eta  aurrera ibiltzeko zituzten estrada eta  bide 
zidorrak; Guztiak, nola ez, bertatik eta bere izenez ezagutuz.

Proposatzen dugun ibilaldia lasai eginez, patxadaz, luze xamarra da iraupenean. Luzea be-
zain interesgarria. Baina ala erabakiz gero, alternatiba motzagoa izango du, zerbait galduta 
noski.

Ugasteg� a...



Irabaneko aparpalekuan hasiko dugu ibilbidea eta Koruetarantz joango gara. Araneko ba-
serri ondora iritxi baino lehentxoago eskumarantz sartuko gara. Iaz etorri izan bagina, eleiza 
eta eskola tartetik pasatuko ginela esango genuke baina dagoeneko Koruetako eskola 
ez dago betiko lekuan. Auzoarentzat txoko bat egiteko asmoz, eskola bota egin dute, eta 
aurrerantzean beste era bateko zerbitzua eskainiko du eraikin berriak. Iazko ibilbide toponi-
mikoan ezagutu ahal izan genituen eskola kontuak (ikusi 10. Ibilbide historikoa).

Ibilbidearen hasiera

Aurrera jarraituz Urtitxi eta Itsasmendi baserrien tartetik pasatuko gara edo agian Isas-
mendi esan beharko genuke. Guretzat, gure nagusiei halaxe entzun diegulako, Itsasmen-
di izan da betidanik eta gure gaztetako imaginazioak itsasoa eta mendia batzen zituen 
izena zela uste genuen. Baina modu egokia Isasmendi omen da. Ramon Benavente 
Freixas-ek “El caserío de Ysasmendi de Goronaeta. Cuna de lo Ysasi Ysasmendi” bere 
liburuan esaten duen bezala, Isasi Isasmendi abizen guztiak baserri hontatik datoz, gaur 
egun bertako abizena Errasti bada ere. 

Ramon Benaventeren arabera, Martin de Ysasi, Marineko Isasitarren semea, Isasmendiko 
alabarekin eskondu eta Koruetara etorri zen bizitzera. Maringo Isasitarrek Hidalgia 
titulua zeukatela ta, titulu hori mantentzeko eta titulu horren ondorioz zeuzka-
ten pribilegioak mantentzeko, galdua zeukaten Ysasi abizena man-
tendu aldera sortu zen Ysasi Ysasmendi abizena. 
(ikusi “El caserio Ysasmendi de Goronaeta. 
Cuna de los Ysasi Ysasmendi”)

Isasmendi

Itsasmendi baserria



Aurrera jarraituz eta Kurtzebarriko maldaperantz gerturatuz, Errekabiartera iritxiko gara 
bertan eskubira Gure Kabia baserria ikusiko dugu, baina guk, Errekabiarte baserriaren 
ezker aldetik, ekialderantz,  Arteta aldera doan bidea hartuko dugu. Pinadira sartzerakoan 
bidea ixten duen erromara bat ireki beharko dugu aurrera egiteko, gero ere aurkitu dugun 
eran utziko dugu.

Aretxu ostetik

Bide ainubean goaz, paraje umela beraz 
eta basoz inguratuta egon izan dana, 
Aretxu Ostea, nahiz eta gaur egun Abo-
la gaineko pinudia botata dagoenez, Ur-
kuluko urtegiaren ikuspegi polita dauka-
gun bertatik. Laister iritxiko gara Kantera 
Zaharrera, aurreko ibilbide toponimikoan 
ezagutu genuen Sargaraiko karobira 
zeinetatik garai batean, harria eramaten 
zuten. Gaur egun eta urteen poderioz, 
basoak bere egin du txoko hau eta ez gi-
nateke konturatuko bertan dagoenik gure 
nagusiek hala ez baligute esan.

