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0. SARRERA
2009ko urtean, herri honetako hiru erakunde garrantzitsu, Noaua! Kultur Elkartea, Alkartasuna
Usurbilgo Baserritarren Kooperatiba eta Udala bera elkarrekin aritzeari esker, argia ikusi zuen
bertako kultur ondareari buruzko lan batek, “Usurbilgo Ondarea Ezagutzen” izenarekin. Izenburuak
berak dioen moduan, hura lan amaitu gabea izan zen, eta orduko asmoa zen hurrengo urteetan
jarraitasuna ematea eta ondare horren ezagutzan sakontzea; baina, zoritxarrez, ez zen horrelako
jarraitasunik izan.
2018an, hemen azaldu beharrik ez dagoen gertaera segida batek aukera eman zuen kultur ondarearen
zale gogotsu talde bat eratzeko, horiek helburu komuna zutela “harri” berezi batzuk, mugarriak eta
errotarriak, bilatzea eta ikertzea. Alde batetik Yoseba goierritarra genuen, ezen Beasainen trenak
egiteari utzi zionetik ez dio laga mugarriak bilatzeari elkarte eta udalentzat zein Diputazioarentzat;
horretarako, teknika modernoak baliatzen ditu, GPSa eta QGISa kasu. Bestetik Javi donostiarra,
Deban bizi dena bera, lan honen bigarren parteko aurretikoetan ongi azaltzen duen moduan duela 10
urte pasatxo abian jarri baitzuen “Errotari” proiektua, etengabe hazi delarik Euskal Herri osoan zehar
laguntzaile zintzoen sare trinkoa eratu duena; proiektu hori errotarri-harrobiak ikertzeko proiektu bat
da, eta errotarri-hargin lanbide zahar eta ahantzia ezagutaraztea du azken helburu. Azkenik, herriko
bertako Asier, Usurbilgo kultur ondarea inbentariatzeko aurreko lanean ere parte hartua, herria zein
bertako historia eta toponimia sakon ezagutzen dituena, eta batere zalantzarik egin gabe taldekide
aritu dena, talde lana harmonizatu eta bultzatzearren.
Hala, negu heze hark eman zizkigun euririk gabeko egun urrietan, batzuek gozoki “harrikadakoak”
deitu izan dioten taldekook lehen irteerak egin ahal izan genituen Andatza mendira eta inguruetara,
ohiko dokumentu trukeak eta tokian bertan aurkikuntzak egiteko. Egun askorik ez genuen behar izan,
ondorioztatzearren Usurbilek bi arlo zehatz horietan zeuzkan ezaugarriek nabarmenarazi egiten
zutela Gipuzkoako beste udalerrien artean, halako aldeaz gainera ezen ikerkuntza lan sakona egitea
ere ahalbidetzen baitu horrek.
Usurbilgo Udalak eman zuen laguntza ekonomiko zeharo baliotsuari esker, 2018ko urtearen
amaieran “Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak” proiektua jarri genuen martxan.
Astea joan astea etorri, 2019ko ia-ia astearte guztietan elkartu gara, bai tokian bertan landa lana
egiteko bai Pottoeneako lokalean bulegoko lana egiteko, udalak eskuzabalki laga zigun eta
horretarako. Lanordu horien guztien emaitza da hemen aurkezten dugun dokumentua. Saiatu gara
prestatu dugun txostena ahalik eta egokiena izan dadin jendeari zabaltzeko, eta ikusteko ere atsegina
izan dadin, kopuru batzuk eta, agian, teknizismo batzuk ere bazterrean utzi gabe, eta argazki,
azalpenezko irudi eta xehetasun asko eta asko erantsi dizkiogu halaber, lanean zehar aipatzen diren
dokumentu historiko askotako hitzez hitzezko transkripzioekin batera.
Lanaren lehen zatia mugarriei buruzko sarrerako argibide batzuekin hasten da, horien definizioa eta
sailkapena ematen baititugu besteak beste. Hurrena, banalerroan egin diren mugarriztatzeen historia
testuinguruan jarri dugu, beste udalerri batzuentzat ere baliozkoa baita, eta, azkenean, Usurbilen
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mugarte lerroaren eta udalerri mugakideekiko mugarrietaren deskripzio xehatua ematen dugu
nagusiki.
Baina lanaren lehen zati hau amaitzeko, Orreagako Errege Kolegiataren mugarriei buruz atera
ditugun konklusioen laburpen bat gehitzen dugu. Izan ere, mugarri horiek aztarna bikainak dira,
espezifikoak gainera, zedarritzen duten espazioari, Andatza + Iria mendiari edo, hobeto esanda,
Irisasiri, dagokionez; eta modu unitarioan eta denak batera harturik kultur ondarearen erakusgarri
ezin garrantzitsuagoa osatzen dute, bai helarazten diguten lekukotasun historikoarengatik bai
erakusten dituzten apaingarrien berezitasunarengatik. Era berean, mendi publikoko mugarrien
historia azaltzen dugu, mugarri horiek, XIX. mendearen amaiera aldean, txanda hartu baitzieten
kolegiataren mugarriei, espazio fisikoa mugatzeko eginkizunean.
Bigarren zatiak Andatzako errotarri-harrobi bikainak aztertzen ditu, errotarri-hargin lanbide
espezifikoari testuingurua emanez halaber, eta horrekin guztiarekin batera mendiko geologia berezia
aztertuta, zona katalogatu guztiak landa lanaren bitartez deskribatuz banan bana, kontsultatu diren
artxiboetan berreskuratu diren ehun inguru dokumentuekin batera; izan ere, dokumentu horietako
asko argitara atera gabeak izaki, horien bidez orain izena jarri ahal izan diegu harria gogotik eta neke
handiz landu zuten eta harri landuen negozioan aritu ziren berrogeita hamar pasatxo usurbildarri, eta
harri landuek izan zituzten norakoei.

Usurbilgo Udalarekin hartu dugun konpromisoa dela eta, 2019ko urtearen amaiera aldean eman dugu
proiektua bukatutzat. Uste dugu lortutako emaitzek ezagutza-oinarri askoz sendoagoa ematen diotela
Usurbilgo ondarearen gaineko jakintzari, eta beste dokumentu asko ere aztertu ahal izango
genituzkeen arren, horrek atzeratu egingo zuen lanaren amaiera, gaiari argitasun gehiagorik eskaini
gabe.
Usurbilen, 2020ko urtarrilaren 17an.
Egileek.
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Plano orokorra, muga guztiak eta aurkitutako harrobiak adierazita
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Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

1.- AURRETIKOAK
1.1.- Mugarria
Gure arbasoek bere sailak edo herriak mugatzeko beharra ikusi zutenean, mugarriak jartzen hasi
ziren. Gaur egun ez dira erabiltzen, teknologia berriak ditugulako, eta apenas dakigun non eta zenbat
dauden egun, baina gure aurrekoen gizartean balio eta garrantzi handia zuten. Kasuan kasuko auzoek
ongi zekiten mugarriak non zeuden eta zer mugatzen zuten. Baina mugarriez gain, gure aurrekoek
beste seinale mota batzuk ere erabiltzen zituzten, eginkizun bererako, esaterako zuhaitz bereziak,
harlangaitz lehorrezko murru txikiak, edo lurrean hondeatutako lubakiak; oraindik ere ikusgarri
daude horietako batzuk gure udalerrian.
Harrizko mugarri iraunkorrez ari gara, lurrean zut jartzen baitira onibarren mugak edo herri edo
bailaretako mugak adierazteko, ezinbesteko kontua, inolaz ere, larreak, egurra edo ura
aprobetxatzeko unean. Kasu gehienetan, urteak igaro ahala, biribildu egin zaizkie ertzak, goroldio
berdeak edo liken zuriak estali ditu, eta ezabatu egin zaizkie aldeetakoren batean agerian harro
erakusten zuten inskripzioa edo lerro markatuak. Laukizuzen eran landuta egon ohi dira, baina
badira, era berean, apaingarri bereziak dituztenak eta beste itxura bat emanak, tokiko bertako arrokan
landuak konparazioa. Isurialdeen banalerroak, mendi lepoak edo mazelak hartu ohi dituzte, baina
sarri ikusiko ditugu hala bide ertzetan nola soro eta zelai bazterretan. Ez dute, baina, gustuko
amildegietako sakona, eta horrelakoetan errekak edo errekastoak izan ohi dira jabetza-mugak edo
udal mugartearenak markatzeko eginkizuna betetzen dutenak. Bakarrik egon ohi dira, lurrean zut,
edo lurrean etzanda inork zaindu ez dituelako,
baina badira mugarritxo osagarriren batez edo
berarekin bat datorren beste mugarri motaren
batez lagundu edo osatuak ere.
Oraindik ere nonahi topatzen ditugu gure herriko
txoko askotan, eta beste mugarri espezifiko
batzuk, berriz, zedarriztatzen duten espazioan
baino ez ditugu ikusiko, agerian batzuetan,
sasiartean ezkutuan beste batzuetan, baina asko
eta asko dira naturak berak irentsirik aspaldi
desagertuak, horrek ere berea erreklamatzen
baitu batzuetan, eta ezjakintasunaren ondorioz edo, sarritan, utzikeriagatik galduak, bide berriak
eraikitzean edo zabalagotzean edo urbanizazio edo industriako planta berrien eraikuntzan
lurperatuak. Lanak amaitu ondoren horiek ez dituzte ez birjarri ez ordezkatu; horrenbestez, mugarri
horien galera une oroko eta etengabea izan da, zoritxarrez.
Alabaina, urtetan zehar liskar gogor eta errieta latzen arrazoi ere izan dira mugarriak, zuten
garrantziagatik eta sinbolizatzen zuten balio praktikoagatik. Udal azterketei edo partikularren artean
izandako auziei buruzko dokumentazio zabalak, gure artxiboek gorde baitute, frogatzen du esana, eta
baita partzela pribatuak zehazteko unean segitutako praktikak ere, horrelakoetan ohikoa baitzen
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mugarrien azpian teila zati bat edo batzuk jartzea, hain zuzen ere mugarri baten benetakotasunari
buruzko zalantzak zeudenean teila egote edo ez egoteak erabakitzen zuela kontua.
Era berean, joandako garaietan auzi etengabe eta amaigabeak izaten zirelako egiaztagiria dugu udal
ordenantzetan mugarriei buruzko zenbait artikulu sartu izana, esate
baterako gure herriko 1889ko ordenantzetako ondorengo bi
artikuluotan ikusten dugun moduan. Hona hemen hirugarren
kapituluko 90. artikuluaren hirugarren atala: “Los que destruyeren,
alterasen ó variasen los hitos, mojones y cualesquiera otras
señales de los linderos generales de término, seran entregados a
los tribunales ordinarios, para que se les apliquen las penas
correspondientes. / Erriko mugarriak edo beste edozein siñale
puskatu edo beste tokiren batera aldatzen dituztenak izango dira
Tribunaletara eramanak, biar dan moduan kastigatuak izan
ditezen”. 91. artikuluak, berriz, honakoa dio: “Se prohibe
igualmente alterar ó destruir los hitos ó señales de los linderos de
las fincas del comun y de las que pertenecen á particulares, así
como causar daño en las sendas y veredas ó apropiarse alguna
parte de sus terrenos. / Debekatzen da, ere, erriaren edo beste
edozeñen mugak puskatu edo aldatzea, bideai, kalerik egitea, edo
berakaz jabetzea”.
Denboraren joanarekin, dokumentazioa ugaritzearekin eta plano topografiko zehatzago eta
fidagarriagoak egitearekin batera, jatorrizko aztarna horiek galdu egin dute garrantzia, neurri handi
batean. Azken mendean zehar bizimoduan gertatu den aldaketa beste faktore garrantzitsu bat izan da
bide horretan, gero eta harreman eta lotura txikiagoa baitugu gure ingurunearekin. Harrizko
mugarritik mugarri digitalera igarotzea eta kokalekuak ezagutzeko geolokalizazio koordenatu
zehatzak baliatzea, are doiago argitzen baitituzte jurisdikzio lerroak edo sailen partiketak, azken
pausoa izan dira, lekuko tradizional aparteko horiek abandonu eta gutxiespenera eramateko.
Ondorioz, belaunaldi berriek ez dute mugarri horiek banaka zein multzoan harturik eskaintzen duten
balio historikoa ezagutzen; hala, apenas hartzen diren, noizbait hartzen badira, gure kultur
ondarearen lekukotasun baliotsutzat.
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1.2.- Mugarrien sailkapena
A.- Saroi harriak
Saroia biribilean mugatutako lur zati bat da, harri bat dauka erdian, eta normalean ganaduarentzako
bazkaleku eta abaro leku izaten da. Erdiko mugarri horri haustarri esan ohi zaio. Espazio irekiak dira,
kanpo itxiturarik gabeak, kanpoaldeko mugarrien markak izan ezik; mugarri horiek, baztermugarri
deituak, zortzi izaten dira, nahiz batzuetan lau baino ez izan eta beste batzuetan hamaseiraino iritsi.

Erdiko mugarri edo haustarria Zizurkilgo Azarolako Andrezketako saroian, Ziortzako mendi lepotik gertu.
Eskuinean, saroiaren irudikapena 1742ko dokumentu batean (Zizurkilgo artxiboa). Saroi zirkularra, 84
besabeteko erradiokoa (besabeteak 1,95 m dauzka)

Urte hauetan zehar, oraingoz behintzat ez dugu saroi harritzat har dezakegun inolako mugarririk
aurkitu. Alabaina, aztertutako dokumentazioak erreferentzia ugari eman dizkigu biribil mugarritu eta
jabetza pribatukoak –kasu honetan Orreagako monasterioarenak– izan ohi ziren horiei buruz.
Beheko irudian 1554ko dokumentuaren zati bat ikusten dugu; horretan Joan Untzak, Usurbilgo
errege eskribaua eta Orreagaren ordezkaria baitzen, Andatza eta Iriako barruti eta mendietako
ondasunen zerrenda egiten du, eta toponimo ezaguneko saroi batzuk aipatzen ditu bertan.
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“en el comedio de término ya dicho tiene los seles principales que se siguen, el sel de Ondaerdi, el
sel de Enuto, el sel de Etumeta ,el sel de Juane saroe, el sel de Saraun, el sel de Armiamategui, el sel
Agaramunde, el sel de Vegoza, el sel de Oyardo de yuso, el sel de Oyardo de suso, el sel de Calamun
saroe, el sel de Aguireta mayor, hay otros medios seles en donde hay mucha disposición de hacer
seles enteros con que el dicho monasterio…”
B.- Herri mugarriak
1.- Udal mugarteko mugarriak
Udal mugartearen lerroa zedarritzeko mugarriak dira, hau da, udalak bere eskumenak baliatzen
dituen lurraldea itxuratzen duen lerroa zehaztekoak. Forma aldetik askotarikoak badira ere,
gaingiroki esan dezakegu harri erdi landuak direla, prisma trapezoidal edo angeluzuzen formakoak,
berrienak hormigoi moldatuzko prefabrikatuak badira ere. Alde nagusietan, mugatzen dituzten
udalerrien inizialak eraman ohi dituzte, eta lerro zuzen edo angeludun bat goiko planoan, udal
mugarte lerroaren norabidea markatzeko.
Usurbilen harri landuzko mugarri horietako hogeita hamar bat dauzkagu, Zubietako hormigoi
grisezko mugarri prefabrikatu txikietan ditugun ehun eta berrogeita hamar inguruko kopuruaz gain.
2.- Mendi publikoko (MP) mugarriak
Mendi publikoa mugatzen duten mugarriak dira, gure kasuan 1.073.1 zk.ko Onura Publikoko
Mendia, Irisasi deitua eta Gipuzkoako Foru Aldundiarena dena, mugatzekoak. Mugarri horiek handi
samarrak dira neurriz, piramide-enbor formakoak oinarri karratuarekin, eta MP inskripzioa eta
dagokien zenbakia daramate. Andatzan ehundik gora dira horrelako mugarriak, hareharri landuzkoak
zaharrak, hormigoi moldeatu zuriz prefabrikatuak gaur egun GFA birjartzen ari denak.

Udal mugarteko mugarria ezkerrean, eta Onura Publikoko Mendia mugatzeko mugarria eskuinean
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C.- Finka pribatuak mugatzeko mugarriak
Sail pribatu edo partikularretako mugak adierazteko erabiltzen dira, baina herri edo kontzeju lurrak
ere muga ditzakete (horrelakoetan mugarri publikoak dira). Udal mugarteko mugarriak bezalakoak
dira, neurriz txikixeagoak izan ohi diren arren. Udal mugarteko mugarriaren ondoan jar daitezke,
mugarte lerroa bat baldin badator partzela-mugarekin. Gehienetan lurrean sartuta egoten dira
mugatzen duten lursailaren barnealdera metro batzuk eginda, eta mugaren norabidea adierazten duen
lerro zuzen edo hautsia erakusten dute halaber goiko aldean. Ezohiko kasuetan, mugarri pribatu
horiek jabea identifikatzen duten inizialak edo seinaleak edukitzen dituzte mugatzen duten finkaren
barnera begirako aldean.
Usurbilen horrelakoen ale bikainak dauzkagu. Alde batetik, hamar bat inguru dauzkagu gurutze
forma landuak dauzkaten Orreagako kolegiataren mugarrietan, oraindik badira eta Andatzan, baina
Asteasuaingo finka zaharra mugatzen zutenetako mugarri batzuk ere badira udalerriaren ekialdean.

Asteasuain baserriko finka Joakin Lizasoainen eskura igaro zenean, horrek irudikoa bezalako 44 mugarri
jarri zituen, JL inizialekin eta zegokien zenbakia goian zeramatela. Oraindik ere badira horietako batzuk Elor
eta Zelaiaundi inguruan

D.- Bidarri edo errepideko mugarria
Zirkulatzen ari garen bidea eta/edo bidea
doan hiririk hurbilekoenera dagoen
distantzia adierazten du bidarriak. Neurri
handikoak izan ohi ziren, harrizkoak,
baina gaur egun beste material batzuk
erabiltzen dira.
Bidarria N-634 zaharrean, Txikierdi
parean. Aurrealdean honakoa jartzen du:
“a S.S. 9 kms”
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2.- USURBILGO UDAL MUGARTE LERROA
2.1.- Azterketa-aktak
Gure herriaren udal mugarte lerro edo mugan eta horrek dituen ezaugarrietan zentratu aurretik, atal
honetan ahalegina egingo dugu lan osoan zehar oinarri gisa erabilitako dokumentazioa, Azterketa
Aktak eta landa koadernoak, labur azaltzeko.
Aztertze lanak eta, hala dagokionean, mugarritzeak berak denbora luzean zehar izaera iraunkorra
izan badute ere, errealitateak erakusten digu ezen arau edo dekretu jakin batzuk argitaratzearen
ondorioz ekin zaiela lan horiei modu sistematiko batean. Gauzak horrela, ikus dezagun bada zein
izan diren orain azterketa-aktak gure esku izatea ekarri duten gertaera edo elementu horiek.
1889ko abuztuaren 28ko Errege Dekretua
XIX. mendean zehar, ukaezina zen jada Espainiako lurralde osoa hartzen zuen mapa fidagarri baten
beharra. Cassinik ordurako amaitua zuen Frantzian bere Carte Geometric (1784) 1:86.000ko eskalan,
eta estatu mailan oraindik ere Tomas Lopezen 1802ko kartografia erabiltzen zuten, zeuzkan
zehazgabetasun guztiekin eta 1:250.000eko eskalarekin. 1853an Dirección de la Carta Geográfica de
España sortu zuten, mapa berria jasotzeko lanak triangelukatze bat har zezan oinarri –triangelukatze
hori ere egiteko zegoen artean–, eta Francisco Coello jarri zuten proiektuaren zuzendari. Zenbait urte
geroago, 1870ean zehazki, proiektuaren zuzendaritza Instituto Geográfico y Estadístico deitura
aldatu zuten, eta Ibañez Ibero ingeniaria jarri zuten buru; horrek 1:50.000ko eskala aukeratu zuen,
Coellok hasiera batean ezarritako 1:100.000koaren ordez.
Urte horretan bertan onartu zuten 1870eko irailaren 30eko legea, estatuko udal mugarte guztiak jaso
ahal izateko behar besteko eskalako mapa prestatzearren. Alabaina, artean ere urte batzuk beharko
ziren, harik eta, Ogasun Ministerioaren 1889ko abuztuaren 28ko Errege Dekretuan (irailaren 9ko
Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 31 zk.koa) xedatuaren arabera eta probintziako gobernadore zibilak
irailaren 11n eman zirkularrarekin bat, Gipuzkoako udal mugarte guztietako mugatze eta
mugarriztatze sistematikoak, Usurbilgoa tartean, egin arte.
Gipuzkoa mailan, udal bakoitzak egin behar zituen udal mugak zedarritzeko eta mugarriztatzeko
lanak, betiere peritu lur-neurtzaileek eta alde biek horretarako izendatutako batzordeek lagunduta; eta
idazkariak aktan jasoko zuen hori guztia. Batzorde horietako kideak alkate edo alkateordea, zinegotzi
batzuk eta sail eta lurrak ezagutzen zituen peritua izan ohi ziren, kasuan kasuko herriko
idazkariarekin batera. Batzordekideek akta ziurtatzen zuten, dokumentu amaieran jartzen zuten
sinadurarekin.
Dokumentu horretan, egungo kartografiako profesional guztiek badakiten gauza bat azaltzen da, hau
da, XIX. mendearen amaieran eta XX.aren hasieran Mapa Topográfico Nacional deitua 1/50.000eko
eskalan eta 1870eko Errege Dekretuaren arabera prestatzeko egindako lanak direla gaur egungo
kartografia guztian ageri diren udal mugarte lerroen oinarria.
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“… y la de la Villa de Usurbil que se compone del Señor Alcalde Don Francisco Minteguiaga, Don Melitón
Zatarain, Don Ascensio Recondo y Don Ramón Zaldua, asociada del práctico Don Ignacio Aramburu, y con
asistencia del secretario de la misma corporación”

Mugarrietaren deskripzioari berari dagokionez, aipatu behar ez dela oso zehatza, nahiz kasu
batzuetan eskaintzen duen toponimo sorta zeharo aintzat hartzeko modukoa izan. Usurbilgo
Batzordeak egin azterketak, udalerri mugakideetako beste batzordeekin eginak, 1889ko urriko azken
astean zehar izan ziren. Ondoren, aste batzuk geroago alegia, Usurbilgo udal idazkariak, Jose
Mendizabal baitzen garai hartan, aktaren hitzez hitzezko kopia batzuk egin zituen, bata Ogasun
Ministerioari eta probintziako gobernadoreari bidaltzeko eta bestea udalarentzat berarentzat
gordetzearren.
Gipuzkoako udal guztiek bere artxibo historikoan eduki beharko balute ere XIX. mendearen
amaierako dokumentazio baliotsu hori, egungo udal mugarteak horretan finkatzen baitira, askok eta
askok ez dakite akta horiek direnik ere eta, noski, ez dauzkate inolaz ere eskura. Lan honetarako,
duela urte batzuk Madrilgo Instituto Geográfico Nacional-etik berreskuratu genituen aktak baliatu
ditugu; badirudi Donostiako Okendo kaleko Ogasun Ministeriotik zuzenean Madrila igaro ziren
berberak direla.
1939ko azterketa
Gipuzkoako udal mugarteen azterketa, 1939 eta 1944 bitartean egina, Instituto Geográfico y
Catastral deituaren (1977tik aurrera Instituto Geográfico Nacional da) lana izan zen, eta honakoa
zuen helburu: lehen-lehenik, aurretik egindako lanak hobetzea baina, batez ere, 1906ko martxoaren
23ko eta 1925eko apirilaren 3ko dekretuak, Espainiako katastro topografiko partzelarioa egiteari
buruzkoak, betetzea.
Usurbilekin lotutako lan guztiak 1939ko abuztuaren 19tik 30era bitartean egin zituzten,
Hernanirekikoak irailaren 6an, eta urriaren 24an Zubietarekikoak, eta horiek jasota geratu ziren gaur
egun eskura dauzkagun akta eta landa koadernoetan. Horietan deskribatu egiten dira mugarriak, eta
azaltzen kokapenak, distantziak eta beste mugarri edo elementu batzuekiko ikusgarritasuna, lerroaren
garapenarekin batera, zuzena izan baitaiteke edo bide, bidezidor edo antzekoren bati segituz osatua,
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etab. Landa koadernoak, aldiz, lan topografikoak dira, teknikoak, akta horiei lotuak, eta mugarrien
arteko distantziak kalkulatzeko egindako triangelukatze topografiko bidezko neurketak jasotzen
dituzte. Akta eta koaderno horiek guztiak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Lurralde Antolaketako
Departamentuko interneteko orriaren bitartez ikus eta jaits daitezke.

Usurbilgo eta Hernaniko udalerrien arteko aktaren azalak, eta Orio eta Usurbil arteko udal mugarte lerroari
buruzko landa koadernoa

Udal mugarte lerroa eta mugarriak aztertzeko lan horiek egun banatan egin ziren, Usurbil eta
Donostia arteko zatiaren kasuan izan ezik, hurrengo egunean segitu behar izan zuten eta horretan:
“…. eta orduak aurrera doazela, akta honetarako elkartu diren batzordeek, beharrezko kredentzialez
baimenduta baitaude, erabakitzen dute egiten ari diren mugatze lana etetea eta Garaipenaren
urteko, hots, mila bederatziehun eta hogeita hemeretziko abuztuaren hogeita hamarrean, goizeko
bederatzietan, toki beretik segitzea”.
Aiako mugaren kasuan ere aztertze lan hori ez zuten egun batean osatu, hiru behar izan zituzten eta
eguraldi txarra zela eta: “…atzo bezala etengabeko euri jasek zeharo zailtzen dutela lanean segitzea,
bertan diren batzordekideek erabaki dute lana bertan behera utzi eta bihar segitzea, goizeko
bederatzietan, mugarri honetatik bertatik aurrera.” Hurrengo egunean ere ez zuen baina jaso: “….
ikusirik atzo bezala etengabeko euri jasek zeharo zailtzen dutela lanean segitzea, kontuan harturik
aztertu behar den inguruaren izaera, eguraldi honekin ia-ia ezinezkoa baita bertatik ibiltzea, hemen
diren batzordekideek erabakitzen dute lana bertan behera uztea, hil honek, abuztuak, hogeita zortzi
dituenean goizeko hamarretan lanari atzera heltzearren bigarren mugarri honetatik aurrera”.
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Lan horiek, 1889koak bezalaxe, udal bakoitzak izendatutako batzordeek egin zituzten. Baina
batzorde horietan teknikari behatzaile aritu ziren, era berean, Instituto Geográfico-ko topografoak,
eta berak izan ziren aktak zein landa koadernoak prestatzeko arduradunak, eta kasuan kasuko
batzordeko ordezkariekin batera izenpetzen zituzten dokumentuak. Usurbilgo Udalaren ordezkaritza
eraman behar zuen batzordeko kideak honakoak ziren: Juan Manterola Gomez alkatea, Frantzisko
Galparsoro Mujika alkateordea, Julian Mujika Otegi zinegotzia eta Kandido Añorga Pagola udal
idazkaria.

Usurbilgo Udalaren zigilua eta Usurbilgo 1939ko Batzordearen ordezkarien sinadurak, kasuan kasuko
kargua ere adierazita

Egungo azterketa-aktak, indarrean daudenak, 1939koak dira, ofizialtasunez egindako azkenak
direlako. Dena den, gaur egun udal mugatzea eta mugarriztatzea, Gipuzkoako udal mugekin lotutako
guztia bezala, Gipuzkoako Foru Aldundiaren martxoaren 17ko 2/2003 Foru Arauaren bitartez dago
araututa. Alabaina, II. idazpuruan, udal mugatzeei buruzkoan, eta mugarriztatzeei buruzko 23.
artikuluan zehazki, honakoa dio: “Udalei dagokie jartzen diren mugarriak artatzea eta zaintzea, bai eta
desagertzen direnean berehala berriz jartzea ere”.

Aipatutako azterketa ofizialez gain, 1989an TELCA enpresak azken lan sistematiko bat egin zuen
Gipuzkoako udalerri batzuetan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren enkarguz. Zoritxarrez gure herriari
zegokion azterketarik ez zuten egin, ezta mugakide ditugun Hernani, Zizurkil, Aia edo Oriori
zegokienik ere. Bakar-bakarrik Donostiako azterketan egindako fitxak baliatu ahal izango ditugu.
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2.2.- Puntu teorikoak eta fisikoak. Harrizko mugarritik digitalera
Lehen aipatutako akta guztiek, egindako mugatze eta mugarriztatzeetatik edo, besterik gabe,
egindako azterketetatik sortutako lehendiko dokumentazio historikoak bezala, muga-lerroa
adierazten duten puntuak jasotzen dituzte.
Duela hamarkada pare bat arte, puntu horiek fisikoak izan ohi ziren. Horietan bada kasuan kasuko
lekua identifikatzea ahalbidetzen digun zerbait. Kasu gehienetan harri landuzko mugarri bat jartzen
zuten bertan, hormigoizkoa berriz azken urteotan. Beste kasu batzuetan, aldiz, ez zuten inolako
mugarririk jartzen, baina identifikatzeko modukoa izaten zen lekua, esaterako bi errekak bat egiten
zuten puntua zelako, edo harlauza edo harri bereziren bat zegoelako, edo zubiren baten erdigune
geometrikoa zelako, etab.
Azken aldian kokapen fisiko horiei guztiei GPS koordenatuak eman dizkiete modu ofizialean, 10
cm-tik beherako doitasun balioarekin; hala, gaur egun harrizko mugarritik “mugarri digitalera” igaro
gara. Horri esker, mugarri edo seinaleak desagertzen badira, doitasun handiz birjar daiteke, saihestuz
horrenbestez mugarri baten galerak eragin zitzakeen endredoak. Gainera, puntu fisiko horiei
teorikoak gehitu zaizkie, hau da, kokapenaren koordenatuak ezagutzen ditugun puntuak baina
identifikatzeko batere elementu zehatzik ez dagoela-eta kokapen hori lehen begiratuan zehazten zaila
egiten zaigunak. Puntu teoriko horiek bat datoz mugarria edo erreferentzia fisikoa galdu duten
kokapen fisiko zaharrekin. Landa koadernoak eta kartografia zaharra erabiliz eta airetiko
argazkigintzaren eta hegaldi fotogrametrikoen laguntzarekin, topografiako teknikariek puntu teoriko
horiek kalkulatu dituzte, posizioaren zuinketa edo berreskuratze lan baten bitartez.
Egindako landa lanean zehar aurkitutako mugarri guztien koordenatuak hartu baditugu ere gure
GPSarekin, mugarri bakoitzeko fitxetan erakusten ditugun koordenatuak Gipuzkoako Foru
Aldundiak emanak dira, gaur
egun berak arautzen dituelako,
martxoaren 17ko 2/2003 Foru
Arauaren
bitartez,
udal
mugarteekin lotutako alderdi
guztiak.

Gure mugarrilari Yoseba, pazientzia
guztiarekin, sateliteek GPS gailura
seinaleak bidal diezazkioten zain
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2.3.- Usurbilgo udal mugarte lerroa. Ezaugarriak
Usurbilgo mugak sei zati dauzka, eta horiek bost udalerriri dagozkie. Donostia da Usurbilekin bi
aldiz muga egiten duen udalerria ezen iparraldean eta ipar-ekialdean, zehazki Igeldo, Ibaeta eta
Añorga aldean, muga egiteaz gain, hego-ekialdean Zubietan dago, hots, Donostiaren barrendegi
horretan, bi udalerrien arteko muga; eta Zubietak, bere aldetik, baditu Usurbilen barrendegiak ere
bere mugen barnean. Ekialdean Lasarte-Oriarekin du muga Usurbilek, hegoaldean Zizurkilekin, eta
mendebaldean Aia eta Orioko udalerriekin.

2018ko ortoargazkia. Bertan ikus ditzakegu Usurbilgo udal mugarte lerroa eta 5 udalerri mugakideei
dagozkien 6 zatiak

Gure herriaren perimetroak, guztira, 28,3 km egiten ditu ia-ia; horren xehetasunak beheko taulan jaso
ditugu, udalerrika. Luzera horri erantsiz gero Zubietan, Donostia barruan horrenbestez, Usurbilek
dauzkan 3 barrendegiei dagokien 1,5 km-ko tartea, 30 km luzera iritsiko gara ia-ia, eta 26,5 km 2-ko
azalerara. Ikus dezakegun moduan, Usurbilekin muga metro gehien dituen udalerria Donostia da,
muga hori Donostiako partean bertan zein Donostiarena den Zubietako zatian baitugu.
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Usurbilgo udal mugarte lerroa, udal
mugakidearen arabera banatuta

Lerroaren luzera

Donostia

7.610 m

Lasarte-Oria (Hernani)

1.465 m

Zubieta (Donostia)

9.035 m (+1.595)*

Zizurkil

2.535 m

Aia

4.070 m

Orio

3.570 m

GUZTIRA

28.285 m

GUZTIRA Zubietako barrendegiak barne

29.880 m

Bestetik, Usurbilgo mugak dauzkan 28,3 km luze horietatik, % 58,7 (16,6 km) ura dira, hau da,
erreka eta errekastoek edo Oria ibaiak berak sortutako muga naturalak. Perimetroaren % 41,3ko
beste zatia (11,7 km) lehorra da, bai mazelak, mendi lepoak edo isurialdeen banalerroak, bai
ibaiertzeko lur lauak. Portzentaje hori % 44,5era iristen da Zubietako hiru barrendegi txikiak kontuan
hartuz gero. Esan beharrik ez dago udal mugarteko mugarrietako asko eta asko azken portzentaje
horren barruan daudela.

2018ko ortoargazkia. Usurbilgo udal mugarte lerroa ikusten dugu bertan, urdinez lerro zati naturala, errekak
edo errekastoak alegia, eta marroiz, berriz, lehorreko zatia

Beheko taulan, Usurbil inguratzen duen udalerri bakoitzarekiko mugarte lerroaren luzera ikusten
dugu, ibaiak eta errekek eratutako mugaren eta lehorretik doan zatiaren arteko xehakapena eginez,
metrotan eta portzentaje gisa:
Usurbilgo udal mugarte
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Lerroaren

Lehorrean egin

Lehorrean

Uretan egin

Uretan
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lerroa, udal mugakidearen
arabera banatuta

luzera

luzera

egin %

%

egin %

Donostia

7.610 m

2.185 m

28,7

5.425 m

71,3

Lasarte-Oria (Hernani)

1.465 m

1.465 m

100

0

0

Zubieta (Donostia)

9.035 m

5.625 (+1.595)* m

62,3

3.410 m

37,7

Zizurkil

2.535 m

1.865 m

63,4

670 m

36,6

Aia

4.070 m

80 m

2

3.990 m

98

Orio

3.570 m

470 m

13,2

3.100 m

86,8

GUZTIRA

28.285 m

11.690 m

41,3

16.595 m

58,7

GUZTIRA Zubietako
barrendegiak barne

29.880 m

13.285 m

44,5

16.595 m

55,5

*Zubietako 3 barrendegien perimetroa.
Udalerri guztien artean Aiako mugaren kasuak biltzen du gure arreta. Usurbilekin duen 4 km-tik
gorako mugan, % 2 inguru baino ez da lehorrekoa; beste guztia, % 98 gutxi gorabehera, Logaratzuko
mendi lepoaren alde banatan sortzen diren erreka batzuk dira, Logaratzukoa hegoaldean eta
Olaberrietakoa iparraldean. Lasarte-Oriaren kasuan, egungo banalerroaren % 100 lehorretik doa.
Aipatu behar, era berean, Zubieta eta Zizurkilen kasuan lehorretik doan muga zatia errekek eratzen
dutena baino handixeagoa dela.
Muga-lerroaren trazatuari dagokionez, esan behar ezen, oro har, gutxienez azken bi mendeetan zehar
ez duela aldaketa garrantzizkorik izan, ezta lehenago ere Zizurkil – Usurbilen kasuan; beraz,
Zubietaren kasuan izan ezik, horretan 1990eko hamarkadaren amaiera aldean udal mugarte lerro
berri bat trazatu baitzuten Zubietaren barnealdea mugatzeko, banalerroaren beste zatia aldaketa
garrantzitsurik ia-ia batere gabe mantendu da. Egindako mugatze eta azterketetako aktetan aldatzen
dena aztertutako mugarri kopurua izaten da.
Usurbil eta beste
2019an aurkitutako mugarri kopurua
udalerrien artean
1
Donostia
9
2
Lasarte-Oria (Hernani)
2
3
Zubieta (Donostia)
3*
4
Zizurkil
5
5
Aia
4
6
Orio
7
Tarteen batura
30
Guztira (errepikatuak kontatzeke)**
27
* Ez dira zenbatu 1998an jarritako mugarri berriak.
** Tarte bakoitzeko M1 aurreko tarteko M-azkena bera da.
Tartea
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3.- USURBILGO MUGAK UDALERRIZ UDALERRI
2019ko neguko eta udaberriko hilabeteetan zehar Usurbilgo mugetan zehar ibili eta indarrean dauden
aktak, akta historikoak eta horiei lotutako dokumentazioa aztertu ondoren, hurrengo orrialdeotan
konklusio batzuk aterako ditugu, gure herriko udal mugarte lerroa osatzen duten tarteei dagokienez.
Lan honetarako modu arbitrarioan hartu dugun abiapuntuaren arabera, Txosnagaña baita, Usurbil
inguratzen duten udalerri mugakide horiek, erlojuaren orratzen norabidearen arabera, honakoak dira:
Donostia, Lasarte-Oria (Hernani), Zubieta (Donostia), Zizurkil, Aia eta Orio.
Horren aurretik, baina, tarte bakoitzaren laburpen taula ematen dugu, mugarrietaren egungo (2019)
egoera jasota, eta aurretiazko zenbait ohar erantsita.
1.- Egungo berrikuspenean (2019) erabilitako mugarrien numerazioa 1939ko azterketa-aktetan
jasotako berbera da goitik behera. Kasu gehienetan, orain aurkitutako mugarri kopurua orduan
aurkituena baino txikiagoa da. Bi kasutan baino ez da kontrakoa gertatu. Hala, indarrean dauden
1939ko aktetan aztertu gabeko bi mugarri identifikatu ditugu; horien kasuan, aurretiko mugarriaren
zenbakiari A letra gehitu diogu.
2.- 1939ko aktak errespetaturik, tarte batzuetan numerazioak erlojuaren orratzen norabideari segitzen
dio; beste batzuetan, aldiz, kontrakoari.
3.- Toponimoak 1939ko aktetan erabiliak dira, egungo normalizazioa aplikatuta.
4.- 1939ko aktetan aztertutako mugarri guztiak jasotzen dira, oraingo saio honetan aurkitu diren ala
ez kontuan hartu gabe. Mugarria aurkitu ez denean, gerta daiteke gu benetan kapaz ez izana
aurkitzeko –ez da oso aukera gertagarria– edo, bestela, duela gutxi edo duela urte asko galdu izana
eta benetan gaur egun ez egotea. Kasu horretan puntu teorikoa litzateke, mugarri fisikorik gabea,
eransten ditugun geolokalizazio koordenatuak dauzkana. Zizurkilekin muga egiten duen zatian,
puntu teoriko hori kasu gehienetan bat dator Onura Publikoko Mendia mugatzen duen mugarriren
batekin, zeren eta, benetako udal mugarte mugarriak falta direlarik, GFAren topografiako teknikariek
egindako zuinketan mugarriek han behar luketela iritzi baitiote.
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1.- DONOSTIA / USURBIL (erlojuaren orratzen norabidea)
Mugarri
zk.

Toponimoa

M1 (M3T)

Txosnagaña

M2

Egungo
egoera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

Ondoan

Oharrak

X

Y

Z

Aurkitua

574260

4793957

354

Aitzasate

Aurkitu gabea

574656

4793976

355

1989an aurkitua

M3

Aitzasate

Aurkitu gabea

574716

4793980

352

1989an aurkitua

M4

Mendizorrotz

Aurkitua

575735

4794312

402

M5

Mendizorrotz

Aurkitua

575804

4794301

376

M6

Mendizorrotz

Aurkitua

575858

4794293

358

M7

Mendizorrotz

Aurkitu gabea

575889

4794288

346

M8

Mendizorrotz

Aurkitua

575936

4794281

314

M9

Mendizorrotz

Aurkitua

576069

4794260

237

M10

Mendizorrotz

Aurkitua

576098

4794273

219

M11

Maskolaitz

M12

Intxuinzabal

Erreken
elkargunea

578764

Aurkitu gabea

579013

4793914

30

Hormigoizko
mugarria:
SS / U

Hormigoizko
mugarria
Mugarri
partikularra
JO

4792995

Finka bateko
mugarria,
hormigoizkoa, J.O.
(Javier Osinalde)
inizialekin
Autobideko obrekin
desagertua

131

Mugarri
partikularra
JL26

Finka
partikularreko finka,
J.L. (Javier
Lizasoain)
inizialekin, 26 zk.

M13

Barkaiztegi

Aurkitua

579179

4793036

144

M14

Gurutzegi

Aurkitu gabea

579728

4792352

64

Biribilguneko obren
ondoren
desagertua

M15(M3T)

Gurutzegi

Aurkitu gabea

579746

4792320

63

Biribilguneko obren
ondoren
desagertua
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2.- HERNANI (LASARTE-ORIA) / USURBIL (erlojuaren orratzen norabidea)
Mugarri
zk.

Toponimoa

M1 (M3T)

Gurutzegi

M2

Egungo
egoera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

Ondoan

Oharrak

X

Y

Z

Aurkitu gabea

579746

4792320

63

Biribilguneko obren
ondoren desagertua

Lasarteko
bihurgunea

Aurkitu gabea

579747

4792261

63

1889ko aktako
toponimoa: Muñarri.

M3

Lasarteko
bihurgunea

Aurkitu gabea

579751

4792186

66

1889ko aktako
toponimoa: Muñarri.

M4

Lasarteko
bihurgunea

Aurkitu gabea

579749

4792140

61

M5

Lasarteko
bihurgunea

Aurkitu gabea

579742

4792041

43

1889ko aktako
toponimoa: Arrobizar.

