
2019ko  URTARRILA-OTSAILA
111
ZENBAKIA

6€

AIAKO HARRIA 
PARKE NATURALA

AIAKO HARRIA 
PARKE NATURALA

AAIIAAKKOO HHAARRRRIIKKOO MMEEAATTEEGGIIAAKK

IINNGGUURRUUNNEE FFIISSIIKKOOAA

PPAAIISSAAIIAAKK

BBAALLIIAABBIIDDEEAAKK

BBEERREEZZIITTAASSUUNN GGEEOOLLOOGGIIKKOOAA

TTOONNTTOORRRRAAKK EETTAA MMUUIINNOOAAKK

AAIIAAKKOO HHAARRRRIIAA MMIITTOOAAKK

FFAAUUNNAA EETTAA FFLLOORRAA

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak 
(Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak) 

diruz lagundua



Aiako Harria Parke Naturala
PAISAIAK

AURKIBIDEA

Zuzendaria: Fernando Pedro Pérez.
Erredakzioburua: Iñaki Landaluze.
Kolaboratzaileak: Nerea  Urtaran, Miren Alustiza, Oskar Azkona, Fidel Korta. 
Anaut Paterson, Jon Zubiri, Elena Azkarreta, Xabier Aramburu, Kepa Alustiza.
Argazkilari-taldea: Edurne Urkizu, Aitor Zubizarreta, Xabier Urreta, Izaskun Loidi.
Maketatzailea: Cristina Urionabarrenetxea.
Legezko gordailua: BI-2452-02.
ISSN: 1695-4645     Aleak: 2.000 

Erredakzioa:
Av. Madariaga, nº. 47-6º C - Esc.1 - 48014 BILBAO.
Tel: (94) 4 75 28 83. e-maila: adeve.2@euskalnet.net

111.zk - 2019ko URTARRILA-OTSAILA

Gipuzkoan beste leku gehienetan
ez bezala, bi pauso ematea

nahikoa da hiri handienetatik abiatu
eta naturguneetan murgiltzeko.
Bidasoa eta urumea ibaien arteko
lurraldea da honen adibide aparta:
Europako beste herrialdeekin lotzen
gaituzten azpiegitura guztiak haran
industrialdu honetatik igarotzen
badira ere, baso eta mendi-larre
oparoak dituzten mendiak ditu alde
bietara. Jaizkibel eta Ulia itsaso
aldean, eta Aiako Harria barru alde-
an, Hernaniko Urdaburun hasi eta
Irungo Erlaitzeraino doan mendi-
katean kokatua dagoena eta
Nafarroa eta lapurdiko naturgune
zabalekin lotzen gaituena, hain
zuzen.

Garapena eta artapena uztartu
behar dituen oreka mantendu
nahian, Eusko Jaurlaritzak Parke
Natural izendatu zuen Aiako Harria
eta, orain, Gipuzkoako Foru
Aldundiari dagokio izendapen horre-
tan adierazten diren helburuak
betetzea. Lan hau behar bezala
burutzeko, ezinbestekoa zaigu
gipuzkoarren lankidetza, bere balio-
ak ezagutuz, artapen honen beharra
barneratuko duen gizartearena.

Fernando Perdo Pérez
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IRAUNGITZEKO ZORIAN DAUDEN ESPEZIEAK DEFENDATZEKO ELKARTEA

ZURE NATUR ETA ZOOLOGIA
ALDIZKARIA

EHAA-1996ko otsailak 7, asteazkena.
3/1996 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, Elkartea

herri-onurakoa dela aintzatesten duena.

Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako ekintza
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bat eman zitzaion
Aiako Harria aldeari.

Eusko Jaurlaritzak,
Industria, Nekazaritza
eta Arrantza Sailaren
proposamenez, Aiako
Harriko Natur Balia-
pideen Antola-mendu
Plana onartua du apiri-
laren 11ko 240/95
Dekretuaren bitartez
(ikus 1995eko

ekainaren 5eko Euskal
Herriko Agintaritzaren
Aldizkaria).

Aldi berean, Eusko
Jaurlaritzak, Neka-
zaritza eta Arrantza
Sailaren proposame-
nez, Aiako Harriko
Parke Naturala izendatua du lehengoaren data berekoa
den 241/95 Dekretuaren bitartez. Halaxe, Aiako Harriko

Parke Naturaleko natur baliapideak planifikatzeko eta
kudeatzeko bitartekoa eratu da aipatu Legean.

Gipuzkoako Foru Aldundiak bere aldetik, Parke
Naturalaren administrazioa arautu zuen, horretarako
egin zuen 46/1999 Dekretu Foralaren bidez, maiatzaren
4koa, 1999ko maiatzaren 18an Gipuzkoako Aldizkari
Ofizialean argitaratu zena.

Erliebe nahasiko lurzoru oso malkartsua du, altitudeari
dagokionez kota altuenak 800 m nekez gainditzen badi-
tu ere (Aiako harria eta Bianditz 830 m inguruan daude).
Desnibela berriz garrantzitsua da; kota baxuena 50
metrotik behera dago eta Bidasoa ibaian eta gutxi gora-

behera altitude honetan Urumea ibaia ere.

Aiako granitozko batolitoa ingurune zabal bateko paisa-
jearen erreferentzia nagusia da eta gainera dituen bere-
zitasun geologikoei esker, ezaugarri biltxiak ditu Euskal
Autonomi Elkartearen barruan. Iparraldera dituen luzaki-
netan sakan gogorrak hondoratzen dira (Endara eta
Aiztondo, azken honek 100 m-ko desnibela duen urjau-
zia duelarik), Bidasoa drenatzen duten sakanak alegia.
Mendebaldera eta hegoaldera ibarbideek ibai nagusieki-
ko arro independenteak eratzen dituzte, Oiartzu ibaia
sortuz.

Bianditz-Zaria mendiketak eta Aldura mendiak banatzen
dituzte arro hauek (eta Aiaren ingurunea bera) Añarbe-
Urumea arrotik, Urdaburu mendiaren areatik, alegia;
600 m nekez gainditzen dituzten mendiak dira baina

gehiengo eta gutxiengo koten arteko dife-
rentziak handiak dira hemen ere (550 m
inguru). Urdaburu-Aldura ingurutik eta
Bianditz-Zaria eremuaren hegoisurialde-
tik, malda handiko zenbait errekagunek
Añarbe ibaian, hau Urumea ibaiarekin bat
egiten den inguruetan dagoen urtegian
edo Urumean bertan isurtzen dituzte
beren urak.

Zona guztiko paisajean basoak dira
nagusi eta hauetan baso autoktonoen
azalera zabalak nahiz zuhaitzez landatu-
tako sailak tartekatzen dira. Honen guz-
tiaren gainetik Aiako Harrien profil harri-
tsu eta oso berezia gailentzen da eta tar-
teka larratzerako eremuak edo ingurueta-
ko baserri bakanak daude.

Aiako Harriako Parke Naturala,
Gipuzkoaren iparmendebaldeko eratze-

an kokatua dagoen eta bere luzera guztian.
Nafarroarekin muga egiten duen eremu
menditsua da. Bi mendiren inguruak barne-
ratzen ditu: Aiako Harria eta Urdaburu.
Iparrekialdean Bidasoa ibaia eta hegomen-
debaldean Urumea ibaia diuen lurraldean
zabaltzen da. Parkean Endarako nahiz
Aiztondoko sakanak eta Oiartzunen
(Aritxulegi, Ohianleku-Bianditz eta Aldu-
raren ipar-isurialdea) nahiz Añarberen ibai-
buruak barne hartzen dira.

Iparraldeko bi herenak Bidasoa eta
Oiartzun ibaien arroek zeharkatzen dituzte
eta hegoaldeko herena berriz Urumea
ibaiak.

Aiko-harria aldeak erliebekonplexua dauka,
erreka ugarik zeharkatzen dituzten troken
eta mendien mosaikoak osatutakoa; erre-
kahoriek, itsasotik gertu izaki, gainbehera
handia egitendute tarte laburrean, haran
estuak eratzen dituztelarik. 

Gizakiaren eraginez, gehienbat hostozaba-
len basomistoek osatzen zuten jatorrizko
landaretzaren ordez,hazkunde ertain-arine-
ko konifero-espezieek betetako baso-sailak
zabaldu dira gero eta gehiago; hala ere,
interes handiko aldeak aurki daitezke orain-
dik ere, halanola Endarako troka, Aiako-
harriak, Biandizko pagadia eta Añarbeko
pagadihariztia.

Paisaia berezia eta sarritan ikusgarria
eskaintzeaz gain, garrantzi handiko landare-formazioak

dituenaldea denez, eta ber-
tako habitat ezberdinetan
animaliespezie ugari kokat-
zen direla kontutan hartuta,
bidezkoda inguru hau, parke
natural deklaratuz, babes
araubidejuridiko bereziaz
hornitu eta Euskal Baserrial-
deko Plangintzan aurrikusta-
ko aldeen barruan sartzea.

Lurralde-eremua eta
inguruko babes-aldea

Aiako-harria parke naturalak,
gutxi gorabehera,6.105 ha-
ko azalera biltzen du bere
baitan, GipuzkoakoLurralde

Historikoko Donostia-San Sebastián, Hernani, Irun,
Oiartzun eta Rentería udal mugarteei
dagokiena.

Natur baliabideen babes osoa bertmatze-
ko xedeaz,eta ekologiak eta paisaiak
kanpoko eraginik jasanez dezaten, par-
kearen inguruko babes-aldea ezartzen
da,parke naturalaren kanpoko mugaren
inguruko 200metroko lur zerrenda, ale-
gia, beti ere Gipuzkoako Lurralde
Historikoaren barruan.

Aiako Harriko Parke Naturalaren izenda-
pena ekainaren 30eko 16/94 Legeak,
Euskal Herriko Naturaren

Artapenari buruzkoak, ezarritakoaren
bebesean egin zen. Hala, babes araudi
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dute jatorria eta pirinioen ardatz-
zonaren mendebaldeko muturra
osatzen dute (Bortziriak Mazizoaren
ertzean): harri plutonikoak (ale fin
edo lodiko granitoak etagranodiori-
tak) eta haren aureola metamorfikoa
(eskistoak, grauwakak, etab.). Hau
dela eta, eremu hau interes geologi-
koari dagokionez bakarra da Euskal
Autonomi Elkartean. Interes hau
gehitu egiten da bertan dauden
harrieneta egitura geologikoen barie-
tatea eta erromatarrek ere ezagutu
eta ustiatu izan dituzten mineral zai-
nak (galena, blenda, burdin, minera-
la, etab.) kontuan izaten baditugu.
Gaur egun Aiako batolitoaren oine-
tan dagoen Arditurriko meatzearen
aire libreko ustiapenak lanean jarrai-
tzen du. Antzinako mineral ustiapenak zuen tamainaren
arabera, inguru hauetako mineral tunelen luzeera asma
daiteke; mende honen haiseran egindako azterlanek, 46
galeria, azaleko 82 putzu eta barneko hainbat eskabazio
zituen ustiapen honetako tunelak 15-18 kilometroak zire-
la estimatu zuen.

Area batzuetan, nagusi iparmendebaldeko ertzean zehar,
material triasikoak ere azaleratzen dira: harearri masibo-
ak eta buztin gorriak, oinaldeko konglomeratuekin;
Aizpitarten, salbuespen gisa, kararri mesozoikoak azale-
ratzen dira.

Barruti banaketa

Antolamendu Planean parke naturala hainbat zatitan
banatzen da, eta banaketa horretan ondorengo barruti
motak bereizten dira:

Erreserba barrutiak: ekologiaren ikuspegitik balio handia

duten edo bereziak diren eremuak, flora, fauna, paisaia
edo arkeologi ezaugarri apartekoak dituztenak.

Babes barrutiak: zorua higatzeko edo galtzeko arrisku
handia duten lurralde zabalak dira. Zorua eta uraren
zikloa babestea eta hobetzea dute helburu, zorua galtze-
ko prozesuak eragozteko eta zuhaiztien azalera handi-
tzeko jarduerak bultzatuz.

Kontserbazio aktiboko barrutiak: naturaren eta kulturaren
ikuspegitik interesa duten eremuak dira eta beharrezkot-
zat jotzen da ingurunea babestea eta egungo erabilerei
eustea edo hobetzea.

Berriztapen barrutia: Arditurri eta Arlepoko meatzen ondo-
rioz sortutako hondakindegiak dira, eta gutxi-asko egon-
kortuta daudela esan daiteke. Bete beharreko helburuak
egonkortasuna finkatzea eta ikuzketaren ondorioz gerta
daitekeen kutsadura zuzentzea dira.

Abeltzaintza eta basogintza sustatze-
ko barrutia: egun lehentasunez,
abeltzaintza estentsiborako eta baso-
gintza erabiltzen diren lurraldeak dira.
Beren helburua erabilera horiek anto-
latu eta sustatzeko beharrezkoak
diren neurriak hartzea da, bai ekono-
mikoak eta bai azpiegiturei dagozkie-
nak ere.

Gailurren babes barrutia: Aiako
Harria-Bianditz- Zaria kordaleko zen-
bait lurralde sartzen dira. Belarkien
eta zuhaisken landaretzaz estaliak
daude eta balio handikoak dira pai-
saia eta kulturaren ikuspegitik.

Landa zabaleko barrutiak: baserri eta
auzune inguruetako lurraldeak dira,
belardi, soro eta ondoan izan ohi
dituzten baso txikiek osatua. Beren
helburua eremu horietako erabileren
aniztasunari eustea da, paisaiaren eta
faunaren aniztasuna baitakar horrek,
bai eta biztanleen bizi kalitatea hobet-
zea ere.

Azpiegituren zortasun barrutia: ondo-
rengo azpiegituren zortasun barrutia:

Errepideak; Urtegiak, ubideak eta
uharkak; Ur hodiak eta depositoak; Ur
hartuneak; Goi-tentsioko hariak;
Telefono hariak; Telekomunikazio
errepikagailuak; Gasbideak.

Inguruaren babes barrutia: Parke
Naturalaren kanpoko muga inguruan zehar eta
Gipuzkoako Lurralde

Historikoaren barruan zabaltzen den 200 metrotako lur

eremuak osatzen du. Parkeko baliabide naturalak

babes daitezen ziurtatzea du helburu, ekologia eta pai-
saiak parketik kanpo datozkion erasoak saihesteko.

Eremu geografikoa eta
azterketa esparrua Aiako

Harriko Parke Naturala,
Gipuzkoako Lurralde.

Historikoaren ekialdeko
muturrean kokaturik dago.
Bidasoa ibaitik Urumearaino
zabaltzen da eta hegoaldean
Nafarroako Foru Komuni-
tateare- kin egiten du muga.

Luze-zabaleraz 6.913 ha ditu
eta perimetroz 105.5 km. Bi
punturen arteko gehienezko
distantzia 19.1 km-koa da,
ipar-ekialdeko muturraren
(Bidasoa ibaia) eta hego-
mendebaldekoaren (Añar-
beko urtegia) artean dagoe-
na, hain zuzen ere.

Eremuak erliebe konplexua
dauka, mendi eta sakanez
osaturiko mosaikoa da, berta-
tik errekasto ugari

isurtzen direlarik. Altitudez punturik garaiena Aiako
Harria (834 m) du eta apalena Bidasoako behekaldea (6
m), baina lurraldearen zatirik handiena (%71) 200-500

m bitartean dago.

Aiako Harriko Parke Naturalak
bost udalerritako lurraldeak har-
tzen ditu. Honela banaturik
daude azalerak: Irun (1.258 ha-
portzentaia 18,2%); Oiartzun
(3.087,4 ha - portzentaia
44,7%); Errenteria (1.736,5 ha-
portzentaia 25,1); Hernani
(621,1 ha-portzentaia 9%);
Donostia (2009,8 ha-portzentaia
3%).

Klima

Aiako Harriko Parke Naturala,
Pirinio inguruko mendietan
dago. Bizkaiko Golkotik datorren
aire masak bertako mendien
kontra jotzen du. Mendi horiek
hezetasuna kondentsatzen
duten lehen pantailak dira eta
horren ondorioz, haizaldean
dauden haranetan ugariak iza-
ten dira zaparradak. Hori dela

eta, Euskal Herrian, euri gehien egiten duen eremua
dela esan dezakegu, izan ere, Euskal Herriko haranetan
2.000 mm-tik gora euri egiten du batez beste urtean, eta
Aiako Harrian, aldiz, 2.800 mm. Neguan egin ohi du

BEREZITASUN GEOLOGIKOAK 

INGURUNE FISIKOA
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Honel Irungo eskualdeari hornitzen dio. Eraiki berria
den urtegi honek nahiz erantsitako obra batzuek
(pistak, ur-eroanbideak, etab.) Gipuzkoako lurralde-
an ere eragina dute.

Oiartzun ibaiburuan eta Aiztondo sakanean, helburu
hidroelektrikoetarako edo kontsumorako ur-kapta-
zioak eta deribazioak daude. Beste iharduera bat,
aurrez aipatu dugun Arditurri meatzetako erauzpen
iharduera da, honek ondorioz ingurugiroarengan
duen eragin kaltegarriarekin (zakartegiak, etab.).

Espazio honek tradizioz izan duen atsedenerabilera
oso garrantzitsua da: bertako zenbait areatan men-
dizale eta txangolari ugari ibiltzen da: Pikoketa-
Aiako Harria, Erlaitz-Pagogaina, Aritxulegiko mendatea,
Ohianleku-Bianditz, Urdaburu mendia, etab.

Area honetan historiaurreko monumentu eta hobi ugari
biltzen dira.

Harrespilak: Urkullu txiki, Egiar,
Harritxurieta, Basate, Ohianleku-I,
Ohianleku-H, Munerre, Kauso I,
Kauso II, Errenga, Harritxulangaina
eta Elorritako gaina.

Trikuharriak: Sagastietako Lepua I,
Sagastietako Lepua II, Akolako
Lepia I, Akolako Lepua II,
Harritxieta, Igoingo Lepua I, Igoingo
Lepua II.

Tumuluak: Akolako Lepua III.

Haitzuloetako hobiak: Aizpitarte II,
Aizpitarte III, Aizpitarte IV eta
Aizpitarte V.

Aitzbitarte

Duela 24.000 urte, glaziazioaren
fase hotz batean, gizatalde bat
Gipuzkoako ipar-mendebaldean zebilen. Ehiztari hauek
haitzulo batzuk ikusi zituzten gaur egun Landarbaso ize-
neko muino batean. Haitzuloak zabalak eta lehorrak
ziren, hego-mendebaldera orientatuak. Azpian erreka
bat zuten eta muinoa harrapakinak ikusteko puntu ona
zen. 

Horrela, bertan geratzea erabaki zuten. Indusketetan
aurkitu diren silexezko tresna moten arabera, Aitzbitarte
III izeneko baitzulora iritsi zen lehen talde hau
Perigordiense kulturakoa zen. Bere mantenu nagusia
bisontea zen oreinarekin batera eta talde honek bison-
tearen hondakina aprobetxatzen zituen. 

Ugaztunak eta hegaztiak ehizatzeaz gain, landare-elika-

gai mota ororen bilketan ziharduen, gerakinak kontser-
batu ez badira ere.Talde Perigordiense hauen ondoren
beste batzuk etorri ziren, goiko haitzuloan (Aitzbitarte
IV) kokatu zirenak. Solutrense kulturakoak ziren (duela
18.000 urtekoa) eta oreinak, sarrioak, bisonteak, zaldiak
eta Pirinioetako ahuntzak ehizatzen zituzten. 2.000 urte
geroago, duela 10.000 urterarte, Aitzbitarte IV
Magdalenienseko taldeek okupatu zuten. Hauek beren
aurrekoek ehizatu zituzten animalia berberak ehizatzen
jarraitu zuten baina tresnak desberdinak ziren, hezurrez
egindakoak bereziki. Arpoiak, orratzak eta azagaiak
ugariak ziren, kasu askotan ebakidura desberdinekin
dekoratzen zituztenak. 