Goranzko joera samurrean, Artetako Arratera iritxiko gara. Arrate hitzak esaten digun 
bezala, haitz bitartetik egia gainditu dugu eta beste bailara batean sartu gara, Arbe Arro-
ra hain zuzen ere. Arro honen Kurtzebarri aldeko malda honetan, Arteta izeneko parajea 
daukagu. Izenak dioen bezala arteak dira nagusi hemen. Metro batzuk behera jaitsita Ar-
tetako Hatxera joango gara, bertan merezi du eta, egonaldi txiki bat egitea inguruaz dis-
frutatzeko. Arbeko Arroa daukagu begi bistan, arro barrenean Urbaltzeko iturburua dago 
eta bere parean oraindik tente balego, hantxe ikusiko genuke Koruetako Goiko Errota 
desagertua. Gorago Urkuluko urtegia egiteko harria ateratzeko egin zuten harrobia (ikusi 
8. Ibilaldi historikoa) eta honen gainean Aitzorrotz. Arbe (Urbaltz) errekan gora Igeri 
Pozue dago gure pare parean, gorago Arbe baserria eta arro guztian gora, beste aldean 
Mandobidea. 

karobia

Artetako Arratea



Arro goienean Troxkako inguruak ikusten dira urrunera eta gure ibilbidea bertatik pasatuko 
denez aurrera jarraituko dugu. Hemendik aurrera senda estu batetik ibiliko gara, Ugaste-
gikoak Koruetako elizondora joateko erabiltzen zutena hain zuzen. Tarteren baten, senda 
hori jarraitzea ere kostako zaigu, nahiko galduta baitago. 

Artetako arteak atzean utzi eta ametz artean sartuko gara. Egur mota hauek, bai artea eta 
bai ametza, egokiak izango ziren senda aldamenean aurkituko dugun karobiko sua egiteko. 
Ez dago batere egoera onean baina karobi zuloa oraindik bertan dago. 

Aurrera jarraituko dugu gure martxa, gero eta senda eskaxagoan, Atxuinpe (Haitz txuri-
pe)ko Lizarduiraino iritxi arte, Arbeko ardientzat paraje estimatua. Lizarduiko lizar artea 
harkaitz bloke handien tartetik ibilita pasatuko dugu. Paraje hau gaindituta gero, sendak 
gorantz egiten du sigi saga. Liorla azpikaldetik pasatuko gara, gero Arlabaneko paraje 
labana gurutzatu (bertako ur negarrak biltzen zituen iturri bat ba ei da honen barrenean) eta 
Larretako baso zelaien barrenetik egingo dugu aurrera.

karobia

Artetako Arratea Arbeko arroa eta mandabidea

Arbetik gora datorren sendak erreka gurutzatzen 
duen ingurura eramango gaitu gure senda honek, 
biak  bat egingo dutelarik. Hemendik aurrera gehie-
nok ezagutzen dugun senda honetan, arantza edo 
elorri artetik ibiliko gara Mandobidearekin elkartu 
arte Zubitxo ondoan, Bizkaitarren baso azpial-
dean hain zuzen ere. Mandobidean gora Troxkako 
iturriraino, pagoz inguratuta egingo dugu gure ibilbi-
dea, bertan atsedenalditxo bat eginaz eta nahi iza-
nez gero, iturriko ur freskoa edanez.

Mandobideko zubixa



Konturatu gaitezen egin dugun ibilbidearen aberastasunaz. Errekabiartetik gora baserri 
ondoko hariztian gora hasi gara laister pinudian sartuz. Artetako Arrate inguruan artea 
izan dugu nagusi, baita araba-ota ere, Koruetako eskolako neskatilla mutikoak bertaraino 
etortzen ziren gabon aurreko  egunetan eskolarako gabonetako arbolatarako araba-ota bat 
eramatera, lanabestzat aizkora eta zakuak zituztela.

Gero, ametsartera sartu gara karobia dagoen inguruetara. Lizarduia ere gurutzatu dugu, 
arantza edo elorri artean ibili gara Arbetik datorren sendarekin bat eginda gero eta azkenik, 
Troxkako inguru hauetan, pagopean ari gara atsedentxoa hartzen. 

Arbolarteak

Jarrai dezagun ibilbidea Troxkako 
paraje honetan erreka gurutzatuz. Pa-
gadian bete betean sartuta, gaurko 
lehen bi kobazuloak bisitatuko ditugu. 
Troxkako Koba eta Pepelin Koba. 
Troxkakoan ezingo gara sartu, estua 
delako eta itxita dagoelako. Berta-
tik tubo batzuk irtetzen direla ikusiko 
dugu, bertako ura Erdikoetxera alt-
satzen dute bonba baten bidez. Itsu-
ra danez, Txirikillalekutik betidanik 
ekarri izan duten ura ez da betik na-
hikoa izaten eta Troxkako Kobako ur 
hau ondo dakorkie lagungarri moduan.

Pepelin Koba berriz, ikusgarriagoa da. Bertara iristeko Pepelingo arkuaren eta gainean 
duen begiaren azpitik pasatu beharko gara. Igaduraren bitxikeria hau benetan ikusgarria 
da. Kobazuloko atariraino jarraituko dugu senda estu eta zail 
samarretik, baina merezi du esfortzuak. Pepelin 
Kobako sarrera nahiko berezia da, bi zulo 
baititu goialdean haitzaren gainekaldera 
ematen dutenak. Kobazuloaren lehen 
25 metroak arazorik gabe ikusteko 
modukoak dira, hori bai, linternaren 
laguntza beharko dugu.

Pepelin koba

Aitzuloetara

Iruaxpe koba



Lehen ibilitako bidetik atzera eginaz jarraituko dugu 
gure ibilbidea. Ugastegiko lautadaren azpialdean 
gabiltza eta bertara igotzea nahi dugu, baina ez da samurra. 
Lautadaren eta gure artean 12 metroko altuera inguruko 
harkaitzak baitaude eta gora igotzeko pasabide bat behar 
dugu. Ugastegiko bizilagunek egokitu eta erabiltzen zute-
na gaurko honetan guk erabiliko dugu. Jeislekua da bero-
nen izena baina guk gorantzko norabidean erabiliko dugu. 
Harriz egindako senda eder bat da eta bertatik pasatzeko, 
lehenik barreratxo bat edo bestela burdinazko eskailera bat 
gainditu beharko ditugu. Ugasteiarrek aspaldi eginiko lan 
onari esker igoko gara Txanka deritzon parajera. Pare pa-
rean Erdikoetxe daukagu alde banatan Basterralde eta 
Etxaluze edo Etxezaharra  dituelarik. 

Baserri bakarra dirudien arren, hiru baserri dira orma berdinak konpartitzen dituztenak. 
Hogeigarren mendeko hogeitamargarren hamarkadan erosi zizkion elizari Basterralde 
Erdikoetxeko nagusiak eta Etxaluze edo Etxezaharra berriz, Behekoetxekoena da. 
Baserrira joateko Sailuze izeneko zelaia gurutzatu beharko genuke, Mintegiaren aldame-
netik pasata, baina gure ibilbideak Ixaa aldera eramango gaitu iparralderantz. Dionision 
Bizkarraren aldamenetik Ixaako Zelaira joango gara. Bertan dauzkagu Ixaako Haitza 
eta Ixaako Portillue. Tontor eta pasaleku hauek lehenagoko denboratan ere erabiliak izan 
ziren. Ixaako Haitzetik Korueta aldera begiratuz gero, Artetako tontorra eta Mendiaretx 
baserria pare parean lerrokatuta daudela ikusiko dugu. Halaxe ikusi zuten gure aurrekoek 
ere eta bi punturen arteko biderik motzena zuzen joatea denez, kablea botatzea erabaki 
zuten egurrak Sakon Haundixetatik Koruetara eramateko.

Lehen kable tartea, Sakon Haundixetatik Ixaako Haitzera bota zuten, eta bigarrena, 2 
kilometro eta geihago luze zuena, Ixaako Haitzetik Korueta Zelaiko hariztira, tartean 
Artetan, poste bakarra zuelarik. Ikaragarrizko lana izango zen kablearentzat zutabeak jarri, 
poleak montatu eta kablea behar bezain tentso jartzea. Baina esfortzu har bere etekina 
eman zuen, egurra minutu gutxi batzutan Sakon Haundixetatik Korueta Zelaira jaisten 
baitzuten. (ikusi 8. Ibilaldi historikoa) Iparralderantz jarraituko dugu, Txori Koba gainetik 
Korostako Haitzaren inguruetara. Bertara iritxi aurretik Korostako Arratea aurkitzen da. 
Bertatik haitzaren azpialdera jaitsi daiteke eta halaxe egingo dugu. Bideak ez dauka zail-
tasun berezirik baina aspaldian ez da jende larregi ibili eta kontu apur batekin ibili beharra 
dago. Lehenago bertatik ibiltzen ziren Ugasteiarrak Koruetara joateko, batez ere Goikoe-
txekoak Markitei aldera joan behar zutenean.