43

1889ko aktako
toponimoa:
Teresategiko
Arrobitxulo

M6

Golf zelaia

Aurkitu gabea

579698

4791964

M7

Golf zelaia

Aurkitu gabea

579655

4791877

34

1889ko aktako
toponimoa:
Teresategiko
Sagastibarrena

M8

Golf zelaia

Aurkitu gabea

579587

4791805

35

1889ko aktako
toponimoa: Luberria

M9

Iruñerako
trena

Aurkitua

579345

4791773

23

Iruñerako treneko
estolda-lauza

M10

Michelin
fabrika

Aurkitu gabea

579230

4791538

17

M11

Michelin
fabrika

Aurkitu gabea

579050

4791551

17

M12 (M3T)

Erribera

Aurkitua

578914

4791572

15
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3.- ZUBIETA (DONOSTIA) / USURBIL (erlojuaren orratzen norabidea)
Mugarri
zk.

Toponimoa

Egungo
egoera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X

Y

Z

Ondoan

M1 (M3T)

Erribera

Aurkitua

57891
4

479157
2

15

M2

Amidibea

Erreken
elkargunea

57648
9

478902
8

10

Oharrak

1998ko
mugatzearekin
Usurbilen geratu da

MN1  MN159. 1998an jarritako mugarri berriak.
M3

Juanasoro

Aurkitu gabea

57618
6

478889
3

370

Mugarria izan
daiteken bat aurkitua

M4

Juanasoro

Aurkitua

57621
0

478880
8

380

MP62

M5

Baztarsaitxo

Aurkitua.
Orreagako
kolegiataren
mugarria

57654
9

478878
3

330

MP64

M6

Bizkaierreka

Aurkitu gabea

57650
6

478865
8

270

MP65

M7(M3T)

Bizkaierreka

Aurkitu gabea

57661
3

478855
9

245

MP66

4.- ZIZURKIL / USURBIL (erlojuaren orratzen kontrako norabidea)
Mugarri
zk.

Toponimoa

Egungo
egoera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X

Y

Z

Ondoan

M1 (M3T)

Iragorri

Aurkitua

574637

4788185

366

MP80

M2

Iragorri

Aurkitua

574802

4788173

384

MP79

M3

Errekalde

Aurkitu gabea

574847

4788104

417

M4

Ziortza
(mendi
lepoa)

Aurkitu gabea

574922

4788041

436

MP78

M5

Txerribizkar

Aurkitu gabea

575154

4787897

393

MP77

M6

Txerribizkar

Aurkitu gabea

575239

4787866

386

MP76
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M7

Txerribizkar

Aurkitu gabea

575344

4787845

404

M8

Txerribizkar

Aurkitu gabea

575462

4787817

410

MP75

Aurkitua

575799

4787802

452

MP74

Aurkitu gabea

575842

4787897

409

Aurkitu gabea

575906

4788130

292

MP73

Aurkitua

576027

4788259

376

MP72

Ondabardibiri
bil (gaina)
Ondabardibiri
bil
Ondabardierr
eka
Mugarriluze
(muinoa)

M9
M10
M11
M12
M13

Enuto

Aurkitu gabea

576121

4788277

308

MP71

M14

Enuto

Aurkitua

576158

4788293

329

MP70

M15

Enuto

Aurkitu gabea

576296

4788293

M16

Enuto (gaina)

Aurkitu gabea

576340

4788289

390

MP69

M17

Enuto

Aurkitu gabea

576444

4788429

364

MP68

M18

Enuto

Aurkitu gabea

576493

4788501

328

M19

Enuto

Aurkitu gabea

576567

4788535

274

MP67

M20(M3T)

Bizkaierreka

Aurkitu gabea

576613

4788559

243

MP66

Orreagaren mugarria

Orreagaren mugarria

Orreagaren mugarria

5.- AIA / USURBIL (erlojuaren orratzen kontrako norabidea)
Mugarri
zk.

Toponimoa

M1 (M3T)

Olaberrieta

M2

Egungo
egoera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

Ondoan

Oharrak

X

Y

Z

Aurkitu gabea

573559

4791164

5

MP89

1889ko aktan jarri gabe
geratu zen,
desadostasunagatik

Logaratzu

Aurkitua

574344

4788580

365

MP72

MP84 dagokio, ez
MP72

M3

Logaratzu

Aurkitua

574329

4788565

363

MP83

M3A

Logaratzu

Aurkitua

574273

4788424

360

MP82

M4 (M3T)

Iragorri

Aurkitua

574637

4788185

366

MP80

27
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6.- ORIO / USURBIL (erlojuaren orratzen norabidea)
Mugarri
zk.

Toponimoa

M1 (M3T)

Olaberrieta

M2

Egungo
egoera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X

Y

Z

Aurkitu gabea

573559

4791164

0

Itzao

Aurkitu gabea

573641

4791365

0

M3

Itzao

Aurkitu gabea

573569

4791539

0

M4

Itzao

Aurkitu gabea

573453

4792283

0

M5

Sarikola

Aurkitu gabea

573543

4792403

2

M6

Gaztelu

Aurkitua

573503

4792623

45

M7

Koskollo

Aurkitua

573424

4792794

76

M8

Tellegindegi

Aurkitu gabea

573886

4793171

90

M9

Eguzkitza

Aurkitu gabea

573966

4793625

220

M10

Eguzkitza

Aurkitua

574046

4793774

305

M11

Eguzkitza

Aurkitua

574078

4793835

332

M11A

Tontortxiki

Aurkitua

574181

4793909

354

M12

Txosnagaña

Aurkitua

574259

4793928

351

M13 (M3T)

Txosnagaña

Aurkitua

574260

4793957

354

28

Ondoan

Oharrak

MP89

1889ko aktan jarri gabe
geratu zen,
desadostasunagatik

Aztertu gabea, ez
1939an ez gaur egun
GFAk
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3.1.- DONOSTIAKO MUGA

2016ko airetiko argazkia, Donostia eta Usurbil arteko udal mugarteko lerroko mugarriekin; aurkituak horiz,
aurkitu gabeak zuriz

Guztira 7,5 km luzetik gora egiten duen zati hau zenbait sektoretan bereiz dezakegu, xehetasunak
hobeto eman ahal izatearren. Lehen sektoreak Txosnagaña eta Mendizorrotz gainen arteko
isurialdeen banalerroko bizkarra zeharkatzen du, ondoren ekialdeko mazelan behera jotzearren
Mugaluze edo Artikula errekarantz. Hain zuzen ere lehen sektore horretan gorde dira, ondoen eta
gehien, Usurbilgo udal mugarteko mugarriak.
Bigarren sektorean mugak bat egiten du, goitik behera, tokiaren arabera Artikula, Iturrizar edo
Latsaerreka esaten zaion errekarekin, horrek Arpidegietakoarekin bat egiten duen lekuraino. Sektore
horretan, Mugaluze errekako uretan gora eskuineko ertzean dagoen M10 mugarria kenduta, ez dago
beste inolako mugarririk, eta errekaren irudizko ardatzak osatzen du Usurbil eta Donostia arteko
banalerroa, zehatzago esanda Usurbil eta Igeldo artekoa.
Hirugarren sektorean, Donostiako mugak gora egiten du, Latsaerrekarekiko ur-bateratzetik
Barkaiztegiko gain zabaleraino, bertan baitago M13 zk.koa. Banalerroaren parte handi bat
Arpidegieta erreka da, eta horren amaiera aldean baino ez da lehorretik igarotzen muga, bi angelu
zuzen bitxi eratzen dituela. Lehen angelua, 1970eko hamarkadan A-8 autobidea eraiki zuten arte
Intxuinzabal baserria –eta, horren ondoan, gaur egun desagertuta dagoen M12 mugarria– zegoen
mendi lepo natural zabalean; eta bigarrena Barkaiztegiko mendi bizkarrean, M13-an. Azken mugarri
29
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horrek, antzina, inguru horretako lau baserrietako sailen arteko muga ere markatzen zuen;
Donostiakoak ziren baserri horietako bi, eta Usurbilgoak beste bi.
Laugarren eta azken sektorean, Donostiako muga jaitsi egiten da, Barkaiztegiko errekatik Gurutzegin
eraiki berria duten eta zenbait maila dauzkan biribilgune handiraino; Gurutzegi toponimoa inguru
horretan zegoen baserritik dator. Dagoeneko aipatutako M13 mugarri klabeaz gain ez da besterik
aurkitu, nahiz jakin badakigun aipatu biribilgunea eraikitzeko obrak arte M14 eta M15 mugarriak
bazirela; aipatu azkenak Donostia, Usurbil eta Hernani bereizten zituen.

2016ko airetiko argazkia, Donostia eta Usurbil arteko udal mugarteko lerroko mugarriekin; aurkituak horiz,
aurkitu gabeak zuriz

3.1.1.- 1889ko azterketa
1889ko azterketan bakar-bakarrik 10 mugarri edo puntu jaso ziren; horietatik 8 hareharrizkoak ziren,
bat bertako arrokan grabatuta dago (Mendizorrotzeko gailurra) eta beste puntu batean hesola bat jarri
besterik ez zuten egin, geroago mugarria ezartzearren bertan (erreka arteko ur-bateratzea).
Azterketa hartan jasotako informazioarekin, 1889ko abenduaren 4an Donostiako hiriaren jurisdikzio
osoaren plano eskematiko bat egin zuten; horren interesa dela eta, ondoren erakusten dugu hiriaren
mendebaldeko zonari dagokion zatia, Usurbil eta Donostia arteko zein Orio eta Donostia arteko
jurisdikzio mugak jasotzen dituena.
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Bertan ikusten dugunez, Usurbil, Orio eta Donostiako udal mugarteen bategite puntuan dago, hots,
Txosnagañan, Usurbilentzat lehena (1.U), Oriorentzat bosgarrena (5.O) eta Donostiarentzat ere
bosgarrena (SS.5) den mugarria; izan ere, aipatu azken bi udalerrien kasuan itsasertzetik hasten dira
mugarriak zenbatzen. Egungo udal mugarte lerroarekin goitik behera datorren lerrotik ezkerrerantz
segituz, hiru udal mugarteri dagokien beste mugarri batera iritsiko gara: hamargarrena da
Usurbilentzat (10.U), hamalaugarrena Donostiarentzat (SS.14) eta lehena Hernanirentzat (1.H), eta
kostako N-634 errepidearen ondoan dago, Gurutzegi baserritik gertu.

Donostiako jurisdikzioa mugatzeko eta mugarriztatzeko 1889ko abenduaren 4ko planoaren mendebaldeko
segmentua. Hegoaldera begirako planoan Donostiaren banalerroa ikusten dugu, Oriorekikoa lehenik eta
Usurbilekikoa gero, eta dauden mugarriak eta arrokan seinalatuak adierazten dira, mugarririk ez duten
puntuekin batera

3.1.2.- 1939ko azterketa
Udal mugarte lerroa aztertzeko eta udal biei dagozkien mugarriak seinalatzeko egindako lanaren
aktan, 1939ko abuztuaren 29 eta 30ekoan, 15 mugarri edo puntu aztertu ziren, horietatik 13 harri
landuzkoak zirela, beste bat bertako arrokan grabatua, eta beste bat bi errekaren, orduan “Articula”
eta “Mascolaz” izendatuen ur korronteen ardatzen intersekzioari zegokiola. Mugarri kopuruaren
gorakada banalerroaren lehen sektorean ikusten da batez ere, Mugaluze errekarantz jaisten den
Mendizorrotzen ekialdeko mazelan, baina beste mugarri bat ere erantsi zuten, M14 zehazki, hiru udal
mugarteri zegokien M15 azken mugarriaren ondoan, Gurutzegi inguruan.
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3.1.3.- 1989ko lana eta 2019ko egungo azterketa
TELCA enpresak Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat egindako fitxen arabera, 1939ko aktan
deskribatzen diren 15 puntuetatik (14 mugarri zeuden horietan) 1989an artean 12 mugarri zeuden
tokian bertan. Beste fitxa bat ere gehitu zuten, M3A, Mendizorrotzeko gailurreko buzoiaren ondoan
dagoen erpin geodesikoaren arauzko seinaleari baitagokio. Hormigoizko zilindro bat da, metro bete
garaikoa bertako hareharrizko arrokaren gainean eraikitako idulki errektangular baten gainean.
Muga zenbait aldiz korritu ondoren, eta M2 eta M3 mugarriak aurkitzeko ahaleginetan aritu eta gero
atarramentu onik lortu gabe, landa lanak aukera eman digu 1939an aztertutako 15 mugarrietatik 9
aurkitzeko. Ondoren, horietako bakoitzaren fitxa osoa azalduko dugu:
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DONOSTIA - USURBIL
Lokalizazioaren data

2018ko abendua

Zenbakia

M1

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - ORIO - USURBIL

Izena

Txosnagaña

Beste izen batzuk:

Benta Gain

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574260; Y: 4793957; Z: 354

Kokapena

Txosnagañaren ekialdeko zonan, Oriotik Igeldorako errepidetik 35
metrora. Alanbre hesiak egiten duen angelu zuzenean dago, Donostiako
lurretan.

Nola iritsi

Orio – Usurbil banalerroko beste mugarri batzuk bezala, M1
Tontortxikiko megalitogunetik hurbil dago. Tontortxiki I-eko azken
tumulutik 100 m ipar-ekialdera. Megalitogunerako sarbidea Oriotik
Igeldorako errepidean dago, Lusarbeko atsedengunetik 120 metrora
Igeldoko norabidean.
Mugarri landua, prisma trapezoidal formakoa, inguruko hareharri grisez
egina; goiko aldean 0,50 x 0,18 metro egiten ditu, eta 0,65 m inguru
ateratzen da lurretik. Ertz biribilduak eta plano irregularrak.

Ezaugarriak
eta markak

Mendebaldera begirako aldean Orioren O letra dauka grabatuta;
ekialdera begirakoan, Usurbilera begirako erdian U letra, eta
Donostiarakoan S bat zeukan, baina gaur egun mugarriak zati bat
puskatuta dauka eta S hori falta zaio. Alde horretan oraindik antzematen
da letra biak bereizten zituen gurutzearen zati bat.
Goiko aldean lerro grabatu bat dauka, eta horren erdiko puntutik
ekialderantz abiatzen den beste lerro-segmentu labur bat; bi horiek udal
mugarte lerroen norabideak adierazten dituzte.

Oharrak

33

Mugarri hau aurreko tarteko (Orio – Usurbil) M13 mugarri bera da.
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Argazkiak
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M4

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Mendizorrotz

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 575735; Y: 4794312; Z: 402

Kokapena

Mendizorrotzeko gailurrean, gotorleku aztarnen azpiko aldean, gorago
dauden hedagailu instalazioetatik hurbil, garo eta ote sail batean.

Nola iritsi

Hedagailuari zerbitzua emateko errepide estua amaitzen den puntutik,
Mendizorrotzeko gailurrera igotzen den bidezidorretik segitu. 20 bat
metrora, hormigoizko eserleku baten ondoan, ezkerrera hartu, hegoekialde norabidean. Harria 15 m ingurura dago.
Arroka natiboa da, hareharrizkoa, piramide formakoa, ertzak ongi
definituta dauzkana oinarri laurik gabe. Zorrotza buru aldean, 1,80
metro ateratzen da gora, 1,50 metro hartzen ditu alde nagusian, eta 1,20
metro, berriz, beste bi aldeetan.

Ezaugarriak
eta markak

Ondoan hormigoizko mugarri osagarria dago, bigarren mailako erpin
geodesiko bat zehazki.
Tailla hondoratuaren seinaleak dauzka hiru aldetan: erdikoan eta udal
mugarte lerroarekiko perpendikularrean U letra dauka (V motakoa), eta
S bat, gurutze batez bereizita; Usurbilera ematen duen aldean,
hegoaldean alegia, U bat, eta Donostiara begirakoan, iparraldea baita, S
bat.

Oharrak
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M5

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Mendizorrotz

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 575804; Y: 4794301; Z: 376

Kokapena

Mendizorrotzeko gailurretik Mugaluze errekarantz jaisten den aldapan,
aurretiko M4 mugarritik 50 metrora, harlangaitzezko murru batetik 1,50
metro hegoaldera, garo eta ote sail batean.

Nola iritsi

Bertara iristeko, M4-tik hego-ekialderantz jaistea komeni da, landarez
estalitako lurrean barrena, murru zahar baten aztarnei segituz
horretarako. Beste aukera bat Artikulatxiki bordara eta M6-ra iristen den
gurdibidetik gora jotzea da.

Ezaugarriak eta
markak

Mugarri landua, prisma errektangular formakoa, inguruko hareharrizko
bloke batean egina; goiko aldean 0,30 x 0,16 metro egiten ditu, eta 0,35
m inguru ateratzen da lurretik.
Seinaleak bakar-bakarrik ipar-ekialderantz, hots, Donostiarantz begirako
aldean dauzka: S eta S letrak, muturrak biribilduta dauzkan gurutze
latindar baten alde banatan.

Oharrak
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M6

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Artikulatxikiko borda

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 575858; Y: 4794293; Z: 358

Kokapena

Mendizorrotzeko gailurretik Mugaluze errekarantz jaisten den aldapan,
aurretiko M5 mugarritik 100 metrora. Polipasotik Artikulatxikiko
bordara doan gurdibidearen azpian dago, 10 metrora, bordatik hurbil,
harlangaitzezko murru batetik 1 metro hego-mendebaldera.

Nola iritsi

Ikatz jatetxetik –Polipaso izenarekin ere ezaguna– Artikulatxikiko
bordaraino jaisten den gurdibidea hartu behar da.

Ezaugarriak eta
markak

Oharrak

39

Mugarri landua, hareharrizkoa, prisma errektangular formakoa; harrigainak 0,70 x 0,20 metro egiten ditu, eta 0,55 metro inguru ateratzen da
lurretik. Gurutze bat dauka grabatuta Donostiara begirako aldean, eta
gurutze txikiago bat, berriz, harri-gainean bertan.
Ondoan, hormigoizko mugarri osagarria, geroago egina, lau angeluko
prisma formakoa, 0,25 metroko aldea eta 0,50 metro garaikoa, mugarri
nagusia baino baxuxeagoa horrenbestez. SS (Donostia) eta U (Usurbil)
letrak dauzka grabatuta, udalerri horietara begirako aldeetan. Goiko
aldean, banalerroaren norabidea adierazten duen lerro grabatua.

1939ko aktetan ez da hormigoizko mugarri osagarria aipatzen.
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M8

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Karkotako estrata

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 575936; Y: 4794281; Z: 314

Kokapena

Mendizorrotzeko gailurretik Mugaluze errekarantz jaisten den aldapan,
aurretik lokalizatutako M6 mugarritik 50 metrora. Mendizorrotzetik
Aintzi baserrira doan eta Karkotako estrata esaten zaion bide zaharreko
ezpondaren gainean dago doi, metalezko alanbre hesi baten ondoan.

Nola iritsi

Ikatz jatetxera, Polipaso ere deitura, iritsi baino metro gutxi batzuk
lehenago abiatzen da gurdibide zaharra, eta horretan behera jo behar
dugu, jada Usurbilgo lurretan dagoen eraikuntza baten parera heldu arte.

Ezaugarriak eta
markak

Mugarri landua, hareharrizkoa, prisma trapezoidal formakoa; harrigainak 0,45 x 0,15 metro egiten ditu, eta 0,30 metro inguru ateratzen da
lurretik. Donostiarantz etzan samartuta dago.
U eta S letrak dauzka grabatuta, horizontalean, kontrako aldeetan, hots,
udalerri horietara begiratzen dutenetan.

Oharrak

41

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

42

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M9

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Mugaluze

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 576069; Y: 4794260; Z: 237

Kokapena

Mendizorrotzeko gailurretik Mugaluze errekarantz jaisten den aldapan,
aurretiko M8 mugarritik 150 metrora eta hurrengo M10 mugarritik 100
metrora.

Nola iritsi

Bertara iristeko modurik bizkorren eta erosoena Artikulako autobide
gaineko mendi lepoa Igeldorekin lotzen duen hormigoizko errepidetik
abiatzen da. Artikula edo Mugaluzeko errekan gora joan behar da M10eraino, eta ondoren bide zahar batetik segitu ipar-mendebalderantz,
erreka eskuinean lagata.

Ezaugarriak eta
markak

Hareharri grisezko mugarria, prisma errektangular formakoa; aldeetako
batzuk oso baldarki daude landuta. Lurrean sartua eta hegoalderantz
baskulatu samartua, harri-gainak 0,30 x 0,25 metro egiten ditu, eta 0,45
metro inguru ateratzen da lurretik.
U bat eta S makurtu bat dauzka grabatuta, udalerri horietara begiratzen
duten aldeetan hain zuzen. Harri-gainak lerro bat dauka grabatuta,
angelu kamutsa eratzen duela, banalerroaren norabidea adierazteko.

Oharrak
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Lokalizazioaren
data

2019ko ekaina

Zenbakia

M10

Udal mugarteak:

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Mugaluzeko erreka edo Artikulaerreka

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 576098; Y: 4794273; Z: 219

Kokapena

Artikula edo Mugaluzeko errekaren ur korronteen ardatzean, autobide
gaineko Artikulako mendi lepoa Igeldorekin lotzen duen hormigoizko
errepidean 50 metro uretan gora.

Nola iritsi

Erraz iristeko modukoa da aipatu herri bide horretatik, alanbre hesi bat
gaindituta eta errekastoaren eskuin ertzetik gora eginez.
Hormigoizko mugarria, lau angeluko prisma formakoa, 0,24 metroko
aldekoa, eta lurretik 0,50 metro ateratzen dena.

Ezaugarriak eta
markak

Aurrekotik 0,30 metro eskasera, bada hareharrizko beste mugarri
irregular bat; harri-gainak 0,25 x 0,17 metro egiten ditu, baina lurretik
apenas egiten duen gora. Seguruenik 1939ko aktetan aipatzen duten
mugarri zaharraren hondarrak izango dira.
Bakar-bakarrik hormigoizko mugarrian ikusten ditugu letrak grabatuta, U
bat eta S bikoitz bat hain zuzen udalerri horietara begirako aldeetan.
Harri-gainean, udal mugarte lerroa adierazten duen lerro zuzen bat dago
grabatuta.

Oharrak

45

1939ko aktetan hareharrizko mugarri bat besterik ez dute aipatzen.
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M11

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Maskolaitz

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 578764; Y: 4793914; Z: 30

Kokapena

Latsaerreka eta Arpidegietako erreka deitutako amildegietako ur
korronteen ardatzen intersekzioan.

Nola iritsi

Erraz iritsiko gara Usurbildik Ibaetara doan eta iparraldeko igelaren
ugalketa-putzuaren ertzetik igarotzen den auzo errepidetik abiatzen den
bidezidor batetik zehar.
Ez da mugarri bat, baizik eta puntu teoriko bat, bat egiten duten erreka
bien ardatzen intersekzioan kokatua.

Ezaugarriak eta
markak

Alabaina, Usurbilgoa den ertzeko kantoian bada hormigoizko mugarri
zutabe bat, lau angeluko prisma formakoa, 0,12 metroko aldekoa, eta
oinarritik 0,80 metro garaikoa. Gaur egun zeharo makurtuta dago,
erortzeko puntuan. Egiaz, Usurbilgoa den finka partikularraren mugarri
bat da. Hormigoizko mugarriak JO (Javier Osinalde) inizialak dauzka
grabatuta aldeetako batean.

Oharrak
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M13

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - USURBIL

Izena

Barkaiztegi

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 579179; Y: 4793036; Z: 144

Kokapena

Gain zabal batean, Elorreko finka ixten duen hormigoizko murru
txikiaren kantoiaren ondoan, Usurbildik Donostiara Bidartetik zehar
doan auzo errepidetik 10 bat metro hegoaldera.

Nola iritsi

Auzo errepide aipatutik sarbide erraza du.
Hareharrizko mugarri txikia, ertz biribilduak dituena; harri-gainak 0,30
x 0,16 metro egiten ditu, eta 0,30 metro ateratzen da lurretik. Mugarriak
U bat eta S zeihar bat dauzka grabatuta udalerri horietara begirako
aldeetan, eta goiko aldean, berriz, angelu zuzenean grabatutako lerro bat
banalerroa adierazteko, 90ºko angelua Usurbilerantz zabalduta duela.

Ezaugarriak eta
markak

Udal mugarteko mugarriaren ondoan bada neurri handiagoko beste
mugarri partikular bat. Finkara begirako aldean 26 zenbakia dauka JL
inizialen gainean; horiek finka handi horren lehengo jabe Joakin
Lizasoainen erreferentzia dira. Harri-gainean, udal mugarteko
mugarrikoaren antzeko lerroa, finka Usurbilgo sailetan baitago osoosorik.
Gainera, badakigu gutxienez 2009 arte beste mugarri osagarri bat egon
zela udal mugarteko mugarriaren kontra-kontra.

Oharrak

49

Sarbideak zailtasunik ez badu ere, horrelako mugarriak sasiz estalita
egon ohi dira.
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3.2.- LASARTE-ORIAKO MUGA (1986 ARTE, HERNANIKO MUGA)
3.2.1.- Deskripzioa eta 2019ko egungo berrikuspena

Airetiko argazkia, Lasarte-Oria eta Usurbil arteko udal mugarte mugarriak adierazita; aurkituak horiz,
aurkitu gabeak zuriz

Hiri lerro bat da, 1,5 km luze baino gutxiagokoa, garapen industrial, komertzial eta urbanistikoak
nabarmen eragin diona. Tarte horrek jada joan den XX. mendearen hasieraz geroztik izan duen
eraldaketa handiaren eraginez, gaur egun ezin ditugu ezagutu garai batean Usurbil eta Hernani arteko
muga egiten zuten errekak, eta, horretaz gain, galdu edo desagertu egin dira banalerroa markatzen
zuten mugarri gehien-gehienak. Horrexegatik hain zuzen, iritzi diogu gaur egun tarte horretako muga
lehorretik doala oso-osorik, jakin badakigun arren duela mende bat baino gutxiago artean ere
Asteasuain erreka zela Usurbil eta Hernani arteko muga.
Hernani diogu eta ez Lasarte, zeren eta 1980ko hamarkadaren erdialdea arte Lasarte ez baitzen
udalerri izan. Ordurako Lasarteko gune historikoa hazita zegoen, harik eta Oriarekin hiri continuum
bat osatuz biek bat egin zuten arte; aldi berean, Lasarte argi eta garbi bereizi eta bananduta zegoen
Hernani eta Urnietako erdiguneetatik, udalerri horietan sartuta bazeuden ere Lasarteko lurrak. Hala,
1986an ofizialki fundatu zuten Lasarte-Oria udalerria, eta aurrerantzean Usurbilek, ekialdean
Hernani izan beharrean mugakide, Lasarte-Oria izango zuen. Izen konposatuak udalerria osatzen
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duten bi gune historikoak aipatzen ditu: Lasarte, Hernani eta Urnietako udal mugarteek bat egiten
zuten puntuan kokatutako auzoa baitzen, eta Oria, Urnieta eta Andoainena zena bera.
Mugaren abiapuntua hiru udal mugarteentzako, hots, Donostia, Usurbil eta Lasarte-Oriarentzako M1
mugarri komunak egon behar zuen zenbait mailatako biribilgunea da; Iberdrolaren Transformazio
Elektrikoko Estazioaren instalazioek hartzen duten partzelaren barnealdean segitzen du mugak, eta
behera egiten du hurrena, Donostiatik Bilborako trenaren plataforma zaharra, gaur egun bidegorri
bihurtua, zeharkatzeko. Estazio elektrikoaren sailetan eduki beharko genituzke, teorian behintzat, M3
eta M4 mugarriak, eta trenbidearen beste aldean, baratze inguru bat mugatzen duen itxituraren
ondoan, M5 beharko genuke. Ez dugu izan Iberdrolaren instalazioen partzelan sartzerik, baina jakin
badakigu teknikari batzuek aukera hori izan dutela eta mugarri horietakoren bat aurkitzen saiatu
direla, baina ez dute ezer aurkitu.
Puntu horretatik, mugak diagonalean zeharkatzen du Urbil merkataritza-gunera iristeko errepide
goratua eta, ondoren, garai batean golf zelaia izandako Atsobakar edo Asteasuain parketik zehar
igarotzen da biribilgune ñimiño bat dagoen puntu jakin bateraino –gaur desagertutako M8 mugarriak
behar lukeen tokiraino–; norabide aldaketa txiki bat egiten du bertan, eta zuzenean segitzen du
mendebalderantz, Michelin plantaren perimetroko hesiraino, hortxe dago eta M9 mugarria. Hortik
aurrera banalerroa Michelinen instalazioetan sartzen da, horiek zeharkatu eta, diagonala eginez,
Iturrarteko irlatxoaren eskuinaldetik doan Oria ibaiaren adarrera iristen da; irlatxoa bera Donostiako
Zubietarena da oso-osorik. Industriako instalazioaren barnealdean egon behar lukete M10 eta M11
mugarriek, baina zenbait ikerketa egin eta instalazioak berak bisitatu arren, ez dugu atarramentu onik
atera horretan, seguruenik aspaldi desagertuko zirelako bere aldeetan Usurbilen U eta Hernaniren H
letrak harro erakusten zituzten harri landuzko mugarriak.

1954ko ortoargazkia, Usurbil eta Lasarte-Oriaren (orduan Hernani) arteko udal mugarte lerroarekin; lerro
horretan seinalatu egin dira 1939ko aktak jasotako mugarriak
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M7 puntutik aurrera, antzina Asteasuaingo errekako uretan behera zihoan banalerroa –1939ko
aktetan Riberakoa edo golf zelaikoa esaten zioten erreka horri–, erreka ertzean zehar erlojuaren
orratzen norabidean bira bat egin ondoren Oria ibaira iritsi arte. Lehenago, baina, Donostia-Iruñea
trenaren, hots, Plazaolako trenaren bidea zeharkatzen zuen; trenbidea erreka gainetik igarotzen zen
lekuan, gurutzez eta inizialez markatu zituzten errekak mugatzen zituen bi udalerriak, eta zenbait
urte geroago, 1939an, Usurbil eta Hernaniko batzordeek M9 puntu gisa jaso zuten. Gaur egun, erreka
hori zeharo bideratuta eta lurperatuta dago zoritxarrez, eta metro bat bera ere ez dauka agerian.
Esan bezala, muga Oria ibaian amaitzen da, Lasarte, Usurbil eta Zubietako (Donostia) udal
mugarteentzat komuna den mugarriak adierazten duen moduan; mugarri hau Michelinen plantatik
kanpo dago jada, ibaiertzean. Banalerroaren tarte honetan dagoen mugarri bakarra da eta, jakin
badakigun arren jatorrizko kokapenetik aldenduxe birkokatu zutela, eta hormigoizkoa bada ere eta
neurri batean txikituta egon arren, oraindik mantentzen ditu zedarritzen dituen hiru udalerrien
inizialak: H, U eta SS.
Azalpen labur hau amaitzeko, aipatu behar da ezen, Lasarteko golf zelaian lehiaketak hasi ziren
bigarren hamarkadaren erdialdera arte, eta urte gutxi geroago Gipuzkoako lehen aerodromoa martxan
jarri zutenean geroago Michelinenak izango ziren sailetan, banalerro osoak, zehazki M1-etik M11
arte, baserri bakar baten sailekin egiten zuela muga Usurbilgo aldean, Asteasuainaundiko finkarekin
zehazki. Are gehiago, finka handi hartako sailek bat egiten zuten Usurbil eta Donostia arteko
mugarekin, tarte horretako M12-raino.
Azkenik, adierazi behar aipatuei “Lasarteko golf zelaia” eta “Lasarteko aerodromoa” esaten bazieten
ere herri horretatik hurbil zeudelako, nagusiki Usurbilgo lurretan zeudela.
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3.2.2.- 1889ko mugarriztatzea eta 1939ko azterketa
1889ko aktaren arabera, 10 ziren tarte horretan zeuden mugarriak, horietatik 6 hareharrizkoak, ohi
moduan, eta 4 kareharrizkoak, kontu ezohiko samarra inolaz ere. Akta aztertuta, azpimarratu
beharrekoa da jasotzen duen toponimo pila; horietako asko ezezagunak dira egun, eta Usurbilgo
toponimiako datu basean ere ez daude jasota: Gurutzegikoerreka, Muñarri, Arrobizar, (Teresategiko)
Arrobitxulo, (Teresategiko) Sagastibarrena, Luberria, Lurtxikia, Bidezarra, etab.
1939koan 12ra igo ziren puntu aztertuak, eta gaur egun (2019) mugarri bakarra aurkitu ahal izan da,
M12 hain justu, M9 puntuari dagokiokeen seinaleaz gain, gurutze grabatu bat baita Plazaolako tren
zaharrak “golf zelaiko erreka” gainetik zuen pasaguneko ahoaren goialdean.
Ondoren, udal mugarteko bi mugarri horien fitxa osoa ematen dugu:
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LASARTE-ORIA - USURBIL
Lokalizazioaren
data

2019ko ekaina

Zenbakia

M9

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

LASARTE-ORIA - USURBIL

Izena

Plazaolako trenbidea

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 579345; Y: 4791773; Z: 23

Kokapena

Urbil merkataritza-gunetik hegoaldera, biribilgunetik 50 metro ingurura.
Michelinen instalazioak inguratzen dituen hesiaren azpian, baina
instalazioen barnean.

Nola iritsi

Urbilgo biribilgunetik iristen da bertara, lurrezko tontortxo bat igaro eta
alanbre hesiraino jaitsita.

Ezaugarriak eta
markak

Oharrak

55

Ez da mugarri bat, baizik eta Plazaolako trenbideak Asteasuainaundiko
errekaren gainean –orduan “golf zelaiko erreka” eta Erriberako erreka ere
esaten zioten– zeukan estolda-zuloaren goialdean grabatutako seinale
posible bat.
Ez dakigu gaur egun markarik ba ote den. 1939ko aktaren arabera, 0,30 x
0,20 metroko gurutze grabatu bat da trenbidearen mendebaldeko ertzean
eta lauzaren mendebaldeko ertzaren erdialdean, eta U eta H letrak ere
grabatuta daude, gurutzearen alde banatan, kasuan kasuko iniziala
dagokion udal mugartearen aldean horietako bakoitza.
Michelinen instalazioetara sartu ahal izan bagara ere, ezinezkoa izan
zaigu inolako seinalerik den egiaztatzea, zuloa plantaren mailatik zenbait
metro gora dago eta.
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M12

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

LASARTE-ORIA - USURBIL - ZUBIETA (DONOSTIA)

Izena

Erribera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 578914; Y: 4791572; Z: 15

Kokapena

Oriaren eskuin ertzean, Iturrarteko uhartearen parean, ibaiertzetik bi
metro eskasera, kanaberadi batean, baratzea lantzeko tresnak eta
materialak gordetzeko eraikin txiki baten atzean.

Nola iritsi

Txikierditik Lasartera doan zuzengunearen eskuinean eta Michelinen
plantako sarrera nagusia baino lehentxeago diren baratze eta txabolarako
sarreratik bertatik iristen da bertara.

Ezaugarriak eta
markak

Hormigoizko mugarria, lau angeluko prisma formakoa, 0,14 metroko
aldekoa, eta lurretik 0,45 metro ateratzen dena. Goiko aldea hondatuta.
Hiru udalerri mugatzen dituela, mugarriak bere aldeetako hiruretan
dauzka letrak grabatuta, udalerri horietara begirakoetan alegia.
Usurbilen U letra, Hernaniri dagokion H letra (1986tik aurrera LasarteOria) eta Donostiaren parte den Zubietari dagozkion SS letrak.
Goiko aldean ez da lerro grabaturik ikusten, txikituta dagoelako.

Jatorrizko kokagunetik pixka bat mugituta birkokatu zuten.
Oharrak

57

Mugarri hau hurrengo zatiko, hots, Zubieta – Usurbil zatiko M1 mugarri
bera da.
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3.3.- ZUBIETAKO (DONOSTIA) MUGA
Zubietako mugarekikoetan sartu aurretik, sarrera txiki bat egin behar dugu herri horri buruz, duen
historia eta, ondorioz, dituen mugak kasu berezia dira eta Gipuzkoa osoan. Zubieta Oriaren beheibarrean dago, ibai horren ezkerreko ertzean, Abalotzeko ibaiadarra duela hegoaldean eta
Amidierreka mendebaldean. Hegoaldeko erdialdea mendi ingurua bada ere (Zubietamendi),
iparraldeko erdian Oriak Orion itsasoratu aurretik eratzen duen ibar zabal eta baserriz betea dugu.
Historikoki, hareazko alubioiz betetako sail horiek, nekazaritzarako lur onenak ematen zituzten
horiek, Zubietako komunitatearenak izan dira; komunitate hori Zubieta barruan eratutako auzo
etxeen sozietate edo batasuna zen, gutxienez XV. mendeaz geroztikoa, eta XIX. mendean
“Gipuzkoako zaharrenetakoak eta lehen biztanleetakoak” ziren hogeita bat oinetxe biltzen zituen.
Lehenbiziko hamalauak Donostiako jurisdikziokoak ziren, eta beste zazpiak Usurbilgokoak.

1954ko ortoargazkia, Zubieta lehen planoan ageri dena. Ezkerrean, Kalezar eta Usurbilgo herrigunea;
eskuinean, Lasarteko herrigunea, une horretan Hernani eta Urnietaren parte zena

Pablo Gorosabel historialariaren arabera, herri horretako biztanleen artean antzinatik izandako
desadostasunak izan ziren zatiketa horren sorburua. Hala, 1379an, Belmonte de Usurbil izeneko
hiribildua 1371n fundatu eta zortzi urtera, batzuek Donostiarekin egin zuten bat, bere borondatez, eta
Usurbilekin beste batzuek. Une horretatik aurrera Zubietak oso egoera juridiko berezia izango zuen,
bi hiribilduren foruaren mende geratzeagatik: etxeetatik bi heren Donostiako foruaren mende egongo
ziren, eta beste herena, berriz, Usurbilgoaren mende. 1862an, Zubietako lurretan nekazaritzan ari
ziren 35 baserri zeuden; horietatik 23 Donostiakoak ziren, eta beste 12ak Usurbilgoak.
Gaur egun ere Zubieta bi udal mugarteri dagokie, nahiz 1990eko hamarkadan Donostia eta Usurbilgo
udalek akordioa lortu zuten Zubietan beren arteko udal mugak finkatu ahal izatera begira.
59

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Hamarkada horren amaiera aldean egin zituzten Zubieta barnealdeko behin betiko mugatze eta
mugarriztatzea.

Airetiko argazkia, Usurbil eta Zubieta (Donostia) arteko udal mugarte mugarriak adierazita; aurkituak
horiz, aurkitu gabeak zuriz. MN1 deitua 1998ko mugatzean jarritako lehen mugarria da; M5 Orreagako
monasterioaren mugarria da

Beraz, Zubietako perimetroaz gain mugak barne lerro horretan zehar egin behar dituen metroak ere
kontuan hartuz gero, Usurbilen eta Donostiako Zubietaren arteko egungo lerroak 9 km pasa ditu
luze. Horietatik % 45 Oriaren ibarreko landa inguruan zehar doaz, eta Aizpurua eta Amidi baserrien
artean sekulako labirintoa osatzen dute, Usurbilenak diren Zubietako bost segmenturekin. Muga zati
honen beste % 55a Amidi errekak egiten du, iturburutik beretik urak Orian isurtzen dituen
punturaino ia-ia; eta, amaiera aldean, Baztarsaitxo izeneko muino bizkarreko isurialdeen
banalerroak eta Bizkaierreka deituaren goi-ibarrak. 5.569 metro horiek osatzen dute Usurbilgo
Urdaiaga auzoko Andatza mendiaren eta Donostiaren arteko muga, honen Zubietako barrendegian.
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3.3.1.- 1889 eta 1939ko azterketak eta 2019ko egungo azterketa
1889an jada lehen ahalegin bat izan zen Zubieta barneko mugak eta mugarriak ezartzeko. Beheko
planoan, Zubieta ia-ia osorik jotzen dute Donostiaren parteko barrendegi, baina bertan zehazten dira,
halaber, Pablo Gorosabelek 1862an aipatzen zituen etxeak bere lurrekin, Usurbilgo jurisdikziokoak
alegia (planoko legendak 11 baserri jasotzen ditu, eta 2 zenbakikoan bi etxe aipatzen ditu,
Alamandegizar eta Txakurtxulo, elkarri atxikiak direlako).

1939an ere entitate bakartzat hartzen dute Zubieta, oso-osorik Donostiarena den barrendegitzat
alegia. Horren ondorioz, perimetro osoa aztertu ondoren aktak eta landa koadernoak egin zituzten
udalerri mugakide guztiekin, hots, Usurbil, Hernani, Urnieta, Sorabilla (Andoain) eta Zizurkilekin.
Usurbil eta Zubieta (Donostia) arteko akta eta landa koadernoaren arabera, zati horri 7 mugarri
dagozkio, eta, ohi moduan, M1 eta M7 hiru udal mugarteren arteko mugarriak dira. M1 mugarria
(Hernani, Zubieta eta Usurbil), egiaz aurreko zatiko M13 mugarria ere badena, Oria ibaiaren
eskuineko ertzean aurkitu dugu, Michelinen plantaren aurreko erriberan, Iturrarteko uhartearen
parean. M7 mugarriak (Zubieta, Zizurkil, Usurbil), berriz, Bizkaierrekako amildegiaren hondoan
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egon beharko luke, Biribillondo eta Enutoko gainen artean, baina galdu egin da edo, behintzat, ez
dugu aurkitzerik izan, behin baino gehiagotan saiatu arren.
M2 mugarria Oria ibaiko eta Amidi errekako ur korronteen ardatzen arteko intersekziotzat jaso
zuten, eta M3, berriz, ez da aurkitua izan, aktaren arabera errekaren iturburuan behar bazuen ere
mendi publikoko 42 zk.ko mugarriaren ondoan lekuko osagarri gisa (egiaz 61 zenbakia legokioke
horri). Hareharri irregular bat besterik ez dugu aurkitu eta, gainera, nahiz kokapen egokian egon, ez
du inolako seinalerik edo mugarri osagarririk inguruan. Hareharrizko mugarri horiek, oinarri
karratuko piramide-enbor erregular baten formakoak direla gutxi gorabehera, eta goiko partean 0,20
metro inguruko aldea dutela eta 0,50 – 0,70 metro bitarteko garaiera, Onura Publikoko Irisasi mendia
mugatzen dute, eta mendi publikoaren barnealdera (Usurbil aldera) begirako aldean MP letrak
dauzkate kasuan-kasuan dagokien zenbakiaren gainean.
Hurrengo bi mugarriak, M4 eta M5, aurkitu ditugu, ez baina M6, aktaren arabera Bizkaierrekaren
goi-ibarrean, ertzean edo inguru hurbilean egon behar zuen eta. M4 hareharrizko mugarria da, prisma
errektangular formakoa, goiko aldean zizelez grabatutako gurutzea daukana; eta M5 Orreagako
kolegiataren mugarrietako bat da. Mugarri biek mendi publikoaren erreferentzia egiten duen
hareharrizko mugarri bana daukate alboan atxikirik, kasuan kasuko zenbakiarekin, 62a baita bata eta
64a bestea. Mugarri bi horiek ez dute Usurbilgo udalerriarekiko inolako erreferentzia zuzenik baina,
hala eta guztiz, udal mugarteko mugarritzat hartzen dira, goitik behera egokitzen zaizkiolako 1939ko
azterketa-aktan jasoari.
Udal mugarteko mugarritzat hartzen ez badira ere, ondoren erakusten ditugu mendi publikoko beste
bi mugarri, Usurbilen eta Donostiako Zubietaren arteko mugan daudelako besterik gabe.