Orein baten burua grabaturik duen hareharrizko harribil
bat ere utzi digute.

euririk gehien.

Bai neguan eta bai
udan, tenperaturak leun
samarrak izaten dira,
itsasoaren eraginak
arindu egiten ditu eta.
Urteko batez besteko
tenperatura 12.º C ingu-
rukoa da, maximoen
batez bestekoa 17.º C
izanik eta minimoena,
berriz 8.º C.

Gea

Herrialde mailan, Par-
kearen eremua Pirinioen
mendebaldeko inguruetan dago kokatuta, Kantaurial-
deko euskal arroaren barruan, Euskal Arku Tolestua
deitzen den horretan, hain zuzen ere.

Zorua osatzen duten material nagusiak jatorri ezberdi-
netakoak dira, bertan harri plutonikoak, paleozoiko eta
mesozoiko aroko harri sedimentarioak eta depositu koa-
ternarioak ikus daitezke.

Aiako Harriko Parke Naturalak, mendigune paleozoikoa
du, hau da, orogenia hertzinikoaren aurretik eratutako
materialez osatuta dago, beraz, Euskal Herrian azaltzen
diren materialik zaharrenetarikoak dira. Orogenia horren
ondoren, harri igneo masa bat azaleratu zen eta bidean
zeharkatu zituen material paleozoikoak metamorfizatu
egin ziren. Geroztik urak eta haizeak eragindako erosio-
ak agerian jarri dute Aiako Harriko masa granitikoa.

Prozesu hori dela eta, material granitikoa gaur egun

Paleozoiko Aroko harriz
inguraturik dago eta
harri horiek era berean
Triasiko Aroko sedimen-
tuak dituzte mugan.
Granitoa, harri paleozoi-
loak eta harri triasikoak
banda egitura berezi
bat osatuz ikus daitez-
ke.

Aiako Harriko Parke
Naturalaren barruan
ondorengoareak interes
faunistiko handikotzat
hartu dira:

Endarako hariztia eta errekastoa; Enbidoko basoa eta
urjauzia; Aiako Harriko harkaiztegi granitikoak; Oiartzun
arroko hariztiak, baso nahasiak eta; pagadiak;
Urdaburu-Añarbeko zuhaitz masa; Oiartzun, Karrika eta
Sarobeko errekak.

Leku Ipagarriak

*Oiartzun ibaiburuko pagadia, Soldanella villosa ende-
mismoaren populazio garrantzitsua duena.
*Aiako Harriko harkaiztegiak, hemen jasotzen ditugun
alderdi desberdinen balio garrantzitsuak biltzen ditu.
*Endarako sakana, harizti garrantzitsua eta flora eta
faunako espezie azpimarragarriak biltzen dituen erre-
kastoa.
*Aiztondo sakana, paisaje bitxia izateaz gain ezaugarri
geologiko eta botaniko aipagarriak dituena.
* Urdaburu -Añarbeko basoa.

Erabilera nagusia basoarena da eta lurraldea-
ren zati handienarengan eragaina du: basoak

(pagadiak, hariztiak, haltzadia) nahiz landatutako
basoak. Hauen artean koniferoen nagusitasuna
garbia da, tartean hostozabal batzuk nabari badira
ere.

Larratze estentsiboak (Zaldiak, ardiak eta behiak)
goialdeetan garrantzi gehiago du, adibidez
Bianditz-Zaria inguruetan eta Aiako Harriaren ingu-
ruetan. Baserriak urriak dira parkearen eremuan
eta gutxi horiek oso sakabanatuta daude.

Baso-estalkiak, malda gogorreko eta luzoru ahule-
ko lurretan kokaturik dagoenez lurzoruaren babes-
te den (eta kalitate oneko ura den) neurrian interes
berezia du zenbait zonatan; zeregin hau bereziki garran-
tzitsua da Urdaburu inguruetan, mendi honen oinetan
kokaturik dagoen urtegiak Donostiako eskualdeari edate-

ko ura hornitzen baitio. Endara errekastoan gora,
Nafarroako lurretan sartuz baina beti Gipuzkoako mugeta-
tik oso hurbil, Endara edo San Anton urtegia dago.

BALIABIDEAK

ONDARE HISTORIKO KULTURALA
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Jabegoaren banaketa

Aiako Harriko Parke Naturalean jabe-
tza publiko eta partikular mota ezber-
dineko lurrak daude, izan ere, badira
udalenak diren herri onurako mendiak,
udal entitateenak diren mendi libreak,
lur partikularrak (banakakoak edo
multzokatuak) eta Aldundiaren ondare
den mendi bat (Urdanburu-txiki).
Jabegoen luze-zabalera oso aldakorra
da: badira hektarea bat baino gutxiago
duten jabegoak, baina Errenteriako
Udalarenaden Añarbe Herri Onurako
Mendiak, berriz, 1.618 ha baino gehia-
go ditu. Ondorengo taulan, herri jabe-
tzakoak diren azalerak adierazten
dira, landalurren katastroen arabera.
(Azalera katastrala eta planimetratua-
ren arteko alde handiak kontuan harturik, azaleraplani-
metrikoak erabili ditugu):

Beraz, herri lurrak Parkearen azalera osoaren %83,2 dira.
Jabe partikularrak, berriz, 264 dira eta denen artean
lurraldearen %16,8 dute, 1.131,6 ha alegia, 493 lurzatitan
banatuta. 50 ha-tik gora dituen jaberik ez dago parkearen
barruan.

Herri Onurako mendiek badute legeari dagokionez ezau-
garri berezi bat: behar bezala mugatuta eta mugarrituta
egon behar dute mugak babestuko badira.

Errenteriako Añarbe mendia soilik dago gaur egun muga-
tuta eta mugarrituta. Hernaniko bi mendiak eta
Oiartzungo Martuzenegia men-
dia, aldiz, mugatuta daude baina
mugarritu gabe. Parkeko herri
onurako beste mendiek ez dute
babes hori, beraz, datozen urte-
etan mugak eta mugarriak jar-
tzeari ekin beharko zaio poliki-
poliki, nagusiki arazorik gehien
sor daitekeen mendietan.

Biztanleria

Aiako Harriko Parke Naturalean
ez dago biztanlegunerik, nahiz
eta badauden sakabanatuta
baserri batzu, batez ere
Oiartzunen. Dena dela, parkea
biztanle kopuru oso altua duen
eskualdean kokaturik dago,
Bidasoa Behean eta Donostial-
deako eskualdeetan laurehunmi-
la biztanle inguru bizi baitira.

Parke barruan lurrak dituzten bost udalerriek 297.960 biz-
tanle dituzte guztira. Hala eta guztiz ere, hiri eta industri
izaerako herriak direnez, Aiako Harriko lurren erabilerek
ez die gehiegi eragiten, Oiartzungo udalerriari salbu, ber-
tan landatar biztanleriaren pisu erlatiboa eta zuhaitz
hedapena kontuan hartzekoak baitira.

BALIAPIDEAK

Basogintza

Basogintza, hau da, basoek eskaintzen dituzten ondasu-
nak eta zerbitzuak ustiatzeko lanak, tradizio handikoa da
Aiako Harrian. Alde batetik, herri eta auzoak gertu samar
dituelako, eta bestetik aspaldidanik bertara ganadu asko

bildu ohi delako, basoak antzina-
tik ustiatu izan dira Aiako Harrian
eta jarduera horrek aldaketak
eragin dizkio paisaiari. Aiako
Harriko historian zehar basoga-
betze prozesu bat gertatu da pix-
kanaka-pixkanaka eta aldi bere-
an, teknika eta espezie berriak
sartu dira errentagarritasun
sozioekonomikoa lortzeko. Bila-
kaera horretan zehar liskarrak
ere izan dira basogintzaren eta
abeltzaintza eta aisialdiko jar-
duera edo erabileren artean.

Jabego publikoa eta herri onura-
ko mendiak nagusi dira Aiako
Harrian, parke osoaren %83,2
baitira. Hori bermea da mendia-
ren ustiaketa orokorrari eta
basoak zaintzeari begira (lege
babesa, basozaintza, antola-
mendu planak eta abar errazago
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dituzten haran estuen segida da eta haranak erreken
bidez bereizten dira. Parkeak ibai modelatua dauka.
Errekak higadura ahalmen handikoak dira eta tarte txi-
kian maila desberdintasun handiak gainditubehar izaten
dituzte.

Arroak estuak dira, luzerakoak haran hondoetan eta
baita bailaretako bitarteko altitudeetan ere. oialdean,
aldiz, ikusmira asko zabaltzen da eta Bianditz-Aiako
Harria kordaleko tokirik altuenetan esate baterako ikara-
garria da bertatik ikusten den paisaia, Parke Naturalaren
zati handi bat ezezik, ondoan dauden  Gipuzkoa eta
Nafarroako lursail zabalak ere ikusten baitira.

Paisaia kalitaterik handiena duten alderdien artean
Endarako sakana, Enbidoko urjauzia, Aiako Harriko
masa granitikoa eta Añarbeko zirkua nabarmentzen dira.
Lehenengo alderdia, sakan oso itxia da, beheko aldean
hariztia dauka. Harkaitz irtenuneak eta landarediak bere
ikuspen kalitatea handitzen dute. Enbido-ko urjauzia
Meazuriko sakanean dago eta bertan urak 125 m-tako
desnibela gainditzen du.

Aiako Harriko harkaiztegia, itxura malkartsua duen masa
granitikoa da, malda handiko hormak ditu eta zenbait
tokitan erabat bertikalak dira.

«Añarbeko Zirkoa», arku forman kokatzen diren mendiei
deritzaie, bertako urak Añarbeko urtegira iristen dira.
Itsura malkartsua du, bai erliebearengatik bai bertako lan-
daretzagatik ere. Horrez gain, ia ez da aldaketarik egon,
inguru horretan azpiegiturak eta
giza bizilekuak urriak baitira.

Aldaketarik gehien izan duten
alderdiak eta paisaiari dagokionez
kalitaterik txikiena dutenak
Arditurriko antzinako meatze ustia-
ketak dira. Bertan, material metake-
ta handiak, ahoak, plataformak...
ikus daitezke.

Neurri txikiago batetan, han-
hemenka dauden kanaleek, depo-
situek, hodiek, elektrizitateko hariek
eta errepideek, erabat aldatzen
dute paisaia.

Ur baliapideak

Aiako Harriko lur iragazkaitzak ura
sakonki sartzea eta lurpeko akuife-
roak eratzea eragozten du, horre-
gatik baldintza hidrologikoak erlati-
boki homogeneoak dira. Lurgaine-

ko eta azpilurgaineko ur mugimenduak, agente geomor-
fologiko nagusienak dira. Hori bertako litologia baldin-
tzek, maldek eta plubiometriek (2000 mm baino gehiago
urtean) eragiten dute. Bataz besteko malda handiek, ibai-
bide labur eta menditsuak sortzen dituzte, ibaiburua
bokaletik erlatiboki gertudutelarik.

Kordal topografikoek lurgaineko isurialdeen banalerroak
definitzen dituzte. Parkean ia ez dago lurrazpiko  drena-
jea (alubial motakoa) duen terrenorik eta orokorrean erre-
kek daramaten ur-emaria, drenatzen duten lurgaineko
azalerarekin (isurbide arroa) eta egiten duen euriarekin

uztarturik egon ohi da, alderdi
horretan ez dagoelako lurrazpiko
korronterik.

Hiru arro nagusi daude, Urumea,
Oiartzun eta Bidasoa ibaiei
dagozkienak, hain zuzen ere, eta
hiru horietatik Oiartzun ibaiarena
soilik dago bete-betean Gipuz-
koan.

Helburu hidroelektrikoa duten ur-
hartunetatik aparte, ur hornidura-
rako hartune ugari daude. Horien
artean, Añarbeko urtegia aipa
daiteke, Añarbeko Ur Manko-
munitateak kudeatzen du eta 44
hm3-ko bolumena du. Urtegi
horren azpiegitura osatuz joango
da datozen urteetan, Artikutzako
beheko kanala ordezkatuko duen
ura eramateko beste kanal bat
ere egiteko asmoa baitago.

PAISAIA INGURUNE SOZIALA
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edozein tokitan ganadua ikus
badaiteke ere, Parke barruan
lurraldeak dituzten udalerrieta-
tik, Oiartzunek eta Irunek soilik
dituzte larreak. Gainontzeko
udalerriek (Errenteria, Hernani
eta Donostia) ez dute larrerik
Parke Naturalean, terreno guz-
tiak basogintzarako erabiltzen
baitira.

Ganadu mota ugariena ardi
azienda da, egun 4.466 buru
daude. Aipatzekoa da Irungo
landalurrean dagoen 53 buru-
ko haragitarako behi azienda-
ren ustiaketa.

Behi eta zaldi aziendak beti
haragitarako dira.

Ardi aziendak berriz Latxa arrazakoak dira, esnezkoak,
baina ardiak ez dira inoiz jezten mendian larrean dauden
bitartean, abeltzainak jezteko garaia amaitu denean lekuz
aldatzen baititu.

Duela urte gutxi batzu arte, ez zegoen denbora mugarik
ganadua mendi publikoan egoteko. Azken urte hauetan,
bai Oiartzungo Udalak bai Irungoak ere, zortzi hilabeteta-
ra mugatu dute mendian egoteko denbora, hau da, maiat-
za haseratik abendu bukaera arte.

Denbora mugatzeak bi helburu ditu, bata, urte guztian
zehar abandonatutako ganadua egotea ekiditea eta bes-
tea, larreek lau hilabetetako atseden aldia edukitzea,
gehiegizko ustiaketa gerta ez dadin.

Nahiz eta hainbat Foru Aginduren bidez debekatu egin
den Parkean ahuntzak ibiltzea, noizean behin ahuntz tal-
deak ikus daitezke bertan. Nafarroarekin mugan dauden
zenbait lurraldetan ere, bereziki Añarbe arroan, ganadua
sartzen da foru komunitatetik.

Aiako Harriko larre publikoen zoruak emankortasun oso
bajukoak dira, beraz, kalitate eta produktibotasun eskasa
dute. Gero eta bazka gutxiago dago garoak eta oteak
larreak hartu dituztelako eta ondorioz eta nabarmen gut-
xitu da azalera emankorra. Larreen erabilpenari buruz
hitz egiterakoan garoa eta otearen kopurua gutxitzea eta
zoruaren emankortasuna handitzea dira planteatu beha-
rreko ekintzetariko batzuk.

Egun Gipuzkoako Foru Aldundiko zerbitzuek larreak
hobetzeko tratamendua egiten
ari dira Oiartzungo Gainbeltz
aldean.

Alde soilak mendi altuenen eta
kordal nagusienen gailur eta
lepoetan daude gehienbat, 450
eta 750 m arteko altitudeetan.
Nolanahi ere, ganadua, Aiako
Harriko Parke Naturaleko
lurraldetan zehar askatasun
osoz ibili ohi da, zuhaitz landa-
keta berrietan salbu, inguru
osoan itxi egiten direlako.
Mugimendu askatasun horri
esker, ganaduak baliabide eta
babesleku gehiago ditu, baina
zuhaitz masen birsorkuntza
atzeratzen du.

Ez dago abeltzaintzako azpie-
gitura asko, azienda larrientza-
ko tratamendu-eskorta eta
aska batzuk besterik ez.
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ahalbidetzen baititu), eta, gainera, diru
iturria da lurren jabe diren udalentzat.

Oro har, Aiako Harrian basogune
ezberdinak bereiz daitezke, parkeko
lurraldearen alde batzuetatik besteeta-
ra dauden diferentziak kontuan hartuta,
hau da, landaretza mota nagusiak,
lurren emankortasuna, ibiltzeko zailta-
suna (aldapa maila, basobideen dentsi-
tatea) eta abar gogoan hartuta.
Gailurralde silizeoek muga nabariak
dituzte basogintzarako, eta leku horie-
tan dauden zuhaizti eta zuhaiskadi
urriak garrantzi handikoak dira lurzorua
babesle gisa. 

Parkeko lurrik ekoizgarrienak, berriz,
mazelak eta haranak dira, eta horietan dauden basoak
ekoizleak eta babesleak dira aldi berean, bertako jendea-
rentzako dirusarrerak sortzeaz gainera lurzoruen euskarri
baitira, lubiziak eta uhol-deak eragotzi eta ingurugiro bal-
dintzak hobetzen dituztelarik.

Aiako Harriko arro hidrografiko handiek, basointeres
ezberdineko lurraldeak definitzen dituzte:

• Urumea-Añarbeko haranaren mendebaldean epaitondo-
tik hazitako pagadi-harizti zabala ikus daiteke eta ekialde-
an mozteko adinetik gertu dauden piñu radiata masa han-
diak ere bai; Nafarroako hegalean ere badaude azken
horiek.

• Oiartzungo haranaren mendebaldean Pinu radiata eta
alertze masa helduak daude. Oieleku-Bianditzen pagadi
motz zabala dago eta Aritxulegi alderdian, larizio pinu eta
Douglas izeiaren landaketa gazteak ikus daitezke.
Arditurri inguruan, berriz, radiata pinu landaketa helduak
daude.

Azkenik, Bidasoako haranak, harizti degradatu zabala
dauka Endaran, Ingelesaren Gazteluan, Erlaitz inguruan
haritz amerikarren masa garrantzitsuak daude eta beste
lekuetan radiata pinu heldua dago.

60ko hamarkadan radiata pinuarekin egin ziren errepo-
blazio handiak kontuan harturik, datorren hamarkadan
zehar espezie horren arraseko mozketa bataz beste urte-
ko 100 ha-takoa izan daitekeela kalkulatzen da. Azken
urtetan egindakoari jarraitzen bazaio, hau da, arraseko
mozketa eta ondoren gehienbat hostozabalekin egindako
landaketak egitea, radiata pinuak denbora gutxian Aiako
Harriko zuhaitz espezie ugariena izateari utziko dio.

Adina (radiata pinuaren kasuan) eta kontserbazio egoera
(pagadi eta hariztien kasuan) kontuan izanik datozen urte-
tan Aiako Harriko zuhaitz masetan neurri handi batean
esku hartu beharko da. Mendi horietako Baso-plangintzek
ekonomian, paisaian eta babestutako eremuaren ekosis-
temetan ondorio gogorrik ekar ez dezaten neurriak hartu
beharko dituzte.

Abeltzaintza

Nahiz eta Parke Naturalaren
barruan, lur pribatuetan zenbait
abeltzain ustiaketa izaten diren,
Erabilera eta Kudeaketa Plan
Eraentzaile hau jabego publikoa
duten lurretan izaten diren abel-
tzaintza mota ezberdinetara muga-
tuko da.

Abeltzantza jarduera antzina-antzi-
nakoa dugu Aiako Harrian, histo-
riaurreko artzainek eraikitako
monumentu megalitikoek adieraz-
ten diguten bezala. Jarduera horrek
etenik gabe iraun du inguru hone-
tan.

Aiako Harriko Parke Naturaleko
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ondorengo errekek: Endara eta Irusta.