Jeislekua

Pepelin koba

Sailuze zelaia Erdikoetxe azpian

Iruaxpe koba



Korostako Haitzaren azpitik jarraituko dugu gure ibilbidea. Pagadian ondo joango gara 
ia sendarik gabeko ibilbide samurrean. Bertan dago Korostako Errekaren sorlekua ere. 
Gero bide garbirik gabeko tarte bat aurkituko dugu paraje nahiko basatian, Iruaitzpeetik 
datorren pista aurkitu arte. Pistan aurrera eginga, Iruaitz tontorraren azpialdera iritxiko gara. 
Bertatik putreak ikusi ahal izango ditugu bai haitz tontorretan eta baita kabiak egiten dituz-
ten zuloetan ere. Gogoratu Aitzgorri-Aratz parke naturalaren eremuan gaudela eta paraje 
hau erreserba gorena daukan tokia dela hegazti hauek habiak egiten dituztelako bertan.

Pistatik gorantz irten eta metro batzuk igota, Iruaitzpeko kobazuloa aurkituko dugu. 
Kobazulo hontatik Urkulu aldera eta Leintz Bailara aldera ikuspegi ederra daukagu eta 
lehenagokoen bizileku izan zela zihurtatu ezin dugun arren, ez da harritzekoa toki sakratua 
izatea beraientzat. 

Begiz jota eduki du ba, betidanik gizonak inguru hau bizi modu bat aurrera ateratzeko. Baita 
Carlos Segura-k, 1772an Koruetako abadea zenak: Aretxabaletako udalak, diru premian 
zegoela ta, Ugastegiko hainbat herri lur saldu zizkion. Bertan baserri etxeak eraikitzea zen 
bere asmoa, gero maizterrak jarri eta etekin ekonomiko bat ateratzeko inbertsioari. Orduan 
sortu zela esan genezake auzo hau, 1780. urterako ba zeuden 4 baserri beraien bizilagu-
nekin eta soro landuekin. Ordaindu beharreko errentak ez ziren edozein modutakoak eta 
liskarrak ere izan ziren nagusia eta maizterren artean. 1840an Santiago Segura, aurrekoaren 
senideren bat izango zena,  Ugastegin Errekalde, Telleixa, Zelaikua eta Karobikoa ba-
serrien jabe zen. 

Bizilagunak Ugastegi aldean
Aspalditik dabil gizakia, itsasotik gora 700 metro-
tara dauden Ugastegi inguruko belaze hauetan. 
Hori adierazten digute behintzat orain arte aurkitu 
dituzten historia aurreko Aitzgain, Urtao eta Li-
natzako tumulo eta trikuharriek. Urtaoko Koban 
berriz, k.a. 4270. urte inguruko gizaki aztarnak 
aurkitu zituzten Aranzadikoek, besteak beste 41 
gorpuzkin. Baita Iruaxpekoan ere sasoi hartako 
15 lagunen hilobiratze aztarnak.

Azaleraz hain eremu mugatuan hainbeste hilobi-
ratze aurkitzeak, inguru honetan populazio dexen-
te izan zela adierazten omen du, nahiz eta no-
madak edo asentatu gabekoak izan. Iruaxpe III 
deritzoten koba zuloan berriz, erromatar garaiaren 
azkenaldikoak diren zeramika puska ugari aurkitu 
zituzten,  IV et V. mendekoak. Orduan ere ibili ziren 
norbaitzuk hemendik.

Beheko etxe

Goikoetxe



1780. Urtean Behekoetxe, Erdikoetxe, Goikoetxe eta 
Iparralde baserriak ageri dira. 1867. urtean 57 biztanle 
dira Ugaztegin eta baserriak: Basterretxe, Troskakua, 
Etxabe, Aurrekoetxe, Nafarretxe, Ifarralde, Zelai-
koa, Iturburu eta Basterralde. 1895. Urtean 41 biztanle 
dira, eta kopuru horretan mantendu zen 1950-1960 ha-
markada inguruan erabat ustu zen arte.

Hortik aurrera Juane Goikoetxen eta Inazio Erdikoe-
txen, biak pastoreak beraien familiekin bizi eta moldatu 
ziren bertan errentero bezala, 1978. Urtean Urkuluko 
urtegia eraiki zuten arte.