Irisasiko 1.073.1 zk.ko Onura Publikoko Mendia mugatzen duten mugarriak, Gipuzkoako Foru
Aldundiarenak, Usurbilgo isurialdeen banalerroan kokatuak. Ezkerrekoa 59 zk.koa da, eta eskuinekoa 63
zk.koa
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3.3.2.- Donostia eta Usurbilgo udal mugarteen arteko Zubietako mugak

1990eko hamarkadan zehar jarritako mugarria

Lehenago jada aipatu dugun moduan, duela oso gutxi arte Usurbilgo eta Donostiako udal mugarteen
muga-lerroak oso zehaztasun falta eta konplexutasun administratibo handia erakusten zituen
Zubietako barnealdeari dagokionez. Mugako lerro garbirik ez izate horrek zailtasunak eragiten
zituen, gaindiezinak zenbaitetan, esate baterako hirigintzaren eta lurralde antolaketaren arloetan, hain
zuzen ere ezinezkoa zelako lur zati bakoitzaren gaineko jurisdikzioa zein udali zegokion zehaztea;
eta, bide horretatik, gatazka egoerak sortzen ziren, segurtasun juridikoaren kaltean gainera udal bien
jarduketetara begira.
Egoera hori gainditzeko, eta arazoa konpontzeko bidean adostasun batera iristeko erakutsi
borondatean oinarrituta, udal horiek erabaki zuten udal mugarteen Zubietako mugak finkatzea.
Horretarako, beharrezko mugatze prozedura administratiboa jarri zuten abian, udaletako osoko
bilkurek 1994ko abuztuaren 26an eta 1995eko apirilaren 11n hartu zituzten akordioen bitartez, eta
mugatze lanak egiteko batzordeak izendatu zituzten halaber. Alabaina, aurretiko lanak 1980ko
hamarkadan zehar abiatuak ziren jada.
Mugatze horretarako plano topografikoak, espedienteari atxikitako memoria eta Aranzadi Zientzia
Elkartearekiko elkarlanean egindako mugarriztatze lanak egiaztatu eta onartzera begira, 1999ko
maiatzaren 14an Zubietan bildu ziren udal biek izendatutako batzordeak eta Gipuzkoako Foru
Aldundiak izendatutako ordezkariak; auzoak eta ukitutako sailen jabe batzuk ere izan ziren ekitaldi
horretan. Egindako bilera horren akta Usurbilgo udal idazkariak egin zuen. Aktan proposatutako
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mugatze eta mugarriztatzea udal bietako osoko bilkurek onartu zituzten, aho batez kasu bietan,
1999ko maiatzaren 25ean Usurbilen, eta urte bereko ekainaren 2an Donostian.
Udal bien arteko akordioarekin, eta sentsibilitate historikoa eta, ahal zen neurrian, Zubietako auzoen
nahiak errespetaturik, udal mugarte lerro konplexu bat markatu zuten, hormigoizko 159 mugarri txiki
jarriz (mugarri nagusiak, osagarriak eta metalezko xaflaren bat ere kontatuta); hala, eta
banalerroarekin bat zetozen jabetza pribatuko beste mugarri batzuk gehituta, 164 dira udal
mugartekotzat jo ditzakegun mugarriak.

Mugarri handi edo nagusiak, hormigoi grisezkoak, 70 x 25 x 25 cm-koak, Z/U eta Z/D-SS legendak
dauzkatela kontrako aldeetan, Usurbilen eta Donostiaren arteko Zubietako egungo muga markatzeko
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Goian, 65 x 19 x 19 cm-ko bi mugarri osagarri, inskripziorik gabe (ez aldeetan ez goiko piramidean); behean,
altzairuzko plaka grabatua, Alamandegizar baserriko eskantzuko harlanduan josia

Zubietako azalera osoan, Usurbilgo udal mugartean sartu zen zatia askoz txikiagoa da Donostiakoan
sartu zena baino. Bost segmentu edo irlatxo dira, neurri desberdinekoak. Bost horietatik bi
handienek Oria ibaiarekin eta, beraz, Usurbilgo beste zatiarekin egiten dute muga, halako
jarraitutasun bat emanez herriari. Beste hiru segmentuak Donostiako udal mugartearen barneko
barrendegi txikiak dira; hau da, Donostiako udalerriko lurrez erabat inguratutako irlatxoak.
Ondoren, labur zehaztuko dugu Zubieta barnean Usurbilenak diren bost segmentu edo barrendegi
horietako bakoitza:
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Zubietako ortoargazkia, Usurbilena den lehen segmentua adierazita. Gorriz, mugarriak dauden lekuak.

1 Z/U barrendegia
Santiago elizatik hego-mendebaldera kokatua. Guztira 667.773 metro koadro dituela, mugatzean
behin betiko Usurbilen parte geratutako azalera handieneko segmentua da. Barnean hartzen ditu
1862an Gorosabelek Usurbilgotzat aipatzen zituen baserri gehienak eta horiei dagozkien lursail
guztiak edo gehientsuenak, hala nola Lizarraga, Lertxundi, Zuasti, Etxeberri, Etxetxo, Irurubietazar
eta Amidibekoa. Etxe eta villa berri samar batzuk ere badira eremu horretan. Segmentuak Oria ibaia
du muga ipar-ekialdean; alde horretatik jarraitutasuna ematen dio Usurbilgo udalerriari eta,
horrenbestez, ez da benetan barrendegi bat. Hegoaldean, segmentua Gainaundiko tontorreraino
iristen da.
Segmentua definitzeko mugarriak MN1etik (lehen mugarri nagusia) MN96 (96. mugarri nagusia)
mugarrirainokoak izan ziren, inguruan zenbait mugarri lagungarri (ML) tartekatuta, udal mugarte
lerroarekin bat zetozen jabetza pribatuko mugarri batzuez gain. Mugatzea eta ondorengo
mugarriztatzea MN1 mugarritik hasi zen, Santuenetik Zubietarako errepideak Amidi errekaren
gainean daukan zubiaren ondoan baitago, zubi horren ondoko murruaren gainean. Eta MN96
mugarriak eman zion amaiera, Oriaren ibaiertzean eta Donostiakoa den Aliri baserriaren finkarekiko
mugan.
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2 Z/U barrendegia
Santiago elizatik ipar-mendebaldera dago, 57.450 metro koadro dauzka gutxi gorabehera, eta eremu
horretan Barrenetxegoikoa eta Barrenetxeazpikoa, Txakurtxulo eta Alamandegizar baserriak hartzen
ditu, horiei lehendik dagozkien sailekin. Orain arte Donostiako baserri batzuei zegozkien beste finka
batzuk ere hartzen ditu, egun zerrategi bihurtutako Aizpuruko errota zaharra esaterako. Aurreko
segmentuak bezala, honek ere Oria ibaia du muga iparraldean, eta jarraitutasuna ematen dio
Usurbilgo udalerriari; horrenbestez, hau ere ez da benetan barrendegi bat. Sektore honetako
mugarriztatzea MN97-rekin hasi eta MN122-rekin amaitzen da.

Zubietako ortoargazkia, Usurbilenak diren Zubieta 2, 3, 4 eta 5 segmentuak adierazita
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3 Z/U barrendegia
Santiago elizatik hegoaldera, 9.750 metro koadroko azalera hartzen du. Barrendegi honek Barazar
baserria, Gure Ametsa villa-etxea eta beste zenbait sail hartzen ditu. Gaur egun barrendegi honetan
dira, halaber, duela gutxi eraikitako etxebizitza-eraikin batzuk, pilotaleku berriaren parte bat, eta
pilotalekuaren eta Santiagoko elizaren artean kokatutako plaza osoa. Sektore honetako
mugarriztatzea MN124rekin hasi eta MN135ekin amaitzen da.
4 Z/U barrendegia
Santiago elizatik hego/hego-ekialdera, 31.160 metro koadroko azalera hartzen du gutxi gorabehera.
Bere perimetroaren barnean hartzen ditu Goikoetxea baserri zaharraren aztarnak. Baserri horretako
finkaren zati bat hartuz Zubietako Lanbide Ikastetxea (IEFPS Usurbil GLHBI) eraiki zuten;
ikastetxea, egun, Usurbilen dago oso-osorik. Sektoreko mugarriztatzea MN136rekin hasi eta
MN159rekin amaitzen da.
5 Z/U barrendegia
Azken barrendegi ñimiño honek, bere 150
metro koadro eskaseko eremuan, Santiago
elizaren ekialdeko erdialdea hartzen du, ez
besterik. Zubietako alde biek eliza propioa
eduki nahi zuten eta, azkenean, erabaki zuten
parrokia gutxi gorabehera nabe nagusiko
gailurretik banatzea, Apaizetxea eta kanpai
horma Donostiako udalerrian lagata. Era
berean, tenpluak aurrealdeko fatxadan dauzkan
bi ateetatik bat Usurbilena da, eta
Donostiarena bestea.

Santiago elizaren fatxada nagusia

Ondoren, udal mugarteko mugarrien fitxa osoak ematen ditugu. Dena den, ez ditugu azalduko
Zubieta barnealdea zedarritzen duten hormigoizko mugarri berrien fitxak, horiek guztiak, moldeatu
bitartez eginak direla, berdinak direlako.

68

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

ZUBIETA (DONOSTIA) - USURBIL

Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M1

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

LASARTE-ORIA - USURBIL - ZUBIETA (DONOSTIA)

Izena

Erribera

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 578914; Y: 4791572; Z: 15

Kokapena

Oriaren eskuin ertzean, Iturrarteko uhartearen parean, ibaiertzetik bi
metro eskasera, kanaberadi batean, baratzea lantzeko tresnak eta
materialak gordetzeko eraikin txiki baten atzean.

Nola iritsi

Txikierditik Lasartera doan zuzengunearen eskuinean eta Michelinen
plantako sarrera nagusia baino lehentxeago dauden baratzeetarako eta
txabolarako sarreratik bertatik iristen da bertara.

Ezaugarriak eta
markak

Hormigoizko mugarria, lau angeluko prisma formakoa, 0,14 metroko
aldekoa, eta lurretik 0,45 metro ateratzen dena. Goiko aldea hondatuta.
Hiru udalerri mugatzen dituela, mugarriak bere aldeetako hiruretan
dauzka letrak grabatuta, udalerri horietara begirakoetan alegia.
Usurbilen U letra, Hernaniri dagokion H letra (1986tik aurrera LasarteOria) eta Donostiaren parte den Zubietari dagozkion SS letrak.
Goiko aldean ez da lerro grabaturik ikusten, txikituta dagoelako.

Oharrak
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Jatorrizko kokagunetik mugitu samartuta birkokatu zuten.
Mugarri hau aurreko Lasarte – Usurbil tarteko M12 mugarri bera da.
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Lokalizazioaren
data

2019ko ekaina

Zenbakia

M4

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZUBIETA (DONOSTIA) - USURBIL

Izena

Juanasoro

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 576210; Y: 4788808; Z: 380

Kokapena

Andatzako gailur eta gurutzetik ekialdera, Andatzako gailurra inguratzen
duen eraztun nagusiko pistaren ekialdeko ertzean eratutako goragune
txiki baten tontorrean, pista horren eta Donejakue bidearen Gipuzkoa
barnealdeko adarretako baten trazaduraren arteko bidegurutzetik hurbil.

Nola iritsi

Horretara iristeko, Biribillondoko gainetik hasita –horretara igotzen baita
Zubietako Artzabaletatxiki baserritik gora egiten duen hormigoizko pista–
Donejakue bideko balizak segitu behar dira, eraztuneko pistara iritsi arte
edo, bestela, Puelaberri baserritik, Urdaiagako San Esteban auzotik
abiatuta.
Mugarri landua, hareharrizkoa, prisma errektangular formakoa, 0,45 x
0,17 metrokoa; lurretik 0,70 metro ateratzen da gora. Goiko aldean
gurutzea dauka zizelez landua.

Ezaugarriak eta
markak

Oharrak
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Hego aldean atxikita, eta lekuko gisa, bada oinarri karratuko piramideenbor forma samarreko hareharrizko mugarri bat, 0,20 metroko aldekoa
goiko aldean, eta 0,50 metro garaikoa. Onura Publikoko Mendia
mugatzen duten mugarrietako bat da; horregatik, mendi publikoaren
barnealdera (Usurbilera) begirako aldean MP letrak dauzka 62
zenbakiaren gainean, eta goialdean, berriz, banalerroaren norabidea
adierazten duten angelu zuzenean jarritako bi segmentu.
Mugarri nagusiak ez du Usurbilgo udalerriarekiko inolako erreferentzia
zuzenik baina, hala eta guztiz, udal mugarteko mugarritzat hartzen da,
1939ko azterketa-aktan jasotako bera delako.
Usurbilera begirako aldean, batzuek gurutze greziar baten arrasto
grabatuak ikusi izan dituzte. Baina erreferentzia dokumentalik batere
gabe, ezin dugu horrelakorik ziurtatu.
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data
Zenbakia

M5

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZUBIETA (DONOSTIA) - USURBIL

Izena

Baztarsaitxo (Juanasoro)

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 576549; Y: 4788783; Z: 330

Kokapena

Baztarsaitxoko muino bizkarrak eta Biribillondoko gainak eratzen duten
mendi lepo zabalean, Biribillondoko irrati-igorgailutik Andatzako
gainetara igotzen den pistaren ezkerraldeari itsatsita, finka mugatzen duen
alanbre hesiaren mendebaldeko erpinetik metro pare batera.

Nola iritsi

Biribillondoko gainera, bertan baitago igorgailua, Zubietako
Artzabaletatxiki baserritik igotzen da, hormigoizko zorua duen bide
zabalean barrena.

Ezaugarriak eta
markak

Oharrak
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Orreagako kolegiataren mugarrietako bat da. Hareharrizko mugarri
landua da, prisma errektangular formakoa, oso higatua. Goiko aldean 0,30
x 0,15 metro egiten ditu, eta 0,40 metro ateratzen da lurretik. Irisasirantz
begirako aldean gurutze greziar baten tailla du sakon, abade-makuluaren
burua duela apaingarri, monasterioaren ikurra osatzearren. Burualdean,
angelu zuzena eratzen duten bi lerro grabatu, banalerroaren norabidea
adierazteko. Usurbili dagokion segmentua 90ºko angelu zuzena da.
Hego-mendebaldeko aldearen ondoan, eta lekuko gisa, bada oinarri
karratuko piramide-enbor erregular baten forma samarreko hareharrizko
mugarri bat, 0,20 metroko aldekoa goiko aldean, eta 0,50 metro garaikoa.
Onura Publikoko Mendia mugatzen duten mugarrietako bat da;
horregatik, mendi publikoaren barnealdera (Usurbilera) begirako aldean
MP letrak dauzka 64 zenbakiaren gainean, eta goialdean, berriz,
Orreagako kolegiataren mugarriaren marka bera dauka, banalerroaren
norabidea adierazten duten angelu zuzenean jarritako bi segmentu alegia.
Orreagako kolegiataren mugarriak ez du Usurbilgo udalerriarekiko
inolako erreferentzia zuzenik baina, hala eta guztiz, udal mugarteko
mugarritzat hartzen da, 1939ko azterketa-aktan aipatzen den bera delako.
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3.4.- ZIZURKILGO MUGA

Airetiko argazkia, Usurbil eta Zizurkil arteko udal mugarte mugarriak adierazita; aurkituak horiz, aurkitu
gabeak zuriz. M9, M12 eta M14 Orreagako kolegiataren mugarriak dira

Zizurkilgo mugak 2,5 km inguru mendi lur hartzen ditu Andatzako tontorretik hegoaldera, radiata
edo insignis pinuzko plantazioek estalitako basa lurrarekin, amildegi eta azaleratze puntualetako
bertako espezieekin eta zuhaitzik gabeko partzeletako otadi zabalekin batera. Lerroak muinoetan
gora eta behera egiten du etengabe, Enuto, Mugarriluze eta Ondabardi igarotzen baititu, eta azken
partean Ziortzako mendi lepoaren alde bietan sortzen diren erreka batzuen bide ardatzari segitzen
dio, hiru udalerrirentzat, Zizurkil, Aia eta Usurbilentzat, komuna den mugarriraino iritsi arte. Hala,
mugaren bi heren lehorrekoak dira, eta azken herena erreka batzuek osatzen dute.
Tartearen ezaugarrietako bat dugu ezen gaur egun indarrean daudela jotzen diren aktetan,
1939koetan, 20 mugarte mugarri aipatzen direla, guzti-guztiek C (Zizurkil) eta U (Usurbil) letrak
dituztela udalerri horietara begirako aldeetan. Alabaina, gure landa lanean egiaztatu ahal izan dugu
mugarri horietako bat bera ere ez dagoela egun, hiru udal mugarterentzat komuna den eta Ziortzako
mendi lepoaren azpian dagoen M1 mugarria izan ezik, horrek agerian ditu eta C, A eta U letrak.
Baina tarte honen ezaugarri nagusia zera dugu, hasi eta buka bat datorrela, goitik behera, Orreagako
Santa Maria kolegiatak Goi Erdi Aroaz geroztik XIX. mendearen erdialdera arte Andatza mendian
eduki eta administratu zituen lurren hegoaldeko mugarekin. Horrenbestez, tarte hauxe dugu
dokumentazio gehien sortu duena, nahiz XIV. mendeko lehen dokumentazio horrek Orreagako
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kolegiataren lurrak zedarritzeko mugarriak baino aipatu ez, Usurbilgo udalerriko mugarte mugarrien
batere aipamenik gabe alegia. Paradoxikoa bada ere, Orreagako kolegiataren mugarri horiek, hots,
zedarritzen dituzten lurren kanpoalderantz (Zizurkilerantz) begirako aldean gurutze landua eta monje
makuluaren burua dituzten horiek, atzeko aldean (Usurbilerantz begirakoan), goiko eskuineko
laurdenean zentraturik, U landua erakusten dute, Usurbilgo udalerria identifikatzen duen letra alegia
(seguruenik XIX. mendearen bigarren erdialdean grabatuak izango dira, desamortizazio legeen
indarrez Orreagako kapituluak Irisasiren jabetza galdu zuenean). Hori dela eta, bai guk geuk bai arlo
honetan eskumena duen administrazioak mugarte mugarritzat har ditzakegu Orreagako kolegiataren
hiru mugarri horiek (Enuto, Mugarriluze eta Ondabardibiribil).

Orreagako kolegiataren mugarria, alde batean gurutze landua eta makulu-burua eta atzealdean, berriz,
Usurbilen U landua dituena

Orreagak Usurbilen zeuzkan sail guztiak estatuaren administraziora igaro zirenean behin betiko
(1860ko hamarkada), hemeretzigarren mendeko azken hamarkadan Irisasi Mendia Antolatzeko
Proiektua egin zuten, mendia mugatzeko agintzearekin batera; lan hori 1891ko azaroan hasi eta
1893ko maiatzean amaitu zuten, “arazorik gabe”. Estatuaren mendiko perimetro osoan zehar
jarritako mugarri horietako asko, MP (mendi publikoa) 66tik 82ra arte zehazki, Usurbil – Zizurkil
mugako lerroan daude. Horregatik, zehatz esanda mugarri horiek ez badira ere mugartekotzat hartu
behar (ez dute Usurbilekin lotzeko inolako inizial edo identifikaziorik, MP letrak eta dagokien
zenbakia baizik; eta gainera ez daude 1939ko aktetan jasota), aipatu egingo ditugu banalerroan
bertan daudelako, Orreagako kolegiataren mugarrien ondoan gainera horietako batzuk, edo
mugarteko mugarriari atxikita.
Gauzak horrela, ez dirudien arren azken azterketa ofizialak eta 1939ko aktak oso fidagarriak direnik,
esan dezakegu ezen, gaur egun, zati menditsu hori ongi mugatuta dagoela, bai mugarri
aniztasunagatik bai dagoen dokumentazio oparoarengatik. Hala ere, ezin esan mugatze hori
akasgabe mantendu denik, hori pentsa bagenezakeen ere, zeren eta aktak aipatzen dituen eta egun
ageri ez diren mugarteko mugarriez gain, desagertu egin baitira estatuak jarritako MP mugarrietako
batzuk, eta beharbada baita Enutoko tontorrean bertan zegoen Orreagako kolegiataren mugarri
zaharra ere. Horregatik, 2019ko urtearen amaiera aldean GFAren Mendietako Zuzendaritza
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Nagusiak, Irisasi mendia mugatzen duten mugarriak atzera berrikusi ondoren, birjarri egin ditu
galdutakoak, hormigoi zurizko mugarri berriak ipiniz haiei zegokien tokian.
Tarte honen beste berezitasunetako bat dugu gaur egun indarrean direla jotzen den aktetan,
1939koetan alegia, mugarri segidak erlojuko orratzen kontrako norabidean segitzen duela muga,
erlojuko orratzen norabidean egiten zuten lehenagoko beste tarte batzuetan ez bezala. Hori ez da,
baina, 1889ko azterketaren kasua, orduan erlojuko orratzen norabidean egin baitzuten, Enuto
ingurutik Ziortzako mendi leporantz abiatuta.
3.4.1.- 1742ko eta 1889ko mugarriztatzeak
Orreagako dokumentuak alde batera utzita, tarte honi buruz dauzkagun lehen datuak 1742ko
mugarriztatze aktan daude jasota.
Zizurkilgo idazkari Migel Antonio San Millanek idatzitako dokumentu horren arabera, 1742ko
ekainaren 6an Zizurkilgo alkate Andres Agirrek Zizurkilgo hiribilduko auzo batzuei hots egin zien,
kontzejuaren jurisdikzioko mugarteko mugarriak jarri edo aztertzeko. Usurbilgo auzo eta Orreagaren
mendi administratzaile Jose Beldarrain bertan zela eta oniritzia eman zuela, urte horretako
“maiatzeko mugarriketako hogeigarren mugarria lurretik atera” eta berriro jarri zuten, “toki
berean, baina lehen baino gorago, argiago ikus ahal izan dadin”. Ondoren, azterketarekin jarraitu
eta, dokumentuak dioskunez, beste 11 mugarri aztertu zituzten Ziortzaren eta Zubieta eta Usurbilgo
mugaren artean, 12 beraz guztira.
Hurrengo dokumentu erreferentzia 1889ko urriaren 28ko mugarriztatze aktak ematen digu;
Usurbilgo mugako beste tarteak bereiz eta segidan jaso zituen hurrena akta horrek. Aktaren arabera,
Usurbil eta Zizurkil arteko mugako puntu “Ziortza” izeneko parajean elkartu ziren herri bietako
mugatze eta mugarriztatze batzordeak. Bakar-bakarrik 7 mugarri aztertu zituzten, “hareharrizkoak
eta gurutzea eta lekukoa” zituztenak, Zizurkilgo jurisdikzioa eta Usurbilgo jurisdikzioko eta
estatuaren jabetzako Irisasi izeneko mendia bereiztekoak. Aztertze lanak Enutotik hasirik, aztertu
zituzten hurrengo mugarriak honakoak izan ziren: Enuto Azpiko-erreka, Mugarriluze,
Ondardibiribil, Ondardizingira, Ziortza eta Matxilparagoiena.
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3.4.2.- 1939ko azterketa eta 2019ko egungo azterketa
Lehenago jada adierazi dugun moduan, 1939ko aktak, tarte honi buruzkoak, 20 mugarte mugarri
jasotzen ditu, guzti-guztiek C (Zizurkil) eta U (Usurbil) letrak dituztela udalerri horietara begirako
aldeetan. Alabaina, gure landa lanean egiaztatu ahal izan dugu mugarri horietako bat bera ere ez
dagoela egun, hiru udal mugarterentzat komuna den eta Ziortzako mendi lepoaren azpian dagoen M1
mugarria izan ezik, horrek agerian ditu eta C, A eta U letrak. Hala eta guztiz ere, ondoren labur
azalduko dugu Zizurkil eta Usurbil arteko mugaren trazatua, 2019ko udaberrian ikusi dugun bezala,
mugarri guztiak adierazita, bai mugarte mugarri jotzen ditugunak, bai bidean topatu ditugun eta
Onura Publikoko Mendia zedarritzen dutenak.
Muga edo mugarte lerroa Bizkaierrekaren sakan hondotik abiatzen da; aipatua urak Oriara isurtzen
dituen Abalotz errekaren adarra da. Hantxe behar luke hiru udal mugarte (Zizurkil, Donostiako
Zubieta eta Usurbil) bereizten dituen mugarria, baina aurkitu ahal izan dugun bakarra Onura
Publikoko Mendia zedarritzen duen 66 zk.ko mugarri handia da, beste txikiago batekin batera.

Irisasiko Onura Publikoko Mendiko mugarriak, Gipuzkoako Foru Aldundiarenak, 66 zk.koa ezkerrean eta 68
zk.koa eskuinean

Puntu hartatik, banalerroak gora egiten du, zuzen, tartean angelu txiki bat egiten duela, Enutoko
tontorreraino, eta handik zuzenean abiatzen da beste aldeko isurialdean behera, hurrengo errekaraino,
bertan dago eta, zuhaitz baten enborraren atzean erdi ezkutuan, mendi publikoko MP71 mugarria.
Lehenago, Enutoko gailur zabalean, mendi publikoko 69 zk.ko mugarria dago (MG69), ez baina
Orreagako kolegiatarena, XIV. mendeko lehen dokumentu batean edo, geroago, Irisasi Mendia
Antolatzeko Proiektuko mugarrietaren deskripzioan jada aipatua bera. Era berean, ipar-ekialdeko
isurialdean MP68 mugarria aurkitu da, eta mendebaldeko mazelaren barreneko aldean MP70
mugarria Orreagako kolegiataren beste mugarri batekin batera; azken honek, ezezaguna zen duela
urtebete arte, gurutzeaz eta makulu-buruaz gain, atzealdeko goiko eskuineko laurdenean grabatuta
dauka Usurbili dagokion U letra. Seguruenik, ikusirik atzeko aldean U letra daukaten Orreagako
kolegiataren beste bi mugarriak segidako hiru gain edo muino bizkarren tontorretan daudela, pentsa
genezake honakoa izan daitekeela Enutoko tontorrean falta den Orreagako kolegiataren mugarria,
baina uste edo iritzi logiko horretatik harago gaur egun ez dugu beste inolako daturik. Honaino
deskribatutako banalerro zatia oinez igarotzeko modukoa da, landaretzak ixten ez duen bitartean
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behintzat, Gipuzkoako Ehiza eta Arrantza Federazioak Zizurkilgo aldean daukan finkako hesi
alanbredun eta elektrifikatuarekin egiten duelako muga.

Onura Publikoko Mendiko mugarriak; ezkerrean, 69 zk.koa, Enutoko aldaparen goreneko aldean kokatua, eta
eskuinean 71 zk.koa

Berriro ere, banalerroak gorantz egiten du, zuzen, Mugarriluze izeneko gainerantz, ondoren
beherantz abiatzearren, zuzenean halaber, hurrengo errekaraino, hor behar luke eta mendi publikoko
73 zk.ko mugarriak (MP73); falta da ordea, edo, behintzat, ez dugu aurkitu. Goian, banalerroan, sasi
eta ote artean erdi lurperatuta dago gure herrian den mugarri multzo agian interesgarriena. Mendi
publikoko 72 zk.ko (MP72) mugarria da, atzealdean Usurbilen U letra grabatua daukan Orreagako
kolegiataren bigarren mugarri gurutze eta makuludunarekin eta aipatu bi hauek baino handiagoa den
hareharrizko beste mugarri osagarri batekin batera.

Onura Publikoko Mendiko mugarriak; ezkerrean, 74 zk.koa, eta eskuinean 75 zk.koa

Hirugarren aldiz segidan, Ondabardi gaineko iparraldeko mazelan zehar lerro zuzena eginez
tontorreraino bertaraino iristen da muga, eta horretatik berriro ere jaisten da, ekialderantz nabarmen,
Txerribizkar izeneko muino bizkartxoan behera, Ondabardiko Zingira izeneko eremura iritsi arte.
Paraje hori Ziortzako mendi lepotik hegoaldera sortzen diren bi errekak bat egiten duten lekuan
sortzen da. Ondabardibiribilgo gailur zuhaizdun zabalean, Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen
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74 zk.ko mugarriaren ondoan, Orreagako kolegiataren mugarrietako bat dago, gurutzearekin eta
makuluarekin, Usurbilen U letra grabatua duela atzealdean. Era berean, Ondabardiko ekialdeko
malda luzearen erdi parean, alanbre hesi arantzadun zaharraren ondoan aurkitu dugu mendi
publikoko 75 zk.ko mugarria.
Banalerroak errekarekin bat egiten duen puntuan, ezker ertzean, metro pare bat barnealderantz, 76
zk.koa dago, eta errekan gora joanda, errekasto batzuen arteko zabaldi istingatsu txiki moduko
batean, 77 zk.koa.

Onura Publikoko Mendiko mugarriak; ezkerrean 76 zk.koa, eta eskuinean 77 zk.koa

Puntu horretatik aurrera, banalerroak errekaren bideari segitzen dio Ziortzako mendi lepo
zabaleraino; mendi lepo hori ezinbesteko pasabidea zen antzina, eta jende askok erabiltzen zuen
kostaldetik Ernioko mendigunetik zehar Gipuzkoa barnealderantz heltzeko. Dokumentazioaren
arabera, bidegurutze horretan Orreagako kolegiataren beste mugarri bat egon zen Erdi Aroaz
geroztik, gurutze eta makulu-buru landuekin, aipatuen antzekoa alegia, eta horretaz gain mendi
publikoko 78 zk.koa ere bertan behar genuke; ez dugu, baina, ez bata ez bestea aurkitu.
Banalerroaren azken zatiak ere erreka baten bideari segitzen dio, Ziortzatik ipar-mendebaldera
dagoen sakanean barrena doan Iralar edo Ziortzako erreka deituarenari alegia, ezen
Logaratzukoarekin bat egin ondoren bat-batean jaisten baita Aiako San Pedro errekaraino, Oriaren
itsasadarrean isuri arte Orioko herrigunearen parean, ibaia itsasoratu baino lehentxeago. Erreka
horren ertzean aurkitu dugu Onura Publikoko Mendiaren 79 zk.ko mugarria, udal mugarteko M2
mugarritzat har dezakegunari atxikita, eta metro batzuk errekan behera, berriz, hiru udal mugarteren,
hots, Zizurkil, Aia eta Usurbilen arteko M1 mugarria, tarte oso honetan zehar Zizurkili dagokion C
letra daukan bakarra. Horren ondoan, mendi publikoko 80 zk.ko mugarria dago.
Ondoren, udal mugarteko mugarri jotakoen, eta ez besteen, fitxa osoak ematen ditugu.
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ZIZURKIL - USURBIL

Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M1

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZIZURKIL – AIA - USURBIL

Izena

Iragorri

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574637; Y: 4788185; Z: 366

Kokapena

Ziortzako mendi lepoko mendebaldeko sakanean barrena doan Iralar
errekaren ezker ertzean, ertzetik bi metrora.

Nola iritsi

Andatza mendia inguratzen duen pista nagusitik iristen da,
Logaratzuko mendi lepotik 250 metrora eta Ziortzakoa baino 500
metro lehenago dagoen adarra hartuta. Adarra errekaraino bertaraino
jaisten da, zubitxo batetik zehar zeharkatzen du, eta Aiako lurretan
sartzen da.

Ezaugarriak eta
markak

Oharrak
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Mugarri landu txikia, hareharrizkoa, prisma errektangular formakoa,
0,35 x 0,30 metrokoa goiko aldean; lurretik 0,40 metro ateratzen da
gora. Hiru udal mugarteri dagokien mugarria izaki, goiko aldean
zizelez dauzka grabatuta puntu batean bat egiten duten hiru lerro, gutxi
gorabehera adieraztearren mugarrian bat egiten duten hiru mugarte
lerroren norabideak. C (Zizurkil), A (Aia) eta U (Usurbil) letrak
dauzka grabatuta, udalerri horietako bakoitzera begirako aldean.
Ekialdeko aldean atxikita, bada oinarri karratuko piramide-enbor
forma samarreko hareharrizko mugarri bat, 0,20 metroko aldekoa
goiko aldean, eta 0,80 metro garaikoa. Onura Publikoko Mendia
mugatzen duten mugarrietako bat da; horregatik, mendi publikoaren
barnealdera (Usurbilera) begirako aldean MP letrak dauzka 80
zenbakiaren gainean, eta goialdean, berriz, lerro zuzen bat.
Mugarri hau hurrengo zatiko, hots, Aia – Usurbil zatiko M4 mugarri
bera da.
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M2

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZIZURKIL - USURBIL

Izena

Iragorri

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574802; Y: 4788173; Z: 384

Kokapena

Ziortzako mendi lepoko mendebaldeko sakanean barrena doan Iralar
errekaren ezker ertzean, hiru udal mugartetarako M1 mugarritik 120
metro errekan gora. Plataforma horizontal txiki batean dago, bi
errekaren elkargunearen ondoan.

Nola iritsi

M1 mugarrira iritsi eta gero, uretan gora segitu behar da, ezkerraldetik
doan bidezidor batetik; tarte batzuetan ez da ondoegi bereizten bidea.

Ezaugarriak eta
markak

Kareharri naturalezko mugarri txikia, kolorez zurixka eta forma
irregularragatik nabarmentzen dena. Neurtzen dugun aldearen arabera,
0,28 eta 0,35 metro bitartean ateratzen da lurretik gora, eta 0,20 metro
egiten ditu alde zabalean, eta 0,15 estuan. Alboetan ez dauka inolako
letrarik, lerro ildo arin markatu bat baino ez goiko plano inklinatuan,
mugarte lerroaren norabidea adierazteko. Erreken elkargunearen
ondoan dagoela, banalerroa bi horietatik zeinetatik doan adierazten
digu.
Ondoan du Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen 79 zk.ko
mugarria; horri zati bat falta zaio goiko aldean. Bien artean lekuko
gisako beste mugarri txiki bat dago, lauza inklinatu forman, lurretik
0,20 metro baino ateratzen ez dena bera; horrek, erdialdean diaklasa
bertikal moduko bat daukan arren, ez du inolako seinalerik.

Oharrak
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Lokalizazioaren data
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2019ko ekaina
Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Zenbakia

M9

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZIZURKIL - USURBIL

Izena

Ondabardibiribil

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 575799; Y: 4787802; Z: 452.

Kokapena

Ondabardibiribileko (Ondabardi) muinoko tontor zabaleko punturik
garaienean bertan, sail garbi samar batean eta alanbre hesi zahar batetik
hurbil.

Nola iritsi

Ondabardi gainera iristeko, muinoaren eta Andatza mendiko hegoaldeko
mazelaren ondoan dagoen mendi lepotik joan behar dugu; mendi lepora,
berriz, Andatza mendia inguratzen duen pista nagusitik helduko gara.
Behin iritsita, 150 bat metro segitu behar dugu Ondabardiko gaina
hegoaldetik inguratzen duen bigarren mailako pistan barrena, eta hurrena
ezkerrerantz hartuko dugu bidezidor ez oso ageriko batean sartzeko;
azken honek, ezponda gainditu eta alanbre hesi zaharrera hurbildu
ondoren, Txerribizkar izeneko muino bizkar luzea zeharkatzen du,
gailurreraino.

Ezaugarriak eta
markak

Orreagako kolegiataren mugarri bat da, udal mugarteko mugarri gisa
berrerabilia. Mugarri landua da, hareharrizkoa, prisma errektangular
zuzen formakoa; harri-gainak 0,40 x 0,15 metro egiten ditu, eta 0,60
metro inguru ateratzen da lurretik. Usurbilen kontrako aldean, Zizurkilera
begirakoan, gurutze latindarra dauka grabatuta, abade-makuluaren
buruarekin Orreagaren ikurra osatzen duela. Kontrako aldean (Usurbilera
begirakoan), gurutze latindarraren profila dauka taillatuta, goiko
eskuineko laurdenaren erdian grabatutako Usurbilen U letrarekin batera.
Mendebaldeko albo aldearen ondoan, bada oinarri karratuko piramideenbor baten forma samarreko hareharrizko mugarri bat, 0,20 metroko
aldekoa goiko aldean, eta 0,50 metro garaikoa. Onura Publikoko Mendia
zedarritzen duten mugarrietako bat da; horregatik, mendi publikoaren
barnealdera (Usurbilera) begirako aldean MP letrak dauzka 74
zenbakiaren gainean. Ekialdean, urrunduxea, hirugarren mugarri bat
dago.

Oharrak
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Lokalizazioaren
data

2019ko ekaina

Zenbakia

M12

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZIZURKIL - USURBIL

Izena

Mugarriluze

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 576027; Y: 4788259; Z: 376.

Kokapena

Mugarriluzeko muino bizkarraren hegoaldeko muturrean, Etumetako
errekaren eta Ondabardi errekaren artean eratutako gaintxoan, Andatza
mendia inguratzen duen pista nagusitik 200 bat metrora, malda aldaketa
handiaren hasieran.

Nola iritsi

Mugarriluzeko mugarrira, hobeto esanda, mugarrietara iristeko, Andatza
mendia inguratzen duen pista nagusiak muino parean egiten duen
bihurgunetik abiatu behar dugu. Traza zaharra hartu behar da, otadi artean
muino bizkarreko isurialdeen banalerroa beste alderaino zeharkatzen
duena.
Lurrean sartutako hiru mugarriz osatu multzoa; lerro suerte batean daude jarrita,
erdikoa atzeratuxe eta baskulatuxe dagoela Usurbilgo udalerrirantz.

Ezaugarriak eta
markak

Banalerroaren tarte honetako beste bi mugarriren kasuan bezala, lerrokadurako
erdiko mugarria Orreagako kolegiataren mugarrietako bat da, mugarteko
mugarri gisa berrerabilia. Mugarri landua da, hareharrizkoa, prisma
errektangular zuzen formakoa; harri-gainak 0,40 x 0,15 metro egiten ditu, eta
0,55 metro ateratzen da lurretik. Usurbilen kontrako aldean, Zizurkilera
begirakoan, gurutze latindarra dauka taillatuta, abade-makuluaren buruarekin
Orreagaren ikurra osatzen duela. Kontrako aldean (Usurbileranzkoan) Usurbili
dagokion U letra dauka, goiko eskuineko laurdenaren erdian.
Usurbildik begira ezkerrean, eta lekuko gisa, mugarri bat du atxikita,
hareharrizko harlandu prismatiko batez egina, lurretik 0,75 metro atera eta
besteen artean nabarmentzen dena bera. Goiko aldea alakatuta dauka, eta zati bat
puskatuta. Eskuinean, Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen 72 zk.ko
mugarria du.

Oharrak
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M14

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZIZURKIL - USURBIL

Izena

Enuto

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 576158; Y: 4788293; Z: 329.

Kokapena

Enutoko gainaren mendebaldeko mazelaren beheko aldean, Gipuzkoako
Ehiza eta Arrantza Federazioak hesituta daukan finkan sartzeko atetik
15 bat metro beherago, alanbre hesitik metro eskasera, baina
barnealdean.

Nola iritsi

Andatza mendia inguratzen duen pista nagusiak Enuto parean egiten
duen bihurgunetik iristen da bertara. Puntu horretan, gailurra inguratuz
Ehiza eta Arrantza Federazioaren finka itxira doan pista hartu behar da.
Ate parean gaudela, mazelan behera egin behar dugu, alanbrezko
itxituraren ondotik, mugarri parera iritsi arte, bide zahar baten lubakitik
metro pare bat inguru gora baitago.

Ezaugarriak eta
markak

Orreagako kolegiataren mugarri bat da, udal mugarteko mugarri gisa
berrerabilia. Mugarri landua da, hareharrizkoa, prisma errektangular
formakoa; harri-gainak 0,35 x 0,16 metro egiten ditu, eta 0,50 metro
ateratzen da lurretik. Usurbilen kontrako aldean, Zizurkilera begirakoan,
gurutze latindarra dauka taillatuta, abade-makuluaren buruarekin
Orreagaren ikurra osatzen duela. Kontrako aldean (Usurbileranzkoan)
Usurbili dagokion U letra dauka, goiko eskuineko laurdenaren erdian.
Mendebaldeko aldean atxikirik, berriz, hareharrizko mugarri bat, Onura
Publikoko Mendia zedarritzen duen 70 zk.koa.

