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Karobiak eta kontestu historikoa
•

•

•

Karobi motak
• Bi motatako karobiak zeuden gure artean baina Itsason
aurkitu ditugun guztiak Zakarrezkoak izenaz
ezagutzen direnak dira. Zaharrenak ziren eta sua
jasaten zuten harrizko labeak ziren. Horietan,
kareharrizko bobeda batean kareharria pilatzen zen eta
azpian haritz- eta pago-egurra erretzen zen gau eta
egunez. Labearen azpialdean, sua pizteko ahoa zegoen
eta bigarren zulo batek airearen sarrera erregulatzen
zuen. Egosketa sei bat egunen buruan amaitzen
zenean, sua itzali egiten zen eta pare bat egunez
hozten utzi ondoren, kare bizia ateratzen zen.
• Arragoa edo frantsesa izeneko beste karobi motak

etengabeko prozesua zuen. Harria eta erregaia
geruzaka gainetik kargatzen ziren eta karea
azpialdetik ateratzen zen metalezko sare baten
bidez. Honen adibidea Alegiako Altzibarren zegoen
eta amaieran jasoko dugu bere deskribapena.

Zakarrezko karobi zaharren ezaugarriak
• Zilindrikoak ziren, hiruzpalau metroko altuera eta beste hainbesteko diametroarekin, zabalagoak
ere egon arren.
• Gutxi batzuk, ederrenak, kareharria ez den harriekin egin zituzten, hareharria
batik bat.
• Labea barnetik estaldurarik gabea izan ohi zen, eta arku formako ahodun
horma batez aurrealdetik itxiak egoten ziren sarritan.
• Azpian haustokia eta haizebidea zuten, egurra erretzen zen lekutik
kanpoaldera.
• Karobi batzuk, kanpoaldean, atakaren aurrean aterpea izaten zuten, teilatu eta
guzti. Alboetan, lurra eusteko kontrahormak, eta horietan zulo bat edo beste
eraikitzen zituzten leihatila modura, arasak, janaria, edaria eta lanabesak
gordetzeko.
Hemen ditugun gehientsuenak, karobi xumeak dira, hegi maldatsuetan edo bide bazterretako
ebakidurak baliatuz zulatutakoak, tuparrian edo arbel-unetan gehienetan, eta beti bideren baten
alboan eta askotan bi bideren tartean, goitik harria bota eta behetik egurra sartu eta karea atera
ahal izateko. Material guztia garraiatzeko moduko egokiera behar zuen langintza honek eta
horregatik karobiek soroak zituzten bertan. Modu estrategikoan erabakitzen zuten non kokatu,
gehienetan goialdeetan, goitik behera karea banatzeko, ez alderantziz.

Karearen erabilera
•

•

Itsasoko kareharriaren jatorria
tsasoko lurretan ez da karehaitz edo kareharririk eta gertuneko
harrobiak Matxinbentan edo Murumendi aldean zituzten.
Gehinengandik jaso dugu Atxabal edo Txarabeltz aldera jotzen
zutela idi parez harriz gurdiak bete eta ekartzera, hala ere,
Matximenta barreneraino jo beharrean, Oto baserrietatik
zeharrera, 300 metrotara, Atxiki izeneko zabalgunean ba omen da
harrobi izandako aztarnarik, baita bertaratzeko biderik ere.
Kataindegiko Martin Telleriak jarri gaitu zeharbide honen arrastoan
eta Otoerdiko Iñaki Etxezarretak erakutsi dizkigu hango bazterrak:
- Endrio baserritik gora goazela Atxabal mendiko paretak (orain
landarez jantziago )
- behean, errepide bazterrean, matxinbendarrek deitzen dioten
kantera pareta zabala, Itsasoerrotakoentzat bertan.
Bestalde, Zabalegiko Martinek Murumendi aldetik ere ekarri ohi
zutela adierazi digu.