Gaur egun inguru hau ondo zainduta ikusten dugu, bai 
zelai eta  bai etxeak ere: Behekoetxe, Ataunena, Erdi-
koetxe eta Goikoetxe dira auzoari jasotasunez eusten 
diotenak. Hor dago baita Santikurtz Ermita tontorrean,  
bolatoki ondoan Araotzko lurretan, eta ezin utzi aipatu 
gabe Arbelako txabola multzoa edo eta Zelaiaundikoak.

Ametzuetatik Linatza eta atzean Andarto

Ataunena

Erdikoetxe

Lehengo baso pistara itzulita Ametzuetako Haitzaren azpitik jarraituko dugu. Iruatx eta 
Ametzueta tartean bada pasabide bat baina ez gara saiatuko hortik igotzen. Infernuko 
Arratea, bere izenak garbi erakusten du zergatik ez garen igoko bertatik. Aurrera eginez, 
Ametzueta eta Orkatzategi tarteko, Urtaoko arratetik pasatuta Urtao edo Urtaopotora 
igoko gara. Esan behar da , Arbera jaisten den mando bidea egokitu edo zabaldu zen arte, 
Urtaoko Arratea, izan zela Ugastegikoen gurdi bidearen pasa lekua, Urrexolagaraitik 
pasatuz Koruetara edo Oinatira joatekoa.

Haitzen azpialdeko ibilbidea amaitutzat emanda, Ugasteiko goi lautadara igo gara berriro. 
Bertatik hegoaldera joanda Ametzuetara igoko gara. Bista ederra daukan beste paraje bat 
da tontor hau, eta ez da arraroa izango eguzkiloreak bere bizileku naturalean ikustea, ba-
bestutako landarea denetik, ikusi eta bertan utziko ditugu bere edertasunean.  Haitzen az-
pialdeko ibilbidea amaitutzat emanda, Ugasteiko goi lautadara igoko gara berriro. Bertatik 
hegoaldera joanda Ametzuetara igoko gara. Bista ederra daukan beste paraje bat da tontor 
hau, eta ez da arraroa izango eguzkiloreak bere bizileku naturalean ikustea, babestutako 
landarea denetik, ikusi eta bertan utziko ditugu bere edertasunean.
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Kirtenik gabeko kardabera eder bat da, hazitik ernetzen 
denetik, bigarren urtera ematen du lehendabiziko lorea, 
eta gero ere bi urtez bein ematen omen du. Lore betean 
abuztuan egon ondoren lurretik kanporako landaretza 
osoa ihartu eta desagertu egiten da begien bistatik, 
nahiz eta sustraiak lur azpian bizirik jarraitzen duen 
hurrengo urterarte.

Siniskeria ugari dago bere inguruan; sorgin, lamia eta beste gaitzetatik babesteko 
jartzen zen baserrietako ate buruetan. Izan ere kontatzen dute gauetan lamiak umeak 
eramatera etortzen zirenean, atean eguzkilorea ikusi eta honen puntatxo denak kontatu 
beharrean aurkitzen zirela benetako zenbakia jakin asmoz. Bukatu orduko egunsentia 
heltzen zen eta alde egin beharrean aurkitzen ziren beren helburua lortu gabe.

Eguzkilorea

Bertan egonalditxoa eginda, Katarretatik, Linatzara jaitsiko gara, 
bertan dagoen tumulo ondotik pasatu Estu-Unie deritzon parajea 
atzean utzi, Indrixkiñeta eta gero Pagotxueta gainetik pasa eta lau 
bide elkartzen dituen bidekurutzera iritxiko gara: Urtaotik guk dakar-
guna, Ugasteira doana, Santikurtz ermitara eramango gaituena 
gero, eta Araotzera jaisten dena. Bertatik zazpi kilometro luze dituen 
kanala pasatzen da. Kanal hau Arrasateko Zerrajerak egin zuen lante-
giaren ur beharrak asetzeko.

Urtaotik bidekurutze honetara egin dugun ibilbidean, hainbat txabolen ondotik pasatu 
gara, Urtaoko biak lehenik, Popelana gero eta bidekurutze ondoan Agarrekoa. Urtaoko 
txabolak Araotzeko Aizkorbe Goitikoenak dira, bata erlategia zena eta bestea txabola 
arrunta. Zelaihaundi deritzon zelaiaren ertz banatan, Popelana bere izenak dioen bezala, 
Araotzeko Popela baserrikoa zena eta Agarrekoa berdin izen bereko Agarre baserrikoa.

