IBILALDI OSASUNGARRIAK

Iturburua-Arteta-Ultzurrun paseoa
Olloibarko bazterrik ederrenetako batean egiten da zirkuitu hau, Udarbe ibaiaren buruan.
Ura, basoak eta alorrak nagusi dira Artetako iturburuaren inguruko paisaia bikain
honetan. Artetako iturburua gure eskualdea urez hornitzeko iturri nagusietako bat da.
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Iturburua-Arteta-Ultzurrun paseoa

0. km
Ultzurrundik datorren
errepidetik (Ollaran) iritsiko gara
Artetako iturburura, eta, han,
aparkalekua baino 100 metro
lehenago, gure ibilbidea eta
gatzagetakoa iragartzen duen
panel bat ikusiko dugu.

0,15. km
Taularen ondotik abiatzen den
bidea hartuko dugu. Bidea
laster bidexka estu bihurtzen
da, eta basoa zeharkatzen du
ibaira jaitsi arte.

0,45. 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.

Udarbe ibaia
Olloibarren zati handienean ibiltzen den eta hori egituratzen duen
ibaia da, eta Artazul amildegitik jaisten den urak eta Artetako
iturburukoak elikatzen du. Arakil ibaian isuri baino lehen egiten
dituen 6 kilometro eskasetan, uberka ongi zaindua du, alorren artean
sigi-sagan dabilen ibai-ertzeko baso aberatsa, eta ur hotz eta garbiak.
Amuarrainak, loinak, txipak eta mazkarrak bizi dira bertan.
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Iturburua-Arteta-Ultzurrun paseoa

0,50. km
Bidegurutzea. Eskuinetara utzi
behar dugu gatzagetara doan
bidexka eta Artetara eramango
gaituen seinaleari jarraituko
diogu, gorantz doan bide batetik.

0,65. km
Bidegurutzea. Pista batera
iritsiko gara, toki lau batean, eta
Artetarantz jarraituko dugu alor
eta zuhaizti artean, irekiagoa den
eremu batean.

1,85. km
Pisten bidegurutzean, alde
batera utziko dugu eskuinekoa
(gatzagetara garamatza) eta
herrirantz jarraituko dugu.
Bistan dago.

3

Iturburua-Arteta-Ultzurrun paseoa

2,4. km
Arteta. Herrian, metro batzuk
egin behar ditugu errepidean,
Iruñerantz.
Kontuz errepide zatia!

2,65. km
Berehala utziko dugu errepidea
eta Ultzurrunerantz eramango
gaituen pista hartuko dugu.
Ultzurrun bistan dago, pareko
mazelan, Udarbe ibaiaren
beste aldean.

3,8. km
Ultzurrun. Herrian zehar igaroko
gara eta lekurik garaienera
iritsiko gara.
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Iturburua-Arteta-Ultzurrun paseoa

4. km
Bidegurutzea. Errepidea utzi eta
herriko azken etxeak atzean
uzten dituen eta pista bihurtzen
den kale batean sartuko gara.

4,35. km
Bidegurutzea. Artetako
iturburura joateko seinaleari
jarraituko diogu eta baso inguru
batean sartuko gara.

4,9. km
Sario amildegia gainditzen duen
pontarron igarobidetik
pasatuko gara. Iturburutik
Egillorko tratamendu plantara
doan uraren ubidea da, eta
gelditzen den zatian horren
ibilbideari jarraituko diogu.
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Iturburua-Arteta-Ultzurrun paseoa

5,45. km
Bidegurutzea. Ezkerreko bidea
hartuko dugu ibilbidearen
azken zatia egiteko. Zati laua
da eta paseoa hasi dugun
aparkalekuraino doa.

6,2. km
Abiapuntura iristea,
Artetako iturburuan.

Artetako iturburua
Haitzarte ikusgarri baten irteeran kokatua, Andia mendiko ur geruza
handiaren irteera natural bat da eta bertako batez besteko ur emaria
segundoko 3.000 litrokoa da. Bertako ura Iruñera bideratzeko lanak
egitea eta 1895ean inauguratzea gertakari nabarmen eta
garrantzitsua izan zen hiriaren garapenerako. Iturburuaren ondoan,
Informaziorako eta Ingurumen Heziketarako Zentroa ikusentzuleentzat irekita dago eta lur azpiko urari, iturburuari eta
Olloibarren osaerari buruzko informazioa ematen du.
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FITXA TEKNIKOA
Iturburua-Arteta-Ultzurrun paseoa
Ibilbidea:

Iturburua – Arteta – Ultzurrun – Iturburua zirkuitua.

Sarbidea:

Ultzurrunera joan behar da (Olloibar) eta herrian errepide txiki bat
hartu behar dugu Artetako iturbururantz (adierazita dago).

Distantzia:

6,2 km.

Ibilaldia egiteko aukera:

Oinez eta mendiko bizikletan.

Zailtasuna:

Txikia. Bidexketan, bideetan eta pistetan aldapa txikiak daude.
Gerta liteke zatiren batean lokatza egotea.

Iraupena, gutxi
gorabehera:

Oinez: bi ordu.
Bizikletaz: ordubete.

Adin gomendatua:

Adin guztiak.

Oharrak:

Ollaranen itzuliaren zati bat (PR NA-170) egiten da paseo honetan.
Zurezko zutoinei, kolore horia eta zuria dutenei, jarraituta eta
ondorengo oharrak aintzat hartuta, erraza da egiten.

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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