GARAIOKO PARKE
PROBINTZIALEKO
IBILBIDE AUTOGIDATUA
Ibilbide autogidatu honekin 5,5 km-ko zeharkaldia egingo
duzu Garaioko Parkeak eskaintzen dituen paisai lilugarriak
begiztatuz. Ibilbide zirkularra da, 6 geldialdirekin, non parke
honen berezitasunak ezagutzeko aukera izango duzun.
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1.G
Garaioko Parke
Probintziala
Garaioko Parke Probintziala izen bera izan zuen herriaren

inguruetan dago, Uribarri Ganboako urtegiaren ertzean.
Parkeak 116 hektareako penintsula txiki bat eratzen du,
Zadorra ibaiaren bokalearen parean urtegian barneratzen
dena.
Parkeak ibilbidez eta aparkalekuez osatutako barne sare bat
dauka, parkerako sarbidea erosoagoa eta atseginagoa
egiten duena. Ur xaflaren ertzean zuhaiztiekin tartekatutako
larre zabal eta zainduek inguruneari xarma berezi bat
ematen diote. Ondo zaindutako erabilera publikorako
ekipamendu zabalek (iturriak, komunak, hondartza guneak,
dutxak...), aisiarako jarduerak errazten dituzte.

1.G
Parkeko helburuak honako hauek dira:
• Ezagutu nahi duen ororentzat aisialdi gune izatea.
• Haren paisaia, fauna eta landaretzagatik berebiziko
garrantzia duen ingurune natural
bat babestea eta
kontserbatzea
• Ingurumen interpretazio eta hezkuntzako jarduerak
aurrera eramatea.

1.G

Garaioko herri zaharra

XX. mendeko 50eko hamarkadaren bukaeran, Garaioko
herriaren zati bat ur azpian geratu zen. Berrogeita hamar bat
biztanleko herri hori herri nekazaria zen nagusiki. Besteak
beste, garia, artoa, garagarra, oloa edo babak biltzen ziren eta
abeltzaintzaren arloan, behiak eta zaldiak hazten ziren. Gaur
egun, baserri bakar bat geratzen da zutik, eta harekin batera,
herriko etxeen hondakinak eta Garaioko parrokia eliza
izandakoaren haren ondoko hilerriaren aurriak.
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2.G

Zadorra ibaia, RAMSAR
gunea

Uribarri Ganboako urtegia Zadorra ibaiak, Arabako ibai
garrantzitsuenak, zekarren urari esker egin zen. Zadorra
ibaiak Munainen du iturburua, Aguraindik 5 bat kilometrora.
Bidean, urtegira heldu aurretik, hainbat erreka adarren ura
jasotzen du. Urtegian behera, Arroiaben zehar, Gasteizerako
bidean, hiriburua iparradetik inguratu eta Burgos aldera
abiatzen da, Arabako Bailarak izeneko eskualdea
zeharkatuz, ura Ebro ibaian isuri arte.

2. G
Uribarri Ganboako hegoaldeko adarrak Nazioarteko
garrantzia duten hezeguneen RAMSAR zerrenda sartu ziren
2002an. Urtegiaren ezaugarriek inguruneari lotutako flora eta
faunaren garapena ahalbidetzen dute. Horien adibide dira,
besteak beste, Najas minor eta Potamogeton gramineus
landareak zein baso igel jauzkaria (Rana dalmatina) eta bisoi
europarra (Mustela lutreola).

RAMSAR guneak ez du Uribarri Ganboako urtegi osoa barne
hartzen: hegoaldeko eta iparraldeko adarrak baino ez dira
sartzen dira gune horren barruan; Zadorraren adarrak
iparraldetik inguratzen du Garaioko Parke Probintziala, eta
Mendixurko adarrak hegoaldetik inguratzen ditu Mendixurko
Parke Ornitologikoa eta Oreningo uhartea. Bi adarrek, guztira,
397 hektareako azalera hartzen dute.

2.G

Zer ari gara ikusten?