Urtaopoto, atzean Aloña Santikurtz Ermita
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   Estu-unia 

   Muna-arrotua 
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Eguzkilorea

Santikurtz Ermitara igoko gara. Orain dela gutxi arte martxan egon den Bolalekua-
ren arrastoak ere bertan ikus ditzakegu. Sasoi batean hemen elkartzen ziren auzotarrak 
meza ospatu eta ondo pasatzera. Domu Santu eguna omen zen jaiegun berezia. Baserri 
bakoitzak, urtero txandakatuz, ardi bat hiltzen zuen auzotarren artean jateko.

Tontor honetatik auzora jaitsi gintezke Estrada Muturretik pasata. Bigarren aukera, parean 
daukagun Goikoetxera joatea litzateke edo aurrera jarraituta hirugarren aukera Ziherbide-
tik Arbelara joatea. Laugarrena pistan aurrera joan, Andretako Trangua pasatu, eta  Txi-
rikillalekutik Andarto Txikirantz joatea da eta bostgarren aukera,  pista honen goialdetik 
doan sendatik joatea litzateke gas-bidetik, Mintegitxuen gainaldetik pasatu, Kargalekura 
igo eta handik oraindik gorago igota, Espilamendira joatea. Toponimotan paraje aberatsa 
da inguru hau. Araotz eta Ugastei edota Oñati eta Aretxabaleta arteko mugan gaude. 
Ziherbidea aukeratuko dugu. Bide hori hartzeko Bolaleku ondotik, Astoak Garagarrak 
Irabazteko Lekutik jarraitu eta Goikoetxe gainekaldetik sartuko gara Ziherbidera. 

Ziherbide gaineko aldetik Larbozelai daukagu eta azpi aldetik Haizpila, Andreetako 
Hatx-kaxkarretik pasatuta, gaur egun txabolez beteta dagoen parajera iritxiko gara.
Arbela deritzon ingurua da hau.

Txabola multzo honetan, berriztutako hiru txabola daude gaur egun. Guretzat ezagunena 
Imanolena da. Lehen Goikoetxek ganaduak edukitzeko erabiltzen zuen baina gaur egun 
berak konpondu eta erabiltzen du. Gorago Araotzeko Etxebarritxikiko txabola dago, Le-
gazpiarrek erabiltzen dutena. Hirugarrena goratxoago dagoena, Aizkorbe Azpikoa zena 
eta gaur egun Arrasatear bikote batek darabilena. Konpondu gabeko txabola bat ere bada-
go gorago, Legazpiarrena dena baina gaur egun ez dauka erabilerarik.



Errekondotik Zuzenbidea hartuko dugu orain, Kurtzebarri aldeko bizkarrera eraman-
go gaituena. Gorantz igota, Iluntokitik pasatuko gara eta gorantzko norabidean jarraituko 
dugu Larratxuko txabolara iritxi arte. Larratxuko txabola, Larratxuko Haitzaren azpian 
dago eta Basaundi parajearen gainaldean.

Txabola hau gaur egun ganaduarentzat bakarrik erabiltzen den arren, hogeigarren mende 
erdi aldera bazuen bizitoki moduan erabiltzen zen atal bat, hesiekin bereiztuta, hau da: 
Egurrezko zutabeekin eta zutabeen tartetik abar makilak zigi zaga jarrita gero, amaitzeko 
buztinarekin estaliz egindakoa. Barruan sua eginez gero, bero mantentzen zen barrualde 
hori. Bertan lo egindakoak dira Erdikoetxeko mutiko koxkorrak ardi zain ibilita gero. Hurren-
go egunean goizean goiz jaiki eta Araotzera joan behar izaten zuten eskolara.

Txabola ondotik, Larratxu zeharkatuta, Lokotzabistoko arrora joango gara eta inguru 
hartan Degurixatik datorren Gaztan Bidearekin egingo dugu bat. Hemendik aurrera be-
heranzko bide samurragoan joango gara. Pago artetik irten eta Sakutei pasatuko dugu Er-
diko Esatera jaoteko, bertan harkaitzean landutako ur aska ikusiko dugu, Harraskabarri 
edo Sanjuan Iturrikoa bezalakoa.  Hemendik aurrera, Ugastegiko eta gaur egin dugun 
ibilbidearen zati haundi bat daukagu parez pare ikuspegi ederrean. Erdiko Esatea pasata 
gero, Intsiniseko Arratetik Kurtzebarriko maldaren egia gurutzatu eta laister, Eguatxetik 
ibilaldia non hasi eta bukatuko dugun ikusi ahal izango dugu. Arientzako basoetan sartuko 
gara, Arientzara jaitxi eta handik Irabaneko aparkalekura bueltatuko gara gaurko ibilbidea 
bukatutzat emateko.