Oharrak
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Mugarri hau lan honetan zehar egindako landako irteeretan zehar
aurkitu da lehen aldiz.
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3.5.- AIAKO MUGA
3.5.1.- Mugaren deskripzioa

Airetiko argazkia, Aia eta Usurbil arteko udal mugarteko lerroko mugarriekin:
aurkituak horiz, aurkitu gabeak zuriz

Usurbil eta Aia arteko mugak 4 km baino gehiago ditu luze, Irisasi mendiaren mendebaldeko lur
menditsuetan zehar. Zizurkil Oriorekin lotzen duen banalerro horren ezaugarri nagusia, zalantzarik
gabe, zera dugu, hartzen duen luzeraren % 98an muga naturalak dituela, esaterako Ziortza edo Iralar
erreka, Logaratzukoa eta Olaberrieta edo Ardunbekoa. Azken horrek 2 km baino gehiago egiten ditu,
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burrunba batean beherantz, trenbideko zubiaren oinean Oria ibaiarekin bat egiten duen arte. Lerroak
lehorretik egiten duen tarte bakarra Logaratzuko mendi lepo edo parajearen inguruan dago, Oriorantz
segitzeko bidegurutze garrantzitsu den horretan alegia, baina 100 metro luze egitera ere ez da iristen.
Jakina, mugako tarte honetan aurkitutako lau mugarrietatik hiru paraje aipatu horren inguruko eremu
txiki batean daude.
Tartearen beste ezaugarri garrantzitsu bat dugu oso-osorik bat egiten duela, Zizurkilekiko aurreko
tarteak bezala, Orreagako kolegiatak Andatza mendian eduki eta administratu zituen eta XIX.
mendean estatuaren eskuetara igaro ziren sailen mendebaldeko mugarekin. Horrenbestez, XIX.
mendearen amaiera aldean estatuaren mendiko perimetro osoan zehar jarri ziren mugarri horietako
batzuk muga-lerroan bertan jarri ziren, udal mugarte mugarrien ondoan gainera batzuk (zehazki 80
zk.kotik 89 zk.kora arte). Horregatik, zehatz esanda mugarri horiek ez badira ere mugartekotzat hartu
behar (ez dute Usurbilekin lotzeko inolako inizial edo identifikaziorik, MP letrak eta dagokien
zenbakia baizik; eta gainera ez daude 1939ko aktetan jasota), aipatu egingo ditugu banalerroan
bertan daudelako.
Bere aldeetan gurutze formako tailla bikainak dauzkaten mugarriei dagokienez –Orreagako Santa
Maria kolegiataren jabetzaren lekukotasunak dira–, gure eskuetan dagoen dokumentazioak ez digu
esaten banalerroaren tarte honetan jarri zirenik, eta geuk egindako landa lanean ere ez dugu
horrelakorik aurkitu.
3.5.2.- 1889ko mugarriztatzea, 1939ko azterketa eta 2019ko egungo berrikuspena
Orreagako dokumentuak alde batera utzirik, tarte honi buruz ditugun lehenbiziko datuak Jose
Mendizabalek, Usurbilgo udal idazkariak, 1889ko azaroaren 4an emandako dokumentuan jasoak
dira, horretan egiaztatzen baita azterketa-akta bat badela.
Hurrena dio ezen “Logaratzu izeneko parajean elkartu zirela, 1889ko urriaren hogeita hamarrean,
Usurbilgo eta Aiako udalek izendatutako batzordeak, udalerri bien arteko banalerroa markatzen
duten mugarriak aztertu edo berritzeko, joan den abuztuaren hogeita hamarreko errege dekretua
betetzearren”.
Aia eta Usurbil arteko jurisdikzioa bereizten duten 4 mugarri aztertu ziren. Lehen mugarritzat Iralar
edo Ziortzako errekan dagoena hartu zuten, beste bi zeuden Logaratzu inguruan, eta laugarren
mugarri bat ba ote den iradoki, benetan argitzeke eta haren kokapena zehazteke ordea.
1889ko aktan, mugarrietaren deskripzioa erlojuaren orratzen norabidean egiten da, Iralar-Logaratzu
ingurutik abiatuta Olaberrietako errekak bere urak Orian isurtzen dituen lekuraino. Alabaina, gaur
egun indarrean direla jotzen den aktetan, 1939koetan, mugarrien numerazioa alderantziz egiten da,
erlojuaren orratzen kontrako norabidean alegia.
Beraz, Olaberrietako behealdetik hasita, lehen-lehenik M1 mugarria izango genuke, Aia, Orio eta
Usurbil arteko udal mugarteko mugarria, oraingoz aurkitu gabea. Aktaren arabera, harrizko mugarri
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bat da, Bilbo – Donostia trenbidearen (Euskotren) hegoaldeko ertzeko lubetaren oinean kokatua,
trenbideak erreka-ahoaren gainean daukan zubiaren erdigune geometrikotik 9 metrora. Udal
mugarteko mugarria ez dugu aurkitu, bai ordea Onura Publikoko Mendiko 89 zk.koa, beste kasuetan
gertatzen den moduan haren aldamenean behar lukeena.

Irisasiko Onura Publikoko Mendiko mugarria, 89 zk.koa, Olaberrietan, eta zenbakia erakusten duen aldearen
xehetasuna

1939ko aktaren arabera, udal mugarteko lerroak Olaberrietako errekako uretan gora egiten du, honen
Logaratzu inguruko iturbururaino, eta bertan dira beste bi mugarri, M2 deitua mendi lepoan bertan,
langa ondoan, eta M3, 20 bat metro mendebaldera, Logaratzuko errekaren iturburutik gertu. Horiek
biak aurkitu ahal izan dira, M4 bezalaxe. Laugarren eta azken mugarria, aktaren arabera tartea
mugarritzen duen laugarrena alegia, Zizurkil, Aia eta Usurbilgo udal mugarteentzat komuna den
mugarria da.
Dena den, egindako landa lanak aukera eman digu tarte honetan bosgarren mugarri bat
identifikatzeko; horri M3A identifikazioa eman diogu. Bai euria etengabe eta gogotik bota zuelako,
horrek eragotzi egingo baitzien aztertze lana behar bezala egitea –bitan eten behar izan zituzten
aztertze lanak–, bai batzorde bi horien zorroztasun faltagatik, kontua da M3 mugarritik ia-ia 100
metro hegoaldera kokatutako beste mugarri horrek kontrako aldeetan erakusten dituela mugatzen
dituen udalerrien inizialak, Usurbilen U eta Aiaren A letrak alegia. Geroagoko kalkulu batzuen
argitan, esan dezakegu azken mugarri hori genukeela 1989ko azterketan aipatzen den bigarrena;
orduan, gure M2 mugarria izango litzateke lau mugarri baino jaso ez zituen akta hartan jaso gabea.
Ondoren, tarte honetako udal mugarteko mugarrien fitxa osoak ematen ditugu:

AIA - USURBIL
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Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M2

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

AIA - USURBIL

Izena

Logaratzu (Loatzo)

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574344; Y: 4788580; Z: 365

Kokapena

Andatza menditik ipar-mendebalderantz abiatzen den gailurreriak
egiten duen mendi lepoan. Andatza mendia inguratzen duen pista
nagusitik abiatuta Aiatik zehar igaroz Oriorantz doan bidearen
eskuinean, bidea ixten duen langaren parean, alanbre arantzadunezko
hesi baten oinean.

Nola iritsi

Txokoalde auzoko guarda-etxe zaharretik Andatza mendira iristeko
pista nagusitik zehar Ziortzako mendi leporantz igota.
Hareharri grisezko mugarria, lau angeluko prisma formakoa; 0,25
metroko aldea du goiko aldean, eta 0,35 metro inguru ateratzen da
lurretik gora.

Ezaugarriak eta
markak

A (Aia) eta U (Usurbil) letrak dauzka grabatuta udalerri horietara
begirako kontrako aldeetan. Harri-gainak bi lerro-segmentu dauzka
grabatuta, banalerroaren norabidea adierazten duen angelu kamutsa
eratzen dutela. Usurbili dagokiona angelu nagusia da.
Mugarritik hurbil badago Onura Publikoko Mendia mugatzen duen
hormigoizko beste mugarri bat. Usurbilera begirako aldean MP letrak
dauzka 72 zenbakiaren gainean, eta lerro zuzen bat goiko planoan
grabatuta.

Oharrak
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Bigarren mugarri hau ez dago lurrean sartuta, eta gainera dagokion
zenbakia ez da 72a (Zizurkilgo mugan, Mugarriluzen, dagoenari
dagokio zenbaki hori), 84a baizik.

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Lokalizazioaren data
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Zenbakia

M3

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

AIA - USURBIL

Izena

Logaratzu (Loatzo)

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574329; Y: 4788565; Z: 363

Kokapena

Logaratzuko mendi lepotik 20 bat metrora, mendi lepotik hegomendebaldera sortzen den errekaren ezkerreko aldean, hesitik metro eta
erdira.

Nola iritsi

M2-tik iritsiko gara bertara, Aiarako bidean 15 bat metro eginez eta,
ondoren, ezkerrera jaitsiz baso sail batean barrena, errekaraino iritsi
arte.
Hareharrizko mugarri txikia, lau angeluko prisma formakoa, ertzak oso
biribilduta dituena; 0,25 metroko aldea du goiko aldean, eta 0,30 metro
inguru ateratzen da lurretik gora.

Ezaugarriak eta
markak

A (Aia) eta U (Usurbil) letrak dauzka grabatuta udalerri horietara
begirako kontrako aldeetan. Harri-gainak bi lerro-segmentu dauzka
grabatuta, banalerroaren norabidea adierazten duen angelu kamutsa
eratzen dutela. Usurbili dagokiona angelu nagusia da.
Mugarriaren aldamenean badago Onura Publikoko Mendia mugatzen
duen hormigoizko beste mugarri bat. Usurbilera begirako aldean MP
letrak dauzka 83 zenbakiaren gainean, eta udal mugarteko
mugarriarenaren antzeko lerro eten bat.

Oharrak
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Lokalizazioaren
data

2019ko ekaina

Zenbakia

M3A

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

AIA - USURBIL

Izena

Logaratzu (Loatzo)

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574273; Y: 4788424; Z: 360

Kokapena

Logaratzuko mendi lepotik 100 bat metrora, mendi lepotik hegomendebaldera sortzen den errekaren eskuineko aldean, hesitik bi
metrora.

Nola iritsi

M3-tik uretan behera segitu behar da.
Hareharrizko mugarri txikia, lau angeluko prisma formakoa, ertzak
biribilduta dituena; 0,25 metroko aldea du goiko aldean, eta 0,30 metro
inguru ateratzen da lurretik gora.

Ezaugarriak eta
markak

A (Aia) eta U (Usurbil) letrak dauzka grabatuta udalerri horietara
begirako kontrako aldeetan. Goiko aldean, puntu batean bat egiten duten
hiru lerro, nahiz horietako hirugarrena, Aiarantz begirakoa, ezin den
hartu banalerroaren norabidea adierazteko lerrotzat.
Mugarriaren ondo-ondoan badago Onura Publikoko Mendia mugatzen
duen hormigoizko beste mugarri bat. Usurbilera begirako aldean MP
letrak dauzka 82 zenbakiaren gainean, eta mugaren norabidea adierazten
duen lerro zuzen bat.

Oharrak

99

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

100

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Lokalizazioaren data

2019ko ekaina

Zenbakia

M4

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ZIZURKIL – AIA - USURBIL

Izena

Iragorri

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574637; Y: 4788185; Z: 366

Kokapena

Ziortzako mendi lepoko mendebaldeko sakanean barrena doan Iralar
errekaren ezker ertzean, ertzetik bi metrora.

Nola iritsi

Andatza mendia inguratzen duen pista nagusitik iristen da, Logaratzuko
mendi lepotik 250 metrora eta Ziortzakoa baino 500 metro lehenago
dagoen adarra hartuta. Adarra errekaraino bertaraino jaisten da, zubitxo
batetik zehar zeharkatzen du, eta Aiako lurretan sartzen da.

Ezaugarriak eta
markak

Oharrak
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Mugarri landu txikia, hareharrizkoa, prisma errektangular formakoa,
0,35 x 0,30 metrokoa goiko aldean; lurretik 0,40 metro ateratzen da
gora. Hiru udal mugarteri dagokien mugarria izaki, goiko aldean zizelez
dauzka grabatuta puntu batean bat egiten duten hiru lerro, gutxi
gorabehera adieraztearren mugarrian bat egiten duten hiru mugarte
lerroen norabideak. C (Zizurkil), A (Aia) eta U (Usurbil) letrak dauzka
grabatuta, udalerri horietako bakoitzera begirako aldean.
Ekialdeko aldean atxikita, bada oinarri karratuko piramide-enbor forma
samarreko hareharrizko mugarri bat, 0,20 metroko aldekoa goiko
aldean, eta 0,80 metro garaikoa. Onura Publikoko Mendia mugatzen
duten mugarrietako bat da; horregatik, mendi publikoaren barnealdera
(Usurbilera) begirako aldean MP letrak dauzka 80 zenbakiaren gainean,
eta goialdean, berriz, lerro zuzen bat.

Mugarri hau aurreko tarteko (Zizurkil – Usurbil) M1 mugarri bera da.

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

102

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

3.6.- ORIOKO MUGA
3.6.1.- Deskripzioa eta 2019ko egungo berrikuspena

Airetiko argazkia, Orio eta Usurbil arteko udal mugarteko lerroko mugarriekin:
aurkituak horiz, aurkitu gabeak zuriz

Usurbilek dituen 28 km-tik gorako mugetan, Orioko mugari 3,5 km pasatxo dagozkio, iparmendebaldean zehazki, Itzao eta Aginagako ibaiertzetan. Luzera horren parte nagusia, osoa ia-ia,
urez osatuta dago, 3 km-tik gora hartzen baititu, % 86,8 zehazki. Muga-lerroak azken zatian baino ez
du hegoaldeko mazelan gora egiten, Txosnagaña izeneko tontorreraino hain justu. Guztira apenas
diren 500 metro lur, baina desnibela bai, aipagarria da. Alabaina, oraindik badiren mugarri guztiak
azken zati horretan daude.
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Muga Olaberrietan hasten da, izen bereko errekak Oriarekin bat egiten duen puntuan; hortxe behar
luke M1 mugarriak. Aurreko Usurbil – Aia tartean aipatu bezala, hiru udal mugarteri dagokien
mugarri hori ezin izan dugu aurkitu, bai ordea mendi publikoa mugatzen duen 89 zk.ko mugarria,
aldamenean zukeena. Udal mugarte lerroak Oriaren itsasadarraren ezkerretik segitzen du, Itzaoko
lurrak mugatzen dituen 1 km luze baino gehiagoko pezoian barrena; bertan behar zuketen,
erregularki banatuta, harri landuzko M2, M3 eta M4 mugarriek. Paraje eder horietan barrena ibili
bagara ere, ez dugu bat bera ere aurkitu, ezta Usurbilgo Udalak 1980ko hamarkadaren amaiera
aldean jarri omen zuen hormigoizko mugarria ere. Lehen parte honetan, aipatu behar da ezen
mugarte lerroak ez diola itsasadarraren ibilguaren erdiko ardatzari segitzen, hori izan ohi den arren
ohikoena; hori beharrean, Usurbilgo ertzera hurbiltzen da, eta alderdi horretan muga uretatik doala
iritzi badiogu ere, lurretik behar luke.
M4-tik aurrera lerroak Oria ibaia zeharkatu eta, uretan gora, Sariakola errekaren ardatzari segitzen
dio, ondoren Koskolloko errekan gora jarraitzeko. Hasieran, kostako N-634 errepidearen ondoan
behar luke M5 mugarriak, baina hori ere ez dugu lokalizatzerik izan; seguruenik aspaldi galduko zen,
aipatu errepide horren trazatua zabaldu zutenean. Hurrengo bi mugarriak, M6 eta M7, ez dira lurrean
sartutako harri landuak, baizik eta Sariakola errekaren gainetik igarotzeko erabiltzen zuten harlauza
errektangular bat Gaztelu baserriaren parean, eta Sariakolako harlanduzko presa zaharraren
hegoaldeko paramentutik hamar metrora dagoen harrizko zubiaren erdigune geometrikoa. Igarobidea
eta harrizko zubia aurkitu ditugu, bai, baina pasarelako gaineko harlauza, O eta U letrak grabatuta
zeuzkana, 1983ko uholdeak eramango zuen, itxura, eta zubiaren goiko zoladura ere aldatuta dago.
Hurrengo bi mugarriak, M8 eta M9, ezin izan ditugu aurkitu, hainbat ahalegin egin baditugu ere.
Horietako lehenak Koskollo errekak Sariakolakoarekin bat egiten duen puntutik gertu behar luke,
Tellegindegi baserriaren lurretan, eta bigarrenak, berriz, Koskolloko erreka sortzen den iturburutik
metro batzuk gora, Eguzkitza baserriaren sailetan. Hurrengo hiru mugarriak, M10, M11 eta M12,
aurkitu ahal izan ditugu, eta baita Orio, Donostia eta Usurbili dagokien hiru udal mugarteetarako
M13 mugarria ere; azken hau lehen zatiko M1 mugarri bera da.
Azkenik, adierazi ezen, Tontortxikiko megalitoguneko azken tumuluaren ondoan badela beste
mugarri bat –udal mugarteko mugarria zalantzarik gabe, O eta U letrak baitauzka grabatuta–, 1939ko
aktetan jaso gabea. Guk M11A izena eman diogu, eta oso-osorik jaso dugu dagokion fitxa. Alabaina,
M11 eta M12 mugarrien arteko mugarte lerroa mugarri horiek berak lotzen dituen lerro zuzena da;
beraz, M11A mugarria, zuzen horretatik iparraldera dagoenez, Orioko lurretan dago.
3.6.2.- 1889ko mugarriztatzea eta 1939ko azterketa
Jose Mendizabalek, Usurbilgo Udaleko idazkariak, 1889ko azaroaren 14an eman zuen
dokumentuaren bitartez ziurtatu zuen bere idazkaritzan bazela, izan zela, Usurbil eta Orioko udal
mugarteen arteko banalerroko mugarriak berriztatzearen akta original bat, 1889ko urriaren 29ko
datakoa.
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Dokumentuak jasotzen duenaren itzulpena honakoa dugu: “Irumugata izeneko lekuan elkartu ziren,
herri bien arteko banalerroa baita, Igeldo mendian eta “Benta" izeneko baserritik hurbil kokatua.
Eta abuztuaren 30eko Errege Dekretuan aurreikusia betez, berritu egin zituzten herri edo udal
mugarte bien arteko banalerroko mugarriak, ondoren zehazten den moduan”.
Mugarrietaren deskripzioa erlojuaren orratzen kontrako norabidean egin zuten, Txosnagaña ingurutik
abiatu eta Oriaraino jaitsiz. Dokumentuan harrizko 7 mugarri aztertu zituzten, O eta U inizialak
zituztenak guztiak udalerri horietara begirako aldeetan; adierazten dituzten distantzien arabera,
1939ko aktan aipatzen diren M8-tik M13-ra bitarteko mugarriak dirateke, M11A bera ere barne.
Gainera, aktak adierazten du ezen Gazteluko errekan uretan behera zortzigarren mugarria jarri zutela,
Oriaren itsasadarreko bestaldeko ertzean, erreka ahoaren parean. Toki horretatik amaieraraino, Itzao
ingururaino, mugatzeke laga zuten, bakoitzaren datu eta aurrekariak azterturik mugarria geroago jarri
ahal izatera begira; izan ere, batzordeak ez zetozen bat mugarria jarri beharreko lekuaren inguruan.
Ikusten dugunez, 1939rako beste hiru mugarri jarrita zeuzkaten jada, Olaberrietako M1 mugarria
barne.
ITZAO
XVI. mendearen hasieratik XIX. mendearen hasiera arte, Itzao eta Usaterrekako lurrak auzi gogorren
gai izan ziren Orioko eta Usurbilgo kontzejuen artean. Andatza eta Iria mendiaren behealdeko istinga
eta ihitegi lurrak ziren, Orreagako monasterioaren jabetzakoak, Usurbilen jurisdikziopekoak.
Alabaina, oriotarrek arrantzako nasak jartzen zituzten Itzaon, argudiatuz ezen hiribilduaren
fundazioaz geroztik zutela pribilegio hori, eta zenbait erregek ere aitortua zietela gainera pribilegioa.
Hala monasterioa nola kontzejua etengabeko kexan aritu ziren, harik eta 1748an Valladoliden egin
epaiketan erabaki zuten arte lur horiek Oriorenak zirela “ur handienetan itsasoak hartzen duen
eremuraino”, horrela izan zelako XVI. mendeaz geroztik. Orreaga ados geratu ez zelarik, Oriorekiko
auzia zabaldu zen atzera, harik eta 1808an erabaki zuten arte Itzaoko lurrak Orio eta Orreaga artean
banatu behar zirela. Ondorioz, gaur egun banalerroa ez doa ur korronteen erdiko ardatzetik, hori
izaten bada ere ohikoa, baizik eta ezkerreko ertzetik bertatik, Itzaoko aldetik.
Hasiera batean lur horietan
ezin zen inolako luberritzerik
egin, baina XIX. mendearen
hasieran Usurbil luberritzen
hasi zen, Orioren kaltean,
padurak lehortuz eta zanpiura
bat (lezoi bat) eraikiz, marea
gora zenean itsasoko ur gazia
soro
lurretan
sartzea
eragoztearren.

ORIO - USURBIL
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Lokalizazioaren data

2019ko urtarrila

Zenbakia

M6

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ORIO - USURBIL

Izena

Gaztelu

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 573445; Y: 4792698; Z: 45

Kokapena

Sariakolako errekaren gainean, Gaztelu baserriaren azpian justu,
baserriaren ekialdeko kantoitik 70 metrora.

Nola iritsi

Gaztelu baserriaren atzealdean dagoen langatik iristen da, bide zahar
batean barrena errekaraino jaitsita.

Ezaugarriak eta
markak

Ez da mugarri bat, baizik eta harlauza errektangular bat, Sariakolako
errekaren gainetik igarotzeko pasarela gisa erabilia. Gaztelutik
errekaren eskuin aldetik Sariakolako industrialderaino jaisten zen
bide zaharraren parte zen pasarela. 1983ko uholdeak harlauza
eraman zuen. Gurutze bat eta O eta U letrak zeuzkan grabatuta.

Oharrak
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Lokalizazioaren data

2019ko urtarrila

Zenbakia

M7

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ORIO - USURBIL

Izena

Koskollo

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 573424; Y: 4792794; Z: 76

Kokapena

Orioko Etxaiz baserria Usurbilgo Gaztelu baserriarekin lotzen
duen bide zorudunean, Sariakola errekaren gaineko harrizko
zubian, Sariakolako presako hegoaldeko paramentutik 10
metrora.

Nola iritsi

Aipatu bidean barrena, bai Gaztelu baserritik bai Etxaizetik
abiatuta.

Ezaugarriak eta
markak

Ez da mugarri bat, baizik eta korronte konstanteko Sariakolako
erreka gaineko bidean dagoen harrizko zubiaren erdigune
geometrikoa. 1939ko aktak ez du inolako marka edo seinalerik
denik adierazten.

Oharrak
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Lokalizazioaren data

2018ko abendua

Zenbakia

M10

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ORIO - USURBIL

Izena

Eguzkitza

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574046; Y: 4793774; Z: 305

Kokapena

Txosnagaña edo Tontortxiki gainetik behera doan hegoaldeko
mazelan. Alanbre hesiaren ondoan dago, M11 mugarritik 70
metrora eta hori baino beherago.

Nola iritsi

M11 mugarritik alanbre hesiari beherantz segituz, edo Oriotik
Igeldorako goiko errepidean abiatzen den beheko pistatik 20 bat
metro igoz.
Mugarria, hareharrizko ortostato formakoa; goiko aldean 0,30
metro zabal x 0,20 metro lodi egiten ditu, eta 0,70 metro inguru
ateratzen da lurretik gora.

Ezaugarriak eta
markak

Ipar-mendebaldera begirako aldean, goiko erdian Orioren O letra
dauka grabatuta; hego-ekialdera begirakoan, goiko erdian
Usurbilen U letra, eta beste U berdin bat goiko ezkerreko
angeluan. Goialdean, gurutze forman landutako ildo bat, erdian
zuloa daukana eta adar bertikalean luzatua.

Oharrak

110

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

111

Usurbilgo mugarriak eta Andatzako errotarri-harrobiak

Lokalizazioaren data

2018ko abendua

Zenbakia

M11

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ORIO - USURBIL

Izena

Eguzkitza

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574078; Y: 4793835; Z: 332

Kokapena

Txosnagaña edo Tontortxiki gainetik hego-mendebalderantz behera
doan mazelan. Alanbre hesiaren eta altzifre heskaiaren ondoan
dago, lurrean sartuta, Tontortxiki II tumulutik 50 metro hegoaldera.

Nola iritsi

Tontortxikiko megalitogunerako sarbidea Oriotik Igeldorako
errepidean dago, Lusarbeko atsedengunetik 120 metrora Igeldoko
norabidean. Tontortxiki II tumuluaren parean hegoalderantz biratu
behar dugu, eta zelaia zeharkatu, alanbre arantzadunezko hesira eta
altzifre heskaira iritsi arte.
Mugarri landua, prisma trapezoidal formakoa, inguruko hareharri
grisez egina; goiko aldean 0,45 x 0,30 metro egiten ditu, eta 0,70 m
inguru ateratzen da lurretik.

Ezaugarriak
eta markak

Ipar-mendebaldera begirako aldean, goiko erdian Orioren O letra
dauka grabatuta; hego-ekialdera begirakoan, goiko erdian,
Usurbilen U letra, letraren ezkerreko adarraren gaineko ohiko
belarri edo isats horizontalarekin. Goiko planoan, gurutze forman
landutako ildo bat dauka.

Oharrak
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Lokalizazioaren data

2018ko abendua

Zenbakia

M11A

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ORIO - USURBIL

Izena

Tontortxiki

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574181; Y: 4793909; Z: 354

Kokapena

Txosnagaña izeneko gainean, Tontortxikiko megalitogunean.
Murru zahar bateko harrien artean txertatuta dago, Tontortxiki I
tumulua baino lehentxeago.

Nola iritsi

Tontortxikiko megalitogunerako sarbidea Oriotik Igeldorako
errepidean dago, Lusarbeko atsedengunetik 120 metrora Igeldoko
norabidean.

Ezaugarriak
eta markak

Oharrak
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Mugarri landua, hareharrizkoa, prisma trapezoidal formakoa;
harri-gainak 0,35 x 0,25 metro egiten ditu, eta 0,45 metro inguru
ateratzen da lurretik.
U eta O letrak dauzka grabatuta udalerri horietara begiratzen
duten kontrako aldeetan. Goiko aldean, gurutze greziar bat dauka
landuta.
Mugarri hau ez zuten 1939an aztertu, ezta orain ere administrazio
eskudunak. Udal mugarte lerroa M11 eta M12 lotzen dituen
zuzena da; hala M11A mugarri hau Orio barnean dago. Alabaina,
garbi dagoenez noizbait udal mugarteko mugarria izan zela, 11A
zenbaki korrelatiboa eman diogu erreferentzia gisa, eta dagokion
fitxa ere jaso.
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Lokalizazioaren data

2018ko abendua

Zenbakia

M12

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

ORIO - USURBIL

Izena

Txosnagaña

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574259; Y: 4793928; Z: 351

Kokapena

Txosnagaña edo Tontortxiki izeneko gainean, M13-tik 35 metro
hegoaldera, larre sail batean baina alanbre arantzadunezko
hesiaren kontra. Lurrean sartuta dago, hesiak egiten duen
kantoitik 3 metro eskasera.

Nola iritsi

Orio – Usurbil banalerroko beste mugarri batzuk bezala, M12
Tontortxikiko megalitogunetik hurbil dago, Tontortxiki I-eko
azken tumulutik 80 bat metro ekialdera. Megalitogunerako
sarbidea Oriotik Igeldorako errepidean dago, Lusarbeko
atsedengunetik 120 metrora Igeldoko norabidean.

Ezaugarriak
eta markak

Inguruko ale fineko hareharrizko bloke lirain batez osatutako
mugarria; forma aldetik lau angeluko prisma baten antza du, ongi
definitutako ertzekin. Lurretik 0,85 metro gora ateratzen da, eta
oinarrian 0,25 metro egiten ditu alde zabalenean, 0,20 metroko
lodierarekin. Goialdean, gurutze forman landutako ildo sakon bat
dauka.
Hegoaldera (Usurbilera) begirako aldean Usurbilen U letra dauka
goiko erdian grabatuta, eta gurutze latindar bat, berriz, behekoan.
Iparraldera begirakoan, Orioren O letra baino ez dauka, alde
horren goiko erdian.

Oharrak
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Zenbakia

M13

Zedarritzen dituen
udal mugarteak

DONOSTIA - ORIO - USURBIL

Izena

Txosnagaña (Bentagain)

UTM30N (ETRS89)
koordenatuak

X: 574260; Y: 4793957; Z: 354

Kokapena

Txosnagañaren ekialdeko zonan, Oriotik Igeldorako errepidetik 35
metrora. Alanbre hesiak egiten duen angelu zuzenean dago,
Donostiako lurretan.

Nola iritsi

Orio – Usurbil banalerroko beste mugarri batzuk bezala, M13
Tontortxikiko megalitogunetik hurbil dago. Tontortxiki I-eko azken
tumulutik 100 m ipar-ekialdera. Megalitogunerako sarbidea Oriotik
Igeldorako errepidean dago, Lusarbeko atsedengunetik 120 metrora
Igeldoko norabidean.
Mugarri landua, prisma trapezoidal formakoa, inguruko hareharriz
egina; goiko aldean 0,50 x 0,18 metro egiten ditu, eta 0,65 metro
inguru ateratzen da lurretik. Ertz biribilduak eta plano irregularrak.

Ezaugarriak
eta markak

Mendebaldera begirako aldean Orioren O letra dauka grabatuta;
ekialdera begirakoan, Usurbilera begirako erdian U letra, eta
Donostiarakoan S bat zeukan, baina gaur egun mugarriak zati bat
puskatuta dauka eta S hori falta zaio. Alde horretan oraindik
antzematen da letra biak bereizten zituen gurutzearen zati bat.
Goiko planoan lerro grabatu bat dauka, eta horren erdiko puntutik
ekialderantz abiatzen den beste lerro-segmentu labur bat; bi horiek
udal mugarte lerroen norabideak adierazten dituzte.

Oharrak
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Mugarri hau hurrengo zatiko, hots, Donostia – Usurbil zatiko M1
mugarri bera da.
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3.7.- MUGARRIETAREN EGOERAREN BALANTZE OROKORRA
Aurreko guztiaren laburpen gisa, ondoko taulan aurkezten dugu aktetan aztertutako mugarri edo
puntu kopurua, 2019an lokalizatuekin batera. Azkeneko zutabean, 1939tik gaur arte galdu den
mugarri kopurua erantsi dugu.
Mugarri edo
puntuak
tarteko

1889

1939

Telca
(1989)

2019an
aurkituak

1939ko datuekiko
galduak

Donostia

10

15

10

9

6

Hernani (Lasarte
1986az geroztik)

10

12

--

2

10

7

--

31

32

7

203

--

5

15

Aia

4

4

--

44

1

Orio

8

13

--

74

7

1742

Zubieta
(Donostia)
Zizurkil

12

Guztira. Tarteen
batura

71

30

42

Guztira.
Errepikapenik
gabe5

65

27

39

Taula behar bezala irakurtzeko oharrak:
Ez dira kontabilizatu 1998an jarritako Zubietako mugarri berriak.
Zubietako 1998ko mugarritze berriarekin, M2 puntua Usurbil barruan geratu da; beraz, ez dugu
1939koekiko galdutzat jo.
3)
Zalantza egiten dugu aktak dioen moduan 20 mugarri aztertu zirenik.
4)
1939an aztertu gabeko mugarri bat barne.
5)
Tarte bakoitzeko M1 mugarria aurreko tarteko M-azkena da.
1)
2)

Mugarrietaren egungo egoera desberdina bada ere tarteen arabera, goiko taula azterturik erraz
ondoriozta dezakegu ezen, oro har, mugarri galera aipagarria izan dela 1939ko azken azterketa
ofizialetik hona.
Lehen tarte edo zatian, Donostiako mugan, oro har ondo samar badago ere kontserbatuta, mugatzea
eta ondorengo mugarriztatzea behar dira, egun falta diren mugarriak birjarri ahal izatearren. Are
behar agerikoagoa dugu bigarren tartean, horrexek jasan ditu eta, inolako zalantzarik gabe, aldaketa
handienak. 1939an Usurbil eta orduko Hernaniren (egungo Lasarte-Oriaren) artean aztertutako 12
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mugarrietatik, gaur egun bat baino ez dugu lokalizatzerik izan, bederatzigarren puntuaren seinale
izan daitekeen batekin batera.
Hirugarren zatian, Zubietako mugatze partzial berria egin zenetik hogei urte pasatxo besterik igaro ez
den arren, mugarrietaren egungo egoera ez da batere ona. 1939ko batzuk desagertu dira, eta 1998an
jarri ziren hormigoizko 159 mugarrien egoera aztertzea komeniko litzateke, horien kontserbazio
egokira begira, denborarekin okertu direnak zuzen jarriz edo, egun erorita daudenen kasuan, berriro
zutituz eta tinko sartuz lurrean.
Zizurkilgo muga dugu, agian, konplexuena, eta analizatzeko lan handiena eman diguna. 1939an
aztertutako hogei mugarrietatik pare bat baino ez egoteak tarte arraro eta ezohiko bihurtzen du.
Zorionez, Orreagako kolegiataren mugarri originaletako batzuk kontserbatu izanari esker,
Usurbilerantz begirako aldean U letra taillatu baitzieten, eta duela gutxi berraztertu eta mugarri
berriak jarriz eguneratu den Onura Publikoko Mendiko mugarrieta ere badugula, egoera ez da espero
bezain aldrebesa.
Bosgarren tartea dugu, Aiarekikoa, udal mugarte lerroa ondoen mantendu dena, seguruenik mendi
ingurua delako eta horrelakoetan mugak erreka bitartez finkatu ohi direlako. Hiru udal mugarteri
dagokien Olaberrietako mugarria bakarrik birjarri beharko litzateke, desagertuta dago eta gaur egun.
Bitxia da, dena den, ez baitago 1939ko azken azterketan dokumentatuta, M3A mugarria deitu
dioguna existitzea.
Orioko udalerriarekiko tartea, seigarrena eta azkena, bi segmentutan bana dezakegu. Banalerroaren
bigarren erdia, Txosnagañaraino igotzen dena, nahiko zehatz mugatuta ageri da, nahiz birjartze
puntualen bat ere behar duen; lehen erdiak, berriz, lehenik itsasadarraren ezkerreko ertzetik eta
ondoren eskuinekotik doanak, ez dauka batere mugarririk eta, horrenbestez, Orioko udalerriarekiko
mugatze berri bat egin eta mugarriak atzera jarri beharko lirateke. Horren aurretiko tartean bezala,
honetan ere badugu kasu bitxi bat: zalantzarik ez dugu udal mugarteko mugarria dela, O (Orio) eta U
(Usurbil) inizialak dauzka-eta udalerri horietara begirako aldeetan, eta indarrean dagoen 1939ko
azterketan jaso ez bazuten ere, guk sartu egin dugu, M11A izena emanez, tarte horretako M11 eta
M12 mugarrien artean dagoelako.
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4.- ORREAGAKO KOLEGIATAREN MUGARRIAK
4.1.- Orreagako Errege Kolegiata eta Andatzan zituen ondasunak
Orreagako Santa Mariaren eliza eta ospitalearen abiapuntua XII. mendean dago, Iruñeko apezpikuak
erabaki zuenean kofradia bat sortzea, Somporteko aragoitarraren antzera Santiagorako bidean ziren
erromesak zain zitzan Ibañeta inguruan. Zenbait zertzelada politikok, besteak beste nafar eremu
subirano bat sortzeko proiektuak, lagundu egin zuten hasiera batean ospitale txikia izateko
pentsatutako hura askoz maila handiagoko arretagune gisa gara zedin.
Dohaintza, pietatezko emate eta zenbait erosketaren bitartez, mendetan zehar kolegiatak ondare
sekulakoa metatu zuen, gaindituz inolaz ere Nafarroako Erresumaren muga estuak, eta penintsulan
zehar zein Pirinioetatik iparraldera ere hedatuta. Orreagaren aberastasun eta garapena XIII. mendean
zehar iritsi zen bere goienera, halako mailan ezen zerga biltzaile propioen sistema bat antolatu ahal
izan zuen, oinarrizko unitatetzat “enkomienda” zuen administrazio organigrama batekin batera.

Orreagako kolegiata gaur egun
Mutiloa Pozak, “Roncesvalles en Guipúzcoa” bere lanean, adierazten digu bost zirela Orreaga
Gipuzkoan eliza, ospitale eta etxaldeekin presente ageri zen eremuak; honakoak ziren: Santa Maria
eliza Zumaian eta Deba eta Itziarko beste ondasun batzuk; Gesalbizkarreko eliza eta erromesen
ospitalea Zegaman; Oriaren arroa, Usurbilgo mendiak nabarmentzen zirela bertan, Ordizia, Amasa
eta Asteasun ere bazeuzkan beste ondasun batzuk gehituta; Gipuzkoaren ipar-ekialdea, Irun,
Hondarribia, Lezo, Oiartzun eta Anizlarrearekin (Artikutza), azken hau Goizuetaren jurisdikziopean
badago ere Donostiako Udalaren jabetzakoa baita 1919az geroztik; eta, azkenik, Aralarko
mendigunearen Gipuzkoako aldean ere sartuta zegoen Orreaga.
Zehazki Usurbilgo lurraldeari dagokionez, Orreagari buruz ditugun lehen aipamen idatziak, Andatza
eta Iria mendiari dagozkionak, XIII. mendekoak dira. Mutiloak Ibarra historialaria aipatzen du,
horrek baitzioen ezen mende horren hasieran Hernando Blancafort zaldunak kolegiatari eman ziola
mendiaren parte bat; ez digu, baina, argibide gehiagorik ematen. XIV. mendean izandako auziei
buruzko dokumentazioak ere, auzi horietan alde batean Zizurkilgo biztanleak eta Donemiliagako
jaunak baitziren, eta Orreaga bestean, aukera ematen digu ondorioztatzeko ezen mendi horietan
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Atxegako edo Urdaiagako jaunena edo beste jauntxo ertaroarren batena ez zen partea Zizurkilgo
herri lurrak zirela, eta ganadua bazkatzeko erabiltzen zituztela.
Dokumentu horietako bat 1389ko auzia da (Zizurkilgo artxiboa), Orreagako Santa Maria
monasterioaren eta Zizurkilgo komunitatearen artekoa, Andatza inguruaren jabetzari buruzkoa.
Konklusioetan, epaiak jasotzen zuen indarrik gabe geratu behar zuela herritarrek gaur egun Usurbil
eta Aiarenak diren sailak aprobetxatzeko zuten aukerak, eremu horietako mugarriak eta lekukoak
erauzi egin behar zirela, eta, ondoren, Orreagaren eta Zizurkilgo komunitatearen ondasunen arteko
behin betiko mugak finkatu behar zirela. Jartzeko agintzen zuen mugarri berri horiek udal mugarte
lerroan daude, gaur egun Usurbilek Zizurkil eta Aiarekin dituen mugetan alegia: Oreri-cuebirivilla,
Numito (Enuto), Etumeta, Arrimunoa, Ondaerdibirivill, Çiorça, Ollanerreca... Orreagako Errege
Kolegiatako Artxibora (ARCR) egin dugun bisitetako batean, arbitraje epai horren xedapen zatia
aurkitu dugu, Orreagako Errege Etxearen eta Zizurkilen artean Andatzari buruz zeuden aldeak
ebaztekoa alegia (Orreagako Errege Kolegiatako Artxiboa-ARCR, erref. Guipuzcoa, 02 sorta, 11 zk.,
260 perg.); dokumentu horrek, inoiz argitaratu gabea da, osatu egiten du Zizurkilgo artxiboan dagoen
pergaminoa, eta 1389ko data horretan Zizurkil dagoeneko hiribildua zela ematen du aditzera.
Edonola ere, Orreaga Usurbilen presentzia izaten nola hasi zen alde batera utzirik, geroagoko
dokumentazioari esker esan dezakegu Orreaga, Andatzan, gero eta ondasun gehiago izaten joan zela
Usurbil, Aginaga eta Orioko auzoengandik baso zatiak eskuratu (lagapenak, hitzarmenak, epaiak...)
eta ondasun horiek mugatu eta mugarriztatuta, XIX. mendeak ondo aurrera egin arte ukitzeke
mantendu zuen lur ondasun edo funts bikain hori osatu arte.
Kolegiatak zuzenean ustiatzen zituen, edo errentan ematen, ikatza produzitzeko eskubideak,
errotarri-harrobien ustiapena, basoaren aprobetxamendua eta Andatza eta Iria mendietako eremu
osoan zehar ganaduarentzat ziren saroietako larre aprobetxamendua, eta oraindik ere ikusteko
moduan daude Orreagaren sinboloa aldeetakoren batean grabatuta daukaten mugarrietako batzuk,
kolegiataren sailak mugatzen zituztenetako batzuk alegia; geroago emango ditugu xehetasunak.
Sarrera labur hau amaitzeko, gogorarazi behar dugu ezen 1371n Belmonte de Usurbil izeneko
hiribildua fundatu aurretik Orreagak bazituela jada ondasunak Andatza eta Iria mendietan. Udala
izan aurretiko garai hartan Usurbil Donostiako nekazari asentamendu edo kolazio ertaroar bat baino
ez zen, San Salbador monasterioaren inguruan, Atxegatarrek eta beste leinu batzuek botere handia
zutela bertan.
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4.2.- Orreagaren ikurra, gurutze formak eta makulua, landuta daukaten mugarriak.
XIV. menderako, Andatza eta Iria mendia mugarriztatuta zegoela esan dezakegu; mugarri horiek bat
datoz gaur egun oraindik ezagutzen ditugun batzuekin. Gainera, 1554ko dokumentu batek,
Usurbilgo errege eskribau eta Orreagaren komisionatu Joan Untzak egin Andatzaren deskripzio
laburra jasotzen baitu, adierazten digu barruti hori Usurbilen jurisdikziopekoa dela, eta aipatu
monasterioaren “arma eta ezaugarriekin” mugarriztatuta dagoela. Ezaugarri horiek mugarriek bere
aldeetan erakusten dituzten gurutze latindarra eta makulu- edo makila-burua dira, zeren eta XIII.
mendearen erdialdeaz geroztik Orreagako prioreek aita santuak eman pribilegioa zuten, eraztuna,
makulua eta bestelako intsigniak erabiltzeko beste edozein apezpikuk bezalaxe.