Izokin atlantiarrak gaur egunera arte
iraun duen Euskal Herriko ibai-arro baka-
rra da eta Endarako erreka ohiko erru-
naldi lekua da. Bertan arrantza daitezke-
en beste espezieak amuarrain arrunta,
amuarrain ortzadarra, aingira, korrokoia
eta platuxa dira. Mareen gertuko eragi-
nak, itsasokoak diren azken bi espezieei,
Bidasoan zehar sartzen uzten die.
Aingira da, beste guztien gainetik espe-
zierik ugariena.

Bidasoa ibaiaren zatirik handiena,
Parkearekin duen mugan, era berean
Gipuzkoa eta Lapurdi arteko muga ere
bada, eta bertan arrain-hazkuntzaren
nazioarteko ustiapenari dagokion arau-
diari atxikitzen zaio (Espainia eta
Frantzia arteko 1959ko uztailaren 14ko
Hitzarmena Iger Badiako eta Bidasoako
arrantzari dagokionez). Endarlatsatik
gora, erreka zati bat Gipuzkoa eta Nafarroa arteko muga
da eta bertan Nafarroako Debekaldi Aginduen bidez
arautzen da arrantza. Aipaturiko horiez gain, debekatuta
dago arrantza Endara errekaren ibildide guztian
(Nafarroako San Anton urtegiraino), izokinaren errunal-
dian duen garrantziarengatik, eta Irusta errekan, ibaiburu-
tik Enbidoko ur-jauziraino, amuarrainen populazioa sus-
tatzeko.

Oiartzun arroa

Goi ibarrean hainbat errekak osatzen dute arro hori
(garrantzitsuenak Arditurri, Penadegi eta Karrika) eta
Oiartzun ibaira isurtzen dira. Arrantza daitezkeen espe-
zieak amuarraina eta aingira dira.

Arditurri errekan ez dago arrainik, Arditurriko hondakinde-

gietako lixibiatuek sortzen duten metalen (batez ere zin-
karen) kutsadurarengatik. Gauza bera gertatzen da
Karrika errekaren ibaiadarra den, Minetako errekan,
Arlepoko meatzen hondakindegiko lixibiatuek kutsatua
baitago.

Nahiz eta Parketik at, merezi du aipatzea, Ugaldetxotik
aurrera, Oiartzungo ibaia heriotzarik gabeko arrantza
gune deklaratzen dela. 

Urumea arroa

Parkea hego-mendebaldetik mugatzen duen Urumea
ibaiaz gain, honako hauek dira Parkean edo mugan dau-
den eta arrainak dituzten erreka nagusiak:

Landarbaso edo Epele erreka, Parkearekin mendebalde-
tik zati batean muga egiten duena,
Latxe erreka eta hegoaldetik
Parkearekin muga egiten duen eta
Gipuzkoa eta Nafarroa arteko muga
den Añarbe ibaia. Ibai horrek izen
bereko urtegia osatzen du
Urumearen ibaiahotik gertu. Arran-
tzarako garrantzi gutxiago dute
Aldura edo Munai, Uzpuru eta Errain
edo Iturrola errekek, guztiak Añarbe
ibaira ura eramaten dutenak.

Arrantza daitezkeen espezieak izoki-
na, amuarraina eta aingira dira.

Egun indarrean dagoen Birsartze
Planari esker ikus daiteke izokina ibar
honetan. Latxeko errekan bere ibilbi-
de guztian debekatua dago eta
Añarbeko urtegian arrantza egiteko
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Ehiza eta arrantza 

Ehiza

Parke Naturalak hartzen duen
esparruan ehiza motarik garrantzi-
tsuena, tiro postuetatik egiten den
ehiza da, hegazti migratzaileena,
hain zuzen, eta bereziki, pagausoen
ehiza, udazkenean neguko bizito-
kietarako bidean parkean zehar iga-
rotzen direnean. Ez da harritzekoa,
izan ere, babestutako eremu hori
Pirineotako mendebaldeko muturre-
ko migrazio korredore garrantzi-
tsuenaren zati baita. Horrela, babes-
tutako eremuan, berrehun uso postu
baino gehiago daude hainbat leku-
tan banatuta. Udaberriko migrazioa,
berriz, gutxiago nabari da eta, ondo-
rioz, kontrapasa ehizak askoz ere
garrantzi gutxiago du.

Tradizio eta garrantzi handiko beste
ehiza mota oilagorrarena da, altxa-
razita ehizatu ohi da, bai udazkene-
ko eta bai neguko pasean. Bi
sasoietan inguru horretako baso eta
belardiak aterpe eta baliabide iturri
oso onak dira espezie horrentzat eta
horregatik gune natural horretako
jarduera zinegetikoaren oinarrizko zutabe da oilagorra.

Askoz garrantzi gutxiago dauka
Aiako Harrian espezie sedenta-
rioen ehizak. Hain zuzen ere,
ehiza xeheari dagokionez inguru
horren ezaugarri ekologikoak
kontuan izanik paper garrantzi-
tsua jokatu beharko luke erbiak.
Garai batean espezie horrek
jasan behar izan zuen gehiegiz-
ko presio zinegetikoa zela eta
asko murriztu zen erbi kopurua.
Nolanahi ere, gaur egun, espezie
horren egoera bere onera ekar-
tzen saiatzen ari dira, birpopula-
zio plan eta kudeaketa on baten
bidez,eranskinean dagoen in-
bentarioan ikus daitekeen modu-
ra. Plan hori egin bitartean honen
ehiza debekatuta dago Parke
Naturalari lur zati handiena ema-
ten dien ondorengo udal barrutie-
tan, hau da, Irun, Oiartzun eta
Errenterian.

Ehiza xeheko beste espezie
sedentarioak, hots, untxia eta fai-
saia, birpopulazio edo sartze

Planetan daude, ez zehatz-mehatz
Parke Naturalaren barruan, baina bai
berarekin muga egiten duten aprobet-
xamendu zinegetiko berezia duten
beste lekuetan.

Ehiza larriari dagokionez, basurde
ehiza bakarrik planteatzen da, batida
erara. Basurdea berreskuratzeko Plana
abian jarrita dagoelako. Foru Aldundia
eta herrietako ehiza elkarteak lankide-
tzan ari dira plan hori aurrera eramate-
ko eta horren atal bat dugu
Errenteriako Garaño aldeko itxitura,

basurdeak ugaldu eta aske uzteko prestatutakoa.

Gipuzkoako beste zenbait
lekutan bezala, orkatza ere
soma dezakegu, gero eta
sarriago ikusten baita inguru
horietan, espeziea ondoko
guneetatik jasaten ari den
zabalkuntza naturalaren on-
dorioz. Babestutako lekuaren
aniztasun zinegetiko eskasa
aberastu egiten du espezie
interesgarri horrek eta mo-
mentuz ehiza debekatuta
dago.

Arrantza  

Aiako Harriko Parke Natura-
lak hiru ibai-arro hartzen ditu:
Bidasoa, Oiartzun eta
Urumea.

Bidasoa arroa

Izaera internazionala duen
Bidasoa ibaiaz gain, arran-
tzarako garrantzia daukate
bertara ura eramaten duten
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egokiak dira.

Bestalde, mendebaldeko sektorearentzat, Par-
keko benetako atea Listorreta da; mendizale eta
paseozale ugari ibiltzen dira bertan eta
Landarbaso, Susperregi edo Añarbera joateko eta
Errenteriako atseden eremuetara joateko bidea
denez garrantzi handikoa da.

Atseden erabilerarako ekipamenduak dituzten
eremu ugariak daude Parke Naturalean, nahiz eta
guztiak txikiak diren. Gehienak Oiartzundik abia-
tuz, aztertzen ari garen eremua zeharkatzen
duten errepide nagusien inguruetan kokatzen dira.
Pagotzarte, Urtzan, Akola, Aparrain eta Otraitzeko
aterpeen kasua ezberdina da. Toki horietara ibil-
gailuz iristea zaila denez gero, nahiko baztertuta
gelditzen dira. Aipatzekoa da Listorretako eremua,
bertan picnic atseden ekipamenduez gain taberna bat eta
bi jatetxe ere badituelako inguruetan.

Aiako Harriko bideetan eta pistetan jende ugari ibiltzen da
mendiko bizikletan eta zaldi gainean ere bai, gutxiago izan
arren. Aisiako ekintza horietatik aparte, zikloturismoa,
espeleologia eta eskalada ere aipatzekoak dira. Eremu
horretako baldintza topografikoak direla eta oso inguru
preziatua da ziklistentzat

eta Aiako Harrirako bideetan ibiltzen dira nahiz eta maldak
handiak diren. Eskalada bideetatik gertu dauden gailurre-
tan egiten da gehienbat. 

Espeleologiak arkeologi osagai
garrantzitsua dauka, batez ere
Landarbaso aldean.

Bestelako kirol eta aisi jarduera
bakanago batzuk ere egiten dira
aldian behin Aiako Harrian. Hala,
Aitzondoko arroila jaistea eta
Meazuri, Amasain, Aiako Harria,
Kausoro, Errenga, Pagoagalarre,
Oteitz, etab.-etatik parapentean
eta delta-hegalean salto egitea.

Egun, hezkuntzarekin eta inguru-
ne natural eta kulturalarekin loturik
dauden bi ekipamendu daude:

Artikutzako Natur Eskola eta
Santiagomendi (Astigarragan).

Zentzu horretan zenbait jarduketa
egitea pentsatzen da adibidez,
Lauaizetako interpretazio etxea
eta Ibarlako Natur Gela (Irunen). 

Ekipamendu horiek, kontuan har-
tzeko aldagaiak dira eta Parke
Naturalarekin koordinatuko den

eskaintza baten barruan integratu beharrekoak.

Nahiz eta Parkeko eremuaren barruan ez egon nekazal-
turismo baserririk, Aiako Harriko Parke Naturalaren ingu-
ruko udalerrietan badaude. Ondoan dauden Nafarroako
eskualdetan eskaintza horiek ohikoak dira (Lesakako uda-
lerrian nekazalturismoko etxe bat dago).

Aiako Harrian badaude ostatu eta aterpe motako lojamen-
duak eta inguruan hainbat hotel aurkitu ditzakegu.
Lehenengoak Parkearen barruan daude, atseden ere-
muetatik gertu gehienetan. Paseozale eta mendizaleen
babes-leku izateko sortu baziren ere, ez dira behar beza-
la erabili eta beren egoera ez da oso ona. Bestalde, ingu-

ruko udal gehienek badute udal
aterperen bat, bertan gaua
pasa nahi duten taldeei irekia
dagoena, nahiz eta Parketik
kanpo dauden.

Azkenik aipatu behar da Aiako
Harrian, Euskal Herriko men-
dialde gehienetan bezalaxe,
aspaldidanik bizi izan dela giza-
kia eta usario zaharreko erabi-
lerak eta jarduerak finkatu dire-
la bertako lurraldean, batez ere
inguruko auzo-bailaretan bizi
direnek landu dituzten nekaza-
ritza, abeltzaintza eta basogin-
tza tradizionalaren ildotik gara-
tuak. Beraz, lurraldearen gara-
pen eramangarria ahalbidetze-
ko garaian garrantzi handikoa
izan da horrelako jarduerei
jarraipena ematea eta jarduera
berriekin osatzea, hain zuzen
ere ingurugiro naturalarekiko
kezkari eta aire libreko aisi eta
kultura jarduerekiko eskariari
erantzutearren.
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Añarbeko Uren ankomunitateak emandako
iragaitzako baimena behar da.

Izokinaren egoerak aipamen berezia merezi
du. Bidasoa ibaian zorionez duen egoera
alde batera utzita, azken urte hauetan
Urumea ibaiak izan duen berreskurapen ona
eta 1987tik egin diren birpopulazio esperient-
zien ondorio onak ikusita 1993an Urumea
Arroan Izokinaren Birsartze Programari ekin
zitzaion eta emaitzak oparoak izan dira.
Ondoren 1994-1995 biurtekoari dagozkion
datu batzuk aipatuko ditugu.

1994an, markatutako 1.120 esginaurreko
bota ziren Urumeara, horietatik zortzi heldu
berreskuratu ziren 1995ean migraziotik ibai-
ra itzultzean: Urumean bertan lau eta beste
lau Bidasoan eta Urdazurin. Orotara 30 izokin kontrolatu
ziren itsasora itzultzean, eta horrekin alebinen ekoizpen
naturala nolabait ziurtatua dagoela esan daiteke. Hala eta
guztiz ere, aurten berriz beste 2.278 esginaurreko botako
dira.

Alebinen eta esginaurrekoen birpopulazio lanek, datozen
urteetan ere jarraituko dute, gainera birsartze planaren
indikatzaile guztien jarraipen zehatza egingo da (gora
joan diren helduen stocka, gazteen populazioa, bizirau-
pen tasa, errunaldien kontrola...).

Hala ere, Urumean zehar igotzen diren izokinek orain arte
Pikoaga zentraleko presaraino bakarrik irits zitezkeen eta,
ondorioz, ez ziren Parkeko ure-
tan sartzen. Azken urte haue-
tan hainbat arrain eskala eraiki
dira (Pikoaga, Santiago,
Mendaraz) arazo honi behar
duen konponbidea emateko;
orain Mendarazkoa eraiki
beharko da (2000. urte hontan
aurrikusten da) eta izokinku-
meek itsasoruntz jaisteko
behar diren soluzioekin osatu
beharko da.

Azkenik aipatu behar da
Bidasoa arroan ere zenbait
errekatan alebinak botatzen
direla izokinaren populazioa
indartzeko.

Erabilera publikoa

Aiako Harria mendizale eta
naturazaleen erreferentzi gune
garrantzitsua izan da betidanik.
Lehenengo eta behin, Aiako
Harriak eta Urdaburuko gailu-
rrak toki erakargarriak direlako,

bestetik, inguru horretan aurri prehistoriko ugari daudela-
ko eta, azkenik, kokapen bikaina duelako, hirigune han-
dietatik gertu baitago.

Hori guztia dela eta, jende ugari biltzen da inguru horre-
tan.

Aiako Harrira joateko bide nagusiak Oiartzun dute abia-
puntu bertatik igarotzen diren eskualde mailako errepide-
en bidez: Oiartzun Irunekin lotzen duen errepidea (GI-
3631), Endara-Lesakarekin lotzen duena (GI-3420) eta
Artikutzako urtegira doana (GI-3633).

Irundik ere joan daiteke aipatu errepidearen bidez.

Hernanitik eta Errenteriatik
doazen bideak, (GI- 2132)
eta (GI-3671), hurrenez
hurren, ez dira hain zuze-
nekoak eta Astigarragako
Bentatik pasatzen dira udal
errepide batetik
Listorretaraino heltzeko.
Bidasoa eta Urumea ibaiei-
kiko paralelo doazen erre-
pideetatik ere joan daiteke,
Parkea iparekialdetik eta
hegomendebaldetik ingu-
ratzen dute.

Aipatu ditugun lehenengo
hiru errepideek, aztertzen
ari garen eremuarekiko
zeharkako kokapena dute
eta atseden erabileren
banaketa ardatz modura
itxuratzen da bakoitza.
Errepide horiek egoera
onean daude eta trafiko
bolumena nahiko urria da,
beraz, aisialdirako oso
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suna eta aberastasuna kontzeptu
berezi batekin lotzekotan, beneta-
ko multibertsoa osatzen duela
esan genezake.

Hain zuzen, unibertso berri bat
balitz bezala, parkearen ikur diren
mendigune harritsu txundigarriak
Lurraren sakon-sakonean gertatu
zen izugarrizko talka igneo baten
ondorioz sortu ziren duela hiru-
rehun milioi urte baino gehiago.
Denboraren joanean, pixkanaka-
pixkanaka, eratu ziren parkeko
guneak, haren aniztasunaren eta
aberastasunaren adierazgarri.
Hemengo lurrak, urak eta zeruak
hainbat izakiz populatzen hasi
ziren eta, azkenean, gizakiak iritsi
ziren. Inguru honen historia
osoan zehar, azken horien eragi-
na izan da nabarmena parkearen
gaur egungo profilia eratzeko.

Prozesu luze horren emaitza da gaur egun parke natu-
ral izendatua dagoen alderdia. Parkearen ibilbide zaba-
leko sekuentzia guztiak unibertso-multzo baten gisa,
multibertso baten gisa, artikulatzen dira, eta unibertso
bakoitzaren dimentsioak aldi berean eta paraleloan
hedatzen dira.

Aldizkari honetan, unibertso horietako batzuk azaltzen
saiatuko gara, adierazgarrienala hain zuzen, irakurleak

osotasunaren gutxi gorabeherako ikuspegi bat izan
dezan. Alde batetik, naturaren arkitekturak denboraren
joanean eraiki dituen paisaiak eta txokoak argazkitan
ikusiko dugu; eta, bestetik, gizakiek ingurura egokitzeko
eta ingurua beren bizimodura egoitzeko gauzatutako
jarduerak azalduko ditugu. Azkenik, parkea nola erabili
eta nola zaindu jakiteko, Aldizkariak hainbat baliabide
jarriko ditu eskura. Hala, bisitariak parkeaz gozatu ahal
izango du, eta, aldi berean, bere bizitzaren testuingurua
osatzen duen lurrari buruz ikasi. 

Aiako Harriko parke naturaleko
hiru harritzar nagusiak sorra-

razi zituen presio izugarria lurra-
ren biotz-biotzean sortu zen,
gizakia sekula iritsi ez den tokian.

10.000 metro gehiagoko sakone-
ran, magma-masa gori bat inda-
rrez igozen simatik lurrazale-
rantz, kontrajarritako bi korronte
tektonikoren talkak eraginda.
Planeta sorrarazi zuen leherketa-
tik hoztu ez diren harkaitzek osa-
tzen dute sima, Lurraren sakone-
ko geruza likatsua. Magma-masa
gora igo ahala, hoztu eta batolito
bihurtu zen, alegia, granitorik
gogorreneko harrizko menditzar
bilakatu zen. Hirurehun milioi
urtez, haizeak, euriak elurrak eta orain dela 40 milioi urte-
ra arte inguru hura estaltzen zuen itsaso opikalak higatu

egin dituzte mendiak, eta, pixkanaka, lur-eta landare-
estalkia erantzi diete. Hala, nabarmen geratu dira Bidasoa
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Goi-mailako kosmologo batzuen arabera, litekeena
da “unibertso” deitzen duguna, izana duen oro bil-

tzen duena, errealitate bakarra ez izatea, gizakiok urte-
etan hala uste izan badugu ere.

Orain arte uste izan dugu leherketa kosmiko txundigarri
bat, Big Bang-a, izan zela unibertso osoaren sortzaile,
baina baliteke fenomeno bakana ez izatea. Azken urte-
otan, asko ikertu da unibertsoaren hedadurari buruz,
eta, espazioko teknologia gero aurreratuagoari esker

eta azken belaunaldiko simulazio informatikon bidez
egindako saiakuntza astrofisikoak direla medio, asko
handitu da unibertsoaren ezagutza. Ezagutza horrek
eragin du zieentzialariek pentsatzea litekeena dela
hedapen kosmikoa etengabeko prozesu bat izatea,
betierekoa agian, eta leherketak bata bestearen atzetik
gertatzea espazio eta denbora aldetik modu paraleloan
eta konexiorik gabe, eta, horrela, unibertso berriak sort-
zea etengabe. Honela irudika ditzakegu unibertso
horiek: bi dimentsioko azala duen globo bat, gure uni-

bertsoa, eta inguratzen duten beste
globo batzuk, beste hainbeste uniber-
tso. Globo horietako baten azalean
dabilen izaki bat, hirugarren dimentsio-
rik ikusi gabe, ez litzateke konturatuko
gainerako globoen azalean dabiltzan
izakiez. Ondoz ondoko leherketa kos-
mikoen ondorioz sortu diren unibertso-
en multzoari “multibertso” deritzo; gure
mundu honetan egon litezkeen erreali-
tate ezberdinen multzoa adierazten
du.Ondoz ondoko leherketa kosmikoen
ondorioz sortu diren unibertsoen mult-
zoari “multibertso” deritzo; gure mundu
honetan egon litezkeen errealitate
ezberdinen multzoa adierazten du.

Aiako Harriko parke naturalaren onda-
rea osatzen duten baliabideen ugarita-

AIAKO HARRIA: MULTIBERTSOA

AIAKO HARRIA, MEATZARIAK ETA OLAGIZONAK
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Arditurri

Arditurriko meatze-ingurunea zeharkatzen duen errekari
begiratuta, ikus daiteke hango ur gardenetan etengabe-
garbitutako harri-koskorrek nolako distira egiten duten, eta
ez da zaila irudikatzea mehatzari bat bozkarioz oihuka:
urrea, urrea!

Ardituriko meategien ingurua ur-emari txikiko errekasto
batek zeharkatzen du haitz malkartsuetan sartuta.
Eszenatoki egokia litzateke “urrearen sukarra! Zinema-

estilo zainduan antzezteko. Gaur egun hondatuta dauden
meategien paisaia zeharkatzean  errekasto marmartiaren
erritmoari jarraitua, oraindik ere entzun liteke pikatxoiek
harkaitza arrakaltzean egiten zuten hots etengabea eta
zaldiek minerala trenbideko zamatokietara garraiatzean
bidezidor bihurrietan egiten zituzten joan-etorriak.

Eta adreiluzko horma ahaztu baten ondotik igarotzean,
milaka pertsonaren sufrimendua adierazten digu haren
azal higatuaren gorri garbiak. Belaunaldiz belaunaldi,
ehunka urtetan, lurraren bihotzetik harri-zati bat erauzten

eman zuten bizitza, giza konbentzioak
giza izatea bera baino gehiago balioes-
ten baitu harri hori.

Aurreraxeago, Aireko Palazioaren kon-
darrak daude. Meategietako ingeniari
britainar baten bizilekua zen, baina, gaur
egun, landaretzaren kolore berde indart-
suak estaltzen du, betiereko naturak
gizakiaren handinahi hauskorra garaitu
duela harro erakusten bezala.

Aiako Harriko granitozko tontorrek ikus-
kizun paregabea eskaintzen dute egun-
sentian. Mea-santutegi baten zaintzado-
rreak dirudite, eta esan liteke gizakiak ez
duela lortu han eskua sartzerik, nahiz eta
mendetan behin baino gehiagotan buru-
belarri ahalegindu, teknologiaren lagunt-
zarekin eta gabe, mendiaren arimari
eronka jotzen.

A
IA

K
O

 H
A

R
R

IA
PA

RK
E 

NA
TU

RA
LA

inguruko paisaia maitagarrian.

Parkeko mendi nagusien jatorri ezohikoak paisaia berezia
sortu du. Erakarpen geologiko handiena tontorren egitura
granitikoek eragiten dute. Kuartzoz, feldespatoz eta mikaz
osatuta daude, eta bakarrak dira; ez bakarrik bitxiak dire-
lako, baita Euskal Herri osoan azaleratutako antzinakoe-
nak direlako ere. Granito ikusgarriaz gain, Lurraren barru-
ko laba igneoa kanpoko harrizko mendi
bihurtu zuten metamorfosi-prozesuek
arbel eta eskisto ikusgarriak eratu zituz-
ten. Begiratu hutsez ikusten dira
Oiartzun-Irun errepide ingurutik eta
Elurretxetik Arditurriko meategi zaharre-
taraino doan mendi-bidetik.

Duela hirurehun milioi urte, Paleozoi-
koan, parkea estaltzen zuen itsasoan
sortu ziren beltz-beltz eta orrikara
horien artean, mineral baliotsuak
daude. Gizakia horien bila ibili zen
Arditurri eta Meatzuri meategietan, lur-
pean. Burdina gogorra, berun astuna,
zink preziatua eta zilar gutiziatua atera
ziren sakon-sakoneko ur hidrotermale-
tatik –jatorri magmatikoko ur oso bero-
ak- urgaineratzen zen batolitoak eragin-
dako presioak sortutako zirrikituetan.
Lurrazaleko kanpoko geruzak azaleratu
zirenean, sedimendu magmatikoek

azaleko haitzen konposizio kimikoa aldatu zuten, eta
mineral preziatu bihurtu ziren.

Indusketa protohistorikoen aztarnak aurkitu izan dituzte,
baina antzinako erromatarrek ulertu zuten hobekien ingu-
ru honen balio handia. Erromatar legioek prospekzio
sakonak egin zituzten Arditurrin eta Meatzurin Augustoren
garaian –lehen enperadore izendatu zuten I. mendean-,

eta Oiassoko -Easoko-portua eraiki
zuten Irun inguruan mineralak
garraiatu ahal izateko. Erdi Aroan hasi
ziren meategiak era masiboan ustia-
tzen, burdinolen industria boteretsua
burdinaz hornitzeko. Baina XIX.
Mendean iritsi zen meatzaritza goren
mailara, ustiapena kapital ingelesa
eta alemana zuten konpainien esku
uztean. Ondoren, Real Compañía
Asturiana de Minas izenekoaren esku
geratu zen ustiategia 1985ean erabat
itxi zen arte.

Nolanahi ere, Aiako Harriak beste al-
txor bat du gordeta biotz-biotzean.
Orain dela ehunka milioi urte hemen-
go itsaso tropikaletan bizi izan ziren
animalien eta landareen aztarnak
daude, harkaitzetan fosilduta, bisita-
rien txundigarri Luberri Oiartzungo
Ikasgune Geologikoan daude ikusgai.
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Meategien funtzionamendua

Zulatzea eta lehertzea: mendian meazuloak egiteko,
harkaitzak eskuz zulatzen dira, metalezko haga luze
batzuekin, zuloan dinamita edo goma2 jarri, eta lehe-
rrarazi. Hala, mineral-zainak agerian geratzen dira. 

Garraioa eta helmuga: plano inklinatuek eta aireko
tranbien bidez garraiaatzen zuten minerala trenerai-
no. Gero, trenez eramaten zuten kostaldera, minerala
zamatzeko tokietara, eta, handik, merkantzia-ontzie-
tan Europako altzairu-fabriketara. Erremintak eta
makineria-piezak egiteko erabiltzen zuten burdina
Europan.

Zatitzea, aukeratzea eta kargatzea: peioiek zatitzen
zituzten bloke handiak mazo astunekin. Lortutako pie-
zak beste langile batzuek aukeratzen zituzten, eta ia
30 kiloko saskietan kargatzen zituzten mineral-garbi-
tokira eramateko.

Garbitzea eta kaltzinatzea: garbitzeko hodi birikari
handiak erabiltzen zituzten mineral preziatua eta lurra
bereizteko, eta sobrako lohiak dekantazio-putzu bate-
ra biltzen ziren. Siderita 900 ºC-an kaltzinatzen zen,
anhidrido karbonikoa ezabatzeko eta kalitate hobeko
burdina lortzeko.

Meatze herriak: meategien eta meatzarien eragina
nabaria da Aiako Harriko harrietako gaur egungo pai-
saian eta kulturan.

Aiako Harriak kokapen geo-
estretegiko pribilegiatua

du ikuspegi militarretik; izan
ere, Pirinioetan inguru men-
diak tokirik errazenetik zehar-
katu nahi dituen armada orok
derrigor igaro behar du
hemendik. Gainera, itsasotik
hurbil dago Kantauriko itsas
loturaren ardatz nagusietako
batean, eta horrek behatzeko
gune ezin hobea bihurtzen du
mendia. Gipuzkoako zati
handi bat eta Bortziriak
(Nafarroa) ikusten dira he-
mendik, eta, oskarbi dagoene-
an, baita Landak (Frantzia)
eta Matxitxako lurmuturra
(Bizkaia) ere.
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Aiako Harria da Euskal Herriko
lurrik antzinakoena, itsaso tro-

pikal batetik azaleratu zen lehena.
Duela 250 milioi urte baino gehia-
go gertatu zen hori

Aiako harriko mendiak azaleratze-
ko prozesu geologikoaren ondo-
rioz, material harritsuak transfor-
matu eta mineral preziatuak agertu
ziren.

Jatorria eta erakuntza

I fasea: magma-masa goria lur-
azaleruntz igotzen da elkarren aur-
kako korronte tektonikoek eginda-
ko presioaren ondorioz

II fasea: aipaturiko presioak itsaso-
aren maila baino beherago kokatu-
tako sedimentuak igoarazi eta urak
mugiarazten ditu

III fasea: sedimentua zabalduz eta
tolestatuz doa eta magma hotzez
eratu diren batolitoekin batera, haizea-
ren eta euriaren higadurek modela-
tzen duten erliebea osatzen da.

IV fasea: milioika urteren buruan
gau ezagutzen dugun paisaia sortu
da, Naturaren eta izakiaren jardue-
rak eraginda.

Historiaurrea: Zenbait indusketaren
aztarnak daude Unailekun, eta lite-
keena da eromatarren garaia baino
lehenagokoak izatea. Baliteke,
halaber, Oiasso herrixkan bizi ziren
indigena baskoiek goratu izana,

zilarra bilatzen baitzuten txanponak
egiteko.

Erdi aroa: Erromatar Inperioa erori
zenean, meategiak bertan behera
utziko zituzten ziurrenik, eta Behe
Erdi Aroan berriz induskatzen hasi
burdinoletarako burdinaren bila.
Orduko burdinolen aztarna ugari
daude parkean barrena.

Modernitatea: Zilarra bilatzeko, 40
meazulo baino gehiago zulatu zituz-
ten erromatarrek calcinium izeneko
sistema erabiliz. Su handiak piztuta,
harkaitzen tenperatura igoarazten

zuten haiek erabat zartatzea lortu
arte, eta horrela irekitzen zituzten
tunelak.

Zilarra, burdina eta zinka bilatzeko
industria-ustiaketa XVIII. Mendean
hasi zen, banakoen ekimenez. XIX
mendean, ordea, kapital alemana,
ingelesa eta asturiarra zuten konpai-
niek jarraitu zuten ustiatzen.
Aparkean eta inguruetan barreiatu
zituzten beren meatze- eta burdinbi-
de-instalazioak.

AIAKO HARRIKO MEATEGIAK

AIAKO HARRIA,

GUDU-ZELAIAK: GERRARIAK ETA SOLDADUAK 
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tapenetan, Aiako Harriaren
Inguruetan, Nafarroaren inde-
pendentzia behin betiko gala-
razi zuen bataila izan zen. San
Martzialgo bataila izendatu
zuten hura 1522an gertatu zen
Aldabeko gainean. Bertako
miliziak eta Carlos V.a enpera-
dorearen tropak Nafarroako
erresumaren oinordeko Hen-
rike Albretekoaren aliatuen
aurka borrokatu ziren. Bertako
herri-miliziek lortutako garaipe-
na oroitzeko, arma-alarde ikus-
garriak egiten dituzte urtero
Irunen. Hondarribien ere an-
tzera ospatzen dute 1638an
bertako herri-miliziek Condé
printzearen tropa frantziarren
aurka 30 urteko gerran lortuta-
ko garaipena.

1659an Espainiako errege Felipe IV.ak eta Frantziako
Luis XIV.ak Pirinioetako Bakea sinatu zuten Bidasoa
ibaiko Faisaien Uhartean -Parkearen inguruan dago
Bidasoa ibaia, eta baita Urumea ere; Parkearen “muga-
rri” dira biak-. 1719an, Berwick-eko dukearen tropek
muga zeharkatu zuten Frantziaren izenean Donostia
eta Hondarribia bereganatzeko. 1974ko abuztuan,
Konbentzio Gerran -europar monarkia berriak aliatu
egin ziren Frantzia Iraultzaileari aurka egiteko-, frantziar
iraultzaileek muga zeharkatu zuten berriz, ideia berriak
zabaltzeko, eta inguru herriak arpilatu eta Donostia
hartu zuten.

XIX. mendean, Napoleonen tropen igarotzearen lekuko
izan zen Aiako Harria, 1809an aurrera egin zutenean
eta 1813an atzera egitean. Karlistadetan, hainbat borro-
katxo izan ziren Aiako Harrian, eta Aritxulegi muinoa
Santa Kruz apaiza gerlari karlista ezagunaren babesle-
kua izan zen. Espainiako Gerra Zibileko lehen egune-
tan, Donostiako komuna anarkistak Aiako Harriko tonto-

rrean jarri zituen bere boluntarioak, II. Errepublikaren
aurka altxatutako tropei eusteko. II. Mundu Gerran inge-
niari alemanek Meatzuriko meategiak esploratu zituzten
wolframio bila. Bitartean, Parkeko bide ezkutuetan
zehar, Comète sare klandestinoko kontrabandistek ero-
rarazitako hagazkinlari aliatuak eta II. Reich-ak jazar-
tzen zituen beste batzuk erreskatatzen zituzten.

Gerrariak eta soldaduak

Odolez estalitako lurak. Behin eta berriz erabili izan da
adierazpen hori bataila ondorengo paisaia adierazteko.
Garai guztietako gerra guztiek denboraz gaindiki lotura
bat dute: beren eszenatokietako gorri biziaren tindatu
ezabaezina. Ihesi doan biziaren gorria, helburua erdies-
ten ez duen suminaren gorria. Gorri horrek blaitzen du
udazkenero Aiako Harria, eta mendi eta haranetan isu-
ritako odolaren oroitzapenak pizten ditu ariman.
Orduan, muino baten hegal gorriminean, bi armada aur-
kariren antolamendua ikusten da; Itxuraz abandonatu-

tako enbor batzuen gainaldean, bidexka baten alda-
menean pilatutako gorpu ezpalduen oihartzunak;
zaldi baten noraezeko ibili arduragabean, batailan
nagusia galdu duen animalia baten desorientazioa;
eta udazkeneko eguzki ahulak argitutako garoaren
hostoen distiran, belaunaldiz belaunaldi borrokalari
akituek isuritako odolaren jario etengabea suma dai-
teke.

Pirinioetako pasabide hau zeharkatu izan duten
garai orotako armadak begiz begi eta gorputz borro-
katu izan hemengo aurkaki ezezagunekin. Baina ez
horiekin bakarrik, baita beren buruekin eta beren bel-
durrekin ere. Gailur eta muinoetan ibilaldi luze eta
gogorrak egin behar izateen zituzten,nahi egunez,
nahiz gauez, beren buruez gain gerrako ekipo eta
makinan arrastaka eramaten zituztela. Eta asko eze-
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Kokapen geografiko be-
rezi hori dela eta, hainbat
arraza eta jatorritako
makina bat herrik zehar-
katu dute Aiako Harria
gizateriaren hastapene-
tik. Glaziarren aroaren
azken aldian, duela ehun
mila urte inguru, mendia-
ren hurbileko itsasbazte-
rreko korridorea Nean-
derthal eta Cro-Mag-
nongo lehen ehiztari-tal-
deen pasabidea izango
zen; bisonte-, orein- eta
zaldi-taldeen atzetik mu-
gitzen baitziren hara eta
hona, horiexek baitziren
haien elikaduraren oina-
rri. Historiaurreko migra-
zioen aztarnarik apenas
dagoen duela 40.000
urtera arte. Orduño tre-
sen eta armen hondarrak
aurkitu zituzten Aitzbi-tar-
teko haitzuloan, Parkea-
ren mendebaldean, Errenteriako lurretan. Dirudienez,
jatorizko gizaki haiek -Cro-Magnongo gizakiak- euskal
gizaki neolotikorantz eboluzionatu zuten hemen, eta tri-
kuharriak eta menhirrak eraiki zituzten lehen artzainak
izan ziren. Duela 5.000 urte baino gutxiago, herri gerla-
ri indoeuroparren migrazioak ere eragina izan zuen
Aiako Harrian. Ordua etorri ziren zeltak adibidez.
Ordurako brontzezko eta burdinazko armak erabiltzen
zituzten haiek, eta, horregatik, Metal Aro deritzo garai
hari. Litekeena da haiek ere Pirinioak hemendik zehar-
katzea. Haien aztarnak aurkitu dira Aiako Harriko mai-

rubaratze ugarietan; Oianleku muinoan dago adibide
bat. Hilobi-monumentuak dira, lurrean zut jarritako
harriz osatutako zirkulu misteriotsuak, eta Pirinioetako
inguru honetakoak bakarrak dira Europan, hilen errau-
tsak baitituzte azpian. Handik pixka batera,
Antzinaroan, erromatar legioek Aiako Harria galtzada
batetik zeharkatzea lortu zuten. Uste da inguru hau
Erromako Inperioko bide-sare konplexuarekin lotzen
zuela galtzada hark.

V. mendean, Erromatar Inperioa erori eta Aiako Harriko
meategiak utzi zituztene-
an, barbaroek, bandalo-
ek, sueboek, alanoek eta
bisigodoek Parkearen
alboko haranetako bidex-
kak erabili zituzten
Pirinioak zeharkatzeko,
hegoaldeko erromatar
pro-bintzia aberatsetara-
ko bidean.

Goi Erdi Aroko garai ilu-
netan, Aiako Harriko ingu-
rua Iruñeko diozesian
sartu zen, eta Nafarroako
erresuman geroago.
Gaztelako eta Frantziako
erresuma ahaltsuen eten-
gabeko anexioak zirela
eta, Nafarroako erresuma
berezi egin zen, eta,
Errenazimentuaren has-
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Hondarribia. XIV. Mendean, zenbait ahaide nagusik
Oiartzungo hiribildua fundatu zuten. XV. Mendean,
berriz, nazioarteko gerrek erdi-erdian harrapatu zuten
inguru osoa, muga-mugan baita-
go.

Garaipena eta bakea: 1522an,
Gaztela eta Aragoiko Errege-erre-
gina Katolikoek usurpatutako erre-
suma berreskuratu nahi zuten legi-
timista nafarren tropak garaitu
zituzten Irungo miliziek. 1638an,
Hondarribiko miliziek Condé prin-
tzearen armada frantsesa garait-
zea lortu zuten. 1659an
Espainiako errege Felipe IV.aren
eta Frantziako Louis XIV.aren
ministro nagusiek Pirinioetako
Bakea sinatu zuten Bidasoa ibaiko
Konpantzia Uhartean, eta hurrengo
urtean berriz elkartu ziren han
bakea berresteko.

Eremu lubakitua: 1719an gerra
etorri zen berriz. Frantziako tropek,
Berwikedo dukearen gidaritzape-
an, Hondarribia eta Donostia hartu
zituzten. 1974an, Frantziako
Konbentzio iraultzailearen tropek
eskualdea suntsitu zuten, eta
1808an Napoleonen indaditu zuen.

1813an bota zuten behin betiko. Hirugarren
Karlistaldian, 1870ean, Santa Kruz apaizaren kuartel
nagusi bihurtu zen Aritxulegi. 1876an, Hirugarren

Karlistaldia amaitu zenean, ingurua
erabat ziurtatzeko, Espainiako
Gobernuak Oiartzungo lubaki-eremua
eratu zuen. San Markoseko gotorle-
kua eraiki zuen Errenterian (1888),
Txoritokietakoa Astigarraga eta
Errenteriaren arteko ugan (1890) eta
Guadalupekoa Hondarribien (1900),
baina dirudik gabe gertatu zen
Erlaitzekoa bukatzeko.