Karea egiteko prozesua
• Zaildutako norbaitek labe barnean harria bueltan‐bueltan
jartzen zuen harrizko ganga edo bobeda bat prestatuz, eta
gainean ikatzarekin tartekatutako kareharria pilatu goitik,
geroz eta tamaina txikiagokoa.
• Behin labea beteta, su ematen zitzaion karobiari: azpiko
aho-zulotik sartuta otea, gaztaina eta pago enbor zatiak
erretzen ziren etengabe, sei bat egunez suari gau eta egun
eutsiz, harria egosi bitarte. Horrela lortzen zen kareharria
kare bizi bihurtzea.
• Kearen koloreak salatzen zuen noiz egosia zen harri guztia,
noiz zen eteteko momentua.
• Egun pare batez hozten uzten zen orduan.
• Harrizko ganga behar zuten karobiei aldizkakoak esaten
zitzaien, gerora karobi frantsesa edo jarraia agertu baitzen,
ganga ordez, burdinazko parriladuna.

Itsasoko karobi aztarnen
mapa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Albitsuko karobia
Ariolako karobia
Atingoenako karobia
Atinzabalgo karobia
Beitiko karobia
Egizabalgo karobia
Epeldeko karobia
Erreztiko karobia (1)
Erreztiko karobia (2)
Erreztiko karobia (3)
Hariztizabalgo karobia
Itsasoerrotako karobia (1)

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Itsasoerrotako karobia (2)
Izagirretxikiko karobia
Kataindegiko karobia
Kortaldeko karobia
Mandubizaharreko karobia
Mendeungo karobia
Sarriegibarreneko karobia
Urkulegiko karobia
Urteagako karobia (1)
Urteagako karobia (2)
Usabiagagoiko karobia
Zabalegiko karobia

Albitsuko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa

karobiaren
aztarna

Kokagunea: Bi bideren arteko (Urteagatik
behera datorrena eta Eztalagoitira doana)
bidegurutzetik oso gertu, Albitsugoiko
sailean, etxearen gainaldean, 100 metrotara.
Egoera: Antzeman daiteke karobia izan zela,
zuloa bere hartan mantentzen da.
Testigantzak: Albitxun etxe bakarrean bizi
ziren bi familiak 1910ean erre zen arte.
Orduan etxe berri bana egin ziren bakoitzak
etxe zaharreko paretatako bat aprobetxatuz
eta tartean bidea eginez.

Albitsuko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560803.249

Y: 4767722.982

WGS84 [-2.25330157,43.05977246]
Orografia

Orientazioa: 291.294464°
Malda: 42.888649%
Altitudea: 358m.

Ariolako karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Ariolatik 150 metrotara,
Itsasorako bide zaharraren azpi aldean,
haritz artean.
Egoera: Oso ona. Harrizko paretak
zirkunferentzia osoan ondo mantentzen
dira eta zulatuz gero, azpian ziurrenik
beheko ahoa agertuko litzateke.

karobiaren
aztarna

Testigantzak: Santi Etxeberriak dioenez,
berak ez zuen karobia bere funtzioa
betetzen ezagutu. Bere akorduan,
zaborrak bota eta erretzeko erabili izaten
zuten. Gaztea zenean xoxo habien bila
joaten ziren bertara. “Karobialde” bezala
ezagutzen dute leku hori (Mikel Etxeberria
ilobak txukundu eta bistaratu du).
Ariola bi bizitzakoa izanik, ba omen zuen
beste karobi bat Ezkio aldeko lurretan
sartuta Etxaburun.

Ariolako karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560359.75

Y: 4770352.494

WGS84 [-2.25846214,43.08348457]
Orografia

Orientazioa: 221.333725°
Malda: 32.012638%
Altitudea: 557m.

Atingoenako karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Atingoeneko gainaldean, etxe
parean, Itsasorako herri-bidearen goi-aldetik.
karobia
izandako lekua

Egoera: Sakongunea antzematen da.
Testigantzak: Beti argi izan dute Karobizulo
deituaz ondare honen jatorria zein izan den.

Atingoenako karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560246.665

Y: 4768097.615

WGS84 [-2.26009561,43.06319014]
Orografia

Orientazioa: 250.053024°
Malda: 40.854412%
Altitudea: 350m.

Atinzabalgo karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Atinzabaldik Beiti aldera jeisten
den bidean, etxetik 50 metrora, ezkerraldean.
Egoera: sakonera moduko bat geratzen da,
zuloa zela antzematen delarik.
Testigantzak: Zoilo Albisuk kontatu digu
bertako harria etxe ondoko txabola egiteko
erabili zutela.
karobia
izandako lekua

Atinzabalgo karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560445.49

Y: 4768312.431

WGS84 [-2.25763066,43.06510858]
Orografia

Orientazioa: 165.646667°
Malda: 13.475141%
Altitudea: 395m.

Beitiko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Egoera: Desagertua
karobia
izandako lekua

Kokagunea eta testigantzak:
Itsasorako bide berria zabaltzearekin
batera desagertu zen karobia, Beititik
150 metrotara zena, Atsusaingo
Madalena Goitiaren lur eremuan (Beiti,
bi bizitzako baserria zen garai batean).
Orain Itsaskan txakurtegikoek
erabiltzen dute karobiaren azpialdean
geratzen zen bide hori.
Itsasoko errepidea egin zenean
1934ean Errebueltara bitartean
lehengo bidea zena utzi eta goragotik
egin zen. Bide zaharra erabiltzen
zutenek (Urteaga, Urkulegi…) harrez
gero, Erebueltatik izan zuten etxerako
bide sarrera.

Beitiko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560511.797

Y: 4768026.615

WGS84 [-2.25684745,43.06252974]
Orografia

Orientazioa: 130.905548°
Malda: 40.781826%
Altitudea: 283m.

Egizabalgo karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Baserritik gora 60 metrotara,
gaur egunean pinudian.

karobiaren
aztarna

Ezaugarriak: lurrean eginiko zuloaz gain,
kasu honetan, gorantz nabarmen eraikita
dagoen harrizko pareta zabalen eraikina
altxatzen da. Erabat zilindrikoa den arren,
aurpegi aldean bi kontrahorma ere baditu.
Barnealdetik 3,5 m diametro badu eta
kanpoaldetik beste 2 metro erantsi behar
zaizkio. Ikusgarria da aho gangaduna.
Egoera: Oso ona, herrian hobekien
kontserbatua dudarik
gabe.Kontserbaziorako neurriak hartzea
beharrezkoa da.
Testigantzak: 1963ra arte Itsasogoeneko
familia bertan bizi izan zen eta Antonio
Zufiriak gogoan du bere anaia Joxek
karobia estali eta itxitura eginda nola
untxiak hazten zituen bertan.

Egizabalgo karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 559923.667

Y: 4768840.129

WGS84 [-2.26398213,43.06990149]
Orografia

Orientazioa: 253.751923°
Malda: 26.478056%
Altitudea: 311m.

Epeldeko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa

karobiaren
aztarna

Kokagunea: Etxe gaikaldean, 30
metrotara, eta Itsaso-Alegia
herri-bidearen azpikaldetik,
ezkerrera.
Egoera: Dagoeneko seinalizatuta
dago eta nabarmen antzematen
da zuloaren formagatik karobia
izan zela.

Epeldeko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 559968.416

Y: 4768369.815

WGS84 [-2.26348324,43.06566314]
Orografia

Orientazioa: 136.398407°
Malda: 51.979340%
Altitudea: 258m.

Erreztiko karobiak (3)
Karobi motak: Zakarrezkoak
Ezaugarriak eta egoera: Denak bidearen
alboan eginak

karobia izandako
lekua (3)

karobiaren
aztarna(2)

1. Inausti izeneko lurretan,
autobidearen azpian desagertua
2. Errotalde izeneko sailean. Bidez
gaindik zuloa eta paretak garbi
ageri dira eta bertako harria ere
aprobetxatu zen karobia egiteko.

karobia izandako
lekua(1)

3.

