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Naturak berriz ere egun batean 
meatzaritzak kendu zion lekua hartu du. 
Natura lanean ari da eta ilargia dirudien 
espazioa sortzen ari da. Bertan imajinatu 
ditzakegu laku sakonak, mendixka txikiak 
eta paseo atseginak meatzari herrixketan 
zehar. Herri horietan arretaz entzuten 
baldin badugu oraindik ere makina 
erauzleen soinu erritmikoak entzun 
ditzakegu, baita meatzari nekatuen 
arnasestuak ere. 

Mineralak gure nortasuna forjatu zuenean
3. ibilbidea. Trenbideak

Goian zaudetela Larreineta herrian 
Nerbioren Abra ibaia ikusiko duzue 
Serantes menditik (ezkerrean San-
turtzi dago) Punta Galearaino (Getxo), 
itsasoaren gaineko amildegiekin. 
Barrionuevon nabarmentzekoa da 
1898an eraikitako garbitegia; bertan 
batzen ziren tokiko emakumeak.

Zugastieta antzinako meatzari he-
rrian paisaia berezia dago. Bertan 
naturak zenbait laku sortu ditu (laku 
beltza eta Ostion lakua) antzina 
meatzaritza ustiapenak izan ziren 
putzuetan, burdin erauzketak kan-
poaldean egiten baitziren. Trianoko 
mendien ingurua oso egokia da fa-
milian paseatzeko, besteak beste Pe-
ñas Negras ingurumen interpretazio 
zentrora eramaten duena.

“Babarrun janak” tipikoak dira, eta 
denboran geldituta dauden jatetxe 
atseginetan babarrunak jateko auke-
ra izango duzue.

Trapagara itzultzean tren linea bera-
rekin Gallartara iritsiko zarete, eta 
hor ezinbestean bisitatu beharreko 
Gallartako Meatzaritza Museoa dago. 
Museoaren helburu nagusia meatza-
ritzaren ondare industriala babestea 
eta ondarearen berri ematea da. Gai-
nera, Euskadi osoko kanpoaldeko al-
titude gutxieneko puntu geografikoa 
bertan dago (20 metro itsasoaren 
maila azpitik). 

Ibilbide honetan ikusiko duzue zein 
garrantzitsua izan zen meatzaritza 
industria Bizkaian (eta bizkaitarren 
nortasuna eraikitzean), eta nola gau-
zatzen zuten burdinaren erauzketa 
XIX. eta XX. mendeetan. Trapagara 

iristeko Renfeko C2 linea hartu be-
har da Bilboko Abando geltokian 

Muskizerako noranzkoan. Ordu laur-
denean iritsiko zarete, eta Trapaga bi 
eremutan banatuta dagoela ikusiko 
duzue. Aiestaran baserria, Olaso jau-
regia eta hainbat eraikin erlijioso bi-
sitatzeko aukera izango duzue.

Goiko aldera iristeko Euskotrenen 
Larreineta funikularra hartu behar 
da, 2014an Kultura Intereseko Onda-
suna izendatu zutena. Funikular hau 
ez da Espainiako eta Europako gaine-
rako funikularrak bezalakoa, bakarra 
baita kabinak modu horizontalean 
kokatuta dituelako.

Gallartako meatzaritza museoa
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