IBILALDI OSASUNGARRIAK
Mendi llorri ko u r - b il teg ietak o p as eo a
Mende bat baino gehiago joan da Mendillorriko ur-biltegiak Iruñeko arroan nagusi
direnetik eta eguneko 24 orduetan edateko moduko ura izatea ziurtatzen digutenetik.
Denborak aurrera egin ahala, lorategiz betetako eremu eroso eta abegikorra sortu da
instalazioen inguruan. 2006an ur-biltegiak inguratzen dituen paseoa egokitu zen, eta,
hartara, ikuspegi panoramikoa izateko hiru begiratoki, jolasteko eremu bat, lorezaintza
iraunkorreko eta konpostajeko eremuak eta seinaleztatuta dauden espezie botaniko
asko daude egun.
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Mendillorriko ur-biltegietako paseoa

0. km
Ibilbidearen abiapuntua Uren
Etxea da, ur-biltegi zaharren
ondoan. Egun, Informaziorako
eta Ingurumen Heziketarako
Zentroa dago bertan. Handik
abiatuta, bide zolatuari jarraituko
diogu, erlojuaren orratzen
kontrako noranzkoan.

Mendillorriko ur-biltegiak
1895ean, Artetako iturburutik iristen zen ura biltzeko, bi biltegi egin
zituzten Mendillorriko muinoan. Toki garaia zen, eta aukera ematen
zuen ura bildu eta banatzeko. Gero, 1942 eta 1975 artean, beste
lau biltegi eraiki zituzten. Egun, sei biltegien artean 68 milioi litro
ur biltzen dituzte, eta ura Arteta eta Subitzako iturburuetatik eta
Eugiko eta Itoizko urtegietatik iristen da.

0,1. km
Ur-biltegi zaharren ertzetik
joanda, hegazti faunari buruzko
taula batera iritsiko gara eta
Iru eko begiratokira.
Begiraleku ona da hiriaren
erdigunea eta azken
zabalguneak begiesteko.
Bideari jarraituko diogu eta
Erabilera Askotako eta
Erakusketetako Aretoaren
ondotik igaroko gara.
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Mendillorriko ur-biltegietako paseoa

0,26. km
Jaisteko igarobide batetik
Arroko begiratokira iritsiko gara.
Hain zuzen, Iru erriaren
hegoaldearen ikuspegi
panoramiko zabala eskaintzen
du. Ur-biltegi berriak inguratzen
ditu bideak.

0,50. km
Esparrura sartzeko atearen
ondoan lorezaintza
iraunkorreko eremua dago.
Merezi du eremu landatuak
ikustea.

Lorezaintza iraunkorra
Lorezaintza iraunkorraren oinarria da ura arduraz erabiltzea,
kontsumo baxuko lorategiak eta berdeguneak diseinatuta. Ur gutxi
kontsumitzen duen lorategi bat da hau. Diseinatzean lorezaintza
iraunkorreko printzipioak aplikatzeak aukera ematen du uraren
%50 inguru aurrezteko, lorategi arrunt batekin alderatuta.
Ingurunera egokitutako espezieak hautatzea: bertako espezieak
eta udan lehorte aldiak dituzten klimetako espezieak, hala nola
usain-belarrak, kontsumo baxuko espezieak dira.
Ureztatzeko sistema eraginkorrak erabiltzea: ihinztaketa bidezko
ureztatze lokalizatuko sistemek edