
Sarrera 

Gorlizek, bere udalerriaren luze-zabalean, leku berezietatik ibiltzeko aukera 

ugari biltzen ditu, batzuk historiaz kargatuak, eta paisaia xarmagarriak, 

txangozalea txunditzen dutenak. Itsasora iraulitako udalerria izateak dakarren 

abantaila dela eta, zenbait ibilbidetan, bertako landaretza berezi baten arteko 

ibilaldiaz ez ezik, Kantauri itsaso biziak bustitako kala txikietaraino ia bertikalki 

erortzen diren amildegi bertikalen gainetik ere goza dezakegu. Gorliz eta 

Astondoko hareatzetatik abiatzen den kostalde malkartsuak paisaia ikusgarriak 

dituen erakargarritasun berezia eransten die gure kostaldeko ibilbideei. Horri 

inguruko udalerriek dituzten xarmak gehitzen badizkiogu, bizkaiko Uribe Kosta 

izeneko zonalde pribilegiatu honetan ibiliko gara. 

 

Eskuliburu honetan Gorlizera doazen eta iristen diren 19 ibilbide biltzen 

ditugu. Horietako batzuek, jakina, ibilbidearen zati batzuk partekatzen dituzte, 

baina guztiek nortasun propioa dute. Batzuk oso sinpleak eta laburrak dira, eta 

beste batzuk luzeagoak, prestakuntza eta esfortzu handiagoa eskatuko dutenak, 

baina horietako bakar batek ere ez du konplikazio garrantzitsurik, kasuren batean 

soilik luzerarekin lotuta. 

 

Irakurleak ulertuko duen beste zirkunstantzia bat da zenbait ibilbidetako zati 

batzuk ondoko udalerrien barruan egiten direla: Plentzia, Barrika, Gatika, 

Lemoiz, Mungia edo Urduliz, Gorlizko udalerrian bakarrik ibiltzea mugatu gabe. 

Hala ere, horiek guztiak ibilbide zirkularrak dira, hau da, beti Gorlizetik abiatu 

eta Gorlizera iristen gara, eta zehazkiago Ibarreta Plazatik (Iberrebarri Plazatik), 

ibilbide guztien jatorri eta amaiera. Batzuetan, GR 123 (Bizkaira itzulia) edo GR 

280 (Uribe Kostako Ibilbide Handia) tarteak ere partekatuko ditugu, horiek 

baitira inguru horretatik igarotzen diren bi ibilbide nagusiak. 

 

Nire ustez, beharrezkoa da aipatzea ibilbide guztiak aztertu eta idatzi zirela 

lehen zirriborro batean 2019ko udan, eta berriro egin, denborak hartu, argazkiak 

egin, Wikiloc-en erregistratu, etab., 2020ko udan zehar, eta modu zehatzago eta 

osoagoan idatzi zirela. Gerta daiteke (eta gertatu zait) zenbait ibilbidetako 

funtsezko puntuak identifikatzen dituzten zenbait xehetasun eta egoera-

erreferentzia denborarekin aldatzea, baita denbora laburrean ere. Zuhaitz 

bereizgarri batzuk, pinudi bat, eukaliptal bat, mugarri bat, kartel adierazgarri bat 

edo iturri bat, bide bateko puntu bat identifikatzeko elementu garrantzitsuak 

iruditzen zaizkidanak, desagertu egin daitezke xarmaz eta denbora gutxian. Baso-

sastrakak adibide nabarmena da; izan ere, mendi-hegal bateko mozketa edo 

matarrasa garrantzitsu batek basoko eremu bat desagerrarazten du, eta horrek 

ikus-erreferentziak aldatzen ditu. Hala eta guztiz ere, uste dut ibilbide guztiak 

jarraitzeko erreferentziak behar bezain zehatzak direla, mendi-gidariak galduta 

ez egotea edo orientazio-arazo handiegirik ere izan ez dezan.  

 

Espero dut bide horietakoren bat egitera animatuko zaretela, esan dudan 

bezala, gehienetan mendi-ibilien zale diren pertsona guztientzat eskuragarriak 



direnak, eta, oro har, zailtasun handirik ez dutenak; nolanahi ere, zailtasun 

horiek beren luzerarekin bakarrik lotuta daude. 
 