Gerra-tokia: 1936ko udan, Aiako
Harriko tontorretan eta Irunen erresis-
tentzia handia izan zen. Azkenean,
sutea piztu zuten milizia anarkistek,
Beorlegi jeneral matxinatuaren tropak
Iruñetik baitzetozen Gipuzkoa hartzera.
II. Mundu Gerran, Hendaiako tren-gel-
tokian elkartu ziren Franco eta Hitler,
eta Meatzuriko meatzeetan alemania-
rrak wolframio bila ibili ziren industria
militarrerako. Gerraren azken lekuko
mutuak Gutierrez lerroko edo P lerroko
bunkerrak dira Aiako Harrian. Preso
errepublikarrek eraiki zituzten 1939tik
1953ra bitartean Francoren aginduz,
aliatuen ofentsibari eusteko haiek
Alemania garaitu eta gero.
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zagunen eskuetan hiltzen ziren, edo agian
haiek hiltzen zituzten, guztientzat arrotza
zen lurraldean.

Hautatzeko aukerarik izan ez zuten unifor-
mea soinean zuten gizonekin batera emaku-
me-saldoak ere izaten ziren. Haiek ere ez
zuten beste aukerarik izaten. Gailur berak
igotzen zituzten haiekin, eta infernu bereta-
ra jaisten ziren. Etorkizun hobearen itxaro-
penari eusten laguntzen zieten bidean, eta,
garaioen edo porroten ondoren, azken bate-
an haien bizitzarako axolarik ez izanik,
gauza ziren gudu-zelaian galdutako gizata-
suna itzultzeko gerrako kideei.

Haien sufrikarioari leku seguruetatik begira-
tzen zieten goi-ofizial boteretsuentzat eta
noble-jatorrizko damentzat gauza bera
ziren: izaki ezezagunak, haien izatearen bizi-hutsunea
betetzeko erabilgarriak, eta haien ondorengoek monu-
mentuak eraikiko zizkieten haien parte-hartzerik gabe

lortutako garaipenengatik, bakea beren ahaleginarekin
eraiki zuten heroiak ahanzturaren isiltasunean betiko
galtzen ziren bitartean.

Burdin Aroan, duela 2.000 urte,
herri indoeuroparren migrazio-

mugimenduek (zeltenak adibidez)
antolatutako lehen gerak eragin
zituzten, eta Aiako Harriko lurretako
baskoiek, Pirinioetako pasabide
nagusietako bat izanik, beren hiri
eta merkataritza-portuan gotortu
behar izan zituzten, Oiassoko gune
primitiboan kokatutakoak adibidez.

Erromataren okupazioa: Kristo
aurreko III. Mendean, Erromaren eta
Kartagiren arteko gerra punikoetan,
erromatarrek Pirinioetako pasabide
nagusiak okupatu zituzten, tartean
Aiako Harriaren ingurua. Pompeiok
gerra sertoriarretan Iruñea fundatu

eta gero, Erromak ziurtatuta zeukan
baskoien lurren domeinua eta Oiasso
loratzea, Aiako Harriko meatzegune,
merkataritzagune eta gune militar
indartsu eta portu nagusi gisa.

Erdi aroko arrastoa: erromatar
Inperioa erori zenean, baskoiek beren
antolamendu sozial, politiko eta milita-
rrari eutsi zioten, suebo, bandalo eta
alanoen tribu barbaroak igaro arren,
eta bisigodo eta musulmanen okupa-
zioari jaramonik egin gabe. IX.
Mendean Nafarroako erresumaren
barruan zeuden jada. Hala egon ziren
1200. urtera arte.Orduan, ordea,
Gaztelarekin bat egin zen eta Alfontso
VIII.ak hiribildu izendatu zuen

GERRA AIAKO HARRIAN
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bera izan badituzte antzina-
antzinatik. Aiako Harrian
kidetasuna are nabarmena-
goa da, beharraren eta
anbizioaren babesean sor-
tutako konplizitatea nagusi-
tu da.

Mugaren bi aldeetako eus-
kaldunen artean hainbat
merkataritza-harreman eta
harreman sozial izan dira
Erdi Arotik, baina Frantzia-
ren eta Espainiaren arteko
muga ofizialki ezarri zutene-
tik -1860an izan zen hori-,
kontrabando modernoak
izaera berezia hartu zuen.
Karlistadak, mundu-gerrak
eta Espainiako Gerra Zibila
pizgarri izan ziren kontra-
bandoa areagotzeko, bai
borrokan zebiltzan bandoek
hornigaiak behar zituztela-
ko, bai herritar zibilek iraute-
ko baliabideak urri zituztelako. Gerra-garaian, kontra-
bandistek lagundu zuten mugaren alde batean eta bes-
tean preso aliatuen, judu jazarrien eta erbesteratu poli-
tikoen biziak salbatzen. Adituen arabera, 1941etik
1963ra bitartean egon zen indartsuen euskal knekaza-
ritzako krisia eta hiri- eta industria-kontzentrazioa etorri
zirenean.

Aiako Harriko bidexka ezkuten eta txoko sekretuen labi-
rinto naturala merkantzia-mota guztien eta pertsonen

trafikoaren lekuko izaten zen gauez, eta herritar mor-
doxka batek parte hartzen zuen jarduera hartan. Aiako
harriko biztanleek belaunaldiz belaunaldi metatutako
mendien ezagutza ezin estimatuzkoa izan zen mugaren
bi aldeetako espekulatzaileentzat. Orduan “estraperlo”
izenez ezagutzen zen jarduera -jokoan maula egiten
zuten bi gizonek, Straussek eta Perlok, 1935ean egin-
dako iruzur sonatutik dator izena- diru-iturri garrantzit-
sua izan zen Aiako Harriko baserritarrentzat, nahiz eta
gau askotan arriskuan ibili karabineroei iskin egin

nahian, nahiz eta askotan
mugazainek ezikusiarena
egiten zuten kontrabandoko
mozkinen zati baten truke.

Ezkutuko zirrikituak

Gau ilunean , katu baten
begiek mugimendurik txikie-
na ere hautematen dute, eta
haren belarri zorrotzek mar-
mar arinenean ere detektat-
zen dute alarma-seinalea.
Kontrabandistaren begi-be-
larriek ere bai.

Basoko txorien txorrotxio
zalapartatsuak isiltzen dire-
nean, Aiako Harriko gaueko
paisaiak gelditasun kosmi-
koan dagoela dirudi, izarren
distriak soilik hausten du
gelditasun hori. Ohiturarik ez
duten begientzat, inguru
naturala homogeneo bihur-
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Egunsentia iristear zela, adar arte lainotsuan, hon-
tzaren ulua eentzun zen berriz. Baina mutikoak ez

zuen zirkinik egin. Baso-usain bitxia sumatu zuen, larru
higatu eta oihal zaharrena, eta, begiak zabal-zabalik
zituela, pagadiko itzalak arakatu zituen ilargi finaren
argipean. Urrats batzuen harrabots mutua entzun zuen
orbel hezearen gainean, eta ere gehiago zorroztu zuen
entzumena. Keinu batez kideak ohartarazi, eta bidezi-
dor maldatsuko lohiari erantsita jarri zituzten haiek gor-
putzak berehala. Euri-langarrak ezkutaturik, bi irudi itxu-
ragabetu ziren orduan mendi-lepotik hurbil zeuden
zuhaixken adar artean. Une batez, mutikoak, bihozkada

baten gisa, mugazainen txapeloker eta kapa mamu-
itxurako baina nahastezinen siluetak hauteman zituen.
Amaigabea zirudien gaua igarota, helmugatik oso gertu
zeuden; dena bukatu zela zirudien.

Horma malkartsuko haitzarteak, uhar eta ur-jauziz tarte-
katuak, eta baso hostotsuak, hainbat ubide eta haran
mehartu eta pikok urratuak, daude Aiako Harrian, eta
labirinto naturala osatzen dute. Labirinto horretan bihur-
gune ezkutu asko daude, animaliek eguneroko joan-
etorrietan eraikitako bidezidorrek sigi-saga zeharka-
tuak. Normalean, etengabeko behe-lainoak ezkutatzen

ditu, beti heze dagoen lur
honen barrenetik zuzenean
sortzen den lanbroak. Bila-
keta- eta ezkutaketa-joko
zaharrerako, kontrabandora-
ko, toki hobezina da.

Munduko mugako herrialde
guztietan izan da kontraban-
doa gizateriaren historia guz-
tian, eta, hemen, Aiako
Harriko ingurune korapila-
tsuan, berezko dimentsioa
izan du, ia ezkutukoa. Horri
esker, hainbat etxalde salba-
tu dira, eta baita hainbat bizi-
tza ere.

Erresuma eta estatu artean
legezko mugak formalki eza-
rri arren, banatutako auzota-
rren arteko harreman natura-
lak ez dira eten, bereziki,
haiek kultura eta hizkuntza

AIAKO HARRIA,

KONTRABANDISTAK ETA MUGAZAINAK 
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lotuta dago. Egipton, Grezian eta
Erroman aspaldiko kontua zen kon-
trabandoa, eta Erdi Aroan oso zabal-
duta zegoen. Lehorrean nahiz itsa-
soan egiten zuten. 1856an Baionako
Ituna sinatu zenean -Frantziaren eta
Espainiaren arteko muga finkatu
baitzen- etorri zen kontrabandoaren
goraldia Aiako Harrian, eta Europako
Batasunaren ondorioz mugak azaba-
tu arte iraun zuen.

Karlistaldiek, I. Mundu Gerrak eta,
bereziki, Espainiako Gerra Zibilak
eta II. Mundu Gerrak eta gerraosteak
bide eman zioten kontrabandoaren
garapen izugarriari. Funtsezko diru-
iturria zen nekazari-familien bizirau-
penerako eta hiriak hornitzeko.

Euskal kontrabandoak parte hartu
zuen Comète nazioarteko sarean
ere. II. Mundu Gerran Reich-ak
preso hartutako pilotoei muga igaro-
tzen laguntzen zieten, eta
frankiskoan erbesteratu
askori lagundu zieten Erre-
gimenetik ihes egiten.
Euskal kontrabandoaren
erromantizismo-kutsua obra
literario eta plastiko askotan
islatu dute hainbat herrialde-
tako artistek.

Kontrabando modernoaren
garairik onena  1941etik
1963ra bitartekoa izan zen.
Francoaren garaian, Espai-
nia isolatuta geratu zen
nazioarteko blokeoarenga-

tik, eta baserritarrek
era masiboan ihes
egin zuten hirietara,
nekazaritzaren krisi
larria zela eta. Kon-
trabandoak horni-
kuntzan laguntzen
zuen, eta baita
familien behar go-
rriari aurre egiten
ere. Horretatik, jen-
deak ontzat hartzen
zuen. Gainera, le-
gez kanpoko mer-
kataritza horrek
Estatuari egiten

zion kalterik handiena, ez baitzuen zergarik kobra
tzen.

Alde batetik bestera ganadua kontrabandoan era-
matea mendiko mugei estu lotuta dago.
Gerraostean zernahirekin trafikatzen zen: oinarriz-
ko beharrizanetarako gaietatik hasi (sendagaik eta
jakiak adibidez) eta luxuzko gauzetaraino (perfume-
ak eta likoreak). Lehengaiak ere sartzen ziren
(kobrea eta nikela esate baterako), eta baita maki-
naria-piezak ere (errodamenduak eta etxetresnak,
kasurako). Nazioarteko blokeoa amaitu zenean,
kontrabandoa gutxitzen hasi zen, eta trafikoa gai
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tzen da erabat. Guaren belztasunean, asko aurreratu
arren, beti leku berean ibiltzearen sentsazio kezkagarria
izaten da.

Sorginen orduan ohetik jaiki, isil-isilik etxeko atea ireki

eta iluntasunean murgiltzen den harentzat gau bakoitza
erabat desberdina da. Basabide ezkutuak ikusgai egi-
ten zaizkio urrats bakoitzean eta pauso bakoitza oso
kontuz neurtu behar du, katuek egiten duten bezala.
Seigarren zentzumenak erne mantentzen ditu gainera-

ko guztiak, eta, horrek eragiten
duen tentsioagatik edo, kargaren
zamari ez dio ia antzematen.
Ilargiaren argipean lan egiten duen
gaueko itzalek erakusten diote bide
onean doala. Behe-lainoa eta euria
dira haren lankiderik onenak, haren
silueta lausotu eta gizakia landaree-
kin nahasten baituta, eta, hala, gizo-
na ikusezin bihurtu.

Lehen eguzki-printzarekin batera
iristen da arriskurik handiena.
Pixkanaka zabaltzen da landareen
artean, haiei poliki-poliki kordea
baletorkie bezala, eta berdetasuna-
ren gama osoa erakusten du maite-
kiro. Azken etaparen unea izan lite-
ke, zentinela zelatan baitago, eta
gau osoko bidea, edo bizitza oso-
koa, une bakar batean amai liteke.

KONTRABANDOA AIAKO HARRIAN
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ulertzen goiz hartan mendira zeren bila zihoazen. Club
Alpin Français-eko Section Basque eratu berriko berro-
geita hemezortzi kide ziren; mendi enblematiko batera-
ko lehen kirol-igoera zuten.

Ez da harritzekoa bizilagunen ezohiko desfile hari txun-
ditua begiratzea; izan eree, bertako inori ez zitzaion
burutik pasatu ere egingo gailurrera igotzen indarrak
xahutze helburu praktikorik izan gabe. 1817ko uztaile-
an tontorreraino iristeko izan zuten arrazoia da helburu
praktiko horietako baten adibidea. Oiartzub, Lesaka eta
Irungo udalerriak bereizten zituen mugarria jartzera
joan ziren orduan.

Mendira plazer hutsez igotzea jarduera nahiko berria
da historiaren ikuspegitik, baina sekulako indarra hartu
du urte gutxian. Aiako Harria hainbat hirigunetatik gertu
egoteak eta gailurrak eskaintzen duen ikuspegi panora-
miko zabalak konpentsatzen dute igoeran egin beha-
rreko ahalegina. Asteburu oro, milaka lagunek hartzen
dute gailurrerako bidea, aste osoko estresaz, agresibi-
tateaz eta poluzioak aspertuta. Aiako Harriko parkea
oxigenoz betetako birika izugarria bihurtzen da orduan.
Mendizaleek behin eta berriz har dezakete gorako
bidea, inguruak aspertuko dituen beldurrik gabe, txoko
bakoitzak ezusteko zoragarri bat gordetzen baitu bisita-
riarentzat.
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arriskutsuetan espezializatu zen:
armak, drogak... 

Lurraren orografia nahasiak, klima
hezeak eta behe-laino itxiek eta
Pirinioen bi aldeetako biztanleak
lotzen dituzten kulturak eta hizkun-
tzak, familia-loturek eta mendiko
lanak eragin dute talde-lanerako
sistema ia perfektua izatea kontra-
bandoa kudeatzeko.

Espekulatzaileak finantzatzen zuten
kontrabando-sarea. Frantziaren
mugako herrietako baserritarrak
salgaiz hornitzen zituzten. Ezkutuko
gizarte bat osatzen zuten haiek, eta
patroi batek lan-motaren arabera
banatzen zituen taldeak: paketeza-
leak merkantzia-trafikorako, gana-
duzaleak ganaduaren garroiorako,
mugalariak pertsonak eraman eta ekartzeko.
Taldearena zen ardura, eta gauez garraiatzen zuen
zama mendibideetan zehar. Beste aldean, beste talde
bat izaten zuen zain, eta haren lana izaten zama hartu
eta leku seguru batean gordetzea, gero beste espeku-
latzaile bati emateko hark merkatura zezan.
Baserritarrek ordain ederra jasotzen zuten beren lana-
ren truke, eta beren kasa trafikatzeko salgai batzuk ere
bai. Horregatik, erabat isilean gordetzen zuten jardue-
ra klandestino hori.

Patrulla eta kontrolen bidez, mugaren bi aldeetako poli-
ziak -jerdarmeak eta karabineroak- kontrabandistak
harrapatu nahian ibiltzen ziren 72 orduko lanaldi luzee-
tan. Baina hornigai-beharra, harrapatzeko zailtasunak
eta diru gosea zirela eta, makina bat aldiz, isileko akor-
dioak egiten zituzten aldeeek zenbaitetan ez ikusiare-
na egiteko, merkantziak konfiskatu eta inor ez atxilo-
tzeko edo atxilotzea itundua eta denboraldi jakin bate-
rako izan zedin.

Zutabe bitxi batek zeharkatu
zituen Irungo kale neguko

gau beltz hartan, 1899ko urtarri-
laren 7ª zen. Txapelak edo
kapela arinak zeuzkaten
buruan, telazko edo larruzko
galtzoinak edo garai hartako txi-
rrindulari-barrenak, motxila
astunak eta burdinazko punta-
dun makila deigarriak zerama-
tzen. Inguruko herritarren arreta
piztu zuten, eta leihoetako gorti-
nen atzetik begiratzen zieten.
Hurrengo goizean, zutabe bitxi
hura berriz abiatu zen bisitariek
Pène de Aya edo La Haya deit-
zen zuten mendirantz. Bizilagu-
nek errukiz begiratzen zieten
bisitari kanpotarrei, ez baitzuten

TONTORRAK ETA MUINOAK,

MENDIZALEAK ETA TXANGOZALEAK
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bizikletan, eskalatzen
edo zaldi gainean
ibili... baita ehiza eta
arrantza egin ere.

Baina Aiako Harriko
bihurgune orok, goza-
men estetikoaz, pla-
zer hustaz edo kirola
egiteko aukera osa-
suntsuaz gain, natura
hurbil, barru-barruan
sentitzeko aukera
eskaintzen du. Gure
izatearen alderdi ga-
rrantzitsu bat ulerta-
razten du. Barne-
bakea eta kanpohar-
monia ematen ditu,
zentzuz eta errealita-
tez baterik. Eta, gai-
nera, errespetuz hur-
biltzen diren guztien
eskura dago doan.

Tontorrak eta muinoak

Batzuetan, neguko goiz hotzetan, brisa iziztu ahul
baten ondorioz hezkurrak uzkurtuta ditugula, argi-harri
mehe bat sartzen da laino artean eta goxogoxo fere-
katzen digu aurpegia. Airea bizi-bizi sartzen da biriketa-
tik, eta, paisaiaren edertasun hotzari begira, ezin eu-
tsizko bultzada sentitzen dugu euritakoaren babes zibi-
lizatua albora utzi eta bizimodu basatian murgiltzeko.

Lau milioi bederatziehun eta laurogeita hamar milioi
urtez, gizakion arbaso zaharrenak mendian bizi izan
dira. Orduko gizakia naturaren beraren izakia zen, eta
andik hartzen zuen behar zuen guztia, arriskuei aurre
eginda. Orduan apenas zuen garrantzirik denborak,
bizitza poliki igarotzen zen, urtaro-aldaketak soilik asal-
datzen zuten, eta gizakiek planeta osoa zeukaten korri
egiteko eta ehizatzeko. Muga bakarra zeukaten: gehie-
gikeriek iraupena mehatxa ziezaieketelako intuizioa.

Animaliak eta landareak etxekotzeak, lurraren jabetzak
eta gerrak lotu zuten zibiliza-
zioaren hiri-nahaspilan izaki
basati on haren arima. Baliteke
horrelakorik sekula ez existitu
izana, baina existitu behar luke
egunen batean. Denbora urre
bihurtu zen orduan. Gaur egun.
Giza pauso bakoitza neurtuta
eta mugatuta dago, eta bizitza
azkar igarotzen da. Hainbat
etapa erretzen dira, eta, hain
ongi ezagutzen direnez, aurrez
bizi izan daitezke edo bakar
batean bildu beti nerabezaro
etengabean bizi ahal izateko.

