IBILALDI OSASUNGARRIAK

Artetako gatzagetako paseoa
Artetako iturburuaren ingurunean egiten den mendiko paseo eder bat da. Hain zuzen,
Ollarango diapiroaren eta gatzagen kokaleku berezia ezagutzeko, eta tokian bertan
interpretazio taulen eta kartelen bidez seinaleztatuta dauden beste elementu eta
baliabide interesgarri batzuk ezagutzeko modua ematen du.
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Artetako gatzagetako paseoa

0. km
Artetako iturburuko
aparkalekura iritsiko gara,
Ultzurrundik datorren
errepidetik. Metro batzuk
atzeraka egingo ditugu, gure
ibilbidea eta Iturburua
– Arteta – Ultzurrun –
Iturburua paseoa iragartzen
duen taularaino.

0,150. km
Taularen ondotik abiatzen den
bidea hartuko dugu. Bidea
laster bidexka estu bihurtzen
da, eta basoa zeharkatzen du
ibaira jaitsi arte.

0,450. km
Ibilbideko tokirik erakargarrienetako batera iritsi gara:
Udarbe ibaiaren gainean
dagoen Ugo zubia.
Metro batzuetan, ibaiaren zati
birjina bat gozatuko dugu,
landareen ganga trinko baten
azpian.
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Artetako gatzagetako paseoa

0,500.km
Bidegurutzean, ezkerretara
utzi behar dugu Artetarantz
doan bidexka (Ollarango
Itzulia) eta gatzagetara
eramango gaituen seinaleari
jarraituko diogu, bide lau
batetik.
Metro gutxi batzuk aurrerago,
inguru horretan zeuden
errotetako baten
hondakinetaraino jaisten den
(50 m) bidexkaren ondotik
igaroko gara.

0,900.km
Artetako gatzagetara iritsiko
gara.

Artetako gatzagak
Gatzagak (beste toki batzuetan gatz meak esaten diete) gatza
ematen duten instalazioak dira, lur azpian dauden gatz geruzak
zeharkatzen baititu urak. Aspaldidanik hasi ziren Artetako
gatzagak ustiatzen eta oso garrantzitsuak izan ziren herriaren
ekonomiarako.
Zurezko besoen sistema asmotsu batek ontzika ateratzen zuen
ur gazia putzutik eta larrainetara bideratzen zuten ubideetara
botatzen zuen. Larrainak eremu lauak ziren, eta haietan ur xafla
mehe bat uzten zen. Tenperatura egokia egiten bazuen,
hiruzpalau egunetan ura lurrundu egiten zen eta gatza kristaldu.
Gero pilatu egiten zen, bildu baino lehen, lehortzeko prozesua
amaitzeko.
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Artetako gatzagetako paseoa

Egun, larrain gehienak ez dira erabiltzen, baina putzua, ura
ateratzeko sistema eta instalazioen zati bat lehengoratu dira.

Gure urratsen arrastoan itzuliko
gara.

1,050.km
Haritz handi baten azpian,
“Iturburuko behatokia 440 m”
jartzen duen seinale batera
iritsitakoan, seinale horri jarraitu
eta mendi bide batera iristen
den bide zabal batetik igoko gara.
Mendi bide horretatik joango
gara behatokirantz.
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Artetako gatzagetako paseoa

1,250.km
Iturburura itzultzeko adierazitako
jaitsiera ezkerretara utziko dugu
eta behatokirantz jarraituko
dugu. Haren panoramika ikusten
hasiko gara.

1,480.km
Iturburuko behatokira iritsiko
gara.

Bide beretik itzuliko gara,
ibairako jaitsiera eta Iturbururako
itzulera seinalatzen digun
seinaleraino.

2,300.km
Abiapuntura iritsiko gara.
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Intereseko elementuak
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Informaziorako eta
Ingurumen
Heziketarako Zentroa

Artetako iturburua

Artetako iturbururako eta Informazio
Zentrorako sarbideak itxita daude aldi
baterako, lur eta harri jauziak gertatzeko
arriskuarengatik
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FITXA TEKNIKOA
Artetako gatzagetako paseoa
Ibilbidea:

Artetako iturburua – Udarbe ibaiaren gaineko Ugo zubia – Artetako
gatzagak – Iturburuko behatokia – Artetako iturburua.

Sarbidea:

Ultzurrundik (Ollaran), Artetako iturburura eramaten gaituen bidetik
(adierazita dago).

Distantzia:

2,3 km (joan-etorria).

Ibilaldia egiteko aukera:

Oinez.

Zailtasuna:

Txikia. Aldapa txikiak dituzten bidexkak eta bideak. Gerta
liteke zatiren batean lokatza egotea.

Iraupena, gutxi gorabehera
(joan-etorria):

Ordu bat eta hamabost minutu.

Gomendatutako adina:

Adin guztiak.

Oharrak:

Balizez markatuta dago ibilbidea, norabidea adierazteko zutoinekin.
Era berean, hainbat elementu interesgarri azaltzeko kartelak daude:
gatzagak, diapiroa, landaredia, errotak, akuiferoa…

ARTETAKO ITURBURUA
Artetako iturbururako eta Informaziorako eta Ingurumen
Heziketarako Zentrorako sarbideak itxita daude, behin-behinean,
lur eta harri jauziak gertatzeko arriskuarengatik.
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