Atinbarrenera doan bidearen
sarreran, desagertua.

Erreztiko karobiak: puntuen informazioa
1
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu
sistemak

X: 559890.7

30N ETRS89

Y: 4767817.433

WGS84 [-2.26449711,43.06069549]

Orografia

2

X: 559823.206

3
30N ETRS89

Y: 4767967.23

WGS84 [-2.26530982,43.06204963]

X: 559796.986

Y: 4768018.145

WGS84 [-2.26562632,43.06251015]

Orientazioa: 291.439209°

Orientazioa: 264.485687°

Orientazioa:103.071465°

Malda: 33.607433%

Malda: 14.771852%

Malda: 9.729608%

Altitudea: 256m.

Altitudea: 231m.

Altitudea: 228m.

Hariztizabalgo karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa

karobia izandako
lekua

Kokagunea: Etxe kantoitik 50
metrotara Itsasorako bide
zaharraren eskuin-aldean.
Egoera: Erabat beteta dago baina
izan ditzake aztarna batzuk.
Testigantzak: Gaur egun bizi den
Solana-Olabide familiari
Akizu-Gardokitar familiak honen
berri helarazi dio.

Hariztizabalgo karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 559633.741

Y: 4768278.312

WGS84 [-2.26760311,43.0648656]
Orografia

Orientazioa: 88.603012°
Malda: 37.018478%
Altitudea: 311m.

Itsasoerrotako karobiak (2)
Karobi motak: Zakarrezkoak
karobia izandako
lekua (1)

Kokaguneak: (1) Goiko Itsasoerrotaren azpialdean
etxetik gertu xamar. (2) Txantxo errekatik gertu,
soroak zireneko tokian, zubia pasatu eta 30
metrotara.
Egoera: (2) Ezer asko ez bada antzematen ere,
sakon-une xume bat ikus daiteke oraindik.

karobiaren
aztarna (2)

Testigantzak: (1) Itsasoerrotara doan bidea moldatu
zutenean eta betelana egin, karobia desagertu egin
zen. Gaur egun “kaboizulo” bezala ezagutzen dute
leku hau.
(2) “Karobialde” deitzen diote erreka ondoan
gelditzen den paraje honi.
Itsasoerrotek oso gertu zituzten karehaitz harrobiak.
Matxinbentako kantera oso metro gutxitara dago,
errepidean behera jarraituz.

Itsasoerrotako karobiak: puntuen informazioa
1

UTM
Beste koordenatu
sistemak

Orografia

2

30N ETRS89
X: 561407.888

30N ETRS89
Y: 4772114.74

X: 561180.193

Y: 4771897.794

WGS84 [-2.24539174,43.09926797]

WGS84 [-2.24821342,43.09733297]

Orientazioa: 174.412048°

Orientazioa: 344.181274°

Malda: 26.598368%

Malda: 36.031528%

Altitudea: 289m.

Altitudea: 290m.

Izagirretxikiko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Etxearen gaikaldean,
parez pare, 30 metrotara, Juzgadu
bidearen alboan.

karobia izandako
lekua

Egoera: bidea zabaltzerakoan ia
erabat galdua, nahiz eta suaren
gorri-uneak antzeman zitezkeen
orain gutxira arte.

Izagirretxikiko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 561134.231

Y: 4767911.367

WGS84 [-2.24921657,43.06144213]
Orografia

Orientazioa: 248.138016°
Malda: 24.582918%
Altitudea: 458m.

Kataindegiko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Zubitain eta Kamiñoetxeberriren
arteko bidegurutzearen aurretik,
ezkerraldetik, bidez azpitik zen.
karobia izandako
lekua

Egoera: Desagertua, bidea zabaltzerakoan.
Testigantza: Martin Telleriak arrasto berri
bat eman digu: Itsasotik harri bila ez omen
ziren Matxinbenta barreneraino jeisten, Oto
baserrietatik zeharbidea ba omen zen
erosoago eta motzagoan garraioa egiteko.
Hau jakinda Otoerdiko Iñaki
Etxezarretarengana jo eta baieztatu digu
aukera hau bazutela Atxikiko harrobira
iristeko, Otoerditik 300 metrotara.