“Andaça esta en jurisdiccion quanto al juzgado de la villa de Usurbill el termino territorio quanto de
propiedad quanto a posesion es del dicho monasterio excepto en lo que de yuso se hara mençion, tiene en
uno consigo al termino llamado Yria que son jaras y ençinas es todo gran termino en circulo esta amojonado
con las armas y señales del dicho monasterio y en otras y partes tiene los arroyos que parten terminos con la
tierra de Haia, y unibersidad de Ciçurquil, y la unibersidad de Çubieta y parte con tierras y heredades del
dicho Juan de Unça y otros particulares, donde como dicho tengo tiene puestos sus mojones en circulo y
redondez tiene una grande legua y media y casi de largo por todas partes es distancia de media”
Are gehiago, konturatu gara XVI. mende inguruan kolegiatak aldatu egin zuela bere ohiko
ezaugarria –gurutze latindarra eta abade-makuluaren burua–, aurrerantzean boluta goiko eskuineko
laurdenean edukitzetik goiko ezkerrekora eramanda. XVIII. mendeko zenbait irudirekin
ilustratutako lamina batek, geroago zenbait aldiz berrukituta badago ere, erakusten digu Orreagako
ordenaren ezaugarriaren eta ezaugarri zaharraren existentzia. Esanak are sendoago berresten du
lehen adierazia, alegia, Usurbilen dauden Orreagaren mugarriak XVI. mendekoak edo lehenagokoak
direla.
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Orreagako Ama Birjina irudikatzen duen grabatuaren argazkia; grabatua Joan Frantzisko Leonardok egin
zuen 1685ean, eta 1790 eta 1850ean berrukitu zuten. Ezkerrean, Joan Goienetxek Orreagako Errege Etxeko
kapituluari eskainitako lamina; erdian eta eskuinean, lamina horretako bazter-zokoetan ikusten diren
Orreagako intsignia zaharraren eta berriaren xehetasunak

Orreagako monasterio eta ospitalearen erreformarako konstituzioei buruz Tomas Porralisek 1590ean
inprimatutako obraren azala. Makulua ezkerrerantz daukan gurutzea ikusten dugu bertan. Orreagako
ostatuko leihoaren ondoko grabatuaren xehetasuna (1612ko urtea)

Orreagako kolegiataren mugarria Usurbilen, makulu-burua eskuinerantz duela; eta Artikutzako (Goizueta)
finkako mugarria, Orreagako ezaugarri berriarekin
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1578ko auzi bateko dokumentuari esker, horretan jasota baitaude 1567an Andatzan sail baten
salerosketa zela-eta lekuko batzuek eman lekukotasunak (DUA, 94. kutxa, 66 zk.), badakigu
Orreagako monasterioak zeuzkan mugarriak Igeldo mendiko hareharriz eginda zeudela.
Dokumentuaren arabera, Don Pedro de San Joan kalonjeak, Andatza eta Iria mendira egindako
bisitan, adierazi zuen ezen Burrocaleku izeneko barrutiaren eta Sagatzuko saroiaren artean harrizko
mugarri handi bat jarri behar zutela, eta Igeldoko menditik ekarri behar zutela hura, monasterioak
zeuzkan beste mugarriak bezalakoa izan zedin.
“terminado llamado Burrocalecu y
de las canteras que ay en el dicho
termino que alinda por una parte
con el termino e tierras de la casa
de Ylumbe e por la otra parte con
termino de la Unibersidad de
Aguinaga e por la otra parte el sel
llamado Sarasu y agora puede aver
diez años poco mas o menos que
bino a bisitar los dichos terminos de
Andaça e Yria don Pedro de San
Joan canonigo del dicho monesterio
de Ronçesballes y en el dicho tiempo
fue el dicho canonigo al sel llamado
Sarasu juntamente con el testigo y
otros bezinos de la dicha Villa de
Husurbill y tambien los dichos
Joanes de Arbiça e su muger
litigantes e tratando del dicho
termino de Burrocalecu y canteras
que ay en el de donde a donde hera
el dicho termino y canteras del y
que porque de la parte del dicho sel
de Sarasu no abia mojon e no lo
pudieron aver. El dicho canonigo
dixo que se truxiese un mojon
grande de piedra y se pusiese en lo
alto del dicho sel para que partiese
terminos entre la tierra e termino de
Burrocalecu y las tierras e terminos
de Ronçesballes y para el dicho
hefeto truxieron una piedra de la
montana de Ygueldo por ser
senalada como los otros mojones
que tiene el dicho monesterio y la
llevaron al dicho puesto a donde el
dicho canonigo bino a dezir y
consentir que el dicho mojon se pusiese alli junto al camino en lo alto del dicho sel de manera que conforme
al dicho mojon quedase lo que hera por la parte de arriba del dicho camino quedase conoçido por de la dicha
cassa de Hoa y lo que hera por la parte debaxo del dicho mojon y camino por del dicho monesterio hazia los
terminos de Çubieta y conoçiendo lo demas del dicho termino…”.
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2019ko urtean zehar egindako landa irteeren ondotik, esan dezakegu Andatza mendian gaur egun
dauden Orreagako kolegiataren mugarriak sei direla: Baztarsaitxo (Juanasoro ere deitua), Enuto,
Mugarriluze, Ondabardibiribil (baita Ondardibiribil ere), Illunbe eta Igartzazabal.

Orreagaren gurutze eta makulu seinale edo ezaugarriak dauzkaten mugarrien eta gurutze landuak dauzkaten
beste hiru mugarrien kokapena
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Lehenbiziko laurak bat datoz Usurbilek Zubieta eta Zizurkilekin duen mugarte lerroarekin, eta lerro
hori ere adierazten dute horrenbestez (U letraren bitartez, Baztarsaitxokoaren kasuan izan ezik).
Azken biak, aldiz, ez daude banalerroan, baizik eta Orreagaren sailak ekialdetik mugatzen zituen
lerroan, Usurbilgo udalerriaren barnean.
Alabaina,
jakin
badakigu
horietako bat, Illunbekoa, ez
dagoela dagokion jatorrizko
kokapenean, eta baditugu hori
esateko
arrazoiak:
lehenik,
badira lekuko zuzenak, ikusi
zutenak nola jarri zuten 1977an,
Basozainen
gorputzaren
ehungarren urtemuga ospatu
zuten urtean, hemen erakusten
dugun plaka, aztergai dugun
mugarriarekin batera. Bestetik,
Orreagako kolegiataren beste
mugarri
batzuetan
bezala,
atzealdean U (Usurbil) iniziala
dauka grabatuta, hau da, udal
mugarteko mugarria genuke,
baina kasu honetan markatzen
duen lerroa GFAren Irisasi
mendiaren
eta
Illunbe
baserriaren lursailen arteko banalerroa da. Azkenik, aipatu mendi horri dagokionez 1891n egin
mugatzearen aktan, zehazki leku horri dagokion 15 zk.ko erpin hesolaren deskripzioak honakoa dio:
“Illunbeko errekaren sorburu den iturriaren ondoan. Ez dago mugarririk”. 1891ko mugatze hartan
oharkabean igaro zenik pentsatzeko inolako oinarririk ez dagoela kontuan hartuta, zalantzarik gabe
ondorioztatzen dugu ezen mugarri hori gerora ezarritakoa dela, Orreagako kolegiataren finkaren
perimetroko, hots, udal mugarte lerroarekin bat datorren perimetro horretako beste puntu batetik –
agian Ziortzako muinotik– lekualdatua.
Beste mugarri bat ere jasotzen dugu, Andatza eta Irian monasterioak zituen ondasunen muga
adieraztekoa zalantzarik gabe; duela zazpi bat urte izan genuen horren lehen erreferentzia, Oriaren
itsasadarraren beste aldean aurkitu zutenean Aginagako Sariagoikoetxea baserritik hurbileko
partzela baten erdian. Zenbait ahalegin egin baditugu ere hura ikusteko eta argazkiz jasotzeko,
oraingoz ez dugu lortu, eta gaur egun esku partikularretan dagoela, ez dakigu non den.
Azkenik, beste hiru mugarri gehituko ditugu, zeren eta aldeetan dauzkaten gurutze formako
grabatuei esker osatu egiten baitute kalkulatu ezineko balio historiko eta etnografikoa duten mugarri
apartekoen sorta hau. Beloztegi, Puela eta Sagatsuko mugarriak dira –kokatuta dauden parajeko
toponimoak dira izen horiek–, eta atxikirik dauzkaten Onura Publikoko Mendia mugatzen duten
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mugarrien zenbakiaren arabera antolatuta, 48, 52 eta 54 erreferentziak dagozkie. Lehena harri
irregularra da, neurriz handia, Beloztegi inguruan kokatua; hurrengo biek, neurriz ohikoak eta hura
bezala gurutze formako taillaz hornituak, zenbaki bana daukate gurutzearen gainean, seguruenik
jarri zituzten urtea adierazteko. Hirurak Irisasiko finka nagusitik hego-mendebaldera kokatutako
barrendegi edo segmentu baten mugaketari dagozkio; barrendegia finkatik hurbil dago, aparte ordea
neurri batean. Irlatxo horren sorburuari buruz ikertu badugu ere, ez dugu konklusio argigarri
sendorik aurkitu eta, horrenbestez, ezin dugu esan hiru mugarri horiek azken urteetan sikiera
Orreagarenak izan ote ziren, edo lur horiek jada estatuaren administrazioaren eskuetan zeudenean
jarri zituzten. Adierazi besterik ez erakusten duten urtea agian lotuta egongo dela garai horretan
aplikatu zituzten desamortizazio neurriak zirela-eta izan ziren jabetza-aldaketekin, baina ezin dugu
askoz gehiago esan.
Orreagako intsignia erakusten duten aldeak mugatzen duten ondarearen kanpoalderantz begira
dauden edo, udal mugarteko mugarriek edo finka partikularretakoek bezala, barnealderantz begiratu
beharko luketen, kontua da gaur egun Andatzan ezagutzen ditugun gurutze eta makuludun zazpi
mugarrietatik hiruk alde noblea, ikurra duena, kanporantz dutela biratua, nahita edo oker bidez
(Enuto, Mugarriluze eta Ondabardik), beste bik barnealderantz begira daukate (Baztarsaitxok eta
Illunbek, azken honen kasuan jatorrizkoa ez den kokaleku batean), eta badira intsignia alde bietan
daukaten bi ere, Igartzabal eta Sariagoikoetxea zehazki.
Makulurik gabeko gurutze formako taillak dauzkaten hirurei dagokienez, horietako bi finkaren
barnealderantz begira daude, eta kanpoalderantz hirugarrena, baina baliteke azken mugarri hori
1980ko hamarkadan buelta emanda birjarria izana, jatorrizko kokalekutik atera ondoren.
Oñatin Probintziako Artxibo Historikoan lortutako 1865eko GPAH-OGA-02218_0003
dokumentuari esker –ikatza egiteko egurketak estatuak kudeatzeari buruzkoa da–, badakigu
Ondabardiko tontorrean jarritako mugarriak lurrean zeudela garai hartan: “Ohar egiten da ezen
Irisasi mendiko Ondardibiribileko gurutzaduran lurretik aterata daudela mendi horren eta
Zizurkilen arteko banalerroko mugarriak, eta oso komenigarria dela horiek ahalik eta lasterren
atzera jartzea, horrelakoak falta izateak eragin dezakeen desadostasun oro saihestearren”.

Andatzan ikatzetarako egurra ateratzeari buruz ari den 1865eko dokumentuaren xehetasuna
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64 zk. Izena: BAZTARSAITXO (JUANASORO)

UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 576549; Y: 4788783; Z: 330.
Kokapena: Baztarsaitxoko muino bizkarrak eta Biribillondoko gainak eratzen duten mendi lepo
zabalean, Biribillondoko irrati-igorgailutik Andatzako gainetara igotzen den pistaren ezkerraldean,
pista ertzean, finka mugatzen duen hesiaren mendebaldeko izkinatik metro pare batera.
Nola iritsi: Biribillondoko gainera, bertan baitago igorgailua, Zubietako Artzabaletatxiki baserritik
igotzen da, hormigoizko zorua duen bidean barrena.
Ezaugarriak eta markak: Hareharrizko mugarri landua, prisma errektangular zuzen formakoa,
higadurak zeharo biribildu dizkiona ertzak. Goiko aldean 0,30 x 0,15 metro egiten ditu, eta 0,40
metro ateratzen da lurretik gora. Orreagako kolegiataren lehengo ondarearen barnealdera begirako
aldean gurutze greziar bat dauka grabatuta (0,25 m garai eta 0,24 m zabal), monasterioaren ikurra
den abade-makuluaren burua goiko eskuineko laurdenean duela. Burualdean, angelu zuzena eratzen
duten bi lerro, Orreagako kolegiataren banalerroaren norabidea adierazteko. Hegoaldeko aldearen
ondoan, berriz, hareharrizko mugarri bat, Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen 64 zk.koa.
Oharrak: Udal mugarteko mugarritzat hartua da, Usurbilgo eta Donostiako (Zubieta) udal
mugarteen arteko banalerroan dagoelako eta gaur egun indarrean dauden 1939ko azterketa-aktetan
jasota dagoelako.
Dakigunez, 1980 inguruan, basoko ustiatze lan batzuetan, bitan puskatu zuten lurraren mailan, eta
bertan laga zuten zati puskatua. Geroago, mendizale batek jaso egin zuen hura, gal ez zedin beste
asmorik gabe, eta Usurbilgo udaletxera eraman. Halatan, 2007an udalak enkargua eman zuen
zatiaren kopia bat egin eta jatorrizko lekuan atzera jartzeko, eta Luis del Barrio Bazacok egin zuen
lan hori.

70 zk. Izena: ENUTO
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UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 576158; Y: 4788293; Z: 329.
Kokapena: Enuto gaineko mendebaldeko mazelaren barrenaldean, Gipuzkoako Ehiza eta Arrantza
Federazioak itxitako finkara sartzeko atetik 20 bat metro beherago, alanbre hesitik metro eskasera
baina barnealdean.
Nola iritsi: Andatza mendia inguratzen duen pista nagusiak Enuto parean egiten duen bihurgunetik
iristen da bertara. Puntu horretan, gailurra inguratuz Ehiza eta Arrantza Federazioaren finka itxira
doan pista hartu behar da. Ate parean gaudela, mazelan behera egin behar dugu, alanbrezko
itxituraren ondotik, mugarri parera iritsi arte, bide zahar baten lubakitik bi bat metro gora baitago.
Ezaugarriak eta markak: Mugarri landua da, hareharrizkoa, prisma errektangular zuzen formakoa;
harri-gainak 0,35 x 0,16 metro egiten ditu, eta 0,45 metro ateratzen da lurretik. Zizurkilerantz
begirako aurrealdean gurutze latindar bat dauka taillatuta (0,40 metro garai eta 0,30 metro zabal),
Orreagako Errege Kolegiataren ikurra egiten duen abade-makuluaren buruarekin. Kontrako aldean
(Usurbileranzkoan) Usurbili dagokion U letra dauka, goiko eskuineko laurdenaren erdian.
Mendebaldeko aldean atxikirik, berriz, mugarri bat, Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen 70
zk.koa.
Oharrak: Orreagako kolegiataren mugarria udal mugarteko mugarria ere badela jotzen da,
Zizurkilen eta Usurbilen arteko banalerroa adierazten baitu atzealdean erakusten duen U (Usurbil)
inizialarekin. Mugarri hau lan honetan zehar egindako landako irteeretan zehar lokalizatu da lehen
aldiz.
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72 zk. Izena: MUGARRILUZE
UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 576027; Y: 4788259; Z: 376.
Kokapena: Mugarriluzeko muino bizkarraren hegoaldeko muturrean, Etumetako errekaren eta
Ondabardi errekaren artean eratutako gaintxoan, Andatza mendia inguratzen duen pista nagusitik 200
bat metrora, malda aldaketa handiaren hasieran.
Nola iritsi: Andatza mendia inguratzen duen pista nagusiak muino bizkarraren parean egiten duen
bihurgunetik iristen da bertara. Otadi artean muino bizkarreko isurialdeen banalerroa beste alderaino
zeharkatzen duen traza zaharra hartu behar da.
Ezaugarriak eta markak: Lurrean sartutako hiru mugarriz osatutako multzoa; lerro suerte batean
daude jarrita, erdikoa atzeratuxe eta baskulatuxe dagoela Usurbilgo udalerrirantz. Erdikoa mugarri
landua da, hareharrizkoa, prisma errektangular zuzen formakoa; harri-gainak 0,40 x 0,15 metro
egiten ditu, eta 0,55 metro ateratzen da lurretik. Kanpoalderantz, Zizurkilerantz, begirako
aurrealdean gurutze latindar bat dauka (0,40 metro garai eta 0,28 metro zabal), Orreagako Errege
Kolegiataren ikurra egiten duen abade-makuluaren buruarekin batera. Kontrako aldean
(Usurbileranzkoan) Usurbili dagokion U letra dauka, goiko eskuineko laurdenaren erdian. Usurbildik
begira ezkerrean, eta lekuko gisa, mugarri bat du atxikita, hareharrizko harlandu batez egina, lurretik
0,75 metro atera eta besteen artean nabarmentzen dena bera. Goiko aldea alakatuta dauka, eta zati bat
puskatuta. Eskuinean, Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen 72 zk.ko mugarria du.
Oharra: Erdiko mugarria, atzealdean erakusten duen U (Usurbil) iniziala dela eta, Orreagako
kolegiataren mugarrietakoa izateaz gain udal mugarteko mugarria ere bada, Zizurkilen eta Usurbilen
arteko banalerroa adierazten baitu.

74 zk. Izena: ORDABARDIBIRIBIL
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UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 575799; Y: 4787802; Z: 452.
Kokapena: Ondabardibiribileko (Ondabardi) muino bizkarreko tontor zabaleko punturik garaienean
bertan, sail garbi samar batean eta alanbre hesi zahar batetik hurbil.
Nola iritsi: Ondabardi gainera iristeko, muino bizkarraren eta Andatza mendiko hegoaldeko
mazelaren ondoan dagoen mendi lepotik joan behar dugu; mendi lepora, berriz, Andatza mendia
inguratzen duen pista nagusitik helduko gara. Behin iritsita, 150 bat metro egin behar ditugu
Ondabardiko gaina hegoaldetik inguratzen duen bigarren mailako pistan barrena, eta hurrena
ezkerrerantz hartuko dugu bidezidor ez oso ageriko batean abiatzeko; azken honek, ezponda gainditu
eta alanbre hesi zaharrera hurbildu ondoren, Txerribizkar izeneko aldapa luzea zeharkatzen du,
gailurreraino.
Ezaugarriak eta markak: Mugarri landua da, hareharrizkoa, prisma errektangular zuzen formakoa;
harri-gainak 0,40 x 0,15 metro egiten ditu, eta 0,60 metro ateratzen da lurretik. Kanpoalderantz,
Zizurkilerantz, begirako aldean gurutze latindar bat dauka grabatuta (0,45 metro garai eta 0,30 metro
zabal), Orreagako Errege Kolegiataren ikurra egiten duen abade-makuluaren burua duela goiko
eskuineko laurdenean. Kontrako aldean (Usurbilera begirakoan), gurutze latindarraren profila dauka
taillatuta, goiko eskuineko laurdenaren erdian ebakitako Usurbilen U letrarekin batera.
Mendebaldeko aldearen segidan, berriz, hareharrizko mugarri bat, Onura Publikoko Mendia
zedarritzen duen 74 zk.koa. Ekialdean, urrunduxea, hirugarren mugarri bat dago.
Oharra: Atzealdean erakusten duen U (Usurbil) iniziala dela eta, Orreagako kolegiataren
mugarrietakoa izateaz gain udal mugarteko mugarria ere bada, Zizurkilen eta Usurbilen arteko
banalerroa adierazten baitu.

15 zk. Izena: ILLUNBE
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UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 575200; Y: 4790831; Z: 24.
Kokapena: Irisasin sartzen den pista nagusiaren ertzean, Illunbe baserriaren eta Irisasiko guardaetxe zaharraren arteko erreka gainditzearren pistak egiten duen bihurgunean bertan. Illunbeko
errekaren iturburuaren ezkerraldean, latsarritik 4 bat metrora. Ondoan, Irisasiko Basozain
Kidegoaren sorreraren mendeurrena oroitzeko plaka.
Nola iritsi: Urdaiagako San Estebaneko Txokoaldetik, trenbidearen ondotik Irisasiko guarda-etxe
zaharrera doan bidea hartu.
Ezaugarriak eta markak: Mugarri landua da, hareharrizkoa, prisma errektangular zuzen formakoa;
harri-gainak 0,40 x 0,15 metro egiten ditu, eta 0,60 metro ateratzen da lurretik. Irisasira begirako
aldean gurutze latindar bat dauka grabatuta (0,45 metro garai eta 0,30 metro zabal), oineko eta
besoetako muturrak ganbilean itxita, eta makulu-burua apaingarri jarria goiko eskuineko aldean,
Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiataren ikurra osatuz horrela. Atzealdean, berriz, altueraren
goreneko herenean erdian jarrita, Usurbilen U iniziala dauka grabatuta.
Oharrak: Kokaleku hau ez da mugarriari dagokion jatorrizkoa.
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33 zk. Izena: IGARTZAZABAL
UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 575875; Y: 4789982; Z: 182.
Kokapena: Igartzazabal baserritik hurbil, baserritik 100 bat metro hego-mendebaldera eta
Igartzazabal-Bernakoitz baso pistatik 20 metro inguru hegoaldera (ezkerrera), baserri aipatuaren
sailak eta Irisasikoak mugatzen dituen harri lehorrezko murrutxotik hurbil.
Nola iritsi: Urdaiagako San Esteban auzotik Puelaberrira igotzen den hormigoizko pistan aurrera
hartu. Igartzazabal baserriaren parean, Bernakoitzeraino doan baso pista hartu, baina hasierako
metalezko ate handia gainditu eta hamar metro eskasera, hegoalderantz hartu, ezkerrerantz.
Ezaugarriak eta markak: Mugarri landua da, hareharrizkoa, prisma errektangular zuzen formakoa;
harri-gainak 0,40 x 0,15 metro egiten ditu, eta 0,50 metro ateratzen da lurretik. Alde bietan, erdian,
gurutze latindar bana dauka grabatuta (0,45 metro garai eta 0,30 metro zabal), Orreagako Santa
Mariaren Errege Kolegiataren ikurra egiten duen makulu-burua duela goiko eskuineko laurdenean
apaingarri. Orreagako kolegiataren mugarrietan ikurra alde bietan erakusten duen bakarra da. Goiko
aldean alderik alde grabatutako lerro zuzena dauka, mugaren norabidea adierazteko. Aldamenean,
Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen 33 zk.ko mugarria dago.
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Izena: SARIAGOIKOETXEA
Kokapena: Oriaren itsasadarraren bestaldean aurkitu zuten, Aginagako Sariagoikoetxea baserritik
hurbileko partzela baten erdian. Gaur egun partikular baten esku dagoela, ez dugu haren kokapenaren
berri.
Ezaugarriak eta markak: GFAk lagatako argazkien arabera, honako deskripzioa du: hareharrizko
mugarri landua, prisma errektangular zuzen formakoa, ertzak higatuta eta zartatu samartuta dituena.
Gurutzea du alde banatan grabatuta, besoak hiruki eran errematatuta edo zabalagotuta. Argazkian
behar bezala ikusten ez bada ere, goiko eskuineko laurdenean badauka Orreagako Errege
Kolegiataren ikurreko abade-makuluaren buruko kiribildura edo boluta. Goiko aldean, badirudi ildo
lineal bat daukala, muga-lerroaren norabidearen adierazle.

GFAk lagatako argazkiak
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48 zk. Izena: BELOZTEGI
UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 576212; Y: 4789569; Z: 300.
Kokapena: Beloztegiko muino bizkarraren ekialdeko mazelan, Puelaberriko etxearen kontrako
isurialdean, horretatik 150 metro inguru mendebaldera.
Nola iritsi: Urdaiagako San Esteban auzotik Puelaberriraino igotzen den hormigoizko pista hartu.
Finkarako sarbidetik, Andatzara igotzen den pistan 150 metro inguru gora egin, hurrena, alanbre
arantzadunezko hesiaren aldamenetik, Sagatzuko errekaraino jaistearren. Handik, alanbre hesiaren
goiko aldetik segitu, edo horretatik askorik aldentzeke behintzat, 70 bat metro ipar-mendebaldera.
Ezaugarriak eta markak: Mugarria, inguruko hareharrizko harlauza irregular lodia, goiko
ezkerreko izkina falta zaiona. Oinarrian lodiagoa da, eta mazelako maldarantz nabarmen baskulatuta
dago; 1,10 metro ateratzen da lurretik gora. Batez beste 0,30 metro ditu lodi, aurrealdean 0,40
metroko aldea egiten du, eta 0,50 metrokoa atzealdean. Irisasirantz begirako aldearen goiko
erdialdearen erdian, gurutze bat dauka zizelez grabatua (0,25 metro garai eta 0,20 metro zabal),
ezkerreko besoa motzagoxea eta mutur alderantz zabaldua duela. Ondoan, mendebaldean, Onura
Publikoko Mendia mugatzen duen 48 zk.ko mugarria dauka.
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52 zk. Izena: SAGATZU
UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 576388; Y: 4789420; Z: 320.
Kokapena: Sagatzuko muino bizkarreko isurialdeen banalerroan, Puelaberri baserritik 180 metro
inguru hegoaldera eta Puelaberriko etxetik Andatzako gailurrerantz igotzen den pistatik 30 metro
inguru ekialdera. Mugarria Irisasiko finkakoa den barrendegiko izkina batean dago, baina finka-atal
nagusitik bereizita.
Nola iritsi: Urdaiagako San Esteban auzotik Puelaberriraino igotzen den hormigoizko pista hartu.
Finkarako sarbidetik, Andatzako gailurrerantz igotzen den pistatik 170 bat metro igo, ondoren
ezkerrerantz biratu, txaradian sartu eta partzela pribatu bat mugatzen duen alanbre hesiaren goiko
izkinara iritsi.
Ezaugarriak eta markak: Mugarri landua da, inguruko hareharriz egina, prisma errektangular
formakoa; harri-gainak 0,30 x 0,18 metro egiten ditu, eta 0,80 metro ateratzen da lurretik. Irisasi
barnerantz (hegoalderantz) begirako aldean, gurutze bat dauka zizelez grabatuta, erpin zorrotzetan
aurrez aurre jarritako bi hiruki isoszele bitartez osatua eta besoak bola eran errematatuta dituela (0,25
metro garai eta guztira 0,18 metro zabal). Gurutzea baino gorago, 0,10 metro zabaleko zeharkako
zerrenda bat dauka janda, eta “ANO 1854” inskripzioa ikusten da bertan. Goiko planoan bi lerro
dauzka markatuta, angelu zorrotza eratzen dutela, mugaren norabidea adierazteko. Hain zuzen ere
angelu zorrotz hori bat dator garai batean zelai eta garo saila eta gaur egun otadia den jabetza
partikular baten goiko izkinarekin. Ondo-ondoan, hegoaldean itsatsita, mugarri bat, Onura Publikoko
Mendia zedarritzen duen 52 zk.koa.
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54 zk. Izena: PUELA
UTM30N (ETRS89) koordenatuak: X: 576462; Y: 4789685; Z: 268.
Kokapena: Sagatzutik jaisten den bizkarrean, Puelazarreko bihurgunearen eta Puelaberri etxearen
artean erdi bidean, bi malda handiren arteko tarte ia-ia lauaren hasieran, hormigoizko pistaren
ezkerreko aldean justu.
Nola iritsi: Urdaiagako San Esteban auzotik Puelaberriraino igotzen den hormigoizko pista hartu.
Ezaugarriak eta markak: Mugarri landua da, inguruko hareharrizkoa, prisma errektangular zuzen
formakoa; izkinak higatuta dauzka, lurretik 0,55 metro ateratzen da, eta goiko aldean 0,30 x 0,17
metro egiten ditu. Bidera begirako aldean (Irisasiren kontrakoan) gurutze bat dauka zizelez grabatuta,
erpin zorrotzetan aurrez aurre jarritako bi hiruki isoszele bitartez osatua eta besoak bola eran
errematatuta dituela (0,25 metro garai eta guztira 0,18 metro zabal). Gurutzea baino gorago, “AÑO
1854” inskripzioa dauka. Goiko planoan bi lerro ebaki dauzka, angelu zuzena eratuz gurutzatuak
horiek, muga-lerroaren norabidea adierazteko.
Oharrak: GFAren barne dokumentu baten arabera, 1980 inguruan kolpea eman eta jatorrizko
kokalekutik atera egin zuen zura ateratzen ari zen kamioi batek, eta ondoren “birjarri” egin zuten,
egokien “iritzitako” tokian eta posizioan. Hala, gaur egun gurutzea landuta eta “AÑO 1854”
inskripzioa daukan aldea Irisasiren kontrako aldera begira dago, eta hori ez zaie antzeko beste
mugarriei egokitzen. Pentsatzekoa da joan den mendeko 80ko hamarkadan bere lekutik atera
zutenean jatorrizko lekuan jarri zutela atzera, ondoko pistatik igaroz gero apaingarriak ikusi ahal
izateko moduan beste asmorik gabe. Aldamenean, Onura Publikoko Mendia zedarritzen duen 54
zk.ko mugarria dago, burualdea puskatuta.
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5.- ONURA PUBLIKOKO MENDIKO MUGARRIAK
5.1.- Ontzigintza eta XIX. mendeko desamortizazioak
Lehen mendeetan zehar Orreagak Nafarroa iparraldean eta Gipuzkoan zeuzkan ondasunen interes
nagusia batez ere abeltzaintza bazen ere, udako saroiak baitzeuzkan, eta kostaldetik hurreko
babeslekuak negurako, XV.-XVII. mendeetan zehar Andatzako parajeetan halako interes falta bat
gertatu zen, zeren eta sortu berriko ontzigintza eta burdingintza industrietarako zura eta egurra
saltzeko dedikazio handiago bat erakutsi baitzuen, errotarriak ahanzteke ordea. Basogintza jarduera
gero eta sendoagoa Koroaren itsas politikak sorrarazitako beharrekin zegoen lotuta. Kalitate handiko
zur ugariak Oriako ibaiko ontziolak hornitzen zituen, hala nola Mapil, Urdaiaga, Zakoeta,
Rutarte…; horien produkzioa arrantzaren, kabotajeko merkataritzaren, Indietako Ibiliaren, mea
garraioaren eta Errege Armadaren beharrak asetzera bideratu zen. XVIII. mendean zehar ontziola
horiek laga egin zioten estatuaren ontziak eraikitzeko lehentasuneko guneak izateari, baina zura
ematen jarraitu zuten beste leku batzuetarako, esaterako Guarnizo (Santander) eta Ferrolerako
(Galizia); izan ere, 1748ko ordenantzaz geroztik Armadak kontrol zuzena zuen Andatza eta Iriako
zur aprobetxamenduen gainean.
XIX. mendeko lehen desamortizazioek ez zioten Irisasiri eragin, eta Napoleonen okupazioan zehar
ere ez ziren ondasun horiek konfiskatzera iritsi, nahiz Gipuzkoako diputazio frantsestuak urtean
8.000 erreal kuartoko aparteko kontribuzioa ezarri zion mendiari. Karlistaldiarekin eta
desamortizazio legeekin abiatu zen aroan, berriz, mendiaren jabetza kolegiataren eskuetatik
estatuarenetara igaroko zen, zenbait aldiz, eta beste hainbestetan itzuli zioten lehenari. Gorabehera
askoren ondoren, elizaren eta estatuaren arteko 1860ko konkordatuaren ondoren, estatuak behin
betiko konfiskatu zuen mendia, 1861eko otsailaren 16an.
Estatuaren administraziopean, 1868an Sustapen Ministerioaren Nafarroako eta Euskal
Probintzietako Baso Barruti sortu berrian sartu zuten Irisasi, eta horrexek administratu zuen 1951
arte; ondoren Estatuaren Baso Ondarea (1951-1972), ICONA (1972-1981), eta Eusko Jaurlaritza
aritu ziren (1981-1984), eta harrezkero Gipuzkoako Foru Aldundia ari da (1985az geroztik). Mendi
publikoa izaki, Onura Publikoko Mendi deklaratu eta Gipuzkoako Katalogoan sartu zuten, 1073.1
zenbakiarekin eta 718,08 hektarearekin, Gipuzkoako Foru Aldundiaren beraren titularitatekotzat.
Irisasi izena 1842an jarri zioten, Esparteroren agindupean
Donostiako Itsas Komandantzia, estatuaren izenean, mendi
horiez lehen aldiz jabetu zenean. Izen komun bakar baten
pean biltzen dira, hala, Andatza eta Iria edo Idia mendiak.
Madoz historialariak ere, Usurbili buruz ari zenean, izen hori
jaso zuen 1850ean, bere Diccionario geográfico-estadístico
lanean.
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Errotarria, Irisasiko finkako sarrerako kartel gisa erabilia Txorkoako guarda-etxe zaharraren ondoan.
Kuartzozko errotarria, Irisasikoa bertakoa ez dena, seguruenik Frantziako Seine-et-Marne ingurutik ekarria
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5.2.- Irisasi mendiaren antolamendua eta mendi publikoko mugarriak
XIII.-XIX. mendeetan zehar kolegiatak administratu zuen bitartean, mendia estaltzen zuten
espezieak garaieraren eta lurraren kalitatearen arabera banatzen ziren. Haritz kandugabeak (Quercus
robur) hartzen zituen Oriaren itsasadarraren ondoko eremurik emankor eta hezeenak, eta ametzak
(Quercus pyrenaica wild), berriz, Andatzako tontorraren ingurua; horiexek ziren Irisasi mendiari
horren izen eta garrantzi handia eman behar zioten espezie nagusiak. XX. mendearen hasieratik
aurrera, aldiz, espezie horiek gero eta leku gehiago lagako zieten intsinis pinuari eta itsas pinuari.
Estatuaren zuzendaritzapean, Irisasi 1887an
antolatu zuten lehen aldiz, onartu gabeko proiektua
izan bazen ere; 1892an, baina, behin betiko
onespena eman zioten antolamendu horri. Horri
lotutako proiektua Madrilgo R. Rojas inprimategian
argitaratu zuten 1893an, mendiei buruzko
aldizkariarekin batera eman ahal izateko. 1941ean,
harizti gehiena galdua zela jada, antolamendu hori
bertan behera utzi, eta baso hondarrak bota ondoren
oso-osorik birlandatu zuten intsinis pinuarekin,
baso kudeaketarako proiektu berriaren arabera.
Nekazaritza Zuzendaritza Nagusiak, 1891ko
uztailaren 9eko Errege Aginduaren bitartez, Orioko
auzo Antonio Mutiozabal Arrillagari esleitu zion
Irisasi mendiaren antolamendua, baina aldi berean
mendia mugatzea agindu zuen; lan hori Nafarroako
eta Euskal Probintzietako Baso Barrutiak egin
zuen, 1891ko azaroaren 27an abiatuta, eta
Gipuzkoako gobernadoreak 1892ko apirilaren 11n
eman zion onespena. Mugarriztatzea 1893ko
maiatzaren 9an amaitu zen, arazorik gabe.
Uste dugu mugarriztatze hori Madrilen Antolamendu Proiektua argitaratu baino lehen amaitu zela,
zeren eta proiektuko lehen tituluko lehen kapituluan aztertu egiten baita mendiaren lege egoera,
perimetro osoaren eta mugarrietaren deskripzio osoa ematearekin batera. Inbentarioan, mugatze lana
egitean jarritako hesola guztien zerrenda jasotzen da, Aritzokerra edo Liputzalgo mendatetik
103.eraino; azken hau lehenetik hurbil dago, itzuli osoa erlojuaren orratzen arabera osatu ondoren.
Gainera, mugarrien izenak eta hesoletan jarritako hareharrizko mugarrien (68 mugarri) deskripzio
zehatza ematen da, lehendik atxikitako mugarrienekin batera; azken hauetako batzuek Orreagaren
ikurra zeukaten. Jarri gabe geratutako kasuetan (35) “ez dago mugarririk” adierazten dute.
Landako gure irteeretan, mugarri horiek propio aztertzen hasi ez bagara ere, egiaztatu ahal izan dugu
ezen, kasu batzuetan, bi mugarri daudela leku berean, zaharra bata, 1893 inguruan jarria, eta berria
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bestea, MP (mendi publikoa, estatuaren mendi gisa) letrak dituela hesola-zenbakiarekin batera,
finkaren barnealdera begirako aldean beti, eta mugarri zaharrak bezala lerro zuzen, hautsi edo
angeluduna daukala goiko planoan. Inbentarioan ematen diren neurriak bat datoz, gutxi gorabehera,
mugarri zaharren neurriekin. Beraz, ez dakigu noiz, baina joan den XX. mendean mugarrietaren
berrikuspen bat behintzat egingo zuten, eta hareharrizko mugarriak birjarriko zituzten, gaur ikus
ditzakegun oinarri karratuko piramide-enbor erregularren forman; horien neurriak 0,40 eta 0,50
metro bitartekoak dira garai, eta 0,15 eta 0,20 metro bitarteko aldea dute goialdean.

Irisasi mendia mugatzen duten hareharrizko mugarriak. Ezkerrean, mugarri zaharra eta berria Beloztegin,
eta Puelaberri etxetik hurbileko mugarri bikotea eskuinean

Bordatxuri inguruko mugarriak. Ezkerrekoa 23 zk.koa da, eta eskuinekoa 26 zk.koa

Bitxikeria gisa, adierazi nahi dugu Bordatxuri inguruan badirela gutxienez MP mugarri horietako bi
(17 eta 18 zk.koak), aldamenean antzeko beste harri bat daukatenak, txikiagoa neurriz, aldeetako
batean “Y” letra duela. Badirudi Illunbe baserria aipatzen dutela (dokumentazioan Ylumbe ageri
baita), lur haiek baserriaren lurrekiko mugakideak direlako, baina Iria (Yria) ere izan daiteke, horixe
delako batez ere Orreagarekin lotutako dokumentazioan antzina erabiltzen zuten terminoa.
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Mendi publikoa mugatzen duten mugarriak, “Y” letra dutela Irisasi barnealdera begirako aldean

2019ko urtean zehar, GFAren Mendi Zuzendaritza Nagusiak berrikusi egin ditu Irisasi mendia
mugatzen duten mugarriak, eta tokian bertan egiaztatu ahal izan dugunaren arabera beharrezko
birjartze lanak ere egin dituzte, hormigoi zurizko mugarri berriak jarriz dagoeneko galduta zeuden
mugarrien lekuan.

Irisasi mendia mugatzen duten hormigoi zurizko mugarri berriak, 2019ko udazkenean jarriak

Mugarriztatze aktako deskripzioa arretaz aztertu ondoren, esan behar dugu ezen, mendian bertan eta
deskripzioan ikusiaren arabera, badirela desadostasun eta kontraesan batzuk; datu gehiagorik ezean,
baina, ezin ditugu interpretatu, eta horrenbestez ezin dugu esan horien zergatia inbentarioa behar
beste zehatza ez izatea den edo inbentarioa egin zutenetik hona igarotako mende pasatxoko
denboran zehar mugarri mugimendu asko egon izana den, edo tarteko gauzaren bat bestela.
Ondoren, Irisasi mendiaren mugatze planoa erakusten dugu. Joaquin Martinez mendi ingeniariak
egin zuen, 1:50.000eko eskalan, 1892ko ekainaren 10ean, eta bertan ikusten dugu aipatutako 103
hesolen kokapena. Ikusi, era berean, Irisasiren mugen barnean ez direla sartzen Itzao, Liputzal eta
Arro-arroko soro lurrak (berdez), bere garaian Orreagarenak izanak; izan ere, Irisasiko beste lurren
kasuan ez bezala XIX. mendearen bigarren erdialdean zehar desamortizatu eta enkante publikoan
besterendu zituzten.
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Irisasi mendiaren mugatzearen planoa, 1892koa
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II.

BIGARREN ZATIA: ANDATZAKO ERROTARRIHARROBIAK
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6.- Sarrera
Errotetarako harriak aire zabaleko edo lurpeko harrobietatik ateratzen zituzten errotarrigileek.
Harrobi handi edo txikiak lantzen zituzten, errotarriak marruskaduraz edo zapaltze indarrez egin
behar zuen ehotze lanerako geologia egokikoak betiere. Europan horrelako milaka harrobi izan zirela
jotzen da. Hala, horiek utzitako aztarnak lanaren eta eguneroko bizimoduaren historia ezagutzeko
ondare garrantzitsu baten parte dira. Ondare hori ez da oso ezaguna, eta oro har ez dago inolako
babes araudiren bitartez erregulatuta.
ERROTARRI proiektua errotarri-harrobiak katalogatzeko europar proiektu baten barnean kokatzen
da. 2005ean abiatu zen europar proiektu horretan Alain Belmont irakaslea (LAHRA Unibertsitatea,
Grenoble) ari da buru, helburu duela errotarri-harrobiak berreskuratzea, horien gaineko ezagutza
lortzea eta ezagutza horri zabalkundea ematea. 2006az geroztik sarrera libreko webgune bat aktibatu
du europar proiektuak, errotarri-harrobien atlasa jendaurrean zabaltzearren. Atlas des meulières
horren helbidea honakoa da:
http://meuliere.ish-lyon.cnrs.fr/presentation.html
Errotarri-harrobiei buruz dagoeneko nazioarteko 5 biltzar egin dira. 2016ko urtearen amaieran 832
ziren Europa osoan katalogatutako harrobiak, eta kopuru horrek gora segitzen du, zenbait ikerlariren
laguntza altruistari esker. 2017ko urtearen erdialdean 880 harrobi ziren, eta 2019ko abenduan jada
995 dira harrobi aurkituak.
Errotarri proiektua 2010ean sortu zen, Madero mendilerroko (Trévago, Soria) errotarri-harrobian
Pilar Pascual arkeologo eta Pedro Garcia etnografo errioxarrek zuzendutako kanpaina arkeologikoan
izandako partaidetzaren bitartez. Urte horretan bertan, Errotarri proiektua partaide gisa sartu zen
Atlas Meulières-en europar proiektuan, eta Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroa ditu jarduketaeremu. Andatza inguruan proiektu horretarako katalogatutako lehenbiziko harrobia 2010eko urte
horretan bertan ikertu zuten, eta orain arte Euskal Herriko lurraldean 293 harrobi katalogatu dira.
Herria
ZUIA
ZIGOITIA
OROZKO
USURBIL
BERRIZ

Herrialdea Harrobiak
Araba
55
Araba
48
Bizkaia
34
Gipuzkoa
24
Bizkaia
20

Errotarriak
276
145
157
129
154

Harrobietan munduko garrantsitsuenak diren 5 udalerrietako kopuruen taula

7.- Aurretiazkoak
Errotarri-harrobiei buruzko ikerkuntzak landa lanaren bitartez egin beharreko ahalegin handia
eskatzen du; izan ere, saiatu egin behar dugu errotarri-hargin edo errotagileak antzina lan horretan,
lanbide jada galdu horretan, nola aritzen ziren jakiten edo ulertzen. Kontua da errotarriak landu
zituzten lantoki bakoitza lokalizatzea, eta ez dugu horretarako metodo akademikorik bat ere. Landa
lan horri ekin aurretik, esploratu beharreko eremuaren gaineko ezagutza landu behar da, kartografia
eta airetiko argazkiak baliaturik, arrasto edo informazio oro bilduz, hutsaren hurrengo ematen badu
ere. Ezagutza hori, batzuetan, beste leku batzuetan lortutako eskarmentuaren bitartez lortzen da,
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horren kontziente ez bagara ere, eta ustez egokiak diren zonetan egindako akatsak edo emaitzarik eza
ere lagungarri gertatzen dira, esplorazioan parte hartzen duen taldeari edo partaidetza aktiborik
gabeko informatzaileei erakusteko eta haiengandik ikasteko ere balio baitute, aurreikusitako
emaitzarik lortzea espero gabe, epe laburrera begira behintzat. Esplorazio lanari zona batetik edo
bestetik ekiteko erabakia hartzeko, aurretiazko etapan metatutako arrazonamendu dosi bat behar da.
Andatzari dagokionez, historiografiak erakusten digu oso lan dokumental ona eta oso landa lan gutxi
egin dela.
Ez dugu askorik laga behar zoriaren esku, zeren eta mendia oso handia baita, eta tokietara beretara
hurbiltzen gaituzten egungo bideek ematen dizkiguten erraztasunak alde batera utzirik, duela zenbait
mendetako bideak hartu behar ditugu kontuan, errotarriak garraiatzeko bide sare eskasa izango zuten
eta. Batzuetan, basoaren geroagoko ustiapenak berak aldatu egin du bide sarea, beste batzuetan,
gutxienekotan, bide zahar bati segitzeak zuzenean eraman gaitu harrobia aurkitzera. Geologiak
ezartzen zien harginei mendi hegal bati edo beste bati ekiteko modua, behar zuten baliabidea ahalik
eta kostu eta neke gutxienarekin lortzearren. Arrokak substratutik ateratzea, tokian bertan lantzea eta
ondoren garraiatzea lan zailak ziren, imajinatzen zailak inondik ere zenbait lekutan, eta horixe da,
hain zuzen, guk egin behar duguna edozein ustiapen eremu lokalizatzeko, eremu malkar samarrak
ere baztertu gabe. Hargin haiek pisu handiekin ausartzen ziren, malda pikoetan, gaur egun makinak
sartu ezin diren inguruetan. Eta ikusten ditugun harriak ez dira berezko erroizteen ondorio, baizik eta
harrobiak jarduera izan zuen garaian higituak, harri kaos bat alegia, errotarri biratuak ditugula, tailla
lanaren hondarrek berek estaliak.

