
 

 

 

ASÓN GARAIKO HARAN GLAZIARRETATIK 

ZEHARKALDIA (KANTABRIA) 

 

 

Ason Garaia mendigunea Collados del Asón Parke Naturalean dago. Paisaiaren 

ezaugarriak baso naturalak, belardiak eta abeltzaintzarako txabolak dira. Azken 

glaziazioan, glaziar handiek Asongo haranak zizelkatu zituzten, eta forma eta metaketa 

interesgarriak sortu zituzten, besteak beste, Iberiar Penintsula osoko morrenak, altuera 

txikiagoan. Iraganeko glaziar horien aztarnek Lurreko klimak iraganean izan dituen 

aldaketak erakusten dizkigute. Ibilbide integrala egingo dugu Ason mendigunean 

barrena, gailur enblematiko batzuetara igota, hala nola Porrakolinara (1434 m) eta 

Hogeira (1517 m). 

 

Irteera ordua: 7:00etan estadioaren atean. 20:00etan inguruan itzulera Gasteizen 



Zailtasuna: Ason mendiguneak ez du zailtasun tekniko handirik. Nahiko kordal baxua 

da eta forma leunak ditu. Egunean zehar 600-700 metroko desnibela eta 16 km-ko 

ibilbidea metatuko ditugu. 

Ibilbidea: Asongo ur-jauzitik abiatuko gara, Asongo mendilerroetako parke naturaleko 

aparkalekuan. Mendebalderantz abiatuko dugu ibilbidea, PR-S77 errepidetik, eta laster 

iritsiko gara Horneoko kastroetara, egitura karstiko interesgarriz osatutako eremura. 

Baso zati batean gora egingo dugu, eta, ondoren, Hoyón de Sacoko sakonunera 

iritsiko gara. Handik, kostaldea ikus daiteke, egun bakanetan. Ondoren, Porra de la 

Colina tontorrera iritsiko gara (1434 m). Hortik aurrera, Ilargiko portura hurbilduko 

gaituen mendilerro luzeari jarraituko diogu, eta gailurrak pasatuko ditugu. 

 

 

 

Carrio eremua pasa ondoren, mendilerroa zeharkatuko duen bidezidorrari jarraituko 

diogu, Porra de la Colina atzean utzita. Bidexka leun batek Pizarras tontorrera (1474 

m) eramango gaitu, eta handik gutxira Veintera (1517m), eguneko azken gailurrera. 

Handik, jaitsiera labur batek Bustalveinte mendi-lepora eramango gaitu, eta pixka bat 

aurrerago, Ilargiko portuko errepidera. Bertatik Lunadako eski-estazio txikira iritsiko 

gara, ibilbidearen amaierara. 

Lurzorua: Mixtoa arroka eta belarra, zonalde kárstikoa izanik arrokako, basoetako eta 
larre inguruneak topatuko ditugu. Nahiz eta, gure ibilbidea teknikoki erraza izango den. 
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Erritmoa eta ordutegiak: Denok lasai eta gustora joateko erritmo bat eramango da, 

hau da, taldera moldatutakoa, ez ditugu markak hautsiko. Ibilbidean zehar hainbat 

geldiune egingo dira. Egunean zehar ez dira oso luzeak izango ez ozteko, eta luzeago 

bat bazkaltzeko. 

Beharrezko materiala: 

-Arropa beroa 

- Uretako Txaketa 

- Txanoa eta guanteak 

- Eguzkirako betaurrekoak 

- Bastoiak (jeitsietarako gomendagarriak) 

- Eguzkitako krema 

- Mendi edo trekking-eko botak “eginak” sola berriarekin. 

 

 

 