Aumategi (1190m)

Malkorra (1279m)

Miripil
(1190m)

Aketegi
(1548m)
Burgalaitz Aitxurri
(1280m) (1190m)

Aitzkorri
(1528m)

Aratz
(1445m)

Aldaia
(760m)

2010ean eraikitako begiratokiak Zadorra ibaiaren urtegirako
sarreraren eta inguruko paisaia menditsuaren bista
ikusgarriak eskaintzen ditu: Gorbeiakoetan hasi, Elgea
mendilerrokoetan zehar, Aizkorrikoetan bukatzerainokoak.
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3.G

Ur gaineko pasabidea,
Ibilbide Berdearen
hasiera

Urtegia, uretako kirolak egin eta bainatzeko toki bat
baino gehiago da. Ibilbide berde bat ere badago puntu
honetatik abiatu gaitezkeena. Harri txikizko ibilbide hau
bikaina da bizikletaz edo oinez egiteko.

3.G
Hiru aukera ditugu ibilbidea egiteko. Lehena, urtegiari bira
osoa ematea litzateke (44,6 km); bigarrena, iparraldeko bira
(31,8 km) eta hirugarrena, hegoaldeko ibilbide zirkularra
(12,8 km).
Uribarri Ganboako ibilbide berdeak zenbait paisaia
bateratzen ditu. Hegazti ugariko urtegi adarrak ditugu,
erkameztiak eta pinudiak tartekatzen diren leku itzaltsuak,
abereak bazkatzen diren larre berdeak eta zerealen
laborantza guneak. Halaber, ur ertzean dauden herrixkak
ezagutu ahal izango ditugu, batzuetan jendea bizi da
oraindik eta beste batzuk, ordea, hutsik daude.
Ibilbidea, oro har, nahiko laua eta erosoa da, nahiz eta
zenbait aldapa badauden.

3.G

Bizikleten mailegu
zerbitzua

Garaion bicikleten mailegu zerbitzu bat kokatzen da,
ibilbide berdea egiteko aukera paregabea izan daitekeena.
Zerbitzua udaberri eta udazkenean, asteburu eta
jaiegunetan, 10:00etatik 14:00tara dago irekita, eta udan
egunero, 10:00etatik 19:00tara. Prezioak euro bat eta bi
artekoak dira. Anima zaitez urtegia bi gurpil gainean
ezagutzera!
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4.G

Garaioko hondartzak

Garaio bere hondartzengatik da ezaguna; izan ere, Euskal
Autonomia Erkidegoko barnealdeko bainu gunerik
garrantzitsuena da. Uda garaian bisitari ugari hurbiltzen dira
parke horretara, bertako ur lasaiak gozatzeko asmoz.
Baina jende ugari hurbiltzen den toki oro gisa, zaindua behar
du izan, nola erabiltzaileegatik hala bertan bizi diren
espeziengatik. Horiek horrela, badago betebehar araudi bat.
• Txakur eta maskota guztiek lotuta joan behar dute eta ezin
dira bainatu.
• Kanpatzea eta gaua bertan ematea galarazita dago.

• Sua, barbakoak barne,
agintarien baimenarekin
baino ez dago egiterik.
• Parkean ezin da
arrantzan egin.

4.G

Hondartzen natura
balioa

Garaioko parkean hainbat habitat aurkitu ditzakegu:
hezeguneak, larreak, ibar basoak eta baso txikiak. Parkeko
baso txiki eta sakabanatuetan erkametza da nagusi
(Quercus faginea), Arabako Lautadan gehien aurki
dezakegun zuhaitza. Bestalde, parkean zehar ibar basoen
zokoak ikus genitzake non sahatsek, lizarrek edo eta
makalek berebiziko garrantzia hartzen duten.

4.G
Larreetan loreak nabarmentzen dira, batez ere, orkideak.
Hezegune eta ur habitatetan algak eta uretako landareak
aurki genitzake; lezkak (Phragmites australis) edo uretako
milhorriak (Ceratophyllum demersum). Nahiz eta igeri
egitean deserosoak izan, ekosistemen kontserbazioan eta
uren garbiketan ikaragarrizko funtzioa betetzen dute. Beraz,
parke horretako espezieak errespetatu egin behar ditugu.
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5.G