Mendi-ibilaldiek, beraz, aukera
ezin hobea eskaintzen dute
naturarekiko harreman estu
hori berriz sentitzeko. Be-neta-
ko gizaki baten bihozkada
barren-barrenean berriz sentia-
raz dezakete.
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Aiako Harrian hainbat gailur daude: Hirumugarrieta
(808 metro), Txurrumurru (829 metro) eta Erroilbide
(839 metro) ikusten dira gehien urrunetik; horregatik,
Ipar Euskal Herrian Les Trois Couronnes deitzen diote
Aiako Harriari. Itsasoan, marinelek Batallu izenez eza-
gutzen dute. Aipatutako hiru gailurren ondoan beste

tontor batzuk daude, garaiera txikiagokoak: Muganix,
Harrineltza eta Errekarte punta. Eta parkearen mugen
barruan badaude beste txikiago batzuk ere:
Bunanagirre, Zaria, Errenga, Pagogaina, Erlaitz eta
Bianditz. Haietatik hurbil, Galtzarrieta, Agina eta
Kopakoarri daude. Tontorren inguruan troka handiak

daude. Hamaika ubidek zeharkatzen
dituzte sakan horiek, eta haien urek
baso hostotsuen artean egiten dute
inguruko haranetarainoko bidea.
Parkean eta inguruetan sortzen diren
ibai-urak hainbat urtegitan pilatzen
dira: Añarbe da handiena, eta parke-
aren mugan dago; San Anton, haritz
izugarrien magalean; Domiku, urru-
nena eta txikiena; eta Artikitza, 30
Km2-ko baso eta landaredi oparoaz
inguratua, Nafarroako lurretan egon
arren Donostiako Udalaren jabetza-
koa dena.

Guztira, parkeko baliabide naturalek
ingurune ezin hobea osatzen dute
hainbat kirol-jarduera naturaren erdi-
erdian egiteko. Mendi-ibilaldiak egite-
az gain, parapentean nahiz delta
hegalean ibil daiteke, edota mendiko
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handik ikusten dira Kauso I eta II mairu-baratzeen
arrastoak. Han hasten den bidea garbi markatuta dago,
eta Oianlekuko lepora doa. Handik, cromlech zoragarri
bat ikusten da, eta Urdabururen ikuspegi ederra dago
parkearen hegoaldera begiratuta. 

Tontorrak

Oiartzungo bi bidetatik irits daiteke Aiako Harriko hiru

tontor nagusietara igotzeko abiapuntuetara: Aireko
Palazioaren bidean Elurretxe muinora eramaten duen
bidetik eta Aritxulegiko tuneleraino iristen den bidea.
Igoera ez da oso gogorra mendizaleentzat.

Erlaitz-pagogaina

Elurretxetik bertatik Aireko Palaziora joan daiteke, eta
Erlaitz eta Pagogaina gailurretara igo. Gotorleku bana-

ren lehen zimenduak daude han,
eta Aiako Harria mendigunearen
eta Endara haranaren ikuspei
ederra dago handik.

Hileta-harriak

Parkeko ibilbide balizatu horie-
tan eta gainerakoetan hainbat
oroitarri daude, hildako mendiza-
leen omenez jarritakoak. Asko
ugaritzen ari zirela eta, familia
askok erabaki dute oroitarrien
ordez hainbat espezietako
zuhaitzak landatzea; horrela,
hobeto zaintzen dute senidearen
oroitzapena, eta baita hark hain-
beste maite izan zuen natur
ingurune ere.
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Aiako Harriko parkearen xarma ezagutzea ez da
batere zaila, hainbat ibilbidez zeharkatzen baitute

eta behar bezala seinaleztatua baitaude nazioarteko
mendiko balizaje-sistemaren bidez. Seinaleei jarraitu
besterik ez da egin behar parajeaz gozatzeko eta galdu
gabe ibiltzeko. Nolanahi ere, ez dira ahaztu behar men-
diko oinarrizko arauak: zaborra botatzeko, sua egiteko

eta natura kaltetzeko debekuak.

Lehenbiziko Santiago bidea

Aiako Harriko gailurren babespetik igarotzen ziren VIII.
Mendetik aurrera Santiagora zihoazen lehen errome-
sak, okupazio musulmana zela-eta kostaldeko bidetik

zeharkatzen baitzituzten Pirinioak.
Irundik eta Hondarribitik  jaizkibelera
doan bidea seinale horiz balizatuta
dago.

Aitzondo ur-jauzia

Irungo Meaka auzotik Irusta zentral
elektrikora joan daiteke, eta han hartu
Meatzuri meagunea trenbide zaharra-
ren bidetik zeharkatzen duen zirkuitua.
Aitzondo ur-jauzira iristen da bide hori,
eta, pikatxoiarekin zulatutako tunel ilu-
nak zeharkatuta, Ingurutzetako labe
zaharretara joan daiteke.

Oianleku Mairu-baratzea

Oiartzungo Karrika auzotik Artikutzara
doan bidetik Kausoro zelaira joaten da;

IBILALDIAK AIAKO HARRIAN
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Hiritarrak une batez
amesten duen Arkadia
zoriontsuan, paradisu
galduaren oroitzapene-
tan, ordea, ez dago era-
bat idilikoa den ezer.
Nekazarien bizitza gogo-
rra izan da beti, oso
gogorra, izugarri gogo-
rra. Industrializazio-pro-
zesua zabaldu zen arte,
denak zeuden lurraren
menpe; lurrak ematen
zituen elikagaiak, erre-
gaiak eta hiriko bizimo-
durako beharrezko le-
hengaiak. Orduan, neka-
zariak ugari ziren, eta
familia handitan antola-
tuta zeuden. Denek lan
egiten zuten, baita hau-
rrek eta aitona-amonek
ere, egun osoan, urteko
egun guztietan. Igan-
deetan egiten zuten
atsedenalditxo bat, me-
zetara joateko, eta herriko parrokiako patroiaren festa-
egunetan.

Orduan, gizon-emakume baserritarrek lanbide guztie-
tan izan behar zuten iaioak. Mendietan bakarturik, erre-
piderik eta bestelako komunikabiderik gabe -mandoa
eta norberaren hankak salbu-, benetako autarkian bizi
behar izaten zuten baserritarrek. Lurrak landu eta
ganadua gobernatzeaz gain, etxeak eta saroiak eraiki
eta konpondu behar zituzten; arkitektoen, igeltseroen,

arotzen eta errementarien lanak egin behat izaten
zituzten. Gainera, hurbileneko larreak eta basoak zain-
du behar zituzten,  ganaduarentzako bazka, etxerako
egurra eta jateko arrantza eta ehiza izateko. Garai
bateko etxeko nagusiak ingeniariak, medikiak eta albai-
tariak ere baziren. Ingurua aprobetxatzeko sistemak
asmatu behar zituzten, ibaian presak eraiki, errepideak
egin edo zura ikatz bihurtu eta harria kare txondorretan
eta karobietan. Eta istripuren bat edo gaixoaldiren bat
batzuten, nork bere burua eta bere animaliak sendatu

behar zituen, mendetako usa-
dioa zen medikuntza naturala-
ren bidez. Benetako exekutibo
landatarrak balira bezala, etxe
koandrek nekazaritza eta
abeltzaintzako “enpresaren”
ekonomia kudeatu behar
zuten, seme-alabak zaindu
eta hezi, denentzako ostatua
eta jakiak prestatu baratzea
landuz eta sukaldean orduak
igarota, eta familiako kideen
harreman sozialak kudeatu.
Lan horiek guztiak egin eta
gero, industrializazioa iritsi
zenean, orduko baserritarrek
astia izaten zuten fabriketan
eta meategietan Lan egiteko.
Soro eta lareetako bizimodu
gogorrak eratu zuen garai
bateko euskaldunen izaera;
lanak ondo egitea atsegin
zuten, saiatuak ziren oso eta
harro zeuden toki malkartsue-

A
IA

K
O

 H
A

R
R

IA
PA

RK
E 

NA
TU

RA
LA

Txinako esaera zahar baten arabera, “egun batez
zoriontsu izan nahi badazu, erosi botila bat eta

mozkortu zaitez; astebetez zoriontsu izan nahi baduzu,
erosi upel bat eta gonbidatu zure lagun guztiak; hilabe-
tez zoriontsu izan nahi baduzu, egizu bidaia bat; urte-

betez zoriontsu izan nahi baduzu, ezon zaitez; baina
bizitza osoan zoriontzsu izan nahi baduzu, izan zaitez
nekazari”.

Egia esan, mendialdean ibilalditxo bat egitean, paisaia
idilikoan nekazaien bizimodu lasaia eta
osasuntasuna ikustean, hiritar ororen
grina ezkutukoenak pizten dira. Duela
hamar mila urteko lehen nekazari-
belaunaldien oroitzapen zaharra piztuko
da agian haiengan. Gure arimako gene-
etan egongo da, beharbada, eta gure
oroimenean aktibatu belar moztu berria-
ren usaina sumatzean, eguzki-izpi
baten distira iragankorra ikustean
zuhaitz baten hosto hezeetan behera
labaintzen, ganaduaren zintzarri-hotsa
eta urruneko eliza bateko ezkila-hotsa
tartekaturik entzutean, mendi-brisa
leuna azala goxo-goxo ferekatzen
sumatzean, laborariak, lasai, lurra lan-
tzen ikustean atzean mendigune handi
bat dutela eta goian zeru oskarbiaren
urdin bizia ikusten dela.

AIAKO HARRIA,

LARREAK ETA BASOAK: ARTZAINAK ETA NEKAZARIAK
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kitutako animalia-aztarnak eta silixezko
eta hezurrezko lanabesak -Paleolitoko ehiz-
tariek orain dela 40.000 urte erabilitakoak-
dira Aiako Harriko mendietako giza bizitza-
ren lehen arrastoak. Baia lehen gizakien
aztarna fede-emaileenak Parkeko trikuharri
eta harrespil ugariak dira, Neolitoko eta
Metal Aroko lehen euskal artzainen bizitoki
izan zen froga.

Mende askotan, nekazaritza, abelaintza eta
basozaintza izan dira Aiako Harriko biztanle-
en jarduera nagusia, nahiz eta horretarako
lekurik aproposena ez den orografiari dago-
kionez. Industria-iraultza etorri zenean, joan
den mendean, Aiako harriko biztanleak
hirietako fabriketan hasi ziren lanean, eta
mendiko bizimodua itzaltzen hasi zen.

Baserria ekoizpenaren ardatza

Euskal Herrian baserria da natura ustiatzeko funtsezko
tresna. Enpresa-antolamendua eta antolamendu soziala
biltzen ditu; izan ere, nekazaritza eta abeltzaintzako bene-
tako ekoizpen-zentroa izateaz gain, euskal  nortasunaren
erreferente nagusia den kulturaren ardatza izan da.
Industrializazio-prozesua amaitu zen arte, baseria zen
herritarren elikagai-hornitzaile nagusia, familiaa handien
etengabeko lanari esker. Familiako kide guztiek laguntzen
zuten baserriko lanetan: seme-alabek osaba-izebek nahiz
aitona-amonek.

Jatorriz, baserriko nekazaritza- eta abelaintza-lanak era
autonomoan antolatzen zituzten. Gainera, familia ekoizle-
ak bizirauteko behar zituen baliabide guztiak ekoizten
zituzten, eta soberakinak azokan saltzen zituzten.
Orduan, baserrian bizi zirenek nork bere bitartekoak era-
bili behar izaten zituzten nekazaritzan jarduteko eta egitu-

ren mantentze-lanetarako. Animalien laguntza izaten zen
orduko laguntza teknologiko bakarra. Haatik, industrializa-
zioa iritsi da baserrira ere, eta baserriko ekoizpen-lanetan
denbora gutxiago eta ahalegin txikiagoa egin behar izaten
dute orain baserritarrek.

Baserriko lana gero eta gehiago mekanizatzen ari den
arren, baserritarren eskuak ezinbestekoak dira oraindik,
haiekin egiten baitituzte produktu gehienak.
Elikagaigintzaren industrializazioak eta mundu osoko
merkantzien zirkulazio libreak krisi larria ekarri zuten
baserrira, baina gauzak aldatzen ari dira orain. Baserriko
artisau-produktuen balioa handitzen ari da berriz, eta
hainbat produktu tokia egiten ari dira merkatuan kalitate-
markei esker: adibidez, Idiazabal jatorri-izendapena duen
latxa ardi-gatza, leka eta barazki labeldunak, jatorrizko eti-
keta duten haragiak eta ekoizpen ekologiko lehiatsua.

Landa-ingurunean gorde da ondoen nagusiki kristautasu-
nean oinarritutako tradizioa. Kristautasuna berandu sartu
zen Euskal Herrian, baina indartsu errotu zen euskal

nekazarien artean. Santutegi katolikoak zehaz-
ten du baserritarren bilguneen egutegia. Jai eta
azoka seinalatuetan biltzen dira merkataritza-
trukerako, liskarrak ebazteko eta baserritaren
indarra eta abilezia goresten duten kirol-lehia-
ketak ikusteko.

Baserria gaur

Aiako Harrian gero eta baserri gutxiagotan jar-
duten dute nekazaritzan eta abeltzaintzan soi-
lik, eta oraindik horretan dihardutenek asko
modernizatu dituzte ustiategiak. Teknologia
berriak erabiltzen dituzte batzuek -ganaduaren
bideo-zaintza eta internet bidez merkaturatzea-,
eta beste batzuek landa-turismorako osatu gisa
eskaintzen dizkiete basseriak bisitariei.
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tan aurrera egitea lortu zutela-
ko. Baina baserri-giroak, hala-
ber, zakarrak, oso kontserba-
doreak eta erabat burugogo-
rrak egin zituen euskaldunak.
Izaera berezi horren adieraz-
garri onenetako bat herri-kiro-
lak dira; hainbat festa eta azo-
katan izaten dira, eta baserriko
lan bakoitzean nagusi direnak
beren abilezia fisikoa erakus-
ten dute.

Industralizazioaren eta landa-
ingurunea hiritartzearen ondo-
rioz, baserrietako oinordekoak
landa-eremuetako jabe aberats
bihurtu ziren; auzo erd-hirita-
rretan bizi ziren, hiriaren balia-
bideen menpe gehiago hurbi-
leko inguruaren menpe baino.
Nolanahi ere, Aiako Harriko
parkeko hegaletan sakabana-
turik dauden etxeen xehetasu-
netan edo inguruko biztanleen
begirada basatietan suma lite-
ke gure begi ohitu gabeentzat
elezaharretakoa dirudien arra-
za haren oihartzun sutsua.

Baserria

Baserrian bizi diren guztietatik,
katua bizi da ondoen. Egunez,
libre ibiltzen da etxe guztian zehar, eta badirudi kezka
bakarra duela; txoko goxo bat aurkitzea, sukaldearen
gainean edo armairu zahar bateko tiradera gorderen
batean, hurrengo otordura bitartean lasai egon eta

urruma egiteko. Baina gauean
haren begiek distira egiten dute azti,
mugimendurik txikienak ere suma-
tzeko, etxe ingurua isil-gordean
behatzen duen bitartean. Erne ibil-
tzen da etxekoen jaki-erreserbak
mehatxa ditzakeen animalia arrotzik
txikiena ere zaintzen.

Katua izan da gizon-emakumeen
aletegien zaindari nagusia, eta
haren laguntza baliotsurik gabe ziu-
rrenik ezinezkoa izango zen zibiliza-
zioaren nekazaritza-garapena. Era
berean, txakurraren laguntzarik

gabe zailagoa izango zen ganadua etxekotzea, eta,
ondorioz, ez zen izango bizirauteko bermerik lehen
herrixka haientzat. Katuak eta txakurrak -zaldiak,
behiak eta ardiak bezala- funtsezkoak izan ziren giza-

kiak ahalik eta modurik eraginkorrenean
naturak eskaintzen zizkion fruituak apro-
betxatzeko erabili zuen teknologia sofisti-
katuan. 

Natura zentzuz ustiatzeko baliabiderik
onenak biltzen zituen baserriak orduan.
Mendietan sakabanatutako nekazari-
komuninate txikiek naturarekiko harrema-
nen kultura oso bat mantendu dute, ezin-
bestean bakarturik bizi izan baitira, eta
etxe baten detailerik txikienetan nahiz lan
egiteko eta ibiltzeko moduetan ere isla-
tzen da.

Haaurrak arriskurik gabe jolasten dira eta
animaliak libre larratzen dira zelaietan.
Bizimodu patxadatsu horri begiratzeak
piztu egiten ditu gure barrenean denbora-
rekin itzaltzen ari den bizimodu baten
oihartzunak.

MENDIKO BIZIMODUA
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Bat batean, ikariak uxatu
zuen artalde osoa.

Ardiek arratsalde osoa
zeramaten larrean lasai
mendi-mazelan barreiatu-
ta, eta, ia, azken orduan,
zirkulu itxi eratu zuten. Bat-
batean, belarriak ernetu
zituzten denak batera.
Zalantzarik gabe, inguruan
zerbait arraroa gertatzen
ari zen, eguzkia ahultzen
eta haizea indartsuago
bihurtzen hasi zenean.
Istant batean, iluntasuna
nagusitu zen muinoaren
gainean, eta, tximistaren
distira sumatu baino
lehen, eztarri baten ulua
entzun zen urrunean;
gizak baten hatsaren
antza zuen.

Jose Miel Barandiaran etnologo handia XX. Mendean
landa-eremuko biztanleen oroimenetik jasotako sineste-
en arabera, artaldea bat-batean aztoratzeak adierazten
zuen izaki arraro bat zegoela hurbl, eta uluak artzainari
ohartarazten zion ekaitza zetorrela. Basoko izaki batek
egiten zuen ulu, artzainari laguntzeko Basajaunek hain
zuzen. 

Gaur egun oraindik, mendizale bakartiak, goietan artal-
dea aztoratuta ikustean eta haizeak ekaitzaren etorrera-
ren berri ematen dionean, bere buruari galdetzen dio:
existitzen ote dira iratxoak?

Zientziak, gaur egun, gure arbasoak zur eta lur uzten
zituzten makina bat misterio natural argitu. Ingurune

gogor hartan bakarturik, gizakia sortu baino lehenago-
ko izaki harrigarrien indar misteriotsutzat hartzen zituz-
ten naturako fenomeno orduan ulergaitzak. Orduan,

basoko landare-labirintoak, mendien profil ikaragarriak,
ibaietako bihurgune laiotzak, lore baten forma xumea
edo animalien irudiak argikontra ilunabar gorrietan beste
mundu bateko izakitzat hartzen zituzten, beren mundua-
rekiko paralelo beste mundu bat balego bezala.

Gure arbasoek, beren erara, susmatzen ote zuten gaur
egun zientziarik aurreratuenak gure unibertsotik kanpo
egon litekeen biziaz dioena? XXI. Mendearen hasieran
Gipuzkoan egin duten aurkikuntzarik garrantzitsuena
Ernio mendiaren biotzeko Moon River edo Mondmilch-
erreka izan da. Lurpeko ibai horretako urak zuriak dira,
konposizio ezezagunekoak. Euskal kondaira zaharrene-
tako batek dio hemengo mendi handien azpian beste
mundo bat dagoela, eta iratxoak bizi direla eta esneko

ibai zuriak daudela. Duela milaka urteko mitolo-
giak deskribatutako fenomenoa aurkitu dute
orain Ernioren erraietan.

