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N 42°50.165’/W 001°36.210’
Arreko Hirutasun Santuko zubiko harrietan dauden hutsuneak 
babesleku bikaina dira narrastientzat eta zenbait landare 
espezietarako, besteak beste, horma-belar(1), txantxapota(2) 
eta garoetarako(3).

Zuhaitz zahar bat ondare biologikoa da, inguruan izaki bizi-
dun asko hartzen dituena. Zura degradatzeko gai diren onddo 
espezie askorentzat funtsezkoak dira, intsektuentzat, belda-
rrentzat eta bai hutsarteetan babeslekua izaten duten beste 
organismo askorentzat ere, esate baterako, kakalardo, txori, 
saguzar eta abarrentzat.

Zure ustez, kendu behar da hilda dagoen zuhaitz bat?

Behatu historia ondareari. Idatzi desberdintasunak.

Zorionak!
Atarrabiako altxorrak aurkitu dituzue, ezkutatuta zeudenak 
eta, nahiz eta agerian egon, askotan ikusten ez ditugunak.

 
Idatzi zuen iritziak 

www.geocaching.com webgunean eta aurkitu altxor berriak! 

1902. Egilea: Rafael Albistur

2  Naturako bitxiak3  Atzoko eta gaurko   
 paisaia
N 42°50.117’/W 001°36.224’
Paisaia aldatzen doa. Gizakion ekintzen ondorioz, historia eta 
kultura aldaketen bidez, paisaia naturala paisaia gizatiartu bi-
lakatzen da.

Jar zaitez argazki zahar honek erakusten duen tokian.

948 42 32 42
www.mcp.es

(1)(2)(3)



Atarrabia, natura 
eta kultura
Altxorrez hitz egiten badugu, piraten istorio zaharrak eta gu-
rutzedun mapak datozkigu burura. Egungo teknologiak era-
bilita, geocaching-a nazioarteko on line joko bat da, antzeko 
bilaketak egiteko aukera ematen duena. Ezkutatutako altxo-
rrak geocache izeneko edukiontziak dira, smartphone edo GPS 
gailu bat erabilita bilatzen dira, eta miaketak, aurkikuntzak eta 
esperientziak webgune batean konpartitzen dira.

Atarrabiako Ibai Parkean egiteko bilaketa bat proposatu behar 
dizuegu. Liburuxka honetan emango dizkizuegun geokoorde-
natuak abiapuntu hartuta, hiru altxor eta zenbait interesgune 
aurkitu behar dituzue. Hartara, arretaz behatuta, ibai inguru-
nearen natura aberastasuna eta historian zehar inguru horren 
okupazioaren lekuko izan diren ondare elementuak ikusiko di-
tuzue, ibaiaren inguruan garatu diren jarduerak eta paisaiari 
ekarri dizkioten aldaketak.
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Nondik sartzen da ura? Eta nondik ateratzen da?

Non jartzen ziren ehunak bolatzeko?

4 Flora eta fauna
N 42°50.080’/W 001°36.235’ 
Ibilbidea egin bitartean, jarri arreta Ibai Parkeko animaliak eta 
landareak ikusi ahal izateko.

9  Ribed-Onena paper   
 fabrika
N 42°50.108’/W 001°36.263’
1846an, “Viuda de Ribed e Hijos” sozietateak Atarrabian kokatu 
zuen Papelera de Navarra, Papelera Española y Onena lante-
giaren aurrekoa, urte askoan herriko fabrika nabarmenena.

Horretarako, Hirutasun Santuko ur-jauzia erabiltzeko eskubi-
deak, errota eta pilategia eskuratu zituen. Nahiz eta 1998an 
eraitsi zuten eraikina, arkeologia interesa aintzat hartuta, 
tximinia, ura fabrikara bideratzen zuen ubidea eta pilategia 
kontserbatu egin ziren.

Denborak aurrera egin ahala, industria jarduerak Ibai Parkea-
ren natura ingurunea aldarazi du. Behatu inguruari eta pentsa-
tu gizakiok gauzatutako zein jarduera diren kaltegarriak ingu-
rumenerako.

Marraztu argazkiaren gainean, tximiniaraino doan ubidea, ha-
sieran zegoen moduan (ikusi 9. orrialdeko irudia). 

Pilategian gurpil bertikal bat dago, ur korronteak mugiarazten 
duena, eta zapatak edo espekak dituen ardatz baten bidez bere 
mugimendua zurezko mazo batzuei helarazten die. Zapatek 
mazoak altxarazten eta erorarazten dituzte txandaka, eta 
horiek harraska izeneko ontzi batean jartzen diren oihalak 
kolpatzen dituzte. Elementu horiek esekita daude zaldi izeneko 
egitura batean.
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Altxorren barnean intereseko informazioa aurkituko duzue, 
jardueren proposamenak eta ingurunea ezagutzen lagunduko 
dizueten hainbat gauza.

Jokoaren oinarrizko arauak hauek dira:

•	  Altxorra ezin da mugitu. Aurkitu den tokian bertan 
utzi behar da.

•	 Ezin zaio inolako kalterik egin.

•	  Ezin da ezertxo ere hartu altxorretik. Behin ikusi, 
irakurri eta ulertu eta gero, edukiontzian bertan utzi 
behar dira.

•	 Idatzi zuen izenak eta egunak, altxor bakoitzaren bar-
nean dagoen erregistro liburuxkan. 

