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Orozko mendien artean dago, erreka tartean, Gorbeiaren mendi zerraren 
azpian, Itzinako biotopo babestuan. Orozko inguruan kobazuloak, leizeak, 
babeslekuak, urpeko errekak, belusezko pagadiak eta natura emankorra 
daude, mitoak eta kondairak sortzeko prestatua, ahozko tradizioari esker 
biziraun dutenak hain zuzen ere. Magiaz, misterioz, sekretuz eta altxor 
naturalez betetako paisaia da. 

Belusezko pagadiak eta 
kobazulo magikoak

9. ibilbidea: Nerbioi

Parkean gizakiak egindako hainbat 
eraikin daude baita ere, besteak beste 
Gorbeiaren tontorrean dagoen burdi-
nazko gurutzea, kirikinoak (gaztaina 
biltegiak), hozkailuak (harrian egin-
dako zuloak urte osoan zehar elurra 
gordetzeko) eta txabolak (artzainek lo 
egiteko). Gainera, eskualdeko ondare 
arkeologiko aberatsenetarikoa hemen 
dago: Orozkoko kobazuloetan histo-
riaurreko hamaika aztarnategi daude. 

Orozkotik hainbat ibilbide daude, irau-
pen eta zailtasun ezberdinetakoak, 
Gorbeiako Parke Naturalera eta Usa-
bel eta Belaustegira joateko. Orozkon 
ondare arkeologiko garrantzitsua 
dago baita ere. Eraikin erlijiosoen ar-
tean nabariak dira Olarteko San Bar-
tolomeren parrokia, Muruetako San 
Pedrorena eta Urigoitiko San Loren-
zorena, baita lurraldean sakabanatu-
tako ermita guztiak ere. 

A3613 autobusa, Bilbo-Ugao-Miraba-
lles-Orozko, Bizkaibusena,  Bilboko 
Bailen kaletik ateratzen da orduro, 
eta halaxe iritsiko gara Orozkora. 
 Orozkon edertasun izugarrizko pa-
rajeak daude, paisaia aberatsa da, 
baita arkeologia ere, eta ondare natu-
ralaren elementu nagusia Gorbeiako 
Parke Naturala da. Gorbeiako parke 
naturala Euskadiko handiena da eta 

bere erdigune geografikoa Itzinako 
biotopo babestua da, Bizkaiko uda-
lerri horretakoa, eta bertara joango 

gara Atxularren Begitik. 

Itzinan natura eta mitologia elkartuta 
daude. Belus berdez inguratutako pa-
gadiak eta behe lainoak paisaia ager-
toki magiko bihurtzen dute, misterioz 
eta sekretuz betea. Higadura natura-
lari esker leizez, urpeko errekaz eta 
kobazulo labirintoz betetako parajeak 
sortu dira, eta horrenbestez, hainbat 
mito eta kondaira sortu ziren leku 
horretan, gaur egun ere bizirik dirau-
tenak ahozko tradizioari esker. Mari, 
basajaunak, lamiak eta sorginak dira 
haraneko bizitza gidatu duten istorio 
amaigabeen protagonistak. 

Arkitektura zibilari dagokionez eraikin 
garrantzitsuenak Aranguren dorrea, 
Torlanda dorrea, Anunzibai zubia eta 
Ugarte, Torre eta Aldama jauregiak 
dira. Ibilbide bat egin daiteke Unt-
zuetako Erdi Aroko gazteluko honda-
rretan zehar, XV. mendean suntsitu 
zutena. Kondairaren arabera bertan 
bizi ziren Jentilak, indar handia zuten 
izaki mitologikoak.  

Museo Etnografikoa Legorburuko 
etxe jauregian dago, eta bere helbu-
ru nagusia Orozkoko haranarekin lo-
tutako alderdien ezagutza sustatzea 
da: ondare historikoa, bizitza tradi-
zionala eta Gorbeiako lur altuetako 
bizilagunak. 

Orozkoko jarduera ekonomikoa beti 
egon da nekazaritzari, abeltzaintzari 
eta baso ustiapenari lotuta. Turismo 
Bulegoan ekoizleak bisitatzeko infor-
mazioa jaso dezakezue, eta hala, ogia, 
egurra edo gazta lantzeko antzinako 
moduak ezagutuko dituzue. Txorizoa 
ere inguruko produktu ospetsua da.

Bizkaibuseko A3613 linearekin Bilbo-
ra bueltatuko gara.
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