Posible izango al da oraindik iratxoak sumatzea
naturan? Aiako Harriko parkeak nahi beste auke-
ra eskaintzen ditu horretarako, baldin eta erres-
petu pixka batez eta sentikortasun handiz hur-
biltzen bagatzaizkio. Hala, irudimenari bere
bidea egiten utzita, bisitariak Basajaun indar-
tsuaren silueta ikusiko du garo-meta baten
tokian, eta maitagarri baten adats urdina lore
baten korola biribilaren ordez, edo lamia baten
kantu gozoa entzungo du troka bateko edozein
bihurgune ezkututako ubide alai baten murmu-
rioa aditzean. Gauean, Intxixu han nonbait dago-

ela sumatuko du.
Isilean mairubaratzeak
-lurrean zut jarritako
harriz osatutako zirkulu
misteriotsuak, His-
toriaurreko hilobiak-
eraikitzen zituen izakia
zen intxixu. Eta udabe-
rrian edo udan, zirru eta
ninbo artean, Mari ikusi-
ko du hegan. Ile luzea
du Marik, eta urrezko
orraziarekin apaintzen
du parkeko leize-zuloen
atarian. Hain zuzen, al-
txor baliotsuak ezkutatu
zituen haitzuloetako
zoko ilunetan, eta ingu-
ruko biztanleek mende-
ak eta eman dituzte
haien bila.

Aiako Harrian beste
garai batzuetako heroi entzutetsuen oihartzunak ere en-
tzuten dira: Erroilbide Aiako Harriko tontorraren izenak
“Errolanen haitza” esan nahi du. “Errolanen bidea” eta
“Erlaitza” Daude izen horren atzean. Karlomagnoren tro-
peleko zaldun nagusia zen Errolan, eta orreagako hai-
tzartean garaitu zuten euskaldunek. Mendiko elezaha-
rrek Sanson Bibliako pertsonaia ere aipatzen dute.
Urkaberen gailurrean -Oiartzunen gainean- dauden bi
konglomeratu-bloke handiak eta Hendaiako kostaldean
dauden harkaitz bikiak -Aiako Harriko totntorretatik ikus-
ten dira- hark jaurti zituela kontatzen dute. 

Iratxoak eta heroiak

Neskatila izututa zegoen. Ordubete lehenago zeharkatu
zuen zuhaitz arteko bidexka hura tunel ikaragarria bihur-
tzen ari zen, -munstro mordo batek mmilaka beso astin-
tzen baitzituen haizearekin. Nolanahi ere, laborriak arima
itotzen zion arren, egur bila jarraitu zuen, Matxiene base-
rriko nagusia zain baitzeukan gurdiaren ondoan, mendia-
ren magalean. Goikalde haietan bakarrik oinez zebilela,
haitzulo baten aurrean emakume baten irudia sumatu
zuen. Gehixeago hurbildu zenean, iruditu zitzaionitzal
hura adats luzea apaintzen ari zela eguzkiari distira egi-

nez, baina ezin izan zuen egiaz-
tatu, neskatila hurbiltzen ari zela
sumatzean desagertu egin bai-
tzen azkar irudia haitzulo beltze-
an. Ihesean, ordea, urrezko orra-
zi distiratsua utzi zuen ahaztuta.
Neskatilak, harrituta, orrazia hartu
eta bular artean ezkutatu zuen.
Nagusiari ez zion aurkikuntzaren
berri eman, eta, baserrira itzuli
zirenean, ohera joan zen bereha-
la. Baina gau hartan ezin izan
zuen lorik egin; izan ere ahots
arraro batek mehatxu egiten zion
esanez ondorio latzak izango
zituela lapurtutakoa itzultzen ez
bazuen. Beldurtuta, neskatilak
leihotik bota zuen orrazia, eta lo
hartu zuen azkenean.

Beste neska izukaitz bat
Katatxuloko leize-zuloan sartu
zen. Sarrera ez zen batere samu-
rra, etaa, gainera, haren aurretik

AIAKO HARRIA,

GAUEKO MISTERIOAK
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Izaki bizidunen zenbat espezie daude Lurrean? All
Species Project (Espezie Guztien Proiektua) era-
kundeko adituak denak identificatu nahian dabiltza

2003tik. Lana 25 urtean amaitu nahi dute. Orain arte
bi milioi bizidun-espezie inguru sailkatu dituzte, baina
oraindik ez dakite zehazki zenbat daauden benetan.
Adituen esanean, ehun milioi bizidun-espezie ere
egon litezke. Beraz, zientzialarientzat ezezagunak
diren laurogeita hemezortzi milioi bizidun-espezie
daude oraindik; Lurrak arretaz gordetzen dituen lau-
rogeita hemezortzi milioi sekretu daude argitu gabe.

Baina zenbat milioi espezie munduan lehen biziduna
sortu zenean, duela 3.500 milioi urte? Ezinezkoa da
kalkulatzea, zientzialariek gaur egungo espezieen %
1,5 soilik identifikatu baitute. Nola lortu orain dela
milioika urte, gizakia sortu baino askoz lehenago, desa-
gertutako naturaren sekretuak argitzea?

Aiako Harrian aurkitzen da planetako biodibertsitatea-

ren erakusgarri franko, bai gaur egungo espezieenak,
bai oso aspaldi desagertutakoenak. Ornodunen artean
bakarrik 170 espezie bizi daude parkean, eta ornoga-
be-espezieak milaka dira. Bi animalia-motak landare-
tza ugariaren inguruan ibiltzen dira. Parkearen %98
hartzen dute landareek, ia 7000 hektarea. Bertako
basoek osatzen dute %30, eta gainerakoan landatuta-
ko zuhaitzak, sastrakak, belardiak eta laboreak, larreak
eta haitzetako landareak daude. Aintzinatik, Aiako
Harriak duela milioika urte desagertutako animalia- eta
landare-espezieak ezkutatzen ditu haitzen tolesturen
artean. Parkearen ezaugarri geologiko bereziei esker,
gaur egun arte iraun dute kontserbazio-egoera txundi-
garrian.

Spirifidae, Trigonia, Belemnoidea, Micraster,
Doryderma, Nummulites, Helminthoida labyrinthica...
izen horiekin identifikatzen dira animalia eta landare
batzuk, edo haien aztarnak, parkeko harkaitzetan fosil-
durik daudenak. Beste mundu batzuetatik etorritakoak
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sekula ez zen inor bizirik atera handik.
Barruan urre asko zegoelako esamesa
egiaztatu nahi zuen. Sartu orduko kontu-
ratu zen kondaira egiazkoa zela; harritu-
ta begiratu zien urrez estalitako hormei
eta zilarrezko altzariei. Lezeko-andereek
Maiek zilarrezko aulki bat eskaini zioten,
baina Arditurri baserriraino oinez atzeraka itzuli behar
zuen eskuratzeko. Mendizaale eskarmentuduna zen
neska, eta onartu egin zuen tratua. Bizkarrez abiatu zen,
harrituta, aulkiak txakur txiki batek bezala jarraitzen ziola
ikusita. Pozik zegoen, zorte ona izan zuelakoan, eta etxe-
koei sekulako ezustekoa emango ziela pentsatzen zuen.
Atarira iritsi zenean, ordea, konturatu gabe, jiratu egin zen
atea irekitzeko, eta aulkia desagertu egin zen berehala.

Aiako Harriko inguruetan horrelako hainbat istorio daude,
antzinako garaien ispilu. Orduan, harri bakoitzak, landare
bakoitzak, animalia bakoitzak, argi desberdinrekin ikusita,

ahalmen migrarridun izaki bizidun bat zirudien. Hala,
baserriko meta bat basaajaun beldurgarri bihurtzen zen,
behi gorri bat edo pottoka arre bat Mari iratxoa bilakatzen
ziren eta lore baten korola lodia sorgin bateen ile zila-
rreztatua izan zitekeen.  

Naturako fenomeno misteriotsuak azal-
tzeko beharra sentitzen zuten gure

arbaso zaharrenek, eta, horregatik sinesten
zuten inguratzen gaituzten gauza guztiek
arima dutela eta arima hori gizaki batekin
identifika daitekeela. Fenomeno horiei lotu-
tako identitateek eta ekintzek, mitoek,
komunitatearen gizarte-kohesioa indartzen
duen kultura bat osatzen dute. Belaunaldiz
balaunaldi transmititu izan da ondare hori,
gizartearen eguneroko bizitza antolatzen
zuten buruzagien bitartez. Haren iraupena
bermatzeko, balio batzuen arabera antola-
tzen zuten bizimodua, eta antolamendu hie-
rarkiko batean islatzen zen hori.Hierarkia
honen maila gorenean goi-izakia iurtzen
zhortik dator erlijioa.

Antzinako euskaldunek beren mundu-ikuskera eratu
zuten. Mitologia berezi batean islatu zuten inguratzen
zituen mundua, eta fenomeno misteriotsuak iratxo gisa
azaltzen zituzten. Nolanahi ere, euskal arkitektura miti-
koak ez zuen nahikoa gorespen izan gizarte osoa ide-
ologia komun baten inguruan -izaki absolutuak, jainko-
ak, nagusi zirena- kohesionatzeko; izan ere, gizartea
hainbat komunitatetan banatuta zegoan, eta orografia
malkartsuak elkarreengandik bereizten zituen komuni-
tate haiek.

Nahiko berandu, VII. Mendetik aurrera, asimilatu zuten
kristautasuna euskaldunek, eta orduantxe etorri zen
izaki goren baten inguruko kohesioa, Jainko bakar
baten inguruko kohesioa. Ordura artee, euskal mitolo-
giak Euskal Herria zeharkatu zuten herri guztien ekar-

penak jaso zituen; zeltak, erromatarak, barbaroak...
Kristautasunarekin, iratxo eta jainko zaharrek panteoi
berriko identitateak hartu zituzten, eta birjina, santu,
aingeru edo deabru bihurtu ziren.

Azteriak eta errituak

Euskal mitologiako iratxoak anbibalenteak dira; izan
ere, onurak nahiz kalteak eragin ditzakete, gizakiek
haiekin duten harremanaren arabera. Horregatik, lotu-
ra hori aztikeria izeneko sistema batek arautzen du.
Naturaz gaindiko izaki batekiko elkarrekitzak sortzen
dituen eragin positiboak edo negatiboak kontrolatzeko
hianbat ekintzatan gauzatzen da aztikeria. Erritu izen-
datzen dira ekintza horiek, eta fenomeno misteriotsuen
ezkutuko indarrekin konektatzeko aukera ematen dute.

Euskal mitologian hainbat mito daude tokian toki
egokituta. Aiako Harriko mitorik ezagunenetako

batzuk aipatuko ditugu hemen.

Mari, iratxo nagusia: Mari da euskal panteoiko ira-
txo nagusia -Maya izenez ere ezagutzen da-.
Hainbat tokitako leizeetan bizi da, eta baita Aiako
Harriko Katatxulo eta Unaileku kobazuloetan ere.
Aiako Harriko Dama edo Puyako Dama deitzen
diote. Urtero, suzko igitai gisa joaten da airean
Jaizkibelera uda igarotzera. Baliteke Andre
Mariaren izenean izatea Mari izenaren jatorria.
Paleolitoko ama luraren indar telurikoak islatzen
ditu.

Lur: hilen arimak egoten diren lurpeko ontzia isla-
tzen du, eta iratxoen bizileku nagusia da.
Harpeetatik joaten da hara, eta hango zuloetan esne
zurizko ibai ederrak daude. Hango zuloguneetan altxor
zoragarriak daude -iratxoek kudeatzen dituzte arreta
handiz-. Antzinako meatoki galduen oroitzapenak izan-
go dira argian, Errolbideren azpian edo Berdabio base-
rritik gertu, Artikutza eta Goizueta artean, daudenak
bezalakoak.

Intxitxu, eraikitzailea: aztiarekin lotzen dute izen hori,
eta esaten dute eraiki zituela Aiako Harriko mairubara-
tzeak eta bertan ehortzita dagoela.

Akerbeltz: ganadua babesteko hazten den aker beltza
da. Elizak, XVII. mendean, deabruarekin nahastu zuen
eta amorruz jazarri zituen haren jarraitzaileak, Irantzin
(Oiartzunen) biltzen ziren sorginak.

Elezaharretako heroiak: Elezaharren arabera, Sanson
edo Jaungorri izeneko pertsonaia batek sekulako
harritzarak bota zituen Aiako Harritik Oiartzuna.
Haietako batzuk daude Urkaben eta Hendaian, har-
kaitz bikiak deitzen dietenak.

MUNDU SORGINDUA

AIAKO HARRIA MITOAK

AIAKO HARRIA,

ZIENTZIALARIAK ETA NATURALISTAK
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diruditen izaki arraroak oroitarazten dituzte
izen horiek. Bidezidorren ertzetako haitzetan
edo ibaiertzetatik hurbil daudenetan sartuta
daude haien formak. Gehienak antzinako
moluskuak, ekinodermatuak, koralak eta
beste animalia-espezie txiki batzuk dira; 400
milioi urtean baino gehiagoan gaur egungo
Parkea estalki zuen ozeanoaren sakonean
bizi izan ziren. Fosil berriagoak ere aurkitu
izan dituzte, hainbat ugaztunenak (errinozero
iletsua, bisontea, hiena, hartza...). Duela
berrogei milioi urte azaleratutako parkeko
lurretako basoetan azken milioi bat urtean
bizi izan ziren ugaztunen fosilak dira.

Ugaztun horietako asko bizi oraindik, parke-
ko basoetan ezkutatuta batzuk, orkatzak eta
basurdeak adibidez. Latitude mediterraneoetan ohikoa-
goak diren beste espezie batzuk ere badaude, untxiak
eta etze-txinboak adibidez; Parkea itsasotik hurbil
dagoelako egokitu dira. Hegaztien artean, aipatzekoak
dira sai arrea -ohikoa da altuera handian planeatzen
ikustea- eta arrano txikia eta mokolodia- Endarako
hariztian ugaltzen dira, Euskal Herriko gaineroko txo-
koetan ez bezala-. Udaberrian eta udazkenean hegaz-
ti-espezie migratzaile asko ikusten dira. Parkea ingu-
ratzen duten hiru ibaietan Bidasoako izokin famatuak,
amuarainak eta Euskal Herrian ia beste inon ez dauden
zenbait espezie ibiltzen dira, zarboa eta kolaka kasura-
ko. Intsektuen artean, aipagarriak dira parkeko zenbait
espezie, munduan beste inon ez baitaude;
Centhosphigrus kakalardo txkia, adibidez, Landabaso-
ko leizeetan ezkutatzen da.  

Zoritxarrez, Aiako Harriko espezie gehienak babestu-
behar izan dira, kalteberak direlako edota desagertze-
ko arriskuan daudelako, igaraba esate baterako.
Horregatik, elkarte zientifiko eta naturalistiko askotako

jendea saiatzen da Aiako Harriko ondare naturala iker-
tzen eta hari buruzko ezagutza zabaltzen, zientziak
edota naturak eragiten dien interesa dela eta. Gizartea
sentsibilizatea dute helburu, ezinbestekoa baita parke-
aren aberastasun natural eta kulturala babestea.

Aiako Harriaren ezaugarri harrigarriena, agian, izango
da 50 km eta 600.000 biztanletik gora dituen hirialde
batetik urrats batera horrelako natur gune bat egotea,
hainbesteko bioaniztasuna duena. Etorkizuneko
Euskal Eurohiriak badauka dagoeneko aparteko birika
bat bere arkitekturaren ardatzean bertan.

Lurrazalean, zeruan edo sakon. sakonean bizia hain-
bat forma eta koloretan agertzen da. Bost zentzume-
nak adi-adi izanez gero, urrats bakoitzeko, unibertsoa-
ren adierazgarri bat agertzen da inguruan. Erroilbideko
harkaitzen artean gora doala, bidearen bihurguneetako
baten bestaldean, ibiltariak sai arre gose baten begira-
da sumatuko du begiak zabal-zabal; entzumena
zorroztua, halaber, haizearen zirimola entzungo du

urrutiko baso bateko milaka hosto kulunkat-
zen; bere biriketako albeoloak irekita, itxura
beldurgarriko saurioak eta kolore biziko loreak
ezkutatzen diren adarrarte gordean sortzen
diren hainbat lurrinen usain gozagarria suma-
tuko du berehala; ukimenari esker sentituko
ditu diseinu txundigarriko kakalardo txiki baten
ibilera azkarregiaren kilima lasaigarriak eta
barraskilo atsegin baten kiribil zorabiagarrien
izaera zimurtsua laztandu; eta lahar arantza-
tsuen artetik kontuz-kontuz masusta bat hau-
tatuta, zapore benetan basati baten ahogozoa
dastatuko du.

Altxor kontaezin horien guztien zaintza zain-
tzaile pairamentsu batzuen esku dago,
Parkeko basozainen esku alegia. Arretaz
baina maitasun handiz zaintzen dute gu guz-
tion ondarea, inork kalterik egin ez diezaion,
ezinbestekoa baitugu, ez gozatzeko bakarrik,
baita gure iraupenerako ere.

Orain dela 300 milioi urte Aiako Harria
estaltzen zuen ozeano tropikalean

milaka animalia- eta landare-espezie bizi
ziren, eta haietako zenbait harri bihurtuta
kontserbatu dira parkeko harkaitz zaharre-
tan. Itsasoko animalien eta landareen hezur-
durak eta aztarnak dira: algak, maskorrak,
moluskuak, belakiak, koralak eta zenbait
ornodun. Parkeko hainbat tokitan aurkitu
dituzte aztarnak, eta Luberri Oiartzungo
ikasgune Geologikoan daude ikusgai.

Landare ugari

Gipuzkoan euri duen tokia da Aiako Harria,
eta, horri esker,landare ugari dago, tartean
hainbat erreka eta ubide direla. Edozein
bihurgunetan agertzen dira. Garrantzi bere-
zia dute oiartzun eta Añarbe ibaien goi-iba-
rretako pagadiek, Endara eta Añarbe  hara-
netako hariztiek eta aitzbitarteko baso mistoak-. Bertako
basoen ondoan, landatutako koniferoak, pinuak, laritzak,
haritz amerikarrak eta gaztainondo japoniarrak daude.
Leku garaienetan, mendiko sasi eta larreek estaltzen dituz-
te mendi-mazaleak, Pagogainatik (Irun) hasi eta
Bianditzeraino ta Akolaraino (Hernani).
Aiako Harriko hainbat espezie bere habitateko esklusibo-
ak, jatorrizkoak eta berdingabeak dira. Larreetan modu
ikusgarrian loratzen da Daphne cneorum; goietan, harri
artean, Petrocoptis pyrenaica hazten da; eta, ubideetan,
Saxifraga clusii. Urbazterretan, Soldanella villosa berezia
ikusten da. Landarbasoko harpe sakonetan, hainbat in-
tsektu-espezie berezi bizi dira, planeta osoan parekorik ez
dutenakm, adibidez Ceuthosphigrus vasconiae navarren-
sis kakalardo ñimiñoa.