Berezko zuloa daukan harria, Andatza-22 harrobian
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Harri kaosa, Andatza-3 harrobia

Harginak arrokak mugitzen erakusten digun marrazkia

8.- Esparru geologikoa
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Hareharrizko edo konglomeratuzko errotarriak omen onenak, taillatzeko zein funtzionatzeko unean
erakusten dituzten ezaugarriengatik. Kareharriak ez du ehotze laneko marruskadura eginkizun
horretarako balio. Dena den, basaltozkoak, granitozkoak eta silexezkoak ere ezagutzen ditugu, baina
Andatzan behintzat ez dugu horrelako harri motarik.
Txosten honetan aztertutako arroka unitateko (Donostia Unitatea) konglomeratuak,
supraurgoniarrekoak-flysch beltzak, kuartzozko harri koskor biribildu eta sendo zementatuz osatuta
daude, inguruko arrokak baino zailago dira higatzen, eta mendi biribilduzko lerro bat osatzen dute,
horien artean direla Andatza (562 m), Ezkeltzu (508 m) lutita eta hareharrietarako lerratze batez,
Ondabardibiribil (454 m) eta Enuto (400 m), duela 100 bat milioi urte izandako Behe Kretazeotik
Goi Kretazeorako aldaketaren mugetan.
Errotarri baten ezaugarri idealak geologiari lotuta daude, litologiari, sedimentologia-egiturari eta
geoteknikari lotuta zehazki, eta honakoak dira:







Errotarriaren diametroa: harriak daukan pitzadura edo haustura batik bat bertikal edo
inklinatuen dentsitatearen araberakoa.
Errotarriaren lodiera: harriaren sedimentu-desjarraitasunen araberakoa da, batez ere
horizontalen edo geruzen orientaziotik hurbilekoen araberakoa. Horretan, oso eragin handia
du harriaren sorburu den materiala jalki zen inguruneak.
Errotarriaren pisua: harria osatzen duten mineralen dentsitate egokiaren araberakoa izango
da, eta porositatearen eta trinkotasunaren araberakoa halaber (alearen neurriari eta horren
trinkoketari lotuta).
Errotarriaren aldeen zimurtasuna eta marruskadurarekiko erresistentzia: harria osatzen duten
ale edo kristalen neurriaren eta mineralen hauskortasun eta gogortasunaren araberakoa.

KONGLOMERATUAK: horien ale neurri handiak haustura irregularrak izateko arriskua dakar
lantze fasean, eta gehiegizko zimurtasuna halaber ehotzera begira. Duten gogortasunagatik lantzen
zailak direla, ehotze lanetan ematen duten iraunkortasunagatik eskatzen dituzte. Andatza (Gipuzkoa)
inguruan, Errioxa hegoaldean eta Palentziako mendialdean ditugu horrelakoak.
Aztertzen ari garen hareharri eta konglomeratu geruzak duela 100 bat milioi urte jalki ziren, ez baina
ezerezaren edo gainazal lau eta neutro baten gainean, baizik eta delta inguruetako jalkinak ere iristen
ziren itsas plataforma baten hondoaren gainean, arrezife batzuk ere bazirela bertan. Bata bestearen
gainean jarritako delta eta arrezife multzo hori guztia beste 50 milioi urtez lurperatuta geratu zen,
zenbait kilometro lodiko jalkinak zituela gainean, eta azkenean gaur egun ikusten dugun arroka
bihurtu zen. Prezipitazio eta jalkinen garraio erako klima aldaketa prozesuek ziklikoki eragin zioten
itsasoaren mailari.
Aro urgondarraren amaiera aldean, plaka tektonikoen lerratzeak bizkortu egin zuen atzera bere
mugimendua, eta hondoratze orokor bat gertatu zen euskal-kantauriar arroaren alderdi oso honetan,
inguruko kontinenteek gorantz segitzen zuten bitartean. Garai horretako bertako Kretazeoko
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hareharri eta konglomeratuetako asko, flysch beltzari lotuak horiek, hautsiegi zeuden errotarri gisa
erabiltzeko, nahiz baditugun egun 4 harrobi deskribatuta (2 Mendexan eta 2 Mutrikun); alabaina oso
egokiak ziren harlangaitzak eta galtzada-harriak taillatzera begira. Andatzaren kasua oso
paradigmatikoa da, zeren eta arroken lodierak aukera eman baitu errotarri gisa erabiltzeko ateratzeko,
harginen lan nekezaren bitartez betiere.
“Harriek hitz egingo balute …” gauza asko esango ligukete errotarrietako konglomeratuetan eta
hareharrietan nagusi diren kuartzo aleen eta arroka zatien sorburuari buruz. Gaur egun Kretazeoan
formatutako arroken barnean ikusten ditugu, baina horien sorburuak zeharo bestelakoak izan
daitezke, bai espazioari bai denborari dagokienez.

Eskema paleografiko oso orokorra, Goi Albiar-Behe Cenomaniar (supraurgondarra) garaikoa. Puntu
gorrian, Usurbilen egungo kokapena

Kuartzo aleek oso erresistentzia handia dute higaduraren aurrean, eta kontuan izan behar dugu ezen
orain 2 cm-ko diametroa dutenak Usurbildik ehunka kilometrora eroritako granito edo kuartzita
batetik erauzi edo eroritako 1 m3-ko bloke handi gisa hasiko zirela agian. Esate baterako, Errioxako
eremu batzuetan 650 milioi urtetik gora dauzkaten arroka batzuk azaleratzen dira; arroka horiek
mendiak eratu zituzten, deskribatu ditugun Kretazeoko ibai eta delten sorburu zen kontinentearen
parte bat, eta horien oinetan dinosauroak zebiltzan, egungo Euskal Herriko lur gehiena, aldiz, urpean
zegoela.
Eta noski, kuartzo-hareetako batzuk deltan harrapatuta geratu ziren, beste batzuk ipar-ekialderantz
eraman zituzten korronteek, itsasoko ezpondetaraino, edo harago iritsi ziren, ildo sakoneraino, eta
beste arro batzuetatik iritsitako hareekin nahastu ziren bertan.
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Pixka bat pentsatuz gero, historia bikaina kontatu ahal izango liguke, bai horixe, Andatzako gure
errotarrietako baten parte izaki ogia eman digun harea-ale xumeetako edozeinek.

Zarautz-64-I mapa geologikoaren xehetasuna, EEE/EVE

Arroken litologia eta geometria dira errotarri gisa erabiltzeko aukeraren giltza. Aldeko abiapuntu
hori gabe ez zen errotarri industria hori garatuko, baina harginek ederki asko jakin zuten aukera hori
bere jakinduria eta profesionaltasunarekin baliatzen.
Batzuetan harginek, laginketa nekezen bitartez zain geologikoa bilatu beharrean, zain hori ebakitzen
eta agerian uzten zuen errekak egin lana baliatzen zuten, Andatza-1, 19, 22 eta 23 harrobietan
egiaztatu ahal izan dugun moduan.

Gaztañerreka, errotarriak atera zituzten zonetako bat
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Arroka motak adierazten dituen ortoargazkia. N-1: Kareharri hareatsuen alternantzia. N-2: Tuparri grisak.
N-3: Kare- edo silize-lutitak. N-4: alubioizko metakinak.. N-5: Hareharri silizeoak. N-6: Konglomeratuak
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9.- Errotarri-harrobiak. Lanbidea, arroka mota, garraioa, etab.
Errotarriak fabrikatzeko unean, harri handiak atera ahal izateko lekuak bilatu behar ziren. Harri
horiek metro betetik gorako azalera eta lodiera egokia eduki behar zuten, eta normalean errotak
egoten ziren ibai ibilguetatik urruneko mendi inguruetan aurkitzen ziren. Zenbat eta zaharragoak izan
txikiagoak ziren errotarriak, izan ere mendeak igaro ahala gero eta diametro handiagoko errotarriak
egiten zituzten, produkzio handiagoak atera ahal izatearren. Andatzan aurkitu dugun errotarri
txikienak 100 cm-ko diametroa dauka, eta handienak, berriz, 160 cm hartzen ditu. Ustiapenaren
hasieran, harrobia ahalik eta kotarik baxuenetan bilatuko zuten, bertara iristeko nekeak ahalik eta
arinenak izan zitezen. Usurbilen aurkitutako hondar gehienak 57 eta 456 metro bitarteko kotetan
daude. 100 cm-ko diametroa eta 20 cm-ko lodiera daukan errotarri batek 400 kilo hartzen ditu, eta
kalibre bereko 150 cm-ko diametroko errotarria 850 kilora irits daiteke; lodiera 30 cm-ra heltzen
bada, 1.300 kilo inguruko errotarria izango dugu.

Konglomeratu-arroka zatia, Andatza-8 harrobikoa

Errotarrigileek, zenbaitetan, harrobi ondoan eman behar izaten zuten gaua, eta horretarako txabolak
eta aterpe txikiak egiten zituzten; horietako batzuek gaur arte iraun dute, zeharo hondatuta noski, eta
horrelaxe aurkitu ditugu.
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Harginen aterpea, Andatza-17 harrobian

Herriko hargin askoren izenak ezagutzen ditugu, hainbat belaunalditan zehar lanbide gogor horretan
harriak landu dituzten familiak izan baitira. Horietako batzuen kasuan testamentua ere eskuratu dugu,
eta horren bitartez badakigu zer ondasun zeuzkaten; esate baterako, Pedro Gilisastiren 1638ko
testamentuak dioenez, hark idi parea eta bost behi zeuzkan.

Joan Ondaldagorri harginaren sinaduraren xehetasuna, XVI. mendea

Harginek ez zuten denbora guztia harrobian ematen; hori beharrean, eskaera jakin bati erantzun
behar ziotenean mendira igotzen ziren, harri batzuk erdi prestatuta edukitzen baitzituzten,
substratutik aterata, galtzadak ere erdi eginda, eta egun gutxiko epean, astebete edo hamar egun
izaten baitziren gehienez, akabera emango zioten harriari, eskaeraren arabera, erdiko begia eginda
eta arra edo kanatan (1 kana = 4 arra = 83,20 cm) neurri egokia emanda. Esate baterako, 1547an 6
arra beteko errotarria kontratatu zuten, Joan Etxebeste harginak Zumarragako Kontzejuaren errotan
entrega zezan.
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Harri baten taillaren simulazioa

Harria lantzeko tresna espezifikoak erabiltzen zituzten, esaterako punta bikoitzeko pikotxa,
erromatarren garaian dagoeneko erabiltzen zuten lanabes teknikoa bera, eta baita igeltsero-mailuak,
zenbait zizel mota, gradinak, harri mailuak, ziriak, pletinak, palankak, eskuadrak eta konpasak ere.
Harriaren neurriaren eta formaren arabera aukeratzen zuten erabili beharreko tresna. Andatzako
harria oso gogorra da; hori dela eta, harginek oso tresna teknikoak behar izaten zituzten. Harri mailua
Nafarroako beste harrobi batzuetan ikusi eta ezagutu dugun neurri handiko pikotxa da, eta uste dugu
Usurbilen ere erabiliko zutela; 3,5 kg inguru hartzen ditu, eta hargina harria zulatzen erakusteko
erabili dugu. 2010ean Sorian parte hartu genuen indusketa arkeologiko batean, harginek harriak
mozteko erabiltzen zituzten pletinak eta burdinazko ziriak aurkitu genituen.
Usurbilgo udal mugartean barrena egin dugun ikerkuntzan zehar, berriz, ez dugu lurpeko lurraren
inolako iraultzerik aurkitu, eta, horrenbestez, ezta lur gaineko inolako lantresnarik ere. Beste harrobi
batzuetan aurkituak ezagutzen ditugu, esaterako Bizkaiko Oiz mendiaren iparraldeko zona batean
aurkituak, tokian bertan lagatako zenbait tresna azaldu dira eta.
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Harginaren lanabes batzuk

Harginaren lanabes batzuk
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Harpikoa
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Harginaren lanabes batzuk

Diametroa aukeratu ondoren, pikotxarekin zirkulu zentrokide batzuk markatzen zituzten, perimetroa
lantzeko gida gisa. Lanaren fase horretan behin eta berriro pikatzen zuten egindako markak
adierazitako zabalera jateko, hain zuzen egin nahi zuten errotarriaren lodiera baino sakonxeagoko
ebaki bat hustu arte. Lanaren parte hori amaiturik, V formako hozkadura batzuk egiten zituzten
zilindroaren oinean; zulo horiei “ziri hozka” esaten zieten, eta arra beteko tartea uzten zuten batetik
bestera. Horietan ziriak sartzen zituzten, batzuetan pletina bat zutela gainean eta azpian, mazoarekin
jotzean errazago sar zitezen.
Errotarrigileak txandaka jotzen zituen ziriak, behin eta berriro, bloke zilindrikoa askatzea lortzen
zuen arte. Harria, orduan, harrobiko leku erosoago batera mugitzen zuten, bertan zeukaten eta
lantokia prestatuta; horizontalean ipintzen zuten plaka, altxagarriak jarrita, erosotasun baldintza
egokiak izatearren lanean. Oinarriko arrokan erauzte lanaren arrastoa gelditzen zen, zenbaitetan
agerian zirela zirietarako egindako hozkadurak edo perimetroko ildoak jatean egindako markak.
Andatzako harrobietako batzuetan horrela egin zuten lan.
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Errotarriak taillatzeko prozesuaren eskema-marrazkia

Arroka batzuetan, ebaki aurretik abandonatu batzuetan, zenbait hozkadura ikusi ditugu.

Zirietatiko haustura markak, Andatza-7 harrobia

Estratua ikusgarri baldin bazegoen eta lortu nahi zen plakaren lodierarekin bat baldin bazetorren,
orduan ez zen aparteko sakoneran lan egin behar, dislokazioa ziurtatuta baitzegoen lodierari
zegokionez; horrelakoetan, ateratzen zen modeloak estratuaren lodiera izango zuen, eta harriari
substratutik ateratzeko egin beharreko ebakia ziri sistemaren bitartez egin ahal izango zen, hausturalerro hipotetiko bat prestaturik metalezko ziriak hartzeko zuloak eginda; zirien artean arra beteko
tartea egongo zen. Ondoren, maza batez kolpe gogor eta bortitza eman behar zitzaion erdiko zirian,
harria haustura-lerrotik bertatik ireki zedin. Hargina moldatu egiten zen, harria aurkitzen zuen
moduaren arabera, era batera edo bestera lantzearren; hartxingadien kasuan, aukeratu edo baztertu
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egiten zituen harri solteak, neurriaren arabera betiere, eta zainari ere segi ziezaiokeen, gune ahulak
edo estratu meheegiak bazterturik horrelako kasuetan. Harria zenbat eta gogorragoa izan, hobeto
lortzen da aurreikusitako tokitik haustea. Andatzako Goi Kretazeoko kuartzo-konglomeratuzko
harria oso gogorra da; harri koskor biribilduz osatu arroka mota horri “errotarri-harri” edo “pudinga”
ere esaten zaio.
Errioxan ditugu ikusita, eta Palentziako mendialdean. Kontsultatutako bibliografian deskribatuaren
arabera, Igeldoko eta Andatzako harkaitzak mota berekoak dira (Agirre Sorondo, 102. or., 2005),
biak hareharrizkoak; ez da baina oso deskripzio egokia. Izan ere, errotarri gisa aprobetxa daitezkeen
Andatzako arroka ia-ia guztiak Cenomaniarreko (Goi Kretazeoa) konglomeratuak dira, 100 milioi
urte inguruko adin geologikoa dutenak, eta Igeldo inguruko arrokak Behe Eozenoko (Tertziarioa)
hareharriak dira, 50 milioi urte inguruko adin geologikoa dutenak (EEE, Zarautz, 64-I, 1988); beraz,
oso arroka desberdinak dira, kalitatean eta gogortasunean alde nabarmenak dituztenak. Andatzako
konglomeratuak errotarriak egiteko kalitate bikainekoak direla esan dezakegu; Igeldoko hareharriak,
berriz, kalitate txikikoak, gogortasun txikiagoagatik eta meteorizazio errazarengatik.
Ikusi ditugun guztiak erakusten digunaren arabera, harria beti lehorrean ebaki izan dute, modu
bizkorrago eta eraginkorragoa da eta.
Erdiko zuloa, begia alegia, egitea lan kritikoa zen, eta horregatik amaierarako uzten zuten; lehenik
alde batetik lantzen zuten harria, bestaldera iritsi gabe, gero, palanka eta euskarri egokiak baliaturik,
harriari buelta eman eta altxagarriak jartzen zizkioten, eta beste aldetik lantzen zuten hurrena, alderik
alde zuloa egin arte. Errotarri batzuk puskatuta geratu dira mendian bertan, horren arrazoi zehatzik ez
dugu, baina, ezagutzen. Oso errotarri puskatu gutxi dira begia dagoeneko egina edo egiteko bidean
dutenak; izan ere, harria lantzeko une hori iritsitakoan haranera jaitsiko zituzten berehala.

Andatza-Igeldo profil estratigrafikoaren eskema (EEE/EVE, 1988), aldatua
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Begia egina daukan errotarri baten irudia, Andatza-15 harrobia

Erdiko begia zizelkatzeko lanaren marrazkia
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Denbora igaro eta harri mota agortu ahala, garaiera handiagoan bilatuko zituzten arroka zainak.
Mendian ez zegoen horrelako kargarik mugitzeko moduko biderik, eta errotarriak hobeto eraman
ahal izatearren, bide zabal egokia egin edo lerak edo adarrak erabili behar zituzten maldan irristarazi
ahal izateko, harriak gurdientzat egokitutako bide batera hurreratu arte. Andatzan errotarriak
garraiatzeko adarrak erabili izanari buruzko aipamen zaharrena 1419ko salmenta dokumentu batetik
datorkigu. Errotarria gurdi gainean kargatzea ere lan nekeza zen zeharo.
Errotarriak garraiatzea, 400 kilotik 1.000 kilo pasatxora hel baitzitezkeen, errotarrigile lanbidearen
pare zegoen gogortasunaren aldetik. Horretarako ahardi, xarde eta urkuiluak erabiltzen zituzten,
lerak eta narrak, eta orgak, idien indarra baliaturik mazelako bideetan barrena eta malda handiak
saihesturik behar zen tokiraino iristeko.
1578an Joan Lopez de Agirre Altzegak Domingo Gilisasti eta Joanes Etxebeste harginen eta beste
batzuen kontra izandako kereila batean –dirudienez haren sailetan sartu baitziren, baimenik gabe,
errotarriak ateratzeko–, lekukoek funtsean esan zuten denek sail jabeen, Atxegatar eta Oatarren
baimenarekin ateratzen zituztela errotarriak, eta horrenbestez harrobiak ez zirela Agirre
salatzailearenak; dokumentu horretantxe aipatzen dituzte errotarriak garraiatzeko erabilitako adarrak,
garai hartan “ahardi” deituak. Bide zahar horietako batzuk Andatza mendiaren iparreko mazelan
ezagutu ditugu; 7 oin dira zabal (1 toesa edo 2,33 kana), egungo 2 metro ingurukoak alegia. Bide
horien trazadurari jarraikiz harrobi bat baino gehiago aurkitu dugu, errotarrigintzako ustiapenaren
dokumentu bidezko froga argirik ez zegoen inguruetan.
Errotarrietako asko Oria ibaiko ontziratze lekuetaraino jaisten zituzten, ondoren itsasoz bidaltzearren
bai Aginagako ontziralekuetatik pinazetan bai Orioko portutik abiatuko ziren ontzietan kargatuta.
Baditugu 1549an Mapilgo ontziralekuetan pinazetan Donibane Lohizunerako egindako kargei
buruzko datuak, eta baita 1564an emandako errege probisio baten indarrez Orioko portuan 1574az
geroztik sisagatik kobratzen zituzten arantzelei buruzkoak ere. Garai horretan arantzela errotarriaren
prezioaren % 1,2 inguru zen, eta Orioko barrako obra eta konponketetara bideratzen zuten.
Itsasadarraren jurisdikzioa Orioko herriaren eskumena zenez, beste % 1 ordaindu behar zitzaion
Orioko San Pedro Kofradiari, 1714az geroztik behintzat.
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Bide zahar bat, Andatza-9 harrobia

“Ahardi” baten gainean garraiatzeko prestatutako errotarri baten marrazkia
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10.- Ikerkuntza eta emaitzak

Usurbilgo mendiak aipatzen dizkiguten dokumentu iturriak XIII. mendearen hasierakoak dira.
Dokumentu zaharrena 1249koa da, eta gaur egun horixe dugu mende horri buruz dugun aipu bakarra.
Mendi edo ondasun horiek, hasiera batean erosi, alokatu, saldu, berriro erosi, trukatu, etab. egiten
zituzten horiek, XV. mendetik aurrera Iria eta Andatzako mendiak izango ziren, geroago Irisasi ere
deituak, eta horiekin batera Oria ibaiaren ertzetako Lipusal eta Izaurreko soro lurrak, eta
zaintzaileentzako etxe batzuk eta abereentzako bordak.
Inguruaren ezagutza sakon samar bati esker ulertu ahal izan dugu Andatzako mendia izan zen lantegi
handi horretan egin zuten ahaleginaren handia. Galdera batzuk geratu zaizkigu erantzuteko, landa
lanean ez baitugu dokumentatzerik lortu. Andatza izan da Gipuzkoako errotarri-harrobi gisa erabili
den zona geologiko garrantzitsuena, ekonomia asko eragin du, eta horren balioa artxibo historiko
askotan dagoen dokumentu pila handian islatzen da. Orreagako artxiboraino joan gara bitan, eta
hurbilagoko beste artxibo batzuetan ere izan gara, esaterako Oriokoan, Gipuzkoako Probintziako
Artxibo Historikoan Oñatin, edo Gipuzkoako Artxibo Orokorrean Tolosan.
Motibatuta egon gara eta, horregatik, erreskatatu egin dugu paper sortetan gordetako
dokumentazioaren parte oso garrantzitsu bat, eta gure helburua datu dokumental guztiak lortzea ez
bazen ere, uste dugu berreskuratu ditugunetako batzuek Usurbilen izandako errotarri ustiapenari
buruzko ikuspegi osatuen eta partzialtasun txikienekoa ematen digutela. Errotarriak egiteko
horrelako esplotazioen garrantzia argi ikusten da; izan ere, inguruko familia indartsuenek beretzat
gordetzen zuten esplotazio horien gozamena, sailen jabetza zena zela. Andatzan errotarri-harrobiak
direla argi eta garbi aipatzen duen dokumenturik zaharrena 1388koa da.
Dokumentu horretan argi dago Atxegako jaunek beretzat gordetzen dutela errotarriak egiteko
harrobien ustiapena: “Item mas, lis dieron et otorgaron el usufructo de las piedras de las muelas que
suelen sacar en los ditos montes et terminos”. 1419ko salmenta dokumentu aipatuan, gauza bera
ikusten dugu, Maria Migel Reizta jabeak beretzat gordetzen baitu harrobien gozamena: “las canteras
que son y fueren para hacer las piedras de los molinos en esto que vos he vendido, que sean y
finquen para mi la dicha vendedora y para mis herederos, y para quien yo quisiere y mandare en
todo tiempo por siempre jamas”.
Harrobien aprobetxamenduaren inguruko auziak etengabeak ziren, zeren eta interes ekonomiko asko
zegoen tartean; auzi horiei segituz 1634raino iristen gara, orduan Urdaiaga eta Oa etxeen
oinordekoek ituna egin baitzuten Orreagarekin, 1419ko salmenta-eskriturako baldintza beretan,
aurrez mugarriztatua zegoen zona bati buruz.
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Pedro Texeiraren 1636ko mapa aldatuaren xehetasuna

Andatza alderik alde zeharkatu dugu errotarri-harrobi bila; landa lanean 23 egun eman ditugu, 39
paraje aztertu ditugu, eta Andatza mendiko mazelan errotarri-harrobi gisa ziurtatu ditugun 24
eremuen artean ehundik gora errotarri-aztarna aurkitu ditugu. Hau da, % 61,5eko asmatze kopurua
lortu dugu, eta horiek guztiek dagoeneko osatzen duten corpusari zabalkundea eta duen balioa eman
dakioke orain, inguruko bestelako kultur ondareari gehitzearren.
24 ustiapen sektoreetako eremutzat hartzen ditugunak kokatu ditugun lur-azalerak 231 hektarea
inguru hartzen ditu, eta gutxi gorabehera 1,7 x 2 km-ko oboide bat osatzen du, 6,0 km-ko
perimetroarekin. Ustiapen eremuaren % 92 bat dator Cenomaniarreko konglomeratu kretazikoen
orban geologikoarekin, eta beste % 8a horren periferian dago, hurbil betiere.
Seguruenik harginek ere egingo zituzten esplorazio lanak inguruko mendi bizkarretan laginketak
eginez, hainbeste fruitu ematen zieten zain geologikoen bila, baina guk ez dugu aipatutako eremutik
urruneko beste inolako errotarri ustiapenen arrastorik batere detektatu. Errotarrieta izeneko
toponimoa, XVII. mendearen amaierakoa, aurkitua dugu 6 bat kilometro hego-mendebaldera,
Asteasuko udal mugartean, baina ikerkuntza honen esparrutik kanpo geratzen da.
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24 harrobiek (gorriz) hartzen duten gutxi gorabeherako azaleraren eta perimetroaren ortoargazkia.
Azalera okupatua: 231 ha; perimetroa: 6.043 metro
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Lidar-en itzalen bidezko kartografiarekin sortutako irudia. Puntu gorriek 24 harrobi aurkituak adierazten
dituzte
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Ustiapen eremuak ordena korrelatiboan izendatu ditugu, aurkitzen joan garen neurrian; horregatik,
zenbakiak 1etik 24ra igarotzen dira, itxurazko ordenarik gabe.
Zorteko gara errotarri hautsi eta abandonatuak aurkitzen ditugunean; izan ere, harginak harria lantzen
zuen arte ezin zituen ikusi haren barne geruzen akatsak, eta gerta zitekeen gaizki emandako kolpe
batengatik edo material geologikoaren beraren eraginez tentsio handiak sortzea antzeman ezindako
pitzaduraren batean, eta horretatik harria haustea eta beharrezko neurrirako balio ez zuela geratzea.
Lehengaia soberan zeukatenez eta errotarriaren diametroa gero eta handiagoa zenez urteak igaro
ahala, puskaturen bat zuten harri txikienak ez zituzten atzera erabiltzen, eta tokian bertan lagatzen
zituzten. Errotarri laurdenak ere aurkitu ditugu; beste leku batzuetan ere fabrikatzen zituzten
horrelakoak, Trebiñun esaterako.
Ez dugu uste errotarrigileei harrietatik % 1 baino gehiago puskatuko zitzaienik. Hala, aurkitu dugun
errotarri kopuru handiak harrobi bakoitzaren ustiapen epean zehar atera zituzten ehunka errotarrien
arrastoa eman diezaguke.

Google Earth-eko irudia, aurkitutako 24 harrobiak jasotzen dituena (2019ko abendua)

Fitxatutako harrobietako batzuetan hain da handia hondakinek sortutako zabor kopurua ezen errotarri
zaharrenen zatietako batzuk lan hondar horien azpian ikusi ezindako moduan egongo baitira. Naturak
ezkutatu egin ditu harri gehienak, goroldioarekin eta mota guztietako landareekin. Horregatik, oso
zaila izan da aztarnetako batzuk aurkitzea. Ez ditugu hondakin horiek mugitu, bakar-bakarrik harri
batzuen gaineko landare geruza garbitu dugu, lantze fasean zeuden errotarriak zirela egiaztatu ahal
izatearren. Azterketarik ere ez dugu egin errotarrien diametroa produkzio garaiekin lotzeko, baina
jakin badakigu Frantzian badirela horren inguruko proposamen interesgarri batzuk, eta horiek gure
azterketa-eremura estrapola litezkeela, lurralde bakoitzari dagozkion beharrezko doikuntzak eginda
betiere.
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Errotarrien prezioak neurriaren eta salmenta urtearen araberakoak dira. Gauzak horrela, 10 eta 20
dukat bitarteko prezioak aurkitu ditugu (dukat bat 11 erreal eta 374 marabedi ziren), eta XVII.
mendearen erdialderako 15 dukateko prezioa eman dezakegu, batez beste. Gari anegaren prezioa,
1588an, 15 bat errealekoa zen.
Harrobien ustiapen aldiak beherantz egin zuen XVIII. mendearen erdialdetik aurrera. 1804an,
Zatarain administratzaileak txosten bat idatzi zuen; honela zioen bertan: “azken aldian, ikusten dut
Andatzan diren zazpi errotarri-harrobik bina peso ordaintzen dituztela urtean (1 peso = 16 erreal
kuarto), eta uste dut hori Errege Etxeak laga duela, bere behortzainaren elikagaiak ekartzeko”.
Aurkitu dugun datu baten arabera, 1809an artean errotarriak eramaten zituzten Usurbildik
Eibarraino. Mutiloa Pozak adieraziari segitzen badiogu, 1805etik aurrera gertatuko zen Orreagaren
menpeko eliz ondasunen gainbehera, nahiz kolegiatatik saiatu ziren zenbait neurri harturik hura
bridatzen, ondasunik errentagarrien galera saihestu ahal izatearren. 1842ko desamortizazio legeek
zauri sakonak eragin zituzten, eta 1847an Orreagari itzuli zizkioten ondasunak; horrek 1855 arte
administratu zituen, eta data horretan estatuari itzuli behar izan zizkion.
1865ean mendi ingeniari bat izendatu zuten finkaren buru, eta zaintza arau zorrotzak ezarri zituzten.
Horiek tentsio eta talkak sortu zituzten guardien eta Usurbilgo Udal eta Aginagako komunitatearen
artean. Gaur egun, Orreagaren jabetzakoak ziren eta oso kalitate oneko gure iritziz milaka errotarri
eman zituzten sail haiek Gipuzkoako Foru Aldundiaren jabetzakoak dira 1985az geroztik. 24
harrobietatik 14 sail horien barnean katalogatu ditugu, eta beste 10 sail pribatuetan kokatutzat.
Ez dugu errotarien ustiapenean gertatuari buruzko datu zehatzik, baina dauden aztarnen argitan uste
dugu pitinka-pitinka ustiapena ahultzen joan zela, baso ustiapenari eman baitzioten lehentasuna; eta
guztiaren erremate trenbidea iristea eta elektrizitatea asmatzea izan ziren. Hala, labur azaldurik, esan
dezakegu ezen trenaren bitartez gurera heldu ahal izan zirela Frantzia iparraldean era industrialean
landutako harriak, bertako kontsumoa harri mota berri hark menderatzen zuen merkatura bideratuta;
harri haiek batez ere La Ferté sous Jouarre (Seine-et-Marne departamentua) herrian egiten zituzten,
zatika, gehiago irauten zuen aintzirako arroka silizeoa erabiliz, ondoren zementu berezi batez batuz
guztiak eta burdinazko pletina edo metalezko uztaiekin lotuz, lotura edo metalezko larako berezi
batekin. Teknika horri “ingelesa” esaten zioten, eta mundu mailako zabalkundea lortu zuen,
garraioaren bitartez. Silexezko errotarri horiek gehiago iraun eta irin hobea produzitzen zuten,
ezpurutasunik gabe. Ordezkaritza ugari zabaldu zituztelarik osatuta zegoen logistika, horietako
bakoitzak bere banaketa-biltegia baitzeukan, eta errotari/bezeroari egun gutxiko epean zerbitzatzen
zioten harri estandar berria. Telegrafoak arindu egin zuen eskaeren kudeaketa. Dordoinan ere egin
zituzten errotarriak, La Fertékoekiko lehian, nahiz kalitatez apalagoak ziren.
Agurainen (Araba) irin fabrika bat jarri zuten 1848an, eta ondotik beste batzuk izan ziren, El Áncora
de Abechuco (1854) kasu. 1860tik aurrera errota industrial berriak hasi ziren jartzen, “austriarhungariar” deitutako ehotze sistema berri batekin; horrek fundizioko zilindro metalikoak erabiltzen
zituen, errotarriak erabili beharrik gabe alegia. Hernanin Londaiz, Ubarrechena y Cia irin fabrika
jarri zuten, Urumea ibaiaren eta trenbidearen ondoan; egunean 60 tona irin produzitzeko gai zen. Irin
fabrika handiak ziren, normalean ibai handi batetik hurbil eta trena igarotzen zen leku batean
kokatuak. “Ogitarako” lur asko zerealez aparteko beste landaketa batzuetarako erabiltzen hasi ziren.
Irin fabriketan elektrizitatea erabiltzen hasi zirelarik, horien errentagarritasunak gora egin zuen.
Familia errota txikiak ixten joan ziren, eta horrekin batera inguruko harrobietan egindako harrien
eskaerak ere beherantz egin zuen, ia-ia desagertzeraino; horren guztiaren eraginez, errotarrigile
lanbidea bazterrean geratzen joan zen, eta oso gutxi ziren jada mendian harriak egiten zekitenak;
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gainbehera eta hilzori horrek XX. mendearen erdialdea arte iraun zuen. Guk oraindik ere aurkitu
ditugu XX. mendearen erdialdean Andatzako harrobiei Aramako Ibaresko errotarako erositako harri
on batzuk, baina horrelakoak salbuespena dira.
Erabilitako errotarri zaharren bat edo beste ere aurkitu dugu, Andatzako konglomeratuzkoen
antzekoak alegia egun jarduerarik ez duten errotetan, esaterako Hondarribian, Azpeitian eta egungo
Agorregiko (Aia) burdinolari lotutako erroten inguruan.

Konglomeratuzko errotarria, 125 cm-koa, Ibaresko errotan (Arama)

Konglomeratuzko errotarria, Goikoerrotan (Hondarribia)

Prestatze fasean zeuden errotarri batzuk bere jatorrizko lekutik, harrobian bertan zuten tokitik, kendu
eta beste inguru batzuetan jarri dituzte, esate baterako San Estebanen ikusten dugun moduan, edo
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baso pistaren batean, herriko biribilgune batean, edo Andatzako tontorretik oso gertu 1991n
zendutako Patxi eta Pello Zabala anaiei eskaini omenaldi-monumentu gisa.
Lortutako informazioaren arabera, errotarri horiek Andatza-1 harrobiarekin lotzen ditugu. Jakin ez
dakigu beste hondarrik eraman duten edo hondar horietakoren bat guk inolako harrobirik ziurtatu ez
dugun eremu arrokadunen batekoa den, esaterako Andatzaren hegoaldeko partekoa, zeren eta mapa
geologikoaren arabera inguru horretan bada konglomeratuzko arroka eremuren bat, monumentu
megalitikoen kontzentrazio handiagoarekin batera; izan ere, uste dugu harginek tailla lanen bat
egingo zutela inguru hartan ere.