Kataindegiko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 559606.488

Y: 4769424.004

WGS84 [-2.267815,43.07518383]
Orografia

Orientazioa: 267.797211°
Malda: 47.311451%
Altitudea: 301m.

Kortaldeko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
karobiaren
aztarna

(UTM 30N ETRS89) X:561653.81, Y: 4769344.37
Lat: 43.074303, Lon:-2.242677

Kokagunea: Intxaurzelaietatik Kortaldera
bidean eskuinaldeko muinoan.
Egoera: Atzeko pareteko hainbat harri
bistan daude eta pareta zilindrikoak
mantentzen dira. Karobi zuloaren neurria eta
itxura nabarmen
mantentzen dira oraindik.

Kortaldeko karobia: puntuaren informazioa
UTM
Beste koordenatu sistemak

30N ETRS89
X: 561671.686

Y: 4769372.276

WGS84 [-2.24245472,43.07455295]
Orografia

Orientazioa: 117.657921°
Malda: 58.641705%
Altitudea: 336m.

Mandubizaharreko karobia

Karobi mota: Zakarrezkoa
karobia
izandako lekua

Kokagunea: Etxetik iparralderantz 50
metrotara.
Egoera: Desagertuta
Testigantzak: Etxe bueltako
malkarguneak berdintzeko egindako
betelanean galdu zen karobizuloa.

Mandubizaharreko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 561398.241

Y: 4770760.535

WGS84 [-2.24565996,43.08707527]
Orografia

Orientazioa: 23.327482°
Malda: 10.174735%
Altitudea: 543m.

Mendeungo karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
karobia izandako
lekua

Kokagunea: etxetik 60 metrotara, Juzgadu bidearen
azpialdean
Egoera: Desagertuta. Harriak berrerabili ziren
oilategia egiteko eta paretaren zatitxo bat izan
daiteke karobiari zegokiona. Oilategia zen hura gaur
egun zaldien txabola da.
Testigantzak: Jexux Okarizek dio berak ez zuela
zuloa besterik ezagutu. Gogoan du etxekoek nola
esaten zioten “jun karobialdera eta ikusi ea periko
autobuse pasa dan”. Gaur egun toponimia ere galdu
da.
Joxe Ramon Barrenetxeak dio txabolaren atzeko
horman karobiari zegokion zati bat mantentzen dela
(hormigoiarekin errefortzatua).

Mendeungo karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 561252.4

Y: 4768865.406

WGS84 [-2.24766041,43.07002297]
Orografia

Orientazioa: 94.783310°
Malda: 38.153389%
Altitudea: 530m.

Sarriegibarreneko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Etxe atariko bidean 100
metrotara agertzen da, mandiotik datorren
bidearekin bat egiten den lekuan.
Egoera: Desagertuta

karobia izandako
lekua

Testigantzak: Siloa egiteko garaian,
bertakoa zen Juan Mari Arzelusek esan omen
zuen ”karobizuloa aprobetxatuz hemen
egingo diagu siloa” eta horrela egin zuten.
Bere semea den Iñakik gogoan du bere aitak
esandakoa.

Sarriegibarreneko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560219.935

Y: 4768404.454

WGS84 [-2.26039065,43.06595511]
Orografia

Orientazioa: 278.068451°
Malda: 36.660412%
Altitudea: 336m.

Urkulegiko karobia

Karobi mota: Zakarrezkoa

karobiaren
aztarna

Kokagunea: Urkulegiko goiko sorotik
gertu, Urteagatik jeisten den bide
ertzean
Egoera: Zuloa mantentzen da eta
ziurrenik beheko ahoa ere izango du.
Testigantzak: Karobi honek ematen
dio izena egindako etxe berriari,
beronen goialdean baitago eta
lur-sailak bere osotasunean Karobi
izena mantentzen du.