Landaretza eta flora

Aiako Harriko Parke Naturalak hartzen duen eremu osoa
Euskal Herriko isuralde atlantikoan dago.
Parke Naturalaren barrenaldea (500-
600 metroko kotatik behera) Bailara
Atlantikoen eskualde naturalekoa da eta
goialdea berriz, Iparraldeko Mendien
eskualdekoa, Euskal Herriko Autonomia
Erkidegoko Landaretza obrak proposa-
tzen duen banaketaren arabera.
Parkearen lurraldean dagoen landare-
tza gehiena eurosiberiarra eta zirkunbo-
reala da. Oinarrizko landaretza horrez
gainera, toki eguteretan elementu medi-
terraneoarrak ageri dira eta zenbait
sakan babestuetan badira elementu
makaronesikoak eta goialdean, berriz,
kantauri-pirinearrak.
Aiako Harriko floran ia ez dago elemen-
tu karezalerik, bertan ageri diren espe-
zieak azidofiloak dira oro har, lurzoru
karetsu oso gutxi dagoelako, alde bate-

tik, eta euri ugari egiten duenez, zoru garbiketaren ondo-
rioz zorua azidifikatu egiten delako, bestetik.

Landaretza potentziala

Landaretza potentziala osatuko luketen unitateetatik, aza-
lera handiena Quercus robur saileko harizti azidofiloak
beteko luke. Eguteratan 600 metrotik beherako mazela
gehienak estaliko lituzke eta 450 - 500 metrotik beherako-
ak toki laiotzetan eta ibarretan.
Azpimarratzekoak dira beren berezitasunagatik gurbitza-
dun hariztia eta ezpela duen hariztia; Endarako sakanaren
beheko aldean eta Bidasoan egongo lirateke. Maila horre-
tatik gora pagadi azidofiloa nagusituko litzateke.
Zoru hareatsua duten gangar batzuetan eta eguteran,  ipa-
turiko basoen ordez Quercus pyrenaica saileko ameztiak
egongo lirateke.
Erreka eta errekasto bazterretan eta hezetasun iraunko-
rreko lekuetan haltzadi kantauriarra haziko litzateke.
Kareharria agertzen den leku urrietan (Landarbaso eta

Santa Engrazia aldeetan nagu-
siki), Quercus robur saileko
harizti eutrofoa egongo litzate-
ke.
Erosio prozesuak edo beste
mota batetako ustiapen natura-
la jasateagatik ia lurrik ez dago-
en lekuetan, goian aipatu diren
basoen hainbat etapa azpise-
rialak finkatuko lirateke: baso
nahasia, txilardi-otadia, harkaiz-
ti silizezaleetako landaretza.
Mendiko iturburuetan landare-
tza espezializatua duten zohi-
kaztegiak eta ihitza txikiak era-
tzen dira.

Gaur egungo landaretza

Gizakien jardueraren eraginez

AIAKO HARRIA, FAUNA ETA FLORA

Saxigraga clusii.Arrubioa.

Petrocoptis pyrenaica
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berezkoa litzatekeen landaretza eredu hori aldatuz joan
da urteetan zehar.
Lehen hariztiak zeuden lur askotan belardiak, soroak,
baratzak, zuhaitz landaketak eta abar daude orain.
Landaretzaren aldaketa duela milaka urte hasi zen,
inguru horretan ugariak diren aurri arkeologikoek adie-
razten duten modura. Egurraren ustiapena, ganadua-
rentzako larreak lortzea, ikazkintza eta gaztainondoa-
ren landaketa, izan ziren erabilera nagusiak mendi
horietan mende hasiera arte. Gaztainondoak suntsitu
zituen tinta gaixotasunak eta ikazgintzaren beheraka-
dak aldaketa garrantzitsua ekarri zuen, ondorioz, haz-
kuntza azkarreko zuhaitzak eta babes izaerako zuhai-
tzak landatu baitziren zuhaitzik gabeko sail handietan.
Zuhaitz landaketek, txilardi-otadi-garo sail eta larreek
hartu dute pagadi gehienen eta ia amezti guztien tokia.
Gaur egun Aiako Harriko paisaian, zuhaitz
landaketak dira nagusi, azalera handia
hartzen baitute.
Konifera landaketen artean Pinus radiata,
Pinus nigra larizio subespeziea eta Larix
kaempferi dira ugarienak eta hostozaba-
len landaketen artean Quercus rubra eta
Castanea crenata. Otadi-txilardi-garo sai-
lek betetako azalera ere nabarmena da,
suak, segak eta artzaintzak mantentzen
dituztelako. Oraindik irauten duten berez-
ko basoen artean, honako hauek dira
aipagarrienak:
Añarbeko harizti-pagadia, Endarako hariz-
tiameztia eta Oielekuko pagadia
Aberastasun biologikoari eta bakantasu-
nari begira, landaredi unitaterik aipagarrie-
nak honako hauek dira: berezko basoak
(hariztiak, pagadiak, ameztiak, eta haltza-
diak), zohikaztegi txikiak, harkaiztegi sili-
zeoak eta babesean dauden errekastoe-
tako komunitateak.
Giza jardueraren ondorioz arriskurik handiena duten lan-
darediak berezko basoak eta zohikaztegi txikiak dira, lehe-
nengoek gehiegizko artzantzaren ondorioz, eta bigarrenek
larreak hobetzeko tratamenduen eta makinarien mugi-
menduaren ondorioz. 

Flora

Floraren oinarria korologia
zirkunborealeko eta eurosi-
beriarreko elementuek osa-
tzen dute. Oinarrizko horiekin
batera izaera korologiko
ezberdineko beste batzuk
ere badaude, mediterraneoa-
rrak eta kanpotarrak barre-
naldean, boreoalpetarrak eta
kantauri-pirinearrak goialde-
an eta zenbait elementu
makaronesikoak sakan heze
eta babestuetan.
Elementu endemiko modura,
Soldanella villosa aipatu
behar da, Pirinioen mende-
baldean eta kantauri ekialde-
an soilik ikus daitekeena.
Balio handiko espezieak

zaindu nahi badira ezinbestekoa da horien bizigiroa eta
bizigunea zaintzea.
Horregatik, hona hemen landare bitxienak edo interesga-
rrienak bizi ohi diren inguruneen zerrenda: Harkaiztegi sili-
zeoak; Xirripa artekatu eta babestuak; Mendiko alde heze
txikiak; Baso hostoerorkorrak.

Haitz azalerapenetan, harkaiztegi silizeoetako flora kas-
mofitoa hazten da. Hau bereziki interesgarria da Aiako
Harrian, espezie ugaritasunari baino gehiago hauetako
batzuen bitxitasunari esker.
Aizpitarteko kararri-guneak flora basofiloaren adibide
bat eskaintzen digu, gainerakoarekin kontraste handia
sortuz; harrigarria da hemen hagina aurkitzea.
Area osoari dagokionez, egindako aipamenez gain,
Hymenophyllum tunbrigense, Trichomanes speciosum,
Huperzia selago eta Asplenium septentrionale bezalako
pteridofitoak azpimaratu behar dira, interes korologiko
handiko espezieak guztiak. Era berean, beste talde ba-
tzuetako landareak ere aurkitzen dira (hauetako batzuk
gure eremuan oso arraroak dira), adibidez Saxifraga clu-
sii subsp.clusii, zenbait lekutan aipatu den Soldanella
villosa delakoarekin batera doana; Petrocoptis pyrenai-
ca, Daphne cneorum, Thalictrum aquilegifolium,

Senecio nemorensis subsp.
Ayonnensis, Senecio adoni-
difolius, Doronicum parda-
lianches s.l., Rhynchosina-
pis cheiranthos subsp.
Setigera, Illecebrum vertici-
llatui edo Festuca spadicea
subsp. longiglumis.

Bertako fauna

Aiako Harriko Parke
Naturalean, 170 ornodun
espezie bizi dira. Kopuru
horretan migrazio garaian
edo negutean soilik egoten
diren hegaztiak ere sartu
ditugu.
Animali horiek multzo
eurosiberiarrekoak dira
eta horien artean, baso
hostoerorkor atlantiarre-
an, bere azpiserialeko
komunitatetan eta horiei
artifizialki ordezkatzen
dien labore atlantiar eta
zuhaitz landaketetan
berezkoak diren espezie-
ak dira nagusi. Babes-
tutako eremu horretan
bereziki nabarmena da
(Quercus robur) motako
harizti atlantiarrari dago-
kion komunitate faunistikoa. Lurralde historiko
mailan, Añarbeko basoan dago mota horreta-
ko hariztirik adierazgarriena.
Euskal Herriko atlantiar isuraldeko beste
tokietan gertatzen den modura, faunari dago-
kionez mediterraneo motako zenbait espeziei
ikus ditzakegu (untxia, etxe-txinboa), kosta-
ren hurbiltasunak dakarren klima bigunaren
ondorioz. 
Fauna anizten duten beste elementu garran-
tzitsu batzu zenbait harkaiztegi dira, horien
artean Aiako Harriko masa granitikoa, harkai-

tzetako espezie batzuren
(sai arrea, belatz handia)
bizileku dena. Bestalde,
mareen eraginez Bidasoan
zehar ur geza sartzen da
Parkeraino eta horrek itsas
espezie batzuk ekartzen
ditu (korrokoia, platuxa,...).
Bidasoako arrain komunita-
tea nabarmena da, bertan
Euskal Herrian hedapen
murriztua duten espezieak
daudelako, adibidez, kola-
ka, zarboa eta batez ere
izokina, antzina gure erre-
ka atlantiar guztietan gora
joaten zena. Urumea arro-

an ere ikus daiteke gaur
egun espezie hori
Gipuzkoako Foru Al-
dundiaren ahaleginari
esker.
Azkenik aipatzekoak
dira Parkeko gangar eta
gailurrak, hainbat eta
hainbat espezietako
milaka hegaztien migra-
zio aktiboa behatzeko
aparteko tokiak, egon
ere, Parkea mendebal-
deko pirinioan zehar
igarotzen den korredore

migratzailearen bidean kokatuta baitago.
Ehizean ere ikus dezakegu horren eragina.
Legearen aldetik duten artapen egoerari
dagokionez, Aiako Harrian dauden espezie
gehienak babesturik daude. Europako
Batasunaren mailan, Hegaztien Artez-
tarauak 27 espezie babesten ditu, eta
Habitat Arteztarauak, berriz, beste 17.
Fauna basatia babesten eta zaintzen duten
nazioarteko hitzarmen batzuek ere badute
aplikazioa parkearen eremuan. Hala, Aiako
Harrian dauden 135 espezie Bernako
Hitzarmenean babesturik daude, 41 hegaz-

ti espezie Bonneko Hitzarmenean eta 18 espezie
Washingtoneko Hitzarmenean (CITES Erregela-
mendua).
Ibaiko ekosistemetan bizi da Bidasoako izokin eza-
guna -Urumea ibaian ere ugaltzen ari da-.
Ibaiertzetan bizi dira muturluze piriniar txikia eta ur-
ipurtats preziatua. Arrano txikia eta zapelatz liztor-
jalea ikusten dira zeruan. Zuhaitzetako adarretan
bizi dira okil txikia eta garrapo ikusgarria. Goietako
harkaitzetan, sai arreak eta sai zuriak ibiltzen dira.
Basoko adarrartean, sai arreak eta sai zuriak ibilt-
zen dira. Basoko adarrartean, basakatu urriaren
urratsak ikus daitezke, eta baita basurde basatia-
renak, azeri maltzurrarenak eta orkatz izuarenak
ere.

Soldanella villosa.

Daphne cneorum. Garrapoa.

Orkatza.

Ur-ipurtats.

Arrano txikia.
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Erakundeen babesa eta
ikerketa zientifikoak

Aiako Harriko aberastasun natu-
rala ugaria da oraindik, baina
ehunka animalia- eta landare-
espezie mehatxupean bizi dira
giza presio gehiegizkoa dela eta.
Horregatik, ezinbestekoa da era-
kundeek esku hartzea legea bete-
arazten eta mehatxatutako espe-
zieak modu eraginkorrean zain-
tzen eta babesten. Urteak dara-
matza horretan Gipuzkoako Foru

Aldundiko Basozaintzako eta
Natura Inguruneko Zerbitzuak.
Parkeko ondare naturala babestea
bermatzeko funtsezko beste for-
mula bat da azterketa sakonak egi-
tea. Hainbat elkarte ari dira parke-
ko natur baliabideak eta kultur
baliabideak ikertzeko lan zientifiko-
ak egiten, besteak beste: Aranzadi
Zientzi Elkartea, Heteropterus
Gipuzkoako Entomologia Elkartea,
Munduko Txineten Museoa -iru-
nen- eta Luberri taldea -interpreta-
zio zentroa dauka Oiartzunen- .

1995eko apirilaren 11n izendatu  zuten
Aiako Harria parke natural, Euskal

Herrko Agintaritzaren Aldizkarian 195eko
ekainaren 5ean argitaratutako dekretu
baten bidez.
Nafarroa eta Lapurdi ditu mugabide, eta
6.913 hektareako azalera du.
Parkearen azalera osoaren %83,2 jabe-
tza publikokoa da, eta gainerakoa 264
jabe partikularren esku dago.
Oiartzun, Irun, Errenteria, Hernani eta
Donostiako udaleriak hartzen ditu parke-
ak; huztira, 297.960 biztanle.

Klima eta orografia

Itsasotik eta Pirinioetatik hurbil egoteak
baldintzatzen du Aiako Harriko klima.
Euskal Herri osoan euri gehien egiten
duen tokia da; urtean 2.000 mm prezipitazio baino
gehiago izaten dira haranetan, eta 2.800 mm gailurre-
tan. Hala ere, tenperaturak atseginak izaten dira urtaro
guztietan. 12 ºC-koa da urteko batez besteko tenpera-
tura; 17 ºC-koa altuena, eta 8 ºC-koa baxuena. Giro-
hezetasuna oso altua izaten da urte osoan zehar, eta
horrek areagotu egiten ditu hotz-sentsazioa neguan eta
bero-sentsazioa udan.
Paleozoikoko granito-botolitoa nabarmentzen da, Aiako

Harrian. Paleozoikoko mendigune bat du inguruan, eta
han, Euskal Herriko meterial geologiko zaharrenak
daude. Gainerakoan, haran estuak, mendi-mazela
gogorrak, sakan handiak eta erreka ugari daude. Hiru
ibai nagusi daude parkean: Bidasoa, ipar-ekialdean;
Urumea, hego-mendebaldean; eta Oiartzun -parkean
egiten du bide osoa-. Hainbat urtegi daude; Añarbe da
nagusia, eta hego-mendebaldean dago. 

Ondarea

Aiako Harria Euskal Herriko gune megalitiko handiena
da Aiako Harria, mairubaratze formako errauts-hobiei
dagokienez batez ere, Erromatarren aztarnen berri
jasotzen du Irungo Erromanizazioaren Museoak.
Parkearen inguruko hiri, herri eta auzoetan hainbat
eraikin historiko daude: elizak, dorretxeak, jauregiak,
galtzada-harrizko kaleak eta etxe originalak. Landan,
baserri andiak, errota zaharrak, burdinola eta elurte-
gien aztarnak eta gotorlekuen eta mugako zaintza-pos-
tuen hondakinak -orreak eta bunkerrak adibidez-
daude.

Ustiapena eta kirolak

Aiako harriaren osaera geologiko bereziak ia garai guz-

tietan erakarri izan du meatze-prospekzioa
Burdin Aroaz geroztik. Mehatze-aho, honda-
kindegi, aireztatze-zulo, trenbide-arrasto eta
plano inklinatu asko daude. Badago proiektu
bat parkeko meatze-ondarea berreskuratzeko
eta hari balioa emateko. Bestalde, nekazarit-
zako eta abeltzaintzako ustiapena eta baso-
ustiapena ez dira eten parkean; bertako ardi-
arrazako 4.500 buru daude (ardi latxa).
Parkean larratzen diren behi, zezen, behor
eta zaldiak haragitarako hazten dituzte.
Ziurrenik, mendizaleak izango dira Aiako
Harrian ibiltzen diren kirolari gehienak, biztan-
le ugariko hainbat herritatik gertu baitago.
Usoak, birigarroak, oilagorriak eta basurdeak
ehizatzera ere joaten dira batzuk, eta izokinak
eta amuarrainak arrantzatzera ere bai.
Mendiko txirrindularitza, eskalada, espeleologia, para-
pentea eta delta hegala, ekitazioa eta piragua-jaitsiera
probatzeko ere leku aproposa da.

Bitxikeriak

Egutegi naturala: eguneko eguzki-zikloa erabiltzen
dute. Tornolako biztanleek ordu zehatza kalkulatzeko;
etxeetan, mendietan edo larretan proiektatzen den itza-
laren arabera kalkulatzen dute.
Kofradiak eta jaiak: iguruko ganaduzaleak kofradia pro-
fesionaletan biltzen dira, eta San Anton egunaren ingu-
ruan egiten dituzte bilerak. Junkaleko haitzuloko erro-
merian, Gabonetan, eta Artikutzako erromerian, San
Agustin egunean, elkartzen dira bai artzainak eta bai
mendizaleak. San Joan egunetik San Pedro egunera
bitartean, ardiak ekartzen dituzte menditik ilea mozte-
ko.
Elurzuoak: kono-formako eraikin berezi batzuk dira,
eta Parkean barreiatuta daude. Aiako Harriaren inguru-
ko biztanleek elurra biltzeko erabiltzen zituzten, gero
udako jaietarako izozkiak eta freskagarriak eta gozo-
kiak egin ahal izateko.

Parkeko eta inguruko zerbitzuak
Garraiobideak

Autobusak: linea bana daude Donostiatik Oiartzuna
eta Iruna joateko.

Trenak: Renfek aldiriko tren zerbitzua du Donostiako
Iparraldeko geltokitik Iruna, eta Eusko Trenek hainbat
geltoki ditu Donostia-Hendaia linean, Amarako geltoki-
tik abiatuta.
Autoak: lehen aipatutako errepideetatik etortzen diren
bistarientzat, hainbat aparkaleku daude parkean.

Ostatuak

Donostialdea: 97 hotel eta osatu; 1 kanpin; 20 landa-
turismo etxe.
Oiartzualdea: 3 hotel; 1 kanpin; 7 landa-turismoko etxe.
Bidasoa-Txingudi: 41 hotel; 12 kanpin; 11 landa-turis-
mo etxe.

Jarduerak

Hainbat jarduerari buruzko informazioa ematen dute
informazio-bulegoek: ibilaldiak itsasontziz, zaldiz, bizi-
kletaz eta oinez, bisita gidatuak, ibilbide ekologikoak,
eskalada, espeleologia, parapentea, surfaa, bela, raf-
ting-a...

Museoak

Parkeaz bete-betetan gozatzeko eta gure jakintza han-
ditzeko, bisita ezin da bukatu Oiartzungo Luberri
Ikasgunea eta Herri Musikaren Txokoa, Irungo
Munduko Tximeleten Museoa eta Erromanizazioaren
Museoa, Hendaiako Abbadia jauregia, Hondarribiko
bolborategia edo Plaiaundiko Parke Ekologikoa ikusi
gabe.

Informazioa

Gipuzkoako Turismo Erreserba Zentrala:
Donostia
Kultur eta Turismo Ekintzetxea (KTE): Erregina
Erregentearen kalea 3, 20003 Donostia. 
Erenteriako Turismo Bulegoa. Udal -liburutegia.
Magdalena kalea 27, 20100 Erenteria.
Oarsoaldeko Turismo Bulegoa. Manuel
Lekuona lirutegia. San Juan Kalea, 20180
Oiartzun.
Irungo Turismo Bulegoa. Merkataritzagunea.
Behobia auzoa zg.g; 20300 Irun.
Bidasoa Bizirik. Javier Ugarte kalea 6, etxebea.
20280 Hondarribia.
Hendaiako Turismo Bulegoa. Aubepines kalea
12-BP 18, 64700 Hendaia.

AIAKO HARRIA DATUAK

Sai arrea.
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