
Harriaren bidea

Irailak 28 , larunbata
Erreserbak: 945 255135
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Distantzia osoa:           14,04 km
Zailtasuna:              Erraza
Gorako aldapak:              149 m
Beherako aldapak:           389 m
Aurreikusitako denbora: 3o. 30min.

Ajarte

Santa Maria
Katedrala

Mendiola

Ezin dugu Santa Maria Katedrala ulertu bere ingurunearekin 
daukan harremana kontuan hartu gabe. Ajarte, Elgea, 
Olarizu eta Arrigorrista bezalako tokietatik ekarritako 
harriak biltzen ditu, non oraindik harrobi hauen hondakinak 
ikus daitezkeen. Harriak atera eta garraiatzeko herrixkak 
sortu ziren baita gurdi bideak eraiki ere. Izan ere, katedrala 
eraikitze-prozesuak gure lurraldea moldatu du. Ibilbideak 
katedralak Arabarekin daukan lotura agerian utzi, 
herrialdeko herri batzuen protagonismoa berreskuratu eta 
natur ingurune baliotsua ezagutarazten digu.

Harriaren bideak Ajarten du hasiera puntua. Trebiñuko 
herri hau garaiko harrobiei lotuta sortu zen, eta katedraleko 
harri ederrenek, barruko aldea estaltzen duten harriek hain 
zuzen, hemen dute jatorria. Ibilbideak Ajarte eta katedrala 
lotzen ditu gurdibide, baso eta nekazaritza pistetatik zehar. 
Gasteizko Mendiak Parke Nartural egitasmoaren eremua 
zeharkatzen da eta hiriko asfaltotik apenas 2 kilometro 
eskas zapaldu ondoren katedralera bertara iristen da. 
Goiz bakar batean.

Santa Maria Katedralera iristeko ordua 14:00ak eta14:15 
artean aurreikusten da. 

Aholkuak:
 - Mendiko botak eraman. Makila ere lagungarria   
 izan daiteke. 
 - Hamarretakoa eraman.
 - Ingurunearekin goza ezazu eta aurkitu duzun   
 moduan utzi. 

Gasteizko Mendiek
ingurugiro eta paisajearen 
aldetik oso balore handiko 
eremua osatzen dute. 
Azkeneko urteetan 
Gasteizko Mendi Altuek 
daukaten garrantzia 
azpimarratzen duten 
ikerlan batzuk egin dira. 
Horregatik LIC izendapena 
jaso du (Europako 
K o m u n i t a t e a r e n t z a t 
Garrantzizko Tokia) eta 
2006an Gasteizko Udalak 
Parke Natural bihurtzeko 
egitasmoa zabaldu zuen. 
Dauden fauna espezieen 
artean bisoi europearra, 
lepazuria, ipurtatsa eta 
desman piriniarra topatuko 
ditugu. Landareen 
artean Interes Bereziko 
katalogatutako bi nartziso, 
orkideo arraro bat, hagina, 
gorostia eta Sorbus 
generoko zuhaixka arraro 
bat daude.

Betoñuko atakarako koladak 
bi abelbide ezberdinetan du 
jatorria. Gasteizko irteeran 
Jauregilandako atseden 
eremua dago, non garai 
batean behiek gaua eman 
ahal zuten. Goiko partean, 
mendilepora iritsi aurretik 
harrizko bidea dago, eta 
malda handiko toki batzuetan 
harrizko korridore batean 
ahokatzen da; “kallejones” 
delakoetan. Eta korridorearen 
bi hegaletan, bidean elurra 
edo izotza egon ezkero, 
gurdien frenatzeko koskak 
oraindik markatuta daude.


