
Zumaiako flyscha liburu geologiko bat da, eta geruzaz geruza, 
orriz orri 50 milioi urtetik gorako historia biltzen du. Informazio 
hain baliotsua eskaintzen du ezen adituek mundu mailako mugarri 
geozientifiko izendatu dute. Algorri ibilbidea San Termo ermitatik 
abiatzen da eta flyscheko kapitulu biziena zeharkatzen du: Paleo-
zenoa. Iraganaren detektibe gisa ibiliko gara horretan zehar, ger-
taera ziragarriak aurkitzen ditugula, hala nola dinosauroen suntsi-
pena edo historia geologikoan erregistratu diren klima aldaketak.

Talaia ibilbideak Gipuzkoako kostalde osoa hartzen du, Hondarribitik Saturraraneraino, eta biotopoaren ibilbide hone-
tako ikusgarrien eta interesgarrienetako bat da, zalantzarik gabe. Ibilbide honek bidexka sareko puntu ikusgarrien eta 
interesgarrienetako batzuk lotzen ditu ezin hobeki seinaleztaturiko bidexka batetik, itsasertza Zumaia eta Itxaspe ar-
tean zeharkatzen duela. Talaiak ahalegin fisiko handiagoa eskatzen du, baina ingurune babestu honen zientzia, pai-
saia eta natura balioak ezagutzeko erarik onena da. Leku bakoitzari buruzko azalpenak dagozkion ibilbide tematikoaren 
barnean aurkituko dituzu.
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Ibilbide honek biotopoaren alderik ezkutuen eta deigarrienera ga-
ramatza: Sakoneta eta Mendata gunea. Bidexka itsaslabarren ert-
zetik beretik egiten du aurrera eta paisaiaren hainbat elementu 
erakusten dizkigu: senaia bakartiak, harkaitz zuriko harresiak, ur-
jauzietan amiltzen diren errekak eta Kantauri Itsasoko marearteko 
zabalgune handienetako bat. Mareabeheran azaltzen den platafor-
ma harritsu zabal horretan, itsasoaren indarrak bitxi geomorfolo-
giko bat landu du, ametsezko paisaia bat, zeinak, gainera, bioto-
poaren natura ondarea hobeki ulertzeko balio duen.

Elorriaga ibilbide zirkularra biotopoko landa paisaiatik igarotzen 
da eta kostalde guztiko balkoirik zabalen eta ikusgarrienetako ba-
tera hurbiltzen da: Elorriagako begiratokia. Hor landak bat-batean 
moztu eta ehun metrotik gorako labarrak zabaltzen dira gure oi-
netan, ikuspegi bikaina eskaintzen dutela: marearteko zabalgune 
handia, Aitxuriko senaia eta Pikoteko harri jauste eskergak. Esze-
natoki honetan agertzen zaizkigu itsaslabarren dinamika aktiboa 
eta biotopoaren itsasertzeko ekosismen konplexutasuna ulertze-
ko gakoak.

Ibilbide labur eta erraz hau Debako itsas pasealekutik abiatzen da, 
hondartzen ondotik, eta biotopoko harkaitz zaharrenetara garama-
tza: flysch beltza. Formazio honek, Zumaiakoa baino gutxiago eza-
guna bada ere, puntu guztiz deigarri batzuk ditu, hala nola Aitzan-
diko tolestura handiak edo Debako noduluak eta septareak. 

Bideak, era berean, Behe Kretazeoko koral paisaian sartzen gaitu 
eta ohiz kanpoko hedadura dakarkio biotopoaren erregistro geo-
logikoari.
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Biotopoaren muga

Informazioa Aterpea Hondartza Ikuspegi  
panoramikoa

Kanpaldi Koba Aparkalekua Ataka

Atseden lekua Baseliza Jatetxe Sarbide

Talaia ibilbidea

Motor ibilgailuentzako 
errepideak

Errekak

Ibilbide tematikoak Erreserba gunea

Debekatuta dago kanpaldi librea egitea,  
baldin eta ez bada organo kudeatzaileren  
baimenik lortu.

BTTn ibili daiteke, baina horretarako prestatutako 
pista eta bideetan soilik. Oinezkoak errespeta itzazu, 
beraiek baitute lehentasuna beti.

Abeltzaintza estentsiboko eremu batean zaude. 
Zure txakurra kontrolatuta eduki, mesedez.

Zaldian ibili daiteke, baina horretarako prestatutako 
pista eta bideetan soilik. Oinezkoak errespeta itzazu, 
beraiek baitute lehentasuna beti.

Ez piztu surik eta ez bota zigarrorik. Horrela  
suteak eta lurraren kalteak ekidingo dituzu.

Marearteko zabalguneko hezkuntza-jarduerak  
araututa daude, eta horiek egin ahal izateko, bioto-
poaren organo kudeatzailearen baimena behar da.

Ez ezazu animalia, landare edo fosilik bildu.  
Bere etxean daude.

Ez bota edo utzi zaborrik.

Abeltzaintza estentsiboko eremu batean  
zaude. Bidean aurkitzen dituzun ate eta  
langak ondo itxi.

Sarbidea zehatzetik kanpo, debekatuta dago motor-
dun ibilgailuekin ibiltzea, ez bada biotopoaren organo 
kudeatzailearen baimenik lortu.

Bideetatik bakarrik ibili. Ezin dira larreak  
zeharkatu, ez eta belarra zapaldu martxotik 
urria bitartean.
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