Pagoeta Natura Parkea

ITURRARAN BASERRIA
Iturraran, XVIII. mendeko jatorrizko egurrezko egitura
mantentzen duen baserri ederra da. Osagai bitxiak ikusI daitezke
oraindik: zurezko armazoian grabatutako zenbaki erromatarrak,
muntatze eta eraikitze ordena zehazten ziTuztenak, zutabeetan
sarturiko itsulapiko sekretuak, sagardo dolarearen aztarnak, etab.
Bisitarientzako harrera-gunea izateaz gain, Pagoetako Parke
Naturalaren interpretazio-zentroa ere bada.
Pagoetako ingurune fisikoa eta etnografikoa ezagutarazten
laguntzen duen erakusketa iraunkorra, tailer didaktikoa eta euskarri
interaktiboak aurkitzen dira Iturraranen. Hauei esker, naturaren eta
giza jardueren arteko orekaren berri izango du bisitariak.
Bisita mota honetan baserriaren egitura, garai bateko
banaketa, bizimodua eta ohiturak azaltzen dira.

Bisita gidatuak Helduak 2€
Haurrak 1,50€
Gutxienez 10 pertsonako taldeak osatu behar dira.
Aurretik hitzartutako taldeek lehentasuna dute
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AGORREGIKO BURDINOLA ETA ERROTAK
Agorregiko burdinola eta
errota hidraulikoen gunea oso egokia da
industriaurreko ondarea ezagutzeko.
XVIII. mendean berreraikitako
instalazio hidraulikoari jarraituz
zaharberritu zituen Gipuzkoako Foru
Aldundiko Kultura eta Euskara Sailak eta
gaur egun martxan ikusi daitezke.
Euskal Herrian Erdi Aroaz
geroztik erabili izan da ura energia
sortzeko. Agirietan jasota dagoenez garai
hartakoa izango zen Agorregiko
burdinola, Laurgaingo jaurerrikoa;
aurreneko datuak XV. gizaldikoak ditugu.
Burdinola nagusia zen eta bertan burdina
lortzen zen, gero burdinola txikietara
eraman eta lantzeko. Lanerako
lehengaiak burdin harria, egur-ikatza eta
erreketako ura ziren. Errotetan berriz,
gari edo arto alea xehetuz irina lortzen
zen.

Doako bisita gidatuak
Ikusi ordutegiak
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ERLATEGI DIDAKTIKOA
Iturraran Parketxetik gertu eta helburu didaktikoekin,
erlategi bat eraiki da eta bisita gidatuetan erlauntzen egitura eta
antolaketa ikusi ahal izaten da, erleen bizimodua zuzen zuzenean
jarraitzeko prestatua baitago.
Euskal Herriko erle beltza da bertan daukaguna.
Bertako erlea da, ekoizpen erregular bat ziurtatzen du, zainketa
minimoa behar du eta ekosistema mantentzeko beharrezkoa da.
Gure ekosistemen polinizatzaile nagusienetakoa da,
horregatik da hain garrantzitsua bere kontserbazio eta
zabalkuntza.

Bisita gidatuak Helduak 3,50€
Haurrak 2,50€
Gutxienez 10 pertsonako taldeak osatu behar dira.
Aurretik hitzartutako taldeek lehentasuna dute
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LORATEGI BOTANIKOA
Iturrarango Lorategi Botanikoa
Iturraran Parketxearen inguruan aurkitzen da.
Momentu honetan 25 hektarea ditu,
horietatik 10 hektarea bertako zuhaitzenak,
eta 6.000 taxon inguru mundu guztiko
landarediaren erakuslehio. Gehienak kanpoko
zuhaitz eta zuhaixkak dira. Lorategiaren
eremu batean Biodibertsitatearen lorategia
deituriko eremua ere badago, arriskuan
dauden
Euskal
Herriko
landareen
bildumarekin.
Lehen landaketak 1986ko neguan
egin ziren eta urtero espezie berriak gehitu
izan zaizkio bildumari. Bertako mikroklimari
esker, mundu guztiko landareak alda daitezke,
leku hotzetakoak zein epeletakoak.
Lorategia 8 gune handitan banatua
dago eta bakoitzak bere ezaugarriak ditu.
Errazago bisitatu ahal izateko, 3,5 kilometroko
luzera duen bide sare bat osatu da. Taxon
guztiek beren etiketak egoki ipinita dituzte eta
datu hauek ematen dituzte: zein familiatakoak
diren, zein izen botaniko duten eta jatorria.

