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Lurra apeta tsua izaten da bere paisaia modela tzera jolasten denean, eta, 
ba tzuetan, nahiago izaten du ezkutuan egin, naturaren arauei aurka egiten 
dieten ezinezko formak dituzten kobazuloak egitean. Enkarterrietako  txoko 
batean, inguruneak sor tzen dira, eta gauza ederren bildumak egiten dira: 
an tzinako autoak gaztelu batean. Berdeak gainezka egiten du bailaretan, 
eta babesa ematen die espezie babestuei eta dinosauru bati edo besteri. 
Xuxurla tzeko sekretuak gorde tzen dituzte ezkutuko tokiek.

Natura eta luxua
5. ibilbidea: Bailara ezkutuen ibilbidea     

topatuko ditugu; horietako hiruk tiro-
linak dauzkate, hainbat kirol-jarduera 
egin daitezke zuhai tzetan eta zailta-
sun-maila ezberdinak daude, metro 
1etik 21 metrora arteko altueran. 

Natura-ingurune berezi horretan aire 
zabaleko jarduerez gozatu ondoren, 
BI-2701ra i tzuliko gara, Sopuertatik 
igaro tzen den tokira, eta BI-3601tik 
jarraituko dugu, Loizaga dorrera 
iri tsi arte. An tzinako autoen eta au-
to klasikoen museoa da hori. Erdi 
Aroko dorre batean dago museoa, eta 
etengabe dauka mundu-mailan eza-
guna den auto klasikoen erakusketa: 
egoera ezin hobean dauden Rolls-
Royce automobilen bilduma pribatu 
berezia dauka.

El Pobal burdinolatik hasiko da 
ihesaldi hau, Bizkaian gera tzen 

diren azken burdinoletako bate-
tik. Bilbotik iristeko, A-8 autobide-
ra joan behar dugu Kantauriko 
autobidetik, eta Muskiz/La Arena/
Playa-Hondar tza irteera hartu, 
N-634 errepidetik jarrai tzeko. Ge-
ro, BI-2701 irteera hartuko dugu 
(Galdames/Sopuerta/Zalla/Balma-
seda), El Pobal auzora iri tsi arte. El 
Pobaleko burdinola hidraulikoa da, 
XIII-XIV. mendeetan ohikoa zena.                                                             
XVIII. mendean, berritu egin zuten, 
eta gaur ezagu tzen dugun moduan 
u tzi zuten. 

Bisitatu daitekeen eraikin-mul tzoa 
da, eta burdinolak berak, olagizonak 
bizi ziren jaure txeak, ogi-labe  txiki 
batek eta irin-errota batek osa tzen 
dute.

BI-2701 errepidetik jarraituko dugu, 
Sopuertaraino. Hurrengo geralekua 
Sopuerta Abentura izango da, zuhai-
tzetan familia osoaren tzat egindako 
abentura-parkea. Hor, hamar zirkuitu 

Loizaga dorrea

Sopuerta Abentura
Pozalagua

Loizaga dorrea

BI-630tik gidatuz egingo dugu aurre-
ra, Karran tzako bailararan tz. He-
rri horretara iri tsi aurretik, Karpin 
Abentura dioen seinalea jarraituko 
dugu. Animalia basatiak har tzeko 
zentroa da hori. Berori bisitatuz ge-
ro, aro jurasikora egingo dugu jauzi, 
dinosauruen urra tsak jarrai tzeko.

BI-630etik jarraituko dugu bidea, Ra-
nero (BI-4679) eta Pozalagua kobak 
adieraziko dizkigun bideguru tzeraino. 
2013an, Espainiako Txokorik One-
naren saria jaso zuten koba horiek 
(Repsol gidaren saria); izan ere, es-

P o z a l a g u a

K a r r a n  t z a  b a i l a r a

dugu (BI3622). Bertako Erdi Aroko 
hirigunearen eta harriztatutako ka
lezuloen edertasunak harritu egiten 
dute.  Bisita gidatu batekin, XVII. eta 
XVIII. mendeko egundoko jauregiak 
landaeremuko e txeen artean bizi 
direla ikusi ahalko dugu. Era berean, 
ikustekoak dira oraindik ere zutik 
dauden indianoen luxuzko e txeak. 
Ibilbide ba tzuek Kobenkoba Labar 
Artearen Interpretazio Zentrorako 
bisita ere egiten dute. Informazio 
gehiagorako: www.lanestosa.net 

Bilborako i tzuleran, N629 errepidea 
hartuko dugu, A8tik i tzul tzeko, Lare
do/Bilbao noranzkoan.

 

Uztailaren erdialdean, kobazuloen 
ondoan, aire zabaleko musikajaialdi 
bat har tzen du Pozalaguako harro
bi zaharreko auditorium naturalak, 
eta euskal folkloreko artista nabar
menduek jo tzen dute bertan. Beste
tik, tokiko gaztandegiak bisita tzeko 
aukera ematen du bailarak, bai eta 
Karran tzako ardigazta ospe tsuak 
dasta tzekoa ere. Karran tzako tu
rismobulegoan jaso ahalko duzue 
esperien tzia horiei eta beste jar
duera ba tzuei buruzko informazio 
gehiago.

BI630etik jai tsiko gara Pozalagua 
kobazuloetatik, Karran tzarako no
ranzkoan, eta, bideguru tzean, La
nestosarako norabidea hartuko 

talaktita eszentrikoen kon tzentrazio 
handiena dauka mundumailan. Gra
bitateari aurre eginez hazten dira, 
sustraii txurako forma apeta tsuak 
imitatuz.

Ustekabean topatu zuten Raneroko 
hai tzen barrunbeetan ezkutatuta 
dagoen al txor hori, 1957an, harro
bian dolomialeherketa bat egin 
zutenean. Pasabide metaliko ba
tean egiten da kobazuloko paseoa, 
eta "Versalles aretora" eramango 
zaituzte pasabideak berak, mea
jarduerarengatik lehortutako laku 
bat zeharkatuz. Amaieran, bobeda
i txura duen begiratoki handi ba
tetik (125 metro ditu luzetara, 70 
zabaleran eta 12 altueran), kobazu
lo osoaren edertasuna ikus daiteke.  
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