•	 Ariketa amaitutakoan, www.geocaching.com webgu-
nean jakinaraz dezakezue altxorrak aurkitu dituzuela. 
Era berean, zuen iritziak, esperientziak eta iradoki-
zunak egin ditzakezue ibilbidearen eta ingurunearen 
gainean.

1. Buztanikara horia
2. Koartza hauskara
3. Martin arrantzalea
4. Ur-lirioak
5. Sakoneko kabrarroka
6. Igaraba

7. Basahatea
8. Asuna
9. Huntzak
10. Karpa
11. Amuarraina

Inguru honetan ikus daitezkeen beste espezie batzuk:

•	Barboa
•	Loina
•	Trikopteroa
•	Suge gorbataduna
•	Ur-igel arrunta

5   Arrastoak ezkutatzen  
 dituen altxorra
N 42°49.909’/W 001°36.322’
Inguruari arretaz behatzeak aukera ematen du inguru horretan 
bizi diren animalien aztarnak, zantzuak eta froga ziurrak 
aurkitzeko. Lokalizatu ezkutatuta dagoen altxorra aurkitzeko 
koordenatuak eta ikusi inguruan dituzun animaliak zein diren 
jakiteko aztarnak.

Begiratu ongi toki honi. Non aurki dezakezu arrastoren bat?

1   Atarrabiako errota eta  
 pilategia
N 42°50.146’/W 001°36.256’
Atarrabiako Pilategiak XII. mendean hasi zuen jarduna, irin 
errota moduan. XVI. mendearen erdialdera pilategi hidrauliko 
bihurtu zuten, ehunak tratatzeko eta ehun horiek irazgaitzago 
eta sendoago bihurtzeko.

1843an Ribed familiak eskuratu zuen. Paper orea egiteko 
erabili zuen eraikina, lehenbizi erabilitako ehunak baliatuta, 
eta gero pinukia baliatuta.

Egun berrituta dago, eta Iruñerriko Ibai Parkeko Informaziorako 
eta Sentsibilizaziorako Zentroa da.

8   Paperaren altxorra
N 42°50.046’/W 001°36.272’
Lokalizatu ezkutatuta dagoen altxorra, Onena fabrikan zer 
egiten zuten jakiteko.

Hau egiten zuten:

•	Karramarro seinaleduna
•	Bisoi europarra
•	Makalak
•	Sahatsak
•	Lezkak

Onena fabrika, garai batean Viuda de Ribed, Atarrabian. XX. mendearen hasiera.

Argazkia: Altadill

Zein espezie ikusi dituzu ibilbidea egin bitartean?
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 Paseoa, Ultzama    
 ibaiaren ertzean
Antzinatik Iruñerria Nafarroaren iparraldearekin eta Frantzia-
rekin lotzen zuten bideen topaleku izan da Atarrabia, besteak 
beste, Donejakue Bidearena. Ultzama ibaiaren bi ertzetan dago, 
eta Hirutasun Santuaren parean ur-jauzi eder bat dago. Ibaiak 
ekarri du ertzetako lurrak emankorrak izatea eta industria 
jarduera handia. Inguruabar horien guztien ondorioz, kokale-
ku erakargarria izan da betidanik, 1184an Antso VI.a Azkarrak 
hiribildu izendatu baino askoz ere lehenagotik.

Ibilbidea egin bitartean, lokalizatu behaketarako gune hauek:

1. Atarrabiako errota eta pilategia
2. Naturako bitxiak
3. Atzoko eta gaurko paisaia
4. Flora eta fauna
5. Arrastoak ezkutatzen dituen altxorra
6. San Andres Errotako altxorra
7. Ibai Parkea Atarrabian
8. Paperaren altxorra
9. Ribed-Onena paper fabrika

Horiek identifikatzen dituzten koordenatuak dagokien orrial-
dean daude.

Planoa
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6   San Andres Errotako  
 altxorra
N 42°49.768’/W 001°36.291’
1541ean Atarrabiako eta Uharteko herritarrek elkarrekin 
eraiki zuten, Arga ibaiaren indarra baliatuta irina ehotzeko. 
Horretarako, Arga eta Ultzama ibaiek bat egiten duten tokitik 
gertu dagoen lursail bat hautatu zuten. Egun, ur indarretxe 
moduan egiten du lan urri eta maiatz artean.

Koka zaitez koordenatuetan, ezkutatuta dagoen altxorra 
lokalizatzeko.

7  Ibai Parkea Atarrabian
N 42°49.637’/W 001°36.377’
1950etik aurrera Iruñerriko ibaiak eta horien ertzak nabarmen 
andeatu ziren, bai hiria eta inguruko herriak bai eta industria 
ere asko handitu zirelako. 1990ean, ur zikinak edo hondakin 
urak Arazuriko araztegiraino bideratzeko lanen ondotik, ibaiak 
eta ertzak lehengoratzen hasi ziren, landare eta animalia es-
pezieentzat korridore berde jarraitu bat eta herritarrentzat 
gune ludiko bat sortzeko eta inguru honetako kultura ondareari 
berriro balioa emateko.

Egun, eremu berritu bikain hau dugu. Zer egin dezakegu 
kontserbatzen jarraitzeko eta hobetzeko? 

http://www.mcp.es/parque-fluvial/habitos-responsables/uso-civico