Doako sarrera.
Bisitak taldeentzat aurrez eskatuta
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LANDARE BEREZIEN AZOKA
Pagoetako Parke Naturalaren helburu nagusienetako bat,
inguruan ematen diren ohiko bizimoduen kontserbazio eta
sustapenerako laguntza bat izatea da. Bide horretan, gure kultura eta
ekonomiaren gakoetako bat den baserriaren etorkizuna, kalitatezko
produktuak ekoiztu eta eskaintzean oinarritzen da.
Helburu hori bete asmoz, 2003. urtean, Iturrarango
Lorategi Botanikoan urtean behin ospatzen den Landare Berezien
Azoka sortu zen. Azoka honek landare eta lore aukera zabal bat
eskaintzea du helburu, gure baratzetan, leihoetan eta lorategietan
ezagutzen ez direnak, ingurumenarekin errespetuz jokatzen duen
eskulangintzako jarduerak erabiliz bakarrik lortzen direnak.
Urtez urte azokara gerturatzen den jende kopurua
gehitzen doa eta baita Euskal Herritik kanpoko bisitariena ere.

Apirilaren azkenengo asteburuan
Sarrera 4 €
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ORIENTAZIO ZIRKUITUAK

Orientazio froga bat, mapa batean adierazitako ibilbide bat
naturan jarritako balizak bilatuz egitean datza. Parte hartzaile bakoitzak,
mapa bat eta kontrol txartel bat izango du, bertan baliza bakoitza zulatu
beharko delarik.
Orientatzen ikasiz,
Pagoetako Parke Naturalaz gozatu
eta Iturrarango Lorategi Botanikoa ezagutu dezakezu.
Horia

1,3 Km (familia eta umeei zuzendua)
10 baliza

Laranja

2,7 Km (gazte eta heldu hasiberrientzat)
15 baliza

Gorria

3,5 Km (orientazioan aritzen direnentzat)
18 baliza

Mapak salgai Iturraranen 1€
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NATURA ONDAREA
BEHORBARRUTIKO HAGINA
“Behorren leku” honetan baso mistoa
dago: bertoko espezieak (pagoa eta urkia) eta
kanpokoak (altzifre eta alertzea) daude. Horien
artean, ezkutatuta, hagin hau dago, Gipuzkoako
espezie heraldiko nagusia. Parkean dauden
espezieen dentsitatea altua izan arren, zuhaitz bat
ere ez da hau baino handiagoa edo zaharragoa, 200
urte
baino
gehiago
baitauzka.
Garaikide asko moztu egin dituzte zuhaitz
emankorragoei lekua egiteko, eta berrehun urte
baino gehiago dauzkan hagin hau oraindik bizirik
badago, aldapa gogorragatik eta, batez ere, sustraiak
besarkatzen dituen kareharriarengatik izan da.

ELUTSAUNDIKO PAGADIA
Lizarrako
muinotik
gertu
aurkitzen da ikazkintzarako kimatuak izan ez
ziren pago ederrez osatutako baso hau.
Pago-lizar bakoitzak 30 metroko altuera du
gutxienez eta gerria berriz metro bat baino
gehiagokoa. Orain dela urte batzuk pago
hauetako bat erori egin zen ekaitz baten
ondorioz eta eraztunak kontatu ondoren 150
urte inguru zituela ondorioztatu zen.
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AZKORTE HAITZA
Pagoetako
igoeran
duela
milioika
urte
sortutako
faila
edo
zamalkadura baten hausturarekin egiten
dugu topo. Zamalkadura garai ezberdinetako
bi lurzoru-geruza bata-bestearen gainean
alderantzikatuta jartzea da, hau da, geruza
zaharragoa gainean eta berriagoa azpian.
Zamalkaduraren hausturarekin sortutako
faila berriz, plaka tektonikoen arteko
presioaren ondorioa da.

IKAZKIÑARTETAKO DOLINA
Euri urak kareharria urtu egiten du, arraildurak gero eta gehiago
zabalduz eta galeriak egituratuz. Galeria hauen sabaia hondoratzean
gainazalean dolinak deitzen diren inbutu formako zuloak azaltzen dira.