Usurbilgo biribilguneko errotarria, 2001 inguruan jarria

San Estebanetik hurbileko errotarria
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Irisasiko baso pista batean dagoen errotarria

Andatzako tontorrean dagoen errotarria
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11.- Harrobi aurkituak

Harrobia
Andatza-1
Andatza-2
Andatza-3
Andatza-4
Andatza-5
Andatza-6
Andatza-7
Andatza-8
Andatza-9
Andatza-10
Andatza-11
Andatza-12
Andatza-13
Andatza-14
Andatza-15
Andatza-16
Andatza-17
Andatza-18
Andatza-19
Andatza-20
Andatza-21
Andatza-22
Andatza-23
Andatza-24
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Eremua
Zatiaundi
Beloztegi
Txirringillueta
Oiardo
Urkidi
Sagatzu
Erroizpe
Bordatxuri
Aizmurgil
Urteagatxara
56 zk.ko
mugarria
Puelaberri
Bordazar
Bordazar
Bordazar
Txirringillueta
Txirringillueta
Iparraldea
Erroizpe
Beloztegi
Beloztegi
Txintxolarrea
Zingireta
Zatiaundi

UTM 30N ETRS89
koordenatuak
X
Y
Z
575885
576144
575763
574890
575469
576329
575692
575531
576137
576658

Erdiko
Errotarri
Bide
Diametroa
begia duten Aterpea
kop.
zaharra
(m)
errotarriak

4789770
4789487
4789424
4789150
4789703
4789314
4790420
4790411
4790321
4790122

210
339
346
450
210
335
137
145
180
191

30
9
17
1
3
4
1
1
2
2

Bai
Bai
Bai
Ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez

Ez
Ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez

Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai

1,15 – 1,50
1,10 – 1,40
1,00 – 1,30
1,15
1,20 – 1,60
1,15 – 1,20
1,30
1,50
1,30 – 1,35
1,2 – 1,30

576653 4789651

225

1

Ez

Ez

Bai

1,10

576493
576003
576146
576080
575897
575705
575235
575878
576229
576231
576448
575634
576079

247
356
426
451
456
452
452
135
254
285
205
57
233

1
9
10
4
4
3
1
9
2
3
2
2
8

Ez
Bai
Bai
Bai
Ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Bai
Ez
Ez
Bai

Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Bai
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez

Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai

1,20
1,10 – 1,42
1,10 – 1,60
1,10 – 1,30
1,10 – 1,50
1,20 – 1,30
1,20
1,00 – 1,30
1,20 – 1,30
1,14
1,20 – 1,30
1,20 – 1,25
1,10 – 1,55

4789582
4789369
4789193
4789135
4789085
4789113
4789118
4790107
4789834
4789591
4789891
4790586
4789854
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Aurkitutako 24 ustiapen eremuen kokapena jasotzen duen ortoargazkia. Puntu zuriek mendi publikoak hartzen
duen eremuaren mugak adierazten dituzte
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Andatza-1
Herria: Usurbil
Lekua: Zatiaundi
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575885 / Y 4789770 / Z 210
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Zatiaundi errekaren inguruan dago, Igartzazabal baserritik hegoaldera,
Usurbilgo herrigunetik 1,8 km hego-mendebaldera. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea
auzora iristeko eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igotzeko, ondoren hegoalderantz segitu behar
da 1,0 km inguru, zementuzko pistan barrena, Igartzazabal baserriraino heldu arte. Beste 300 bat
metroan zehar segitu behar da hegoalderantz abiatzen den bidean, Zatiaundi erreka ingurura iritsi arte.
Harrobia Zatiaundi errekaren gainaldean dago, ezkerreko mazelan, eta hondar pila handiena mendi publikoko
sailetan dago. Guztira 30 errotarri aurkitu dira, 115 eta 150 cm bitarteko diametrokoak eta 15 eta 25 cm
bitarte lodikoak, errotarrigileen lanaren beste hondar batzuekin batera. Ustiapen fronteak bat baino
gehiago dira, bost eta hogeita hamar metro luze bitartekoak sektore bietan, eta ikusten diren hargintza
hondarrek jarduera luze bat iradokitzen dute. Errotarri gehienak tokian bertan daude, landaretzagatik oso
ezkutatuak; beste batzuk, aldiz, apaingarri gisa jarrita daude herrian bertan, egun dituzten kokalekuetara
eraman baitzituzten, esaterako San Estebanen ermitaren inguruan, baso pista batzuetan eta hiriguneko
biribilguneetako batean. Lantzeko prozesuan diren laurden batzuek errotarri zatikatuen produkzioa frogatzen
dute halaber.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-2
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Herria: Usurbil
Lekua: Beloztegi
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576144 / Y 4789487 / Z 339
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,2 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren ipar-ekialdeko mazelan. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora
iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hego norabidean segitu behar da, 2,3 km,
Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena. Puelaberritik
gorantz segitu behar da beste 315 metroan zehar, eta eskuinean baso pista hartu behar da beste 300 metro
egiteko, harrobiraino iristeko; harrobia pinudi batean dago, aipatu Puelaberri baserritik 230 bat metro hegomendebaldera. Bi ustiapen sektore detektatu dira, pistatik behera honen ipar partean, 120 cm-ko diametroko
eta 17 cm lodiko errotarri bat aurkitu baitugu, 15 cm-ko begia ere baduena, 120 x 30 cm-ko eta 140 x 30 cmko beste bi errotarrirekin eta lantze prozesuan den 60 cm-ko errotarri-laurden batekin batera; azken honek
egiaztatu egiten digu errotarri zatikatuak ere produzitzen zituztela. Bigarren sektorea pistatik goraxeago dago,
hego partean, 150 metro ingurura, eta Beloztegiko muino bizkarrean segitzen duten zenbait sakonune edo
harrobi-fronte dauzka Bordazarrerantz gorantz, hego norabidean 250 metro eginez; eta 120 x 30 cm-ko bi
errotarri eta 112 x 20 cm, 120 x 25 cm eta 125 x 30 cm-ko beste hiru aurkitu ditugu, alderik alde iristen ez den
15 cm-ko begiarekin. Guztira 9 errotarri aurkitu ditugu, lantze fase desberdinetan, eta landaretzak erabat
estalita; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik. Bada harrobia korritzen duen bide zahar bat, eta
gotortze lan modernoagoen aztarnak izan daitezkeen murru batzuk.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-3
Herria: Usurbil
Lekua: Txirringillueta
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575763 / Y 4789424 / Z 346
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,4 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora
iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan
zehar, Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena.
Puelaberritik gorantz segitu behar da beste 315 metroan zehar, eta eskuinean baso pista hartu behar da beste
700 metro egiteko, harrobiraino iristeko; harrobia pinudi batean dago, aipatu Puelaberri baserritik 625 bat
metro hego-mendebaldera. Guztira hamazazpi errotarri aurkitu ditugu, 100 eta 130 cm bitarteko diametrokoak
eta 20 eta 30 cm bitarte lodikoak, eta errotarrietatik bostek 13 eta 16 cm bitarteko erdiko begia daukate.
Harrobiak ondo markatuak dauzka erauzte fronteak, 10 metro garai eta 50 metro zabal hartzera iristen baita
horietakoren batean; Txirringillueta muino bizkarraren barrenean alde banatara dauzka orientatuta, Zatiaundi
errekaren goi-ibarrean. Harginen txabola izan daitekeen baten aztarnak ere aurkitu ditugu. Harrobiak 5 bat
hektarea hartzen dituela jo dugu. Hondar ugariko zenbait eremu dauzka. Landaretzak zeharo estalita dauzka
errotarriak; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-4
Herria: Usurbil
Lekua: Oiardo
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 574890 / Y 4789150 / Z 450
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 3,2 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan zehar,
Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena. Puelaberritik
gorantz segitu behar da beste 315 metroan zehar, eta eskuinean baso pista hartu behar da beste 2.650 metro
egiteko, harrobiraino iristeko; harrobia pinudi batean dago, Andatza mendiaren tontorretik 535 bat metrora
ipar/ipar-mendebaldera. 115 cm-ko diametroko eta 22 cm lodiko errotarri bat aurkitu dugu baso pista baten
ondoan. Inguruan badira hondar ugariko zenbait eremu. Landaretzak zeharo estalita dauzka errotarriak; beraz,
ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: hareharria, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-5
Herria: Usurbil
Lekua: Urkidi
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575469 / Y 4789703 / Z 210
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,5 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero zementuzko pistatik segitu behar da, hegoalderantz, 1,0
kilometroan zehar, Igartzazabal baserriraino ailegatu arte. Ondoren 700 metro egin behar dira
mendebalderantz ateratzen den baso pistan barrena, Zatiaundi erreka igaroz hurrengo erreka, Urkidi, zeharkatu
arte. Bi ustiapen eremu aurkitu ditugu erreka horren ezkerraldean, baso pistatik behera bata eta gorago eta
hegoalderantz bestea, 165 metro inguruko tartea dela batetik bestera. Guztira hiru errotarri aurkitu ditugu, 120
eta 130 cm-koak eta 20 cm lodikoak eta 160 cm-koa eta 30 cm lodikoa alderik aldeko 18 cm-ko zuloarekin.
Goiko sektoreak hartzen duen eremua txaradia da, bertatik ibiltzea zailtzen duen sasitzaz osatua; beraz, ezin
dugu esan aztarna gehiago ez dagoenik, harrobi-fronte izan daitezkeen sakonune batzuk detektatu baititugu.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-6
Herria: Usurbil
Lekua: Sagatzu
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576329 / Y 4789314 / Z 335
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,0 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora
iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan
zehar, Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena.
Puelaberritik gorantz segitu behar dugu baso pistan barrena, 260 metroan zehar, mendebaldean dagoen basoko
harrobira heldu arte. Lau errotarri aurkitu ditugu, 115 eta 120 cm bitarteko diametrokoak eta 25 eta 40 cm
bitarte lodikoak. Goraxeago eta baso pistaren gainean dauden harriak zeharo daude landaretzarekin estalita;
beraz, ezin dugu esan aztarna gehiago ez dagoenik. Errotarrigintzako lanaren aztarnak daude baso pistaren
alde bietan, 1,5 hektareako eremu batean. Leku horretako toponimoa Sagatzu da, eta XVI. mendean “Sarasu”
gisa jasotako saroiaren aipamena egiten du.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-7
Herria: Usurbil
Lekua: Erroizpe
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575692 / Y 4790420 / Z 137
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,7 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko eta
Urdaiaga auzorantz igotzeko; gero, ermitara iritsi gabe, Txokoalde auzorantz jaitsi behar da, eta Gilisasti
baserriaren ondotik igarota baso pista bat hartu behar da, 300 metro eginik Erroizpeko guarda-etxe zaharraren
hondarretaraino igotzen baita. Guarda-etxe horren hondakinak baino 50 metro lehenago, hegomendebalderantz igotzen den bide zahar bat hartu behar da, bertan 250 bat metro egin eta iparreko mazelan,
172ko kotan, dagoen harrobiraino iristeko. 130 cm-ko diametroko eta 20 cm-ko lodiera aldakorreko errotarri
bat aurkitu dugu, lantze fasean, egungo pinudian bertan. Harrobiaren ekialdeko mazelan ustiapen fronte bat
dago, eta ziri bitartez harria hausteko marka batzuk aurkitu ditugu bertan. Inguruko harriak mugituta daude,
harrobian egindako lanen eraginez, eta landaretzaz zeharo estalita gainera; beraz, ezin dugu esan aztarna
gehiago ez dagoenik. Harrobia Erroizpeko guarda-etxe zaharraren hondakinetatik 200 bat metro hegomendebaldera dago.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-8
Herria: Usurbil
Lekua: Bordatxuri
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575531 / Y 4790411 / Z 145
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,9 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko eta
Urdaiaga auzorantz igotzeko; gero, ermitara iritsi gabe, Txokoalde auzorantz jaitsi behar da, eta
Gilisasti baserriaren ondotik igarota baso pista bat hartu behar da, 300 metro eginik Erroizpeko
guarda-etxe zaharraren hondarretaraino igotzen baita. Guarda-etxe horren hondakinak baino 50 metro
lehenago, hego-mendebalderantz igotzen den bide zahar bat hartu behar da, bertan 500 bat metro egin eta
Bordatxuriren iparreko mazelan dagoen harrobiraino iristeko. 150 cm-ko diametroko eta 25 cm-ko lodiko
errotarri bat aurkitu dugu, lantze fasean, egungo pinudian bertan. Inguruko harriak mugituta daude, harrobian
egindako lanen eraginez, eta landaretzaz zeharo estalita gainera; beraz, ezin dugu esan aztarna gehiago ez
dagoenik. Harrobia Erroizpeko guarda-etxe zaharraren hondakinetatik 400 bat metro hego-mendebaldera
dago.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-9
Herria: Usurbil
Lekua: Aizmurgil
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576137 / Y 4790321 / Z 180
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,3 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero zementuzko pistatik segitu behar da, hegoalderantz, 650
metroan zehar, Igartzazabal baserriraino ailegatu gabe. Harrobia baserri horretatik 400 bat metrora dago,
bertarako pistaren ekialdeko alderantz, Aizmurgil ingururantz igotzen den baso mistoan. Guztira 2 errotarri
aurkitu ditugu, 130 eta 135 cm bitarteko diametrokoak eta 20 eta 35 cm bitarte lodikoak, lantze fasean.
Inguruko harriak mugituta daude, harrobian egindako lanen eraginez, eta landaretzaz zeharo estalita gainera;
beraz, ezin dugu esan aztarna gehiago ez dagoenik. Harria erauzteko fronteak 200 metro inguru hartzen ditu,
eta zenbait bide zahar ditugu bertara iristeko.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-10
Herria: Usurbil
Lekua: Urteagatxara
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576658 / Y 4790122 / Z 191
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,2 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Ondoren hegoalderantz segitu behar da, 2 kilometroan zehar,
zementuzko pistan barrena, Igartzazabal baserriaren ondotik igaro eta Txintxolarreako muino bizkarrean
dauden Puelazarreko hondakinen ingurura iristeko. Bidezidor bat hartu behar dugu, iparrerantz joz muino
bizkarra gainditzeko. Harrobia baso misto batean dago, 300 bat metrora, Urteagatxara inguruan, ipar eta
ekialdeko mazelak hartzen dituen ustiapen fronte batean, Oria ibairantz begira. Guztira 2 errotarri aurkitu
ditugu, 120 eta 130 cm bitarteko diametrokoak eta 20 eta 30 cm bitarte lodikoak, lantze fasean. Errotarrietako
bat segmentu zirkular bat da. Landaretzak zeharo estalita dauzka harriak; beraz, ezin dugu esan hondar
gehiago ez dagoenik. Harria erauzteko fronteak 250 metro inguru hartzen ditu, eta Santuenea ingurutik bide
zahar batek emango digu harako sarbidea.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-11
Herria: Usurbil
Lekua: 56 zk.ko mugarria
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576653 / Y 4789651 / Z 225
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,7 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Ondoren hegoalderantz segitu behar da, 2 kilometroan zehar,
zementuzko pistan barrena, Igartzazabal baserriaren ondotik igaro eta Txintxolarreako muino bizkarrean
dauden Puelazarreko hondakinen ingurura iristeko. Baso pista bat hartu behar da, hego/hego-ekialde
norabidean 250 bat metroan behera egiten baitu 56 zk.ko mugarri publikotik hurbileko muino bizkar
bateraino. Harrobia baso misto batean dago, muino bizkarrean bertan. Errotarri bat aurkitu dugu, 110 cm-ko
diametrokoa eta 22 cm lodikoa, lantze fasean. Landaretzak zeharo estalita dauzka harriak; beraz, ezin dugu
esan hondar gehiago ez dagoenik.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-12
Herria: Usurbil
Lekua: Puelaberri
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576493 / Y 4789582 / Z 247
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,9 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Ondoren hegoalderantz segitu behar da, 2 kilometroan zehar,
zementuzko pistan barrena, Igartzazabal baserriaren ondotik igaro eta Txintxolarreako muino bizkarrean
dauden Puelazarreko hondakinen ingurura iristeko. Beherantz doan baso pista bat hartu behar da, hego/hegoekialde norabidean 300 bat metro eginik harrobiraino iristen baita. Harrobia harizti batean dago,
Puelaberrirantz igotzen den mazelan. Errotarri bat aurkitu dugu, 120 cm-ko diametrokoa eta 20 cm lodikoa,
lantze fasean.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-13
Herria: Usurbil
Lekua: Bordazar
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576003 / Y 4789369 / Z 356
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,1 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora
iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan
zehar, Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena.
Puelaberritik gorantz segitu behar da beste 315 metroan zehar, eta eskuinean baso pista hartu behar da beste
500 metro egiteko, harrobiraino iristeko; harrobia pinudi batean dago, aipatu Puelaberri baserritik 400 bat
metro hego-mendebaldera, Bordazarren beheko aldean. Guztira 9 errotarri aurkitu ditugu, 110 eta 142 cm
bitarteko diametrokoak eta 20 eta 30 cm bitarte lodikoak, baso pistaren alde bietan. Errotarrietako bik alderik
alde iristen ez den begia daukate zizelkatua, 14 eta 16 cm bitartekoa. Landaretzak zeharo estalita dauzka
errotarriak; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik. Harrobia korritzen duen bide zahar bat dago.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-14
Herria: Usurbil
Lekua: Bordazar
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576146 / Y 4789193 / Z 426
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,3 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan zehar,
Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena. Puelaberritik 315
metroan zehar segitu behar da gorantz, eta hego-mendebalderantz igotzen den bidezidorra hartu Juanasoroko
gurutzerantz. Harrobia Bordazarreko muino bizkarraren ekialdeko partean dago, aipatu gurutzera iritsi baino
lehen, mendi publikoko lurretan. Guztira 10 errotarri aurkitu ditugu, 110 eta 160 cm bitarteko diametrokoak
eta 20 eta 40 cm bitarte lodikoak, lantze fasean. Piezetako batzuek egina dute jada erdiko begia.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-15
Herria: Usurbil
Lekua: Bordazar
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576080 / Y 4789135 / Z 451
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,4 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan zehar,
Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena. Puelaberritik 315
metroan zehar segitu behar da gorantz, eta hego-mendebalderantz igotzen den bidezidorra hartu Juanasoroko
gurutzerantz. Harrobia muino bizkarraren goiko aldean dago, Bordazar inguruan, aipatu gurutzera iritsi baino
220 bat metro lehenago, sail pribatu batean. Guztira 4 errotarri aurkitu ditugu, 110 eta 130 cm bitarteko
diametrokoak eta 20 eta 27 cm bitarte lodikoak, lantze fasean. Errotarrietako batek alderik alde iristen ez den
erdiko begia dauka zizelkatua, 15 bat cm-koa.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-16
Herria: Usurbil
Lekua: Txirringillueta
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575897 / Y 4789085 / Z 456
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,5 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora
iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan
zehar, Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena.
Puelaberritik 315 metroan zehar segitu behar da gorantz, eta hego-mendebalderantz igotzen den bidezidorra
hartu Juanasoroko gurutzerantz. Harrobia Txirringilluetako muino bizkarraren iparraldeko mazelan
dago, aipatu gurutzetik 100 bat metrora ipar-mendebaldera, 36 zk.ko mugarri publikotik gertu. Guztira
4 errotarri aurkitu ditugu, 110 eta 150 cm bitarteko diametrokoak eta 20 eta 35 cm bitarte lodikoak, lantze
fasean. Landaretzak zeharo estalita dauzka errotarriak; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik.
Harrobia korritzen duen bide zahar bat dago.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-17
Herria: Usurbil
Lekua: Txirringillueta
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575705 / Y 4789113 / Z 452
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,7 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora
iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da 2,3 kilometroan
zehar, Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan barrena.
Puelaberritik 315 metroan zehar segitu behar da gorantz, eta hego-mendebalderantz igotzen den bidezidorra
hartu Juanasoroko gurutzerantz. Juanasorotik ipar-mendebalderanzko norabidean pixka bat jaisten den baso
pistan barrena segitu behar da, 200 metroan zehar, eta ondoren beste 100 metro egin behar ditugu beherantz,
Txirringilluetako muino bizkarraren goiko aldean zehar. Harrobia aipatu gurutzetik 300 bat metro iparmendebaldera dago. Guztira 3 errotarri aurkitu ditugu, 120 eta 130 cm bitarteko diametrokoak eta 20 eta 30
cm bitarte lodikoak, lantze fasean. Errotarrietako batek 15 cm-ko begi landuaren aztarnak dauzka.
Landaretzak zeharo estalita dauzka errotarriak; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik. Badira
harrobia korritzen duen bide zahar bat eta harginek gaua igarotzeko erabiliko zuten aterpen baten hondakinak.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-18
Herria: Usurbil
Lekua: Iparraldea
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575235 / Y 4789118 / Z 452
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 2,9 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean, tontorretik 500 bat metrora. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da
Santuenea auzora iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar
da 2,3 kilometroan zehar, Igartzazabal baserri ondotik igaroz Puelaberriraino igotzen den zementuzko pistan
barrena. Puelaberritik 315 metroan zehar segitu behar da gorantz, eta hego-mendebalderantz igotzen den
bidezidorra hartu Juanasoroko gurutzerantz. Juanasorotik mendebalderanzko norabidean pixka bat jaisten den
baso pistan barrena segitu behar da, 800 metroan zehar. Harrobia aipatu gurutzetik 700 bat metro
mendebaldera dago. Errotarri bat aurkitu dugu, 110 cm-ko diametrokoa eta 22 cm lodikoa, lantze fasean, 15
cm inguruko erdiko begia markatuxea duela. Karkaba formako erauztegune diratekeen batzuk dauden zenbait
zona aurkitu ditugu. Landaretzak zeharo estalita dauzka harriak; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez
dagoenik. Harrobiaren goiko aldea korritzen duen bide zahar bat dago.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-19
Herria: Usurbil
Lekua: Erroizpe
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575878 / Y 4790107 / Z 135
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,65 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko eta
Urdaiaga auzorantz igotzeko; gero, San Esteban ermitara iritsi gabe, Txokoalde auzorantz jaitsi behar
da, eta Gilisasti baserriaren ondotik igarota baso pista bat hartu behar da, 300 metro eginik Erroizpeko
guarda-etxe zaharraren hondarretaraino igotzen baita. Baso pistan segitu behar dugu, hegoalderantz, 200
metroan zehar gutxi gorabehera, eta gero bidetik kanpo segitu behar dugu, ibarrondoan barrena, Erroizpe
errekaren aldamenetik ibilbide nekez samar bat eginez, ibilgutik gertu dagoen harrobira heltzen garen arte.
Guztira bederatzi errotarri aurkitu ditugu, 100 eta 130 cm bitarteko diametrokoak eta 20 eta 30 cm bitarte
lodikoak, lantze fasean. Erreka aldeko mazelan ustiapen fronte batzuk daude. Inguruko harriak mugituta
daude, harrobian egindako lanen eraginez, eta landaretzaz zeharo estalita gainera; beraz, ezin dugu esan
hondar edo aztarna gehiago ez dagoenik. Harrobia Erroizpeko guarda-etxe zaharraren hondakinetatik 400 bat
metro hegoaldera dago. Erreka dagoen mazelan bada galtzada daukan bide zahar bat, Igartzazabal baserri
ingurutik beherantz doan bat, baina erabilerarik ezarengatik zeharo hondatuta dago.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-20
Herria: Usurbil
Lekua: Beloztegi
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576229 / Y 4789834 / Z 254
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,6 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da, 1,5 kilometroan zehar,
zementuzko pistan barrena, Igartzazabal baserria igaro eta 500 bat metro egin arte. Bide zahar bat hartu behar
dugu hurrena, hegoalderantz eginez mazelan gora egiten baitu, eta segidan mendebalderantz desbideratu 150
bat metro, biderik gabe, baso mistoan eta otadian barrena. Harrobia baso misto batean dago, mendebaldeko
mazelan. Guztira 2 aztarna aurkitu ditugu, 130 cm-ko diametroko eta 25 cm lodiko errotarri bat eta 120 cm-ko
eta 20 cm lodiko errotarri laurden bat. Inguruan sasi ugari dago, eta landaretzak zeharo estalita dauzka harriak;
beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-21
Herria: Usurbil
Lekua: Beloztegi
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576231 / Y 4789591 / Z 285
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,9 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da, 1,5 kilometroan zehar,
zementuzko pistan barrena, Igartzazabal baserria igaro eta 500 bat metro egin arte. Bide zahar bat hartu behar
dugu, hego norabideari segituz mazelan gora egiten baitu 400 bat metroan zehar, eta ekialdeko mazelan
behera jo, baso mistoan barrena, mendi publikoko pinudira ailegatu baino lehen. Harrobia baso misto batean
dago, Puelaberrirantz begirako ekialdeko mazelan. Guztira 3 errotarri aurkitu ditugu, 114 cm-koak eta 20 eta
28 cm bitarte lodikoak; errotarrietako bik 14 cm-ko begia daukate eginda, alderik aldekoa batek eta lantze
fasean besteak.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-22
Herria: Usurbil
Lekua: Txintxolarrea
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576448 / Y 4789891 / Z 205
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,9 km hegoaldera dago, Andatza mendiaren
ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko, eta
Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero hegoalderantz segitu behar da, 1,5 kilometroan zehar,
zementuzko pistan barrena, Igartzazabal baserria igaro eta 500 bat metro egin arte. Bide zahar bat hartu behar
dugu, ekialderantz jaisten baita mazelan behera Gaztañerrekarantz, 100 bat metroan zehar. Harrobia erreka
hori doan ibar txikian dago, baso misto batean. Guztira 2 errotarri aurkitu ditugu, 120 eta 130 cm bitarteko
diametrokoak, 20 cm lodikoak. Inguruan landaretza asko dago; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez
dagoenik. Errotarri batetik bestera 200 metro inguru daude, eta kota baxuenean dagoena errekaren ohean
bertan dago, itxura denez bertan ari baitziren oinarri-arrokatik erauzten.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-23
Herria: Usurbil
Lekua: Zingireta
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 575634 / Y 4790586 / Z 57
Egungo jabea: Gipuzkoako Foru Aldundia.
Jabe historikoa: Orreagako Santa Mariaren Errege Kolegiata (Nafarroa).
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,5 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren iparreko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora iristeko eta
Urdaiaga auzorantz igotzeko; gero, ermitara iritsi gabe, Txokoalde auzorantz jaitsi behar da, eta
Gilisasti baserriaren ondotik igarota Zingiretarantz doan baso pista bat hartu behar da. Txokoalde
auzotik ere irits gaitezke bertara. Harrobia Martintxoeta errekaren ibarrean dago, Erroizpe errekarekin bat
egiten duen tokian. Guztira 2 errotarri aurkitu ditugu, 120 eta 125 cm bitarteko diametrokoak, 20 cm lodikoak.
Errotarri bien artean 180 metro inguru daude, eta kota baxuenean dagoena mendi publikoko 31 zk.ko
mugarriaren ondoan dago, aipatu erreka biek bat egiten duten puntuan.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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Andatza-24
Herria: Usurbil
Lekua: Zatiaundi
UTM 30N ETRS89 koordenatuak: X 576079 / Y 4789854 / Z 233
Egungo jabea: Pribatua.
Jabe historikoa: Talde familiarra, seguruenik Atxega edo Urdaiaga familia.
Lekuaren deskripzioa: Harrobia Usurbilgo herrigunetik 1,7 km hego-mendebaldera dago, Andatza
mendiaren ipar-ekialdeko hegalean. Usurbildik Oria ibaia zeharkatu behar da Santuenea auzora
iristeko, eta Urdaiagako San Esteban ermitaraino igo. Gero zementuzko pistatik segitu behar da,
hegoalderantz, 1,0 kilometroan zehar, Igartzazabal baserriraino ailegatu arte. Bide zahar bat hartu behar da,
hegoalderantz joz mazelan gora egiten baitu pinudirantz, 250 metroan zehar. Harrobia baso misto batean dago,
eta mendebalderantz hedatzen da, Zatiaundiko errekarantz. Guztira 8 errotarri aurkitu ditugu, 110 eta 155 cm
bitarteko diametrokoak, 20 eta 25 cm bitarte lodikoak. Errotarrietako batek 16 cm-ko zuloa dauka, alderik
alde. Lantzeko prozesuan diren errotarri laurden batzuek errotarri zatikatuen produkzioa frogatzen dute
halaber. Inguruan landaretza asko dago; beraz, ezin dugu esan hondar gehiago ez dagoenik.
Arroka familia: sedimentarioa.
Arrokaren izaera: kuartzo-konglomeratua, Goi Kretazeokoa, Cenomaniarrekoa.
Errotarri mota: alea ehotzekoa.
Zabalkunde eremua: lokala, eskualde mailakoa.
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12.- Dokumentuetan aipatutako Usurbilgo harginak
Guztira 58 harginen izenak bildu ditugu; horiek 255 urteko epean hartzen dute. Besteen gainetik
nabarmentzen diren bi familia daude, Gilisastitarrak eta Ondaldagorritarrak (dokumentuetan
Guilisagasti eta Andaldagorri gisa ere aipatzen dituzte).
Izena
Migel Oa
Joanes Etxebeste
Joanes Etxebeste
Joanes Etxebeste
Joanes Gilisasti
Joanes Gilisasti
Joanes Itxaskue
Joanes Itxaskue
Joanes Gilisasti
Joanes Gilisasti
Esteban Gilisasti
Martin Gilisasti
Domingo Gilisasti
Joanes Gilisasti
Joanes Gilisasti
Migel Oa
Ramus Etxenagusia
Domingo Irigoien
Migel Zabala
Joan Lopez de Gilisasti
Domingo Gilisasti
Joanes Zelaiandia
Joanes Oa
Migel Artusa
Sebastian Ondaldagorri
Joanes Etxebeste
Joanes Etxebeste (semea)
Domingo Etxebeste
Joanes Irigoien
Pedro Sein
Joanes Itxaskue
Kristobal Arrillaga
Martin Altamira
Domingo Gilisasti
Joan Lopez de Gilisasti
Sebastian Ondaldagorri
Joanes Oa
Domingo Gilisasti
Joan Lopez de Gilisasti
Joanes Oa
Joanes Oa
Joan Lopez de Gilisasti
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Urtea

Hargina
1507
Hargina
1556
Hargin maisua
1557
Hargin maisua
1559
Hargina
1561
Hargina
1562
Hargina
1566
Hargina
1568
Hargin maisua
1569
Hargina
1577
Hargina, zendua
1578
Hargina, zendua
1578
Hargina, 70 inguru, zendua
1578
Hargina, zendua
1578
Hargina, 43
1578
Hargintzako ofizial, 40 inguru
1578
Hargina, 54
1578
Hargina, 75 inguru
1578
Hargina, 55
1578
Hargina, 27
1578
Hargina, 28
1578
Hargina eta errementaria, 26
1578
Hargina, 32
1578
Hargintzako ofiziala, 60
1578
Hargina, 35
1578
Hargin maisua, 55
1578
Hargina
1578
Hargina
1578
Hargina
1578
Hargina
1578
Hargina
1578
Hargina,
burdinolako
hargin- 1578
igeltseroa, 58
Hargina,
burdinolako
hargin- 1578
igeltseroa, 37
Hargina
1585
Hargin maisua
1585
Hargina
1585
Hargina
1585
Hargina
1589
Hargin maisua
1590
Hargina
1592
Hargina
1593
Hargina
1593
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Joan Lopez de Gilisasti
Joanes Oa
Domingo Ondaldagorri
Joanes Gilisasti
Pedro Gilisasti
Alontso Irigoien
Joanes Oa
Joanes Ondaldagorri
Domingo Artusa
Alontso Irigoien
Joanes Oa
Domingo Ondaldagorri
Domingo Artusa
Migel Aizpurua
Joanes Ondaldagorri
Joanes Arpidegi
Joanes Urrizmendi
Joanes Etxeberria
Migel Ondaldagorri
Frantzisko Arratzain
Joanes Andaldagorri Irazazabal
Joanes Ondaldagorri
Joanes Oa
Joanes Gilisasti
Joanes Ondaldagorri
Joanes Ondaldagorri
Joanes Gilisasti
Joanes Ondaldagorri
Joanes Ondaldagorri
Joanes Gilisasti
Joanes Gilisasti
Pedro Gilisasti
Joanes Gilisasti
Domingo Soroa
Joanes Lizardi (Zizurkil)
Joanes Ondaldagorri
Pedro Gilisasti
Joanes Ondaldagorri
Antonio Ondaldagorri
Antonio Ondaldagorri
Joan Arpidegi
Migel Aizpurua
Martin Zabala
Antonio Ondaldagorri
Pedro Sein
Frantzisko Arratzain
Migel Ondaldagorri
Joanes Gilisasti
Antonio Ondaldagorri
Pedro Sein
Frantzisko Arratzain
Antonio Ondaldagorri
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Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina, zendua
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargin maisua
Hargin maisua
Hargin maisua
Hargin maisua
Hargina
Hargin maisua
Hargin maisua
Hargin maisua

1594
1596
1596
1602
1602
1602
1602
1602
1602
1603
1603
1603
1603
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1606
1608
1611
1613
1613
1615
1617
1617
1618
1621
1628
1633
1634
1634
1634
1636
1638
1638
1638
1644
1646
1646
1646
1646
1646
1646
1646
1646
1647
1649
1649
1649
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Joanes Gilisasti
Migel Ondaldagorri
Joanes Gilisasti
Josef Ondaldagorri
Frantzisko Ondaldagorri
Joanes Gilisasti Zabala
Frantzisko Gilisasti
Josef Gilisasti
Frantzisko Ondaldagorri
Martin Gilisasti
Paulo Lertxundi
Migel Gilisasti
Domingo Lertxundi
Josef Gilisasti Artzabaleta
Joan Atxega Ermotegi
Martin Gilisasti nagusia
Josef Gilisasti Zabala nagusia
Joan Atxega Aizpurua
Frantzisko Ondaldagorri
Martin Gilisasti gaztea
Josef Gilisasti Zabala gaztea
Josef Gilisasti gaztea
Josef Antonio Atxega
Josef Antonio Atxega
Josef Atxega

Hargin maisua
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargin maisua
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina
Hargina

1649
1649
1679
1681
1681
1687
1697
1697
1697
1701
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1710
1737
1738
1762

“E seyendole preguntado como se llama, donde es vecino, que oficio y hedad tiene, dixo que se
llama Juanes de Echeveste y que es vecino de Usurbill y que es maese cantero de rruedas de molinos
y es de hedad de çinquenta e cinco años poco mas o menos”

Andatzako lurren gaineko auziko xehetasuna, 1578
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13.- Harrobi batzuk bisitatzeko ibilbide proposamena
1-PROPOSAMENA: San Estebanetik irten, Andatza-9 harrobia ikusi, Igartzazabaleraino segitu eta
Orreagako kolegiataren mugarrietako bat bisitatu (33 zk.koa), ondoren Zatiaundirantz jarraitu
Andatza-1eraino ailegatzeko, gero Andatza-5erantz segitu, hurrena Armiarmategiraino, 20 zk.ko
mugarrira heldu eta bertatik Burdatxuriraino jaisteko. Andatza-8, 27 zk.ko mugarria eta Andatza-7
ikusi. Erroizpe ingururaino jaitsi eta, gero, errepidez, gorantz egin, Gilisasti eta Urdaiagaren ondotik
igaroz, San Estebanera iritsi arte. Ibilbidea guztira: 5,5 km. Desnibel metatua: 250 m.

Ibilbide proposatua
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14.- Dokumentazio aztertua
Zenbait artxibo bisitatu ditugu, jatorrizko dokumentuak erabili eta aztertu ahal izatearren. Bisitatu
ezin izan ditugun artxiboen kasuan, haiekin harremanetan jarri eta agiri originalek kopia digitalak
eskatu dizkiegu. Esker emateen atalean aipatzen ditugu artxibo horiek guztiak.

Hiru egileak Orreagako artxiboan

Orreagako artxiboko dokumentuetako baten xehetasuna, 1419
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Egileetako bi Tolosako Artxibo Orokorrean








1249. Orreagak ordurako bazeukan pieza bat Iriako barrutian, betiko zentsuarekin. Orreagako
Errege Kolegiatako Artxiboa-ARCR, Guipuzcoa, 01 sorta, 71 zk., 061 perg. Baita honetan
ere: MUTILOA POZA (I. lib, 1976)
1330. Ruy Santxez de Aozmendik, Pedro Lopez de Oztalak eta Lope Ibañez de Etxazarretak,
erregearen alkateak Gipuzkoan, epaia eman zuten Orreagako ospitalearen eta Gil Lopez de
Oñatz eta beste kapare batzuen arteko auzian; Orreagako ospitalearen ordezkaria Lope Ibañez
de Aizkona zen, ospitaleak Andatza mendian zeuzkan behien maizterra, eta epaia Orreagaren
aldekoa izan zen, erakunde horri aitortu baitzion Gil Lopezi inolako eskubiderik ordaindu
gabe bere ganaduak Andatzan bazkatzeko zeukan eskubidea. 1404ko helarazpen bat da.
Orreagako Errege Kolegiatako Artxiboa-ARCR, Guipuzcoa, 02 sorta, 02 zk., 180. perg. Baita
honetan ere: LEMA PUEYO, J. Á. et alii (114. or., 8. dok., 2000).
1368. “Sentencia de los alcaldes de Guipúzcoa”, Orreagaren aldekoa. MUTILOA POZA (II.
lib., 1976).
1388. Konkordia, Orreagaren eta Martin Gonzalbiz Atxegako jaunaren artekoa, Andatzako
barruti eta mendiei buruzkoa; bertan aipatzen dira, lehen aldiz, Orreagako Santa Mariaren
jabetzako errotarri-harrobi batzuk, eta bertan eman zioten horien usufruktua Atxegako
jaunari: “Item mas, lis dieron et otorgaron el usofructo de las piedras de las muelas que
suelen sacar en los ditos montes et términos …”. Orreagako Errege Kolegiatako ArtxiboaARCR, Guipuzcoa, 02 sorta, 05 zk., 253. perg. Baita honetan ere: LEMA PUEYO, J. Á. et
alii (221. or., 224. dok., 2000).
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1406. Konkordia, Atxegako jaunaren eta Orreagaren artekoa; honakoa aipatzen dute bertan:
“Iten mas les dieron e otorgaron el usofruto de las piedras de las muelas que suelen saquar
en los dichos montes e terminos por ser sus propias voluntad …”. Dokumentu hori
Orreagako eliz kapituluaren eta Atxegako oinetxeko jaun Joan Beltran Atxegaren artean
emandako konkordia eskrituraren kopia sinplea da; konkordia hori aipatu monasterioak
Usurbilen zeuzkan mendietako erabilera eta aprobetxamenduei eta abarri buruzkoa zen, eta
Segurako Batzar Nagusietan aurkeztu zuten horren eskritura, 1455ean. Gipuzkoako Artxibo
Orokorra, AGG-GAO JDIM2/17/1. Baita honetan ere. MUTILOA POZA (II. lib, 1976)
1419. Andatza izeneko mendilerroa bere lur, saroi, mugarrieta eta bestelako eskubide eta
ondasunekin saltzeko eskritura, Maria Migel Reizta Orioko San Nikolaseko auzoak emana,
urrezko laurogei florinean, Orreagako Errege Etxeko priorearen eta kapituluaren alde. 1472ko
helarazpena da, Andatzaren hego-ekialdean dagoen sail baten salmenta eskriturarena; mugak
adierazten dira bertan. Saltzaileak beretzat edo bere ondorengoentzat gordetzen ditu, besteak
beste, errotarri-harrobiak eta errotarriak garraiatu ahal izateko adarrak moztu ahal izatea. Eta
biloba izan zen 53 urte geroago jatorrizko eskrituraren helarazpena eskatu zuena. Baliabide
horren gaineko eskubidea gordetzeko klausula hori hark zeuzkan interesak, nagusiki
ekonomikoak, probetxuz antolatu ahal izateko modutzat ulertu behar da, jarduera nagusiak
kontrolpean edukitzeko alegia: “las canteras que son y fueren para hacer las piedras de los
molinos en esto que vos he vendido, que sean y finquen para mi la dicha vendedora y para
mis herederos, y para quien yo quisiere y mandare en todo tiempo por siempre jamas, y
demás de ello que puedan cortar cualesquier maderas que menester tuvieren para el acarreo
de las tales piedras en cualquier lugar de la dicha sierra de Andaza afuera parte de los seles
sin pagar por ello precio alguno”. Orreagako Errege Kolegiatako Artxiboa-ARCR,
Guipuzkoa, 02 sorta, 09 zk., 43. kutxa.
1507. Migel Oak, Usurbilgo auzoak, Urdaiagako oinetxean eta Aiako eskribau Migel
Gonzalez de Segurolaren aurrean, obligazioa hartu zuen Andatzako harrobien 2 urteko
errentamenduagatik 6 dukat ordaintzeko, Domingo Gonzalez de Segurola Gipuzkoako
artzapez eta Orreagako Santa Mariaren monasterioaren ordezkariaren alde. Gipuzkoako
Probintziako Artxibo Historikoa, AHPG-GPAH 2/1213, A:37aur-37atz.
1528. Esteban Gilisasti (Guilisastegui) Usurbilgo auzoak ahalordea eman zuen, Mutrikuko
eskribau Joan Lopez de Lasalderen aurrean, Mutrikuko auzo Pedro Aramaioren alde,
Ondarroan gordailatuta zeuden garia ehotzeko hamaika errotarri saldu ahal izateko. AHPGGPAH 1/2559, F:85aur-85atz.
1541. Itsasoz Errenteriaraino eraman zituzten zenbait errotarri, pinaza batean kargatuta.
Seguruenik Aginagakoak izango ziren, eta Orioko portuan kargatuko zituzten. AGUIRRE
SORONDO (132. or., 1988). Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (103. or., 2005).
1549. Uztailaren 19an Migel Baldak kontratua egin zuen Migel Chibao Donibane
Lohizuneko auzoarekin, iraileko San Migel egunerako 6 errotarri “on eta behar besteko”
entregatzeko Mapilgo portuan, eta baita haren pinazan kargatzen laguntzeko ere. Harriek
neurri hauek eduki behar zituzten: zazpi arra beteko diametroa (145,6 cm) eta kana laurden
bat lodi (20,8 cm edo arra betea). 37,5 erreal zilarreko prezioa jarri zuten harriko. Chibaok
salgaiaren balioaren % 40,4 ordaindu zion aurretik, 238 libera zehazki; trukean 8 dukat eta 3
erreal ziren. AHPG-GPAH 3/1779, A:35aur-35atz.
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1550. Joanes Oa Usurbilgo auzoaren obligazioa, Orioko eskribau Domingo Oaren aurrean
hartua eta “San Juan des Basqes en el reino de Francia” hartako auzo Migel Chibaori
zuzendua, horren indarrez konpromisoa hartzen baitu Aginagako Mapilgo portuan jarritako
gari ehotzeko 12 errotarri emateko. Harri bakoitzak 40 errealeko prezioa izango zuen, eta
entrega bi txandatan egingo zuten, lau harri emanez lehenean eta beste zortziak hurrengo
urteko maiatzean. AHPG-GPAH 3/1779, A:193aur-194aur.
1553. Getarian egindako Batzar Nagusian erregeari eskatu zioten lizentzia emateko
Frantziatik ekartzen zituzten salgaiak trukatu eta, kontrapartida gisa, burdina eta errotarriak
eraman ahal izatearren. DÍEZ DE SALAZAR/AYERBE (527. or., I. lib.).
1554. Joan Untzaren txostena, Iria eta Andatza mendien errentagarritasun eskasa
justifikatzekoa, eta Joan Subitza abadearen berrespena, sailak enkante publiko bitartez
saltzeko. Harrobiek 2 dukat edo gutxiago ematen zituzten urtean. Orreagako Errege
Kolegiatako Artxiboa-ARCR, Guipuzkoa, 02 sorta, 15 zk., 043. kutxa.
1556. Kontratua eta obligazioa, Amador Arriaran Zumarragako auzoaren eta Joanes
Etxebeste errotarrigile maisu eta Usurbilgo auzoaren artekoa. Amador Arriaranek hogei dukat
urrezko ordainduko zituen, Joanes Etxebesteri garia ehotzeko harri oso bat eta garia ehotzeko
harri baten harrizko lau pieza erosteagatik Urretxun zeukan errotarako. AHPG-GPAH
1/3949, D:60atz-61aur.
1557. Obligazio gutuna, Pedro Anduezu Zumarragako alkatearen, Domingo Aizpurua
errejidorearen, Joan Sasieta Urretxuko auzoaren eta errotarrigile maisu Joanes Etxebeste
Usurbilgo auzoaren artekoa, aipatu maisuak garia ehotzeko harri oso bat eta garia ehotzeko
lau harri zati eman zitzan, Andatzako harrobikoak, eta Zumarragako Udalak zeukan gari
errotan jartzeko ekar zitzan. Harriek Gaztelako kana baten laurdena izan behar zuten lodi.
Harri osoak aipatuek eskribauaren etxeko ateko paretan seinale jarrita zuten neurria eduki
behar zuen, sei arra bete. Harri osoak hamasei dukat urre izango zuen prezio; lau harri zatien
prezioa, berriz, Zumarragako Amador Arriaranek Joan Sasietak eman zizkion harriengatik
ordaindu zuen prezioa izango zuten. AHPG-GPAH 1/3950, A:10atz.
1559. Ordainketa-gutuna, Joanes Etxebeste Usurbilgo auzoak, alea ehotzeko errotarrietako
hargin maisuak, Amador Arriaran Zumarragako auzoaren alde emana, harri osoak eta harri
zatiak ere ekarri baitzizkion Arriarani bere errotetarako. Amadorrek lehendik eskuratuak
zizkion hogei dukat urre, Martin Andon Elexalde urretxuar jada zenduari emanda. Etxebestek
demanda jarria zion Amador Arriarani probintziako korrejidorearen aurrean, eta hogei dukat
urreren balioko manamendua lortua zuen Amadorren kontra. AHPG-GPAH 1/3950, C:69aur69atz.
1559. Usurbilgo alkate Joanes Berraiartzak Aginagako biztanle Joanes Etxebeste harginari 3
marabediko alkabala erreklamatu zion, errotarrien prezioak egiten zuen dukat bakoitzeko.
Etxebestek alegatu zuen harrobia ez zela kontzejuarena, Illunbe etxearena baizik, eta 24 urte
lehenagotik harria ateratzen zutela bertatik eta alkabala Usurbili ez baizik eta Aginagari
ordaintzen ziotela; eta hala ere hargina behartzen zutela Usurbili 45 marabedi ordaintzera
Andatzan ateratako errotarri bat Iraetako andreari 15 dukatean saltzeagatik. AHPG-GPAH
3/2709, A:07aur-07atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (104. or., 2005).
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1560. Joan Aldai Bilboko auzoaren obligazioa, Domingo Oa hargin eta Orioko auzoaren alde,
errotarri batzuk zirela eta zor ziona ordaintzeko. Obligazioa zen 22,5 dukat ordaintzea, eman
zizkion errotarri batzuetan ordaintzea falta zitzaion partetzat. AHPG-GPAH 3/1785, A:91aur.
1561. Joanes Gilisastik konpromisoa hartu zuen bi errotarri eramateko Azpeitiko Soreasuko
errotaraino, 28 dukateko prezioan. Erdia entregarekin ordainduko zioten, hilabeteko epea
zutela horretarako aurreikusita, eta beste erdia entregatik 6 hilabetera. AHPG-GPAH, 2/0043,
B:53aur-53atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (104. or., 2005).
1561. Joanes Usurbil Tolosako auzoak ordainketa-gutuna eman zuen Esteban Olarria
Usurbilgo auzoaren alde, Usurbildik Tolosara ekarritako 30 errotarriren balioarengatik.
AGG-GAO PT 877, 160aur folioa.
1562. Joanes Gilisastiren eta Joan Migel Ipintzaren arteko akordioa, Azkoitiko Baserritza
errotan bi errotarri entregatzeko 30 dukateko prezioan; prezio horretatik 12 dukat unean
bertan ordainduko zituzten, eta beste partea hilabeteko epean errotarriak errotako atean
entregatzean. AHPG-GPAH 2/3101, B:33aur-33atz. Baita honetan ere: AGUIRRE
SORONDO (104. or., 2005).