Urkulegiko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560862.133

Y: 4768223.638

WGS84 [-2.25252373,43.06427576]
Orografia

Orientazioa: 227.242035°
Malda: 37.831615%
Altitudea: 393m.

Urteagako karobiak (2)
karobiaren
aztarna (1)

karobia izandako
lekua (2)

Karobi motak: Zakarrezkoak
Kokaguneak: (1) Goiko karobia,
Arrobizabalgoa, bi bideren artean
dago, Itsaso-Arraiaran behetik eta
Juzgadu bidea goitik.
(2) Ezkurre aldekoa Arriaranekin
mugan dago eta bertako lursailetarako
eraikia. Etxetik gertuena, 150
metrotara, Itsaso-Arriaran
herribidearen ertzean.
Egoera: (1) Oraindik aztarna batzuk
nabarmentzen dira, bertakoak ez diren
hareharriak eta baita forma ere.
(2) Desagertuta, bertako harri zorua
bistan dela.
Testigantzak: Matxinbentatik
ekartzen zen kareharria.

Urteagahaundiko karobiak: puntuen informazioa
1

UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu
sistemak

X: 561168.365

Orografia

2

30N ETRS89
Y: 4768372.402

X: 561230.974

Y: 4768210.176

WGS84 [-2.24874671,43.06559063]

WGS84 [-2.24799569,43.06412487]

Orientazioa: 231.660706°

Orientazioa: 143.568832°

Malda: 38.894573%

Malda: 40.329590%

Altitudea: 501m.

Altitudea: 463m.

Usabiagagoiko karobia
karobia izandako
lekua
karobia izandako
lekua

Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Usabiagagoikotik San
Lorentzora aldera doan bidearen
ezkerraldean erreka gurutzatu aurretik
Egoera: Kareharri piloa. garai bateko paretak
erorita.
Testigantzak: Usabiagagoiko Manolo
Amundarainez gain, Kamiñoetxeberriko Juan
Zufiriak kontatu digu eskola bidean labain
egoten zela eta irrist egin eta bertara
erortzeko beldurrez pasatzen zirela. izan ere,
Kamiñoetxeberrikoek Goititik San Lorentzora
igotzen ziren etxerako joan-etorriak egiteko.

Usabiagagoiko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 560300.197

Y: 4769480.79318

WGS84 [-2.25928826,43.07564033]
Orografia

Orientazioa: 224.644684°
Malda: 33.976456%
Altitudea: 369m.

Zabalegiko karobia
Karobi mota: Zakarrezkoa
Kokagunea: Etxe aurrean, bidearen ezkerreko
ertzean.
Egoera: Desagerta, bidea zabaltzerakoan.

karobia
izandako
lekua

Testigantzak: uste genuen Martin Etxeberriak,
101 urte dituen gizonak, agian karobiak piztuta
ezagutu izango zituela baina ezezkoa esan digu.
Bere aita jardun zenik ere ez du uste. Honek
adierazten digu XX. mendearen hasierarako
ziurrenik jada itzalita zirela karobi-labe
gehientsuenak gure herrian. Gogoan duena da
entzuna zuela kareharria Murumendi aldetik
ekartzen zutela euren etxera.

Zabalegiko karobia: puntuaren informazioa
UTM

30N ETRS89

Beste koordenatu sistemak

X: 559354.121

Y: 4768510.91

WGS84 [-2.2710122,43.0669819]
Orografia

Orientazioa: 278.591583°
Malda: 28.954403%
Altitudea: 251m.

Altzibarko karobia (Gabiria)
Karobi mota: Arragoa edo frantsesa
Egoera: Desagertua Gabirira doan
errepidea zabaltzerakoan. Ondoan
txabola zuen eta tresnak bertan
jasotzen ziren.
karobia
izandako
lekua

Eduardo Atin erromana erakutsiz

Eduardok bere eskuz
egindako marrazkia, bere
oroimen bikainean
oinarrituta.