BURNIGURUTZEKO ARTADIA ETA BEGIRATOKIA
Kareharrizko azaleratze baten inguruan ondo kontserbatutako
artadi txiki bat aurkitzen da. Artadi txiki hau, aro epelago batean Pagoetako
Parkea estaltzen zuten artadien lekuko da.

Mapak salgai eta informazio
gehiago Iturraranen
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KULTUR ONDAREA
AGORREGI ETA BEKOLAKO BURDINOLA ETA ERROTAK
Iraganean inguru horretan abeltzaintzarekin loturiko jarduerak
garatu izanari esker, ondare balio handiko baserrien kopurua biderkatu egin
zen. Horien ondoan errotak (Agorregi, Arginberri, Elordi, Manterola…), eta
burdinolak (Agorregi, Bekola, Manterola…) ere ikus daitezke: batzuk, zeharo
hondaturik; beste batzuk, aldiz, oraino funtzionatzen dute.
Mendik eta Giltzaiturri errekek bat egiten duten guneko Agorregi
multzoa antzinako (1.470. urteko agirietan aipatzen da) burdinolak, urtegiek,
ubideeek eta atakek osatzen dute; horiez gainera, baditu lau errota.
Osotasunean balio arkitektoniko eta didaktiko handiko industriaurreko
monumentu interesgarria egituratzen du.

ELURZULOAK
Elurra
pilatu
eta
kontserbatzeko zuloak dira. Naturalak izan
zitezkeen, mendiaren erliebeari esker, edo
gizonak eraikiak. Neguko elurteetan elurrez
betetzen ziren , izotza egiteko eta gero
saldu egiten zen. Gauza askotarako
erabiltzen zen izotza eguneroko bizitzan:
sendagai bezala, janaria kontserbatzeko eta
izozkiak edota edari freskagarriak egiteko.
Nebera baserritik gertu bi
elurzulo daude; horietako bat, oso handia,
1660.urtean eraikia izan zen Zarauzko
Anderearen aginduz. Argazkikoa berriz,
Sagastizabal baserriaren goikaldean dago.
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KAROBIAK
Antzina, harria berotuz karea
lortzeko erabiltzen ziren harrizko labe handiak.
Borobilak, 4-8 m bitarteko diametroa izan ohi
zuten eta 10 m-ko altuera izan zezaketen.
Harria kare-hauts bihurtzen zen, antzinako
nekazal munduan beharrezkoa etxeko bizitza
eta lanerako: eraikuntzan, ongarri bezala
soroetan, desinfektante bezala, arrautzak
kontserbatzeko…
Hemen Euskal Herrian XVIII – XX. mendeetan gailendu zen karearen
erabilera. Aia osoan eta Pagoetako baserrien inguruan karobi aztarna ugari
aurki dezakegu.

HAITZULOAK
Aia-Pagoetako lehenengo giza
aztarnek
historiaurreraino
garamatzate.
Antzina giza taldeen bizileku izandako zenbait
haitzulo aurkitu dira Aiaren egungo
jurisdikzioko lurralde menditsuan.
Horien artean garrantzitsuena,
eta
Gipuzkoako
lurralde
historikoko
nagusienetakoa Altxerri dugu (Gaur egun itxita
aurkitzen da eta Aranzadi Zientzia Elkartearen
ardurapean). Badira honetaz gain, beste
haitzulo eta arroka aterpe txikiagoak, eta
guztiak garai berdintsukoak izan daitezkeela
erakusten dute haietan aurkitu diren aztarna
ezberdinek: duela 12.000-13.000 urtekoak.
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LAURGAINGO ETXETXOA
XVIII. mendeko santutxo hau
Laurgain auzoan aurkitzan da, San Migel
parroki-elizatik Bizkar baserrirako bidean.
Bere garaian hareharriz landutako hiru
gurutze zituen barnean, baina gaur egun
Kristoren pasioko hainbat elementuz
apaindutako gurutze bakarra dago.