Ugastei eta Degurixa arteko pistara buel-
tatu eta beherantz Errekondora jaitsiko 
gara. Iturria eta aska daude bertan. Inguru 
hauetan lehenago beste baserri batzuk ere 
bazeuden, lehen horma zirenak, orain harri 
pila besterik ez dira.

Beherantz

Degurixara doan pista zeharkatu eta ga-
soduktuaren eskuin aldera Mitxelbason 
sartuta, Urzulo bilatzen saiatuko gara. 
Ur iturri hau oso berezia da, ura eta  haize 
hotza ateratzen baitira bertatik. Aska bat 
dauka aurreko aldean ura aprobetxatu ahal 
izateko.

Errekakondoko aska

Urzulo

Intsiniseko arratie



UgastegiUgastegi
ALKATE MAKILA
Ugastegin bazen makila bat etxerik etxe ibiltzen zena. Makila zeukan etxearena zen urte 
horretan alkate izateko ardura. Gaur egun Erdikoetxen dago makila, han gelditu baitzen 
azken aldiz. Garai hartan Behekoetxetik Autenenera joaten zen makila, gero Erdikoetxe-
ra, handik Goikoetxera eta berriz bueltatzen zen Behekoetxera.

ESTRAPERLOA 
Ugastegi aldean ere bazen estraperloa. Arabatik generoa pasatzen zen Gipuzkoa aldera 
guardia zibilaren ezkutuan. Zergak ordaintzeko adibidez, garia behar izaten zen eta etxean 
nahikoa ez zegoenean, Arabatik ekartzen zen. Artzaiek ondo ezagutzen zituzten Arabako 
mugako txokoak eta ibilbidean lagundu egiten zieten. Guardia zibila Ugastegi aldera igot-
zen zen muga inguruak zaintzera.  Aldiko, baserri batean pasatzen zuten gaua eta nahikoa 
logela ez zegoen baserrietan, bertako seme-alabek ganbarara joan behar izaten zuten lo 
egitera.

SANTIKURTZ ERMITA
Araotzekoa da, izan, baina Ugastegiarrek ere ospatzen zituzten bertan mezak. Korue-
tako abadea Ugastegira igotzen zen hilean  behin edo. Bezperan igo, afalostea kartaka 
pasa eta biharamunean meza ospatzen zuen. Horrela nagusiek eta ezinduek mezetara 
joateko aukera izaten zuten Koruetara jaitsi gabe. Inguru hauek Kalagorriko gotzainaren 
ardurapean zeudenean, Ugastegiarrak kexatu egin ziren Koruetako abadeak ez zielako 
behar bezalako zerbitzurik ematen. Gotzainak bere bisitadorea bidali zuen  eta mando gai-
nean igo zuten Ugastegira. Noizko heldu? Bisitadorearen baibenak nola baretu? Hango 
zarraparra eta botaka guria… Heldu zenean, mandotik jaitsi eta pixka bat baretu zenean 
hauxe esan zion apaizari: “Urtean behin etorrita ere nahikoa da, eta egun horretan bataiatu, 
ezkondu eta eginbeharrekoak egizu”.

Bitxik� iak

Ametzueta
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Ibilbidearen mapa
kokapenen deskribapenak barruan aurkituko ditizu

Ibilbidearen
deskribapena
• Luzera: 16,75 km
• Zailtasun maila: Ertaina
• Altuera maximoa: 875 m
• Altuera minimoa: 389 m
• Denbora: 4,5/5,5 odu artean

• Ibilbidea interneten:
    https://eu.wikiloc.com/ibilbide-senderismo/ugasteitik-bira-27601821
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Durana 11 (Udaletxe Zaharra)
20550 · Aretxabaleta · Gipuzkoa
Tel.: 943 77 09 70 / 685 75 67 29
loramendielkartea@gmail.com
www.loramendielkartea.eus
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