Oreningo irla.
Hegaztien paradisua

Orenin, 7 bat hekatareako irla dugu, urtegiko urez inguratua
eta Garaioko Parke Probintzialaren parean dagoena. Bertan
bizi diren biztanle bakarrak, lertxunak, lertxuntxoak eta
amiamokoak dira.
.
Garaioko bainu guneetatik uharte txiki hau begiztatuz gero,
bere profil bitxiak harritu egingo gaitu. Zuhaitzek herri zahar
baten hondarrak inguratzen dituzte, 1957an, urtegia urez
bete zenean sortutako paisaia berria. Han egon zen Done
Laurendi elizako kanpandorrea eta haren babesean 15
baserri. Gaur egun, haien hondarrek huntzez estalitako
harrizko horma zaharren labirinto bat osatzen dute.
Herri zahar horren horma
zaharragoen
hondarren
gainean,
lertxunek,
lertxuntxoek eta amiamokoek
beren paradisua eraiki dute,
eta gaur egun basa bizitzaren
gotorleku bihurtu da irla hori.

5.G

Oreningo biztanleak
ezberdintzen ikasi!

2
1

3

4

1) Lertxun hauskara (Ardea cinerea)
2) Amiamoko zuria (Cicoina cicoina)
3) Lertxuntxo txikia (Egretta garcetta)
4) Lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis)

5.G.

Hegaztiak behatzen jarraitu
nahi baduzu…. Bisita ezazu
Mendixurko Parke
Ornitologikoa!

Mendixurko Parke Ornitologikoa, 70 hektareatik gorako
azalera duena, urtegiaren hegoaldeko adarretan dago,
Mendixur herriaren inguruan.
Hegaztiak dira parkearen adierazgarri nagusi, bai eta
uretako eta lurreko ekosistemen osasun onaren erakusle
ere. Urtean zehar hainbat motatako espezie ugari biltzen
dira parke honetan eta horiek ingurua leku pribilegiatua
bihurtzen dute, ezagutu, gozatu eta zaindu beharrekoa.
Bisita gidatuak egiten dira asteburu eta jaiegunetan, urte
guztian zehar, 11:00etan, eta uda garaian baita 19:00etan
ere. Informa zaitez Garaioko Informazio Bulegoan.
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6.G

Ondoriz gaina

Garaioko Parke Probintzialeko punturik altuena Ondoriz
gaina da (604m). Puntu horretatik beha genezake Arabako
Lautadako zati handi bat. Paisaia horretan, beheko bailaran,
bertako basoak tartekatzen diren laborantza guneak
nabarmentzen dira eta, mendialdean, baso zabalak. Landa
gune horren bihotzean Gasteiz dago, Euskal Autonomia
Erkidegoko hiriburua, non arabako biztanleen %94 bizi den.

6.G
Iparraldean, Marieta herria dugu ikusgai eta, haren atzean
Elgea eta Aizkorri-Aratzeko mendilerroak. Herri txikiak dituen
baso zabal eta larreez inguratutako gunea. Mendebaldean,
Uribarri-Ganboako eta Urrunagako urtegiak daude, bai eta
Anboto eta Gorbeia mendiak ere. Azua herria eta Garaioko
hondartzak bertan ditugu. Hegoaldean, Mendixurko Parke
Ornitologikoa eta Oreningo uhartea, egun, milaka hegaztiren
babesleku. Inguru horretan, Mendixurko herria gailentzen da.
Azkenik, ekialdean, Arabako Lautadako landa gunea dugu,
laborantza gune zabalak, non baso eta herri txikiak
tartekatzen diren.

6.G

Zer dakizu urtegiko uren
aprobetxamenduaz?

Urtegia egiteko lanak 1947an hasi ziren eta haietan 3.500
lagunek hartu zuten parte. 1957 bete zen urtegia. 1.490
hektareako eremua hartzen du, eta 147 hm3-ko edukiera
du. 31 metro sakon da, gehienez. Gasteizko eta Bilboko
hiriak urez hornitzeaz gain Barazarreko zentral
hidroelektrikoan energia lortzeko erabiltzen dira bertako
urak. Bitxikeria bezala jakizue urtegi hau lurpeko hodien
bitartez Urrunagako eta Albinako urtegiekin lotuta dagoela.
Ur eramate hori, 12,5 kilometro hodiz egiten da, eta
Barazarreko zentralean 328 metroko jauzi bertikala du,
sobera bertako turbinak mugitu eta elektrizitatea sortzeko.
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