PAGOETAKO ESTAZIO MEGALITIKOA
Pagoetako estazio megalitikoa trikuharri bat eta zortzi tumuluz
osatua dago: Arreta, Murugil I, Murugil II, Urruztume I, Urruztume II,
Urruztume III, Urruztume IV eta Saberriko Haitzak tumuluak eta Olarteta
trikuharria.
Dolmenak, “trikuharri” izenarekin ezagunak, hildakoak
ehorzteko hilobi kolektiboak dira, artzain-tradizioko taldeek eraikiak Kobre
eta Brontze-Aroetan, orain dela 5.000 eta 3.000 urte artean. Orohar,
angeluzuzen-itxurako hilobi-ganbera batez osatuak egoten dira, landu
gabeko eta zutikako hainbat blokez osatuta, normalean goian beste
harlauza bat horizontalki jarrita daukana, eta oinarri biribileko harri eta lur
pila ordenatu batez estalita. Barruan gorpuak ehorzten zituzten eguneroko
objektu eta eskaintzekin batera.
Tumuluak ditugu hilobi hauen garaikide, dimentsio txikiagoko
ganbera bat izaten zuten, baina ez guztiek, eta gorpuzkinak lurperatu eta
errausteko errituekin lotuta zeuden.
Tradizioz pertsonaia mitologikoen hilobiekin lotura estua dute.
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LAURGAIN AUZOA
Aiako auzorik handiena da eta
Pagoetako Parkearen zati handi bat bere
lurretan aurkitzen da. Interes haundiko
hainbat eraikin ditugu auzo honetan: San
Miguel parroki-eliza (XVI-XVIII), Laurgaingo
jauntxoen dorretxea (XIV-XVIII), Etxetxoko
santutxo barrokoa (XVIII), Bizkar baserria
(XVIII), Iturraran baserria (XVIII) eta
Agorregiko burdinola eta errotak (XV-XVIII).
Gi 2631 errepidean aurkitzen da.

ALTZOLA AUZOA
Pagoeta mendiaren mendebaldeko
magalean aurkitzen da Aiako auzo hau eta
Laurgain auzoa bezalaxe Parkearen barruan
aurkitzen da.
Gipuzkoako lekurik aldenduenetakoa
izan da orain dela gutxirarte, 1985. urterarte
ez baitzen Urdaneta auzoarekin lotzen duen
errepidea egin. Auzoaren erdigunean San
Roman eliza (XVI), Mojaetxea (XVII) eta
hexagono itxurako hilerria (XIX) aurki
ditzakegu.

ETXETABAILA
Aiako auzorik ezkutukoenetakoa da, Pagoeta mendiaren azpikaldean
aurkitzen baita. Aiatik Asteasura eramaten gaituen errepidetik du sarrera.
Iruretaegia auzoa eta biek eliza bera dute, Iturriotzeko San Juan ermita; bere
azpian ur oso hotzeko iturri bat jaiotzen delako horrela deitua.
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FAUNA ETA LANDARETZA
FAUNA
Pagoeta animalia espezie ugariren bizilekua
da. Ingurugiro aniztasuna izateak aske bizi diren animalia
espezieen bilduma aberatsa ahalbidetu dio parkeari,
horien barne Euskal Herrian galbidean dauden espezieak
ere topa daitezkeelarik.
Sai zuria, muxar grisa, belatz handia, erlastar europearra, suge
europearra, Betizu behiak eta Pottoka zaldiak horietako batzuk dira eta zure
ibilbidean oso erraz ikusi ahal izango dituzu.
Atlantiar fauna komunitatearen partaideek ere topatzen dute
babesa Pagoetan, hala nola oreinek, basurdeek, erbiek eta baita urtero
Afrikatik barrena udaberrian kabia egitera hegaz etortzen diren sai zuriek ere.

LANDARE BASATIAK
Pagoeta Natura Parkeko landaretza atlantiarra da, klima epel eta
euritsura egokitutakoa. Pagoetako berezko landaredia, gehienbat, Quercus
robur espezieko zuhaitzez osaturiko hariztiek osatuko lukete. Erreka
bazterretan eta etengabe heze dauden laiotzetan haltzadi kantabriarra izango
litzateke nagusi eta, amaitzeko, 500 edo 600 metrotik gora, pagadia. Baso
horietako askoren ordez gaur egun belardiak, baratzeak, ohianeztatutako baso
mistoa ikusi ditzakegu.
Altzolarasko arroilean berriz, kareharrizko harkaiztegiak eta
zuhaitz hostoerorkorren baso misto ikusgarriak nahasten dira: ezkiak,
basagurbeak, hostazuriak, haginak, lizarrak, etab.