Testigantzak: Altzibarko Eduardo
Atin gogoratzen da bera umea
zenean nola bere aitak eta Eugenio
morroiak lan egiten zuten karobian.
Karobi hau Aristrainek barrutik adreilu
errefraktarioekin forratu zuen eta
Altzoko kanteratik kareharri handiak
ekartzen zituzten. Bertan mazoz
balastro tamainara txikitu behar
izaten zen labera sartu aurretik.
Erromana erabiliz, karea pisatu eta
saltzen zitzaien bertara etortzen
ziren erosleei.

Itsasoko karobien aztarnen egoera gaur egun
(2020ko uda)
Ia osorik

Egizabal
Ariola

Harrizko paretak
mantentzen dira
Kortalde

Zuloa eta Harri
hondarrak

Zuloa nabarmen
dute

Epelde

Urkulegi

Errezti (Errotaldekoa)

Albitsu

Urteaga (Arrobizabalgoa)

Itsasoerrota (Txantxo

Usabiagagoikoa

errekakoa)

Atingoena

OHARRA: 24 karobi hauek dira gaurko egunera arte Itsason
bildutakoak, baina katalogo hau irekita geratzen da besteren baten
berri izanez gero jasoa izan dadin.

Erabat desagertuak

(bideak zabaldu, bete direlako, harriei
beste erabilpen bat eman zaielako, e.a.)

Izagirretxiki

Errezti (autobide azpikoa)
Errezti (Atinbarrena aldekoa)
Mendeun
Itsasoerrota (etxe azpikoa)
Mandubizar
Atinzabal
Urteaga (Ezkurrekoa)
Beiti
Kataindegi
Zabalegi
Hariztizabal
Sarriegibarrena

Testigantzak eta eskertzak
Albitsu- Jon Mujika eta Jose Inazio Usabiaga
Ariola- Santi Etxeberria eta Mikel Etxeberria
Atingoena- Benito Mendia
Atinzabal- Zoilo Albisu
Atsusain- Bittori García
Beiti- Joxe Barrenetxea
Errezti - Kaio Iraeta eta Agustin Albisu
Hariztizabal- Xabi Akizu eta Eneko Solana
Itsasoerrota- Maritxu Esnaola eta Iñaki Etxezarreta
Itsasogoena- Antonio Zufiria
Kamiñoetxeberri- Juan Zufiria
Kataindegi- Martin Telleria
Mandubizahar- Juanito Etxaniz
Mendeun- Jexux Okariz eta Joxe Ramon Barrenetxea
Sarriegibarrena- Iñaki Arzelus
Urkulegi- Gorka Sasieta eta Joxe Agustin Barrenetxea
Usabiagagoikoa- Manolo Amundarain
Urteaga - Jose Mujika ⍏
Zabalegi- Martin Etxeberria
Altzibar (Gabiria)- Eduardo Atin
Mikel Etxeberria, kartografia lanetan egindako ekarpenengatik

Azken oharpenak
Azterlan hau Itsason ditugun karobien ondarearen lekuko izatea nahi genuke eta
beraiei buruzko ezagutza areagotzeaz gain, balioan jarri eta baita ahal den neurrian
akuilu izatea ere, kontserbatzeko neurriak har ditzagun guztiok:
a. Norbanakoaren etxekoei eta datozenei hauen berri ematea (izen toponimikoak
“Karobialde, Karobizulo…” mantendu eta tokiaren berri zehatza partekatu).
b. Hilabete honetan zehar kasu batzuetan ingurua garbitu eta karobiak bistan jarri dira.
Ederra litzateke honela mantentzeko ahalegina egiten jarraitzea.
c. Udalak herri-bideen inguruetan daudenak seinalizatzea, Epeldekoa bezalaxe.
d. Pinudiak eta basoak botatzerakoan zaintza berezia izatea, batik bat, oraindik oso egoera
onean daudenak ez daitezen kaltetu (Egizabalgoa, esaterako).
e. Eta gaur edo bihar aukera balitz, karobietakoren bat errekuperatzea bere osotasunean.