1562ko dokumentuaren xehetasuna, aldatua







1566. Joanes Itxaskuek errotarri bat eraman zuen Berrobiko errotara, 12 dukatean. AGGGAO PT 42, A, 599aur-599atz folioak.
1566. Joanes Itxaskueren ordainketa-gutuna, Berrobiko errotatik jasotako 12 dukatengatikoa.
AGG-GAO PT 43, A, 197aur-197atz folioak.
1568. Joanot Berroetak 78 dukat ordaindu zituen Joanes Itxaskuek Usurbildik Berastegira
eramandako 5 errotarriengatik (Jabier Salvarredik aipatua “Ganbarako kopreko altxorrak:
Berastegiko errotak” bere blogean, 2015).
1569. Joanes Gilisastik testamentua eman zuen Hernaniko eskribau Pelaio Martinez de
Aierdiren aurrean. Testamentuan aipatzen da ezen Atxegako jaunari 20 dukat zor dizkiola
harrobien errentamenduarengatik, 7 idi eta beste zenbait ganadu dauzkala, eta zenbait
herritako, hots, Zarautz, Zumaia, Deba, Bergara, Azkoitia, Aia, Hernani, Errezil, Lazkao,
Zaldibia eta Urnietako pertsona batzuek harri batzuen zenbatekoa zor diotela. AHPG-GPAH
3/0986, A:6aur-9atz.
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1574. Orioko portuko arantzelak: “Iten cada piedra muela de moler cevera, dos reales. Iten
cada muela de las que se izieren en juridiçion de la dicha villa e fuera d'ella, dos
maravedis”. Bigarren salgaia gezterak dira. Orioko Udal Artxiboa (OUA), C-V, D-3/1 (15741576) (1-2aur fol.). Baita honetan ere: TRUTXUELO (282. or., 2003).
1576. Joanes Gilisastik irailaren 9an testamentua eman zuen Usurbilgo eskribau Joan
Untzaren aurrean. Testamentuan aipatzen da zenbait pertsonak harri batzuen zenbatekoa zor
diotela (Aia, Zumaia, Azpeitia, Azkoitia, Antzuola, Bergara, Zaldibia, Ordizia, Donibane
Lohizune, Elgoibar, Orio, Deba, Ondarroa, Berriatua, Tolosa). AHPG-GPAH 3/2710,
B:86atz-90atz.
1577. Joanes Gilisastik, Bergarako eskribau Joan Lopez de Ozaetaren aurrean, ordainketagutuna eman zion, Joan Ozaeta jaunaren izenean, Joan Ladron de Zurbao Bergarako
Zubiaurreko errotako errotariari, saldu zizkion errotarriengatik. AHPG-GPAH 1/0117,
A:443atz-444aur.
1577. Iria-Andatzako sail batzuen salerosketa. Orreagak enkantean saldu zituen, errege
baimenarekin, urtean 60 dukat baino ematen ez zituzten Iria eta Andatza mendietako sailak.
1573tik aurrea saiatu ziren Aginagako auzoei saltzen 8.000 dukatean, baina enkantean
eskaintza bat baino gehiago izan zen, eta Joan Lopez de Agirre Altzegak eraman zuen,
12.500 dukatean. Donostiako Artxibo Historikoa-AHSS, 94. kutxa, 66 zk. Baita honetan ere:
AGUIRRE SORONDO (104.-105. or., 2005).
1578. Joan Lopez de Agirre Altzega Donostiako alkate izan zen. 1578ko apirilaren 15ean,
alkate zelarik preso zegoen korrejidorearen kartzela publikoan, eta ahalorde zabala eman
zuen, Nikolas Aierdi eskribauaren aurrean, bere kontrako kausa batean defendatua izateko.
AHPG-GPAH 3/0962, A:315aur-315atz.
1578. Joan Lopez de Agirre Altzegaren salaketa, Gipuzkoako korrejidore Josepo del
Castilloren aurrean kereila bitartez egina Domingo Gilisasti eta Joanes Etxebesteren kontra
zein geroago ustezko egile aurkitzen ziren beste batzuen kontra, bere sailetan sartu zirelako,
baimenik gabe, errotarriak atera, soroak erein, zuhaitzak moztu eta beste zenbait gauzatarako.
Lekukoek 1578ko apirilean eta maiatzean deklaratu zuten, eta funtsean esan zuten ezen
guztiek sailen jabeen, hots, Atxegako eta Oako jaunen baimenarekin ateratzen zituztela
errotarriak, ez baitziren Agirre salatzailearen harrobiak. Errotarriak garraiatzeko erabilitako
adarrak aipatzen dituzte, “ahardi” deituak alegia. Eta zenbait toponimo ere aipatzen dira, hala
nola “Burrucalecu”, “Sarasu”, “Çatiandi”, “Fuola”, “Armiarnitegui”, “Eçilla”, “Hegaunea”,
“Mardua”, “Lupusal” eta “Araberro”. Orreagak deklaratu zuen Agirreri lurrak eta horien
gainean zeuzkaten eskubideak saldu zizkiotela, ez ordea gehiagorik. Donostiako Artxibo
Historikoa-AHSS, 94. kutxa, 66 zk. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (105.-106. or.,
2005).
1578/79. Aginagaren frogantza Iria eta Andatza mendien aprobetxamenduari buruz
Orreagako kolegiataren kontra izandako auzian. Lekukoetako batek, Joanes Irazuk,
Zizurkilgo unibertsitateko 54 urteko auzoa bera, besteak beste deklaratu zuen Aginagako
auzoak ikusiak zituela, betiko ohitura baitzen eta erabiltzeko eskubidea baituten, adarrak
ateratzen errotarrietarako aparailuak egin eta idiekin garraiatu ahal izatearren, eta bera ere
joana zela inguru horretara bere idiekin. AHPG-GPAH 3/1805, A:01aur-41atz.
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1582. Zarautzen egindako Batzar Nagusiko gaietako bat izan zen herri batzuek galarazi
egiten zutela errotarriz kargatutako gurdiak pasatzea, eta horren gauza beharrezkoa izanik
agindu zuten inork trabarik ez egiteko eta galtzada eta bideetatik libre igarotzen uzteko, eta,
gainera, bide, zubi eta galtzadetan kalteren bat egiten zutenek horiek ordaintzeko, baina
horiei pasatzen lagatzeko. DÍEZ DE SALAZAR/AYERBE (266. or., VIII. lib.).
1585. Alegiako Kontzejuak auzia jarri zuen Domingo Gilisastiren kontra, urtebete lehenago
herriko errotetarako entregatu zituen bi errotarrirengatik. Kontzejuak harri berrietako bat
erabili zuen, beste errotarri zahar, higatu eta zulatu bat azpian jarrita, eta errotak ez zuen garia
ongi ehotzen; Gilisastik harri zaharraren egoera txarrarekin lotzen zuen gertatua, bere harriak
oso onak ziren eta. Garia eta artatxikia ere ehotzen zutela aipatzen da. Artatxikia ehotzeko
errotan jarritako harriak ongi ehotzen zuen. Joan Lopez de Gilisasti aipatzen dute, lanbideko
maisu gisa, errotako harriak aztertzeko aditu lanerako. Harri bien prezioa 30 dukatekoa zen;
horren heren bat ordaindua zeukan jada herriak. Gilisastik aurkeztutako lekukoen artean ziren
Sebastian Ondaldagorri eta Joanes Oa, Usurbilgo auzoak biak ere. Lekukoek esan zuten
harriak “kalitate eta ale onekoak” zirela. AGG-GAO COMCI0348, A, 01aur-28atz.
1589. Domingo Gilisastik 29,5 dukatean saldu zizkion errotarri batzuk Goizuetako errotari
Frantzisko Eskuderori, Donostiako Mateoko errotarako; honen jabea Cruzat komendadorea
zen. AHPG-GPAH 3/0222, A:171aur-171atz.
1590. Valladolideko Kantzelaritzan epai bat eman zuten, Joan Lopez de Agirre lizentziatuak
Orreagari itzultzeko Iria eta Andatza mendiak (MUTILOA POZA, 1976).
1590. Usurbilgo harrobietako lau zatiko harri bat Zumarragako errotarako jartzeko obligazioa
kontratatu zuten. AHPG-GPAH 1/4015, E:53aur-54aur.
1590. Joan Lopez de Gilisasti harginarekin obligazio bat kontratatu zuten, garia ehotzeko bi
harri eraman zitzan. Harriak zortzi zati edo laurdenetan fabrikatu behar ziren, kana eta erdiko
diametroarekin (125 cm) eta kana laurden lodi, Zumarragako Lizaratzuko errotarako, guztira
17 dukateko prezioan. AHPG-GPAH 1/4015, E:86aur-86atz eta AHPG-GPAH 1/4015,
E:87aur-87atz.
1592. Joan Lopez de Agirre lizentziatuak ahalordea eman zuen, Usurbilgo eskribau Joan
Untzaren aurrean, sailak Orreagari itzultzeko (MUTILOA POZA, 1976).
1592. Joanes Oa harginak Andatzako bi harri saldu zituen Hernaniko Eziagoko errotarako, 30
dukatean. AHPG-GPAH 3/0975, A:157aur-157atz.
1592. Martin Itxaskuek, Zizurkilgoak, errotarri bat eraman zuen Berrobiko errotara, 10
dukatean. AGG-GAO PT 128.
1593. Joanes Oa harginak harri batzuk saldu zizkien Hernaniko bi errotariri (Eziagorako eta
Errotaberrirako). AHPG-GPAH 3/0225, B:73aur-74atz.
1593. Joan Lopez de Gilisastik Ortiz Zarautz doktore eta Tolosako auzoari erreklamatu zion
bi errotarriren zenbatekoa, 38 dukat guztira. Harriak Segurako Armaolako errotarako ziren,
eta doktoreak zioen ez zutela irina ongi ehotzen. AGG-GAO COUCI46.
1594. obligazio eskritura bat eman zuten Martin Agirre olagizon urretxuarrak, Legazpiko
Barrenoleko burdinola eta errotaren errentari ari baitzen lanean, eta Usurbilgo Joan Lopez de
Gilisastik; eskritura horren arabera, Gilisastik obligazioa zuen garia ehotzeko bi harri biribil
oso ekartzeko, kana eta erdi zabal eta kana eta erdi luzekoak, hurrengo maiatzaren
lehenerako, eta aipatu errotako atean uzteko, garia ehotzeko moduak jarrita, eta hiru hilabetez
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laga behar zituen probaldi gisa, onak ziren ikusteko, eta probaldi horretan zehar ikusiz gero
ez zirela onak, aipatu Joan Lopezek berak egoki iritzitako lekura eraman beharko zituen, eta
Martin Agirrek obligatu egingo zuen beste bi harri on ekartzera. AHPG-GPAH 1/3990,
A:35aur-36aur.
1596. Orreagako monasterioaren jabetzako Andatzako harrobiak Joanes Oa eta Domingo
Andaldagorriri eman zizkieten errentan, 4 urtez, 6 dukatean urteko. Orreagako Errege
Kolegiatako Artxiboa-ARCR, Guipuzkoa, 02 sorta, 35-2 zk., 43. kutxa.

Andatzako harrobien errentamendua, 1596
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1596. Hernaniko Batzar Nagusian Donostiako Udalak eskatu zuen Frantziara eta erresumatik
kanpoko beste leku batzuetara errotarriak ateratzea debekatzea; Batzarrak kontra egin zion
eskaerari. DÍEZ DE SALAZAR/AYERBE (194. or., XIII. lib.).
1600. Orreagak lehiaketara atera zituen Andatza mendiko harrobiak, 4 urterako eta gutxienez
6 dukatean urteko, Orioko eskribau Migel Urreizmendiren aurrean. Antonio Atxegak eraman
zuen enkantea, 6 dukat eta 6 errealean, sei hilean behin ordainduta; bete ezean, eskaintza
horren bikoitza, kostuak eta kalteak ordaindu beharko zituen. AHPG-GPAH 3/1826, A:5aur5atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (106. or., 2005).
1602. Antonio Atxegak harginei erreklamatu zien berak Orreagari errentan hartuak zizkion
harrobietan lan egiteagatik zor ziotena ordaintzeko. Harginak Joanes Gilisasti, Pedro
Gilisasti, Alontso Irigoien, Joanes Oa, Joanes Ondaldagorri eta Domingo Artusa ziren.
Aterata eta eramateko prestatuta zeuzkaten harriak bahitu zizkien, eta ordaintzeko moduaren
inguruko akordio batera iritsi ziren. AHPG-GPAH 3/2713, E:31aur-32atz. Baita honetan ere:
AGUIRRE SORONDO (106.-107. or., 2005).
1603. Nikolas Plazaola doktoreak, Atxega familiaren auzikideak, Alontso Irigoien eta Joanes
Oa harginei eman zizkien, errentan, 4 urterako eta urtean 4 dukatean, Atxegatarrek Andatzan
zeuzkaten familiaren harrobiak; ezingo zen beste inolako harginik sartu bertan, errotarri
amaituak garraiatzeko izan ezik. Harginek laguntzaile bana izan ahal izango zuten, eta
Atxegatarrek beretzat gorde zuten beste harrobi batzuk beste hargin batzuei errentan eman
ahal izatea. AHPG-GPAH 3/2713, F:30aur-31atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO
(107. or., 2005).
1603. Nikolas Plazaola doktoreak Domingo Ondaldagorri eta Domingo Artusa harginei eman
zizkien, errentan, 4 urterako eta urtean 4 dukatean, Atxegatarrek Andatzan zeuzkaten
familiaren harrobiak, aurreko errentamendu eskriturako baldintza berberetan. AHPG-GPAH
3/2713, F:32aur-33atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (107. or., 2005).
1606. Iria eta Andatzan errotarriak ateratzeko zenbait barruti eta lekuren jabetzari zegokionez
Orreagaren aldeko epaia eman zuten, Migel Aizpuruaren eta auzikideen kontra. Guztira 8
hargin aipatzen dira akusatu gisa. Orreagako Errege Kolegiatako Artxiboa-ARCR,
Guipuzkoa, 02 sorta, 37 zk., 43. kutxa. Baita hauetan ere: MUTILOA POZA (I. lib, 1976),
AGUIRRE SORONDO (107.-108. or., 2005).
1606. Joanes Ondaldagorri Usurbilgo auzoak ordainketa-gutuna eman zion Villabonako
Domingo Atorrasagastiri, 63 errealeko balioarekin, Villabona herriko errotarako errotarrien
ordainketaren kontura. AGG-GAO PT 0084, A, 125aur folioa.
1608. Martin Espinal kalonjeak ordainketa-gutuna eman zuen Joanes Ondaldagorri
harginaren fidatzaile Antonio Atxegaren alde, harrobien 4 urteko errentamenduarengatik, 6
dukat eta 6 erreal baitziren urtean, 2 urteko epean 13 dukat eta erreal bat ordaindu zizkiolaeta. Orreagako Errege Kolegiatako Artxiboa-ARCR, Guipuzkoa, 02 sorta, 39 zk., 43. kutxa.
Baita hauetan ere: MUTILOA POZA (I. lib, 1976), AGUIRRE SORONDO (108. or., 2005).
1610. obligazio eskritura hipotekaduna egin zuten, Marina Bolonburuak Bizkaiko Amorotoko
elizateko auzoak emana, zordun nagusi gisa, eta haren ahizpa Maria Ruiz zela, berriz,
fidatzaile, Lekeitioko auzo Maria Allonaren alde, hamabi dukat emateko edo, bestela, azken
honen bitartekaritzaz Usurbilgo pertsona batengandik jaso behar zuten errotarri baten balioa
emateko. Bizkaiko Foru Aldundiaren Agiritegi Historikoa-AHFB N0018/0524.
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1611. Joanes Oa harginak testamentua eman zuen Joan Lopez de Araeta Hernaniko
eskribauaren aurrean. AHPG-GPAH 3/1052, A:54aur-59atz.
1613. Joanes Gilisagasti harginak obligazioa hartu zuen Tolosako San Frantzisko komentu
eta monasterioan errotarri bat entregatzeko Aramako Ibaresko errotarako, 15 dukateko
prezioan; Itsasondoko arotz Joan Urkiari eman behar zion. AGG-GAO PT 2877,1, 195aur195atz. Aramako Ibaresko errota bisitatu dugu, eta Andatzako hiru errotarri aztertu ditugu
bertan, errotarako bidea zabaldu digun Cobos-Irizar familiaren adeitasunari eta eman digun
informazioari esker.

Ibaresko errotarako errotarri baten entrega, 1613
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1613. Orioko portuko arantzelak: “Por cada piedra de moler cevera que saliere de la dicha
barra, dos reales [...]. Por cada piedra de amolar que entrare o saliere de la dicha ba[rra],
[...] grandes o pequeinas, tres maravedís [...]”. Bigarren salgaia gezterak dira. Orioko Udal
Artxiboa-OUA, C-V, D- 3/3 (1613) (f.1). Baita honetan ere: TRUTXUELO (314. or., 2003).
1613. Alegiako Kontzejuak garia ehotzeko Usurbilgo harrobietako bi errotarri kontratatu
zituen Joanes Ondaldagorrirekin, Alegiako Aiezar errotarako, 40 dukatean. Errotan jarri
ondoren, ehotze jardueran aditu ziren bi pertsonak ikusi behar zituzten harriak, eta onak ez
baziren Ondaldagorrik beste bi harri eraman beharko zituen, bere kontura. AGG-GAO PT
985, B, 52aur-52atz folioak.
1615. Albizturko Kontzejuak 13 dukat ordaindu zizkion Usurbilgo auzo Joanes
Ondaldagorriri, Errorarteko errotara eraman zuen errotarri batengatik. BADATOR,
Albizturko Udal Agiritegi Historikoko funtsa, signatura: 0105-01.
1617. Kontratua egin zuten Joanes Gilisastik (Yglisasti gisa aipatua), 30 eguneko epean,
errotarri bat eraman zezan Usurbildik Lazkaoko Amiribiako errotara, 26,5 dukateko prezioan.
AGG-GAO PT 2379, A, 221aur-221atz folioak.
1617. Ordiziako Udalak hiru errotarri erosteko hitzarmena egin zuen Joanes Gilisasti eta
Joanes Ondaldagorri Usurbilgo auzoekin; harri horien kostua, garraioa barne, 64 dukatekoa
izango zen. Bi harri garia ehotzeko izango ziren, eta artatxikirako hirugarrena.
Kontzejuarekin itunduaren arabera, 20 dukat ordaindu zizkieten harriak entregatzean, eta
handik hiru hilabetera beste partea. AGG-GAO PT 2883, 2, 170aur-170atz.
1618. Joanes Ondaldagorri Usurbilgo auzoaren ordainketa-gutuna, Ordiziako auzo Migel
Senperren alde, Ordiziako errotarako errotarri batzuk eramateagatiko kostuaren parte gisa
ordaindu zizkion 22 dukatengatik. AGG-GAO PT 2895, C, 36aur-36atz.
1621. Migel Senperrek (Ordiziako erroten errentatzaileak) ordainketa-gutuna eman zien,
udalaren izenean, Usurbilgo auzo Joan Gilisagasti eta Joan Ondagorriri, 18 dukatekoa,
herriko errotara ekarri zituzten 3 errotarriengatik. AGG-GAO PT 2885,1, 72aur-72atz.
1623. Donostian egindako Batzar Nagusian salatu zuten ezen Zizurkilgo eta Anoetako udalek
2 erreal kobratzen zituztela beren udal mugarteetako bideetatik igarotzen zen errotarriko;
Batzar Nagusiek dekretatuaren kontra zihoan hori. AYERBE IRIBAR (199. or., XXII. or.).
1623. Donostian egindako Batzar Nagusiak dekretatu zuen Zizurkil, Anoeta, Villabona eta
beste herri guztiek eskubiderik ez kobratzea errotarrien garraioarengatik, horretarako gaitzen
zituzten tituluak aurkeztu ezean. Tolosako eta Hernaniko udalek protesta egin zuten,
kobratzeko ohitura baitzuten horretarako, eta ordenantzak ere bai garraio horrek bideetan
eragiten zituen kalteei buruz. AYERBE IRIBAR (238. or., XXII. or.).
1624. Usurbilgo alkate Joan Ondaldagorrik, Deban egindako Batzar Nagusian, esan zuen
Zizurkilgo eta Anoetako alkateek eta beste batzuek galarazi nahi izan zutela Andatza
menditik probintziako errotetara eramaten ziren errotarriak igaro ahal izatea, galtzadak
kaltetzen zituztelako aitzakiarekin. Ondaldagorrik esan zuen errotarriak beharrezkoak zirela,
eta horregatik eskatu zuen libre igarotzen uztea, eta zigorrak ezartzea igarotze hori oztopatzen
zuen orori. Batzar Nagusiak agindu zuen errotarrientzat libre uzteko pasabideak. Hernaniko
Udalak protesta egin zuen, horretarako ordenantza bazuten eta. AYERBE IRIBAR (339.-340.
or., XXII. or.).
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1627. Adierazi zuten ezen Legazpiko Elorregiko errotako lanak burutzeko bi gainarriak
Usurbilen erosi behar zirela (Remate de las obras del molino de Elorregui para Cristóbal
Pérez de Lazarraga en 13 de junio de 1627 ante Diego Martinez de Vicuña. Euskadiko
Artxibo Historikoa, BADATOR, Plaza-Lazarraga etxearen artxibo funtsa, Elorregiko
maiorazkoaren Artxibo Atala, 2. paper-sorta, 81 zk.
1628. Ataundik bi errotarri erosi zizkioten Joan Gilisastiri, 46 dukatean, Larrunzarreko
errotarako (Larruntza, 1408az geroztik aipatua). Convenio entre la villa de Ataun y Juan de
Illisasti, vecino de Usurbil, para traer dos piedras de molino para moler mijo y trigo.
Euskadiko Artxibo Historikoa, BADATOR, Ataungo Udal Artxibo Historikoaren funtsa,
signatura: 298-44.
1630. Zazpi bat urte lehenago Usurbildik Arantzastiko (Amezketa) errotarako ekarritako bi
harri aztertu zituzten. Errota hori Amezketa oinetxearena zen, eta harriak aztertu zituzten
adituek esan zuten behar bezala zeudela, eta 40 dukatean tasatu zituzten. AGG-GAO PT
1001, A, 52aur-55atz.
1633. Pedro Gilisasti harginak 6 errotarri saldu zizkion Katalina Resa Larreategiri, Joan
Uribe Iartzaren emazteari, 748 errealean, Lekeitioko (Bizkaia) Zubieta etxeko errotetarako.
Bizkaiko Foru Aldundiaren Agiritegi Historikoa-AHFB N0313/0234.
1634. Orreagak ituna egin zuen Joan Oa Arbitzarekin eta honen senideekin, Oa etxeko
oinordekoak baitziren hauek, harrobien aprobetxamenduaren inguruan izandako gorabeherei
buruz, 1419ko salmenta eskriturak jasotzen zituen baldintza berberetan, mugarriztatuta
zegoen alderdiari zegokionez. Aipatzen da adituek aztertuak zituztela jada mugarriak, eta bi
jarri zituztela, Saratsun bata eta Saratsumunoan bestea, muga eginez Illunbe etxeko bi
mugarrirekin, Aginagako Kontzejuarekin eta monasterioaren beraren sailekin. AHPG-GPAH
3/2715, B: 253aur-256aur. Baita honetan ere: ODRIOZOLA (389. or., 2004).
1634. Orreagak Andatzan, Atxega eta Illunbe etxeen artean, zeuzkan harrobiak errentan eman
zizkieten Joanes Gilisasti, Domingo Soroa eta Joanes Lizardi (Zizurkil) harginei, 4 urterako
eta 7 dukatean urteko. AHPG-GPAH 3/2715, B:251aur-252aur. Baita honetan ere:
AGUIRRE SORONDO (108. or., 2005).
1636. Joanes Ondaldagorrik auzia izan zuen Aginagako unibertsitatearen kontra, errota eta
harrobien errentamendua zela gai. Errotaberriko erroten 6 urteko errentamenduarengatik eta
unibertsitate horrenak diren Andatzako harrobien beste 6 urteko errentamenduarengatik eta
18 haritz piezarengatik (144 ukondo), Ondaldagorrik errotarako eman zuen garia ehotzeko
harri baten prezioa deskontatuta. Ondaldagorrik alegatu zuen jada zenbait gastu zeuzkala
ordainduta unibertsitatearen alde, kontzeju-etxeko hargintza-lana barne, eta auzia irabazi
zuelarik 55 dukat kobratu zituen, Aginagako unibertsitatearen ondasunen kontra. AGG-GAO
COLEJ0838.
1638. Usurbilgo alkate Frantzisko Etxebesteren aurrean Pedro Gilisastiren ondasunen
inbentarioa egin zuten, zendua baitzen; horien artean aipatu zituzten 3 errotarri, 5 behi, idipare bat, 9 anega arto eta 2 anega artatxiki, sagarra 9 dukateko balioan bederatzi laurden
kenduta, eta 3 pipa pitar, pipa huts bat eta 13 upel uztai. AHPG-GPAH 3/1848, C: 159aur159atz.
1638. Joanes Ondaldagorrik eta Antonio semeak auzia izan zuten Kristobal Illunberekin,
Andatzako harrobi batzuk 12 dukatean alokatzetik sortu obligazioak betetzea zela eta.
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“Cristobal de Ilumbe parecio presente … e dixo que Antonio de Ondaldagorri vecino asi
bien de esta villa le era deudor de doçe ducados de los arrendamientos de las canteras que le
dio en la montaña que llaman de Andaça para sacar piedras de moler por tiempo de quatro
años por los últimos a precio de tres ducados por año…”. AGG-GAO COLCI0978.

Joanes Ondaldagorrik Aginagaren kontra izandako auzia, 1636



1638. Frantziaren kontrako gerra mehatxuaren garai betean, Donostian egindako Batzar
Nagusian eskatu zuten Usurbilgo Udalari idazteko, 10 errotarri hartzearren, jabeak zirenak
zirela, eta ibairaino jaisteko, txalupa bitartez Orioraino eraman eta, gero, beste txalupa
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batzuetan, Donostiako Udaleko justiziari eraman eta entregatzeko, bertan ordainduko baitzen
errotarrien balioa. AYERBE IRIBAR (94.-95. or., XXVII. lib.).
1643. Auzibidetik kanpoko errekerimendua, Orreagako kapituluak Usurbilgo auzo batzuen
kontra eskatua, besteak beste Orreagak Andatzak zeuzkan sailetatik ez zezaten errotarririk
atera. Guztira 17 inplikatu aipatzen dira bertan. Orreagako Errege Kolegiatako ArtxiboaARCR, Guipuzkoa, 02 sorta, 44 zk., 44. kutxa.
1644. Antonio Ondaldagorrik bi errotarri saldu zizkion Joanes Zabala errotariari, Hernaniko
Francoren errotarako, 44 dukatean; balioaren % 25 aurrez kobratua zen. AHPG-GPAH
3/1161, A:56aur.
1644. Antonio Ondaldagorrik, Joanesen eta Maria Legarolaren semeak, auzia izan zuen
Usurbilgo Kontzejuarekin, eskubide eta auzotasun osoko kidetzat sartzeko eskubidea izan
ahal izatearren. AGG-GAO COLCI1111.
1646. Korrejidoreak epaia eman zuen Orreagako monasterioak Joan Arpidegiren eta
auzikideen kontra segitutako auzi kriminalean, eta zigortu egin zituen, Iria eta Andatzako
barrutietatik errotarriak atera eta zuhaitzak moztu zituztelako. Martin Zabala eta Migel
Aizpurua ere aipatzen dituzte bertan. Orreagako Errege Kolegiatako Artxiboa-ARCR,
Guipuzkoa, 02 sorta, 45 zk., 44. kutxa. Baita hauetan ere: MUTILOA POZA (I. lib, 1976),
AGUIRRE SORONDO (108. or., 2005).
1646. Orreagako monasterioak Andatzako harrobiak alokatu zizkion, 2 urtez, Usurbilgo
Antonio Ondaldagorriri, 15 dukat zilar bikoitz jarriz urteko errenta; Ondaldagorriren
fidatzailea Zubietako Joan Lopez de Abiria zen. AHPG-GPAH 3/2717, G:62aur-62atz. Baita
honetan ere: AGUIRRE SORONDO (108.-109. or., 2005).
1646. Antonio Ondaldagorrik alokatzeko baimena eman zien, errotarriak egiteko, Pedro Sein,
Frantzisko Arratzain, Migel Ondaldagorri eta Joanes Gilisasti hargin maisuei, bi urterako, 12
dukatean urteko; errenta hori Eguberrietan ordaindu behar zuten. AHPG-GPAH 3/2717,
G:63aur-63atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (109. or., 2005).
1647. Antonio Ondaldagorri harginak ordainketa-gutuna eman zion, 64 dukateko balioarekin,
Frantzisko Aierdi kapitainari (Hernani), 4 errotarri salduak baitzizkion Hernaniko Karapoteko
errotarako. AHPG-GPAH 3/1152, A:211aur-211atz. Baita honetan ere: CASTRO/SANZAZKUE (2016).
1649. Orreagako administratzaileak, errentamenduaren bitartez, baimena eman zien Pedro
Sein, Frantzisko Arratzain, Antonio Ondaldagorri eta Joanes Gilisasti harginei, Andatzatik 2
urtez errotarriak atera ahal izan zitzaten, urtean 3 dukat zilar bikoitz ordainduta, eta beretzat
gorde zuen beste hargin batzuei baimena eman ahal izatea, asko ziren eta mendi horretako
harrobiak. AHPG-GPAH 3/2718, B:29aur-29atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO
(109. or., 2005).
1649. Magdalena Plazaola Atxegak, Martin Zabala Idiakezen alargun eta Atxega etxeko
andreak, Antonio Ondaldagorri, Pedro Sein eta Migel Ondaldagorri harginei eskatu zien
landu zituzten harrobiengatik Orreagari ez ordaintzeko, harrobi horiek bereak zituela-eta
berari ordaindu behar zioten eta; adierazi zien, halaber, Orreagaren kontrako auzian zela
Valladolideko Kantzelaritzan. Harginek alegatu zuten berek enkante publikoan hartu
zizkiotela errentan Orreagako administratzaileari. Donostiako Artxibo Historikoa-AHSS, San
Millan funtsa, 112-259 kutxa.
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1649ko errentamendua

1649. Epaiaren betearazpena, Orreagako prioreak eta kapituluak, 1643an, Martin Zabala
Idiakez eta Magdalena Atxega Plazaola senar-emazte eta Usurbilgo auzoen eta Usurbilgo
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beste auzo batzuen kontra jarritako kereila kriminaletik ondorioztatutako auzian
Valladolideko Kantzelaritzan emandako epaiarena. Donostiako San Telmoko fraideen errota
bat aipatzen dute, errotarri batzuk eraman behar zituzten eta bertara. Valladolideko Errege
Kantzelaritzako Artxiboa (ARChV), Betearazpenen erregistroa, 2764.50 kutxa.
1679. Joanes Gilisastiri 416 erreal kuarto ordaindu zizkioten, errotarri bat Tolosako hiltegiko
errotaraino eramateagatik. AGUIRRE SORONDO (132. or., 1988). Baita honetan ere:
AGUIRRE SORONDO (109. or., 2005).
1681, Josef eta Frantzisko Ondaldagorri anaiek bi errotarri egin eta eraman zituzten
Usurbildik Alegiako errotarako. Prezioa 8 errealeko 36 pesokoa izango zen; 20 peso
entregaren unean ordaindu behar ziren, eta beste 16 pesoak urtebete igaro ondoren. AGGGAO PT 1070, A, 384aur-385aur.
1687, Joanes Gilisasti Zabalak konpromisoa hartu zuen Oa etxeari 200 erreal zilar
ordaintzeko harrobien errentamenduarengatik (1 erreal zilar = 1,5 erreal kuarto). AHPGGPAH 3/2724, A:22aur-22atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (109.-110. or.,
2005).
1690. Bi errotarri erosi zizkioten Usurbilgo auzo Josef Landarriri. AGUIRRE SORONDO
(132. or., 1988). Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (110. or., 2005).
1694. Mugarritze eskritura, Orreagaren eta Josef Agirre Zabala Atxegako jaunaren artekoa.
1649ko auzia aipatzen da bertan, eta Andatzako barrutian zeuden harrobiak Atxegako etxeak
beretzat edukitzea eta etxe horrek horietatik harriak atera ahal izatea onartzen zuen epaia
halaber. Donostiako Artxibo Historikoa-AHSS, San Millan funtsa, 04-finkak sailkapena.
1697. Orreagako administratzaile Frantzisko Illunbek, Illunbeko oinetxearen jabea bera,
Zubietako auzo ziren Frantzisko Gilisasti eta Josef Gilisasti osaba-ilobei errentan eman
zizkien Andatzan dagoeneko errentan hartuak zeuzkaten harrobiak, 4 urterako eta 5 dukat
zilarreko errenta jarrita urteko, aukera emanez gainera dagoeneko lanean ari ziren inguruan
behar zuten neurriko harririk aurkitu ezean beste leku batean bilatzeko. AHPG-GPAH
3/2727, C:97aur-98atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (110. or., 2005).
1697. Orreagako administratzaile Frantzisko Illunbek, Illunbeko oinetxearen jabea bera,
Irazazabal etxearen jabe Frantzisko Ondaldagorri Aginagako auzoari errentan eman zizkion
dagoeneko errentan hartuak zeuzkan harrobiak, beste 2 urterako eta 3 dukateko errenta jarrita
urteko. AHPG-GPAH 3/2727, C:101aur-102aur. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO
(110. or., 2005).
1701. Usurbilgo harrobietako bi errotarri entregatu zizkioten Arruazuko Udalari (Nafarroa).
Martin Gilisasti harginak bi harri eraman zituen Usurbildik Tolosaraino, baina gaixotu zelarik
Pedro Garmendiari eman zion enkargua, idiekin errotarriak Tolosatik Arruazuraino eraman
zitzan. AGG-GAO PT 1135, A, 209aur-210aur.
1705. Bi errotarri erosi zituzten, Josef Gilisastiri bata eta Frantzisko Ondaldagorriri bestea,
Orioko marea-errotarako. AGUIRRE SORONDO (132. or., 1988). Baita honetan ere:
AGUIRRE SORONDO (110. or., 2005).
1710. Usurbilgo hamabi harginek konpromisoa hartu zuten Hernanin Agustin Irigoien eta
Josef Aialde kontratistei 6 urtez emateko Andatzako harrobietatik ateratzen zituzten
errotarriak; harri horien prezioak 5,5 arra beteko neurrikoen 8na erreal zilarreko 8 pesoetatik
8 arra beteko diametrokoen 17 pesoko prezioraino aldatuko ziren. Baldintzen artean aipatzen
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zuten ezingo zutela beste inorentzat errotarririk egin, 100 erreal zilarreko isuna izango
baitzen horrelakorik gertatuz gero. Errotarriak zatika egin zitzaketen, eta harriak lotzeko
uztaietarako burdinak ere aipatzen zituzten. Eskatzen zieten errotarria bi hilabete baino
gutxiagoko epean egin behar zuten. Zenbait hargin aipatzen zituzten, hala nola Paulo
Lertxundi, Migel Gilisasti, Domingo Lertxundi, Josef Gilisasti Artzabaleta, Joan Atxega
Ermotegi, Martin Gilisasti nagusia, Josef Gilisasti Zabala nagusia, Joan Atxega Aizpurua,
Frantzisko Ondaldagorri, Martin Gilisasti gaztea, Josef Gilisasti Zabala gaztea eta Josef
Gilisasti gaztea. AHPG-GPAH 3/1325, A:29aur-32atz. Baita honetan ere: AGUIRRE
SORONDO (110.-112. or., 2005).

Hernanira errotarriak eramatearren 12 harginek egin hitzarmena, 1710
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1714. Oriko San Pedro Kofradiako kofradiakideen bigarren konstituzioaren arabera, kofradia
horri ordaindu behar zitzaion txalupa eta aletan kargatzen ziren salgai guztien % 1; salgai
horien barnean zeuden errotarriak ere: “Item que todas las chalupas y alas d’esta villa que se
cargaren con fierro, sidra, piedras de molinos, bena, materiales para las fabricas, hora sean
tabla o maderamen y otros qualesquier generos capaces de conducion y ganancia d’este
puerto, a otro qualquier, aunque sea a estraño o en el mismo puerto, aian de contribuir y
pagar, contrbuian y paguen a la dicha Cofradia y maiordomo o maiordomos d’ella, de
quanto ganaren al dicho respecto de ciento uno,…”. Iruñeko Elizbarrutiko Artxibo HistorikoaIEAH, Villanueva idazk., C/ 1.731, 17 zk., (F.3-12). Baita honetan ere: TRUTXUELO (320.
or., 2003).
1716. Usurbildik garraiatutako bi errotarri aipatzen dituzte, garirako bata eta artorako bestea;
Rekaldeko maiorazkoarenak ziren Azkoitiko Bizkargiko errotetarako ziren. Errotarri bien
kostua 609 errealekoa zen: 405 erreal Orion ordainduarengatik, 144 erreal garraioarengatik
(harrien kostuaren % 35,55) eta beste 60 erreal errotan kokatzeagatik, “Regulación pericial
de dos nuevas piedras de moler, colocadas por la arrendataria, margarita Albisu, en el
molino de Bizcargui, de Azcoitia”. Euskadiko Artxibo Historikoa, BADATOR, AltzibarJauregi etxearen artxibo funtsa, Zabala-Zeberio familia, signatura: 010-1777.
1723. Aguraingo San Martingo (San Joan ere deitutako) errotako inbentarioa egin zuten, eta
elementuen artean Usurbildik eramandako 2 harri aipatzen zituzten. Arabako Probintzia
Artxibo Historikoa-AHPA, 10567 zk.ko protokoloa, 465.-470. fol., aipatua in Carlos Martin,
Ruedas y Molinos en Álava, 256. or., 10. zk.ko ohitura, 2003.
1730. Obra batzuk egin zituzten Aramako Ibaresko errotan, eta 5 errotarri eraman zituzten
Usurbildik, 1.599 erreal kuartoan; harrietako bat garirako zen, bi artorako, eta beste biak arto
eta garirako. AGG-GAO PT 2984, A, 324aur-327aur.
1737. Josef Antonio Atxegak 7,5 arrako harri bat eman behar zion Villabonan Joan Feliz
Oiarbide Idiazabalgo auzoari, 8na erreal zilarreko 50 pesoko prezioan. AHPG-GPAH 3/2739,
A:77aur-78aur. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (112. or., 2005).
1738. Josef Antonio Atxega harginak 6 arra beteko lau errotarri landu behar zituen, garia
ehotzeko bi eta artoa ehotzeko beste bi, Oikiako (Zumaia) Errenteriako ibai portuan Julian
Atristaini emateko, 15na erreal kuartoko 22 ezkutuko prezioan, Igartzako errota berrirako.
AHPG-GPAH 3/2740, A:237aur-238atz. Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (112. or.,
2005).
1748. Usurbilgo bi harri aztertu zituzten, Alegiako errotarako. Harriak garia ehotzeko ziren.
Lau aditu izendatu zituzten, harrien kalitatea baloratzeko, eta zenbait desadostasun izan ziren
horien artean. Adituetako bik zioten harriak ez zirela egokiak, beste biek, berriz, onak zirela
eta inolako akatsik ez zeukatela. AGG-GAO PT 1281, A, 209aur-212atz.
1750. Usurbilgo bi harri aztertu zituzten, Alegiako errotarako. Harriak alea ehotzeko ziren.
Aditu bat izendatu zuten harrien kalitatea baloratzeko; horrek esan zuen goian jarria kalitate
onekoa zela, akastuna, berriz, azpikoa. AGG-GAO PT 1283, A, 251aur-252atz.
1762. Jose Atxega Usurbilgo auzoak erreklamazioa egin zuen Martin Jose Etxabe Andoaingo
auzoaren kontra, alea ehotzeko harri baten salmentaren zenbatekoaren likidazioari buruz.
Harriaren balioa erreklamatu zuen, 15na erreal kuartoko 15 pesoko zenbatekoaz, horixe falta
baitzen Andoaingo errota nagusiko harriaren, hots, urtebete lehenago salduaren guztirako
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kosturako hitzartutako 15na errealeko 38 ezkutuko prezioa ordaintzeko. Demandatuak
aitzakia jarri zuen errota hura 8 partedunena zela, eta horietatik hiru falta zirela zegokien
partea ordaintzeko. AGG-GAO COUCI1685.
1799-1808. Orreagako kontuetan adierazi zuten bazirela batez beste urtean 2010 erreal kuarto
ematen zituzten harrobi batzuk. MUTILOA POZA (II. liburua, 28. or., 1976). Baita honetan
ere: AGUIRRE SORONDO (113. or., 2005).
1804. Orreagako administratzaile Jose Antonio Zatarainen txosten batek adierazi zuen
gutxienez zazpi harrobi bazirela urtean bina peso ematen zutenak. MUTILOA POZA (II.
liburua, 46. or., 1976). Baita honetan ere: AGUIRRE SORONDO (113. or., 2005).
1809. Usurbildik Eibarko Urkizuko errotako obrarako eramandako 5,5 arra beteko bi errotarri
aipatzen dira. AHPG-GPAH 1/1134, C:149aur-152atz.

Urkizuko errotako lanen xehetasuna, 1809
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Gilisasti baserriak

Igartzazabal baserria

15.- Usurbildiko errotarri salmentarekin lotutako udalerriak
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Aia
Agurain
Albiztur
Alegia
Amezketa
Andoain
Antzuola
Arama
Arruazu
Ataun
Azkoitia
Azpeitia
Berastegi
Bergara
Berriatua
Berrobi
Bilbo
Deba
Donibane Lohizune
Donostia
Eibar
Elgoibar
Errenteria
Errezil
Hernani
Lazkao
Legazpi
Lekeitio
Ondarroa
Ordizia
Orio
Segura
Tolosa
Urnieta
Urretxu
Villabona
Zaldibia
Zarautz
Zumaia
Zumarraga
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1569, 1576
1723
1615
1584, 1585, 1613, 1681, 1748, 1750
1630
1762
1576
1613, 1730, 1733, siglo XX
1701
1628
1562, 1569, 1576, 1716
1561, 1576
1568
1569, 1576, 1577
1576
1566, 1592
1560
1569, 1576
1549, 1551, 1576
1589, 1643
1809
1576
1541
1569
1569, 1592, 1593, 1644, 1647
1569, 1617
1594, 1627
1610, 1633
1528, 1576
1576, 1617, 1618, 1621
1576, 1705
1593
1561, 1576, 1679
1569
1556
1606, 1737
1569, 1576
1569
1569, 1576, 1738
1557, 1559, 1590
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Usurbilgo errotarrien salmenta iritsitako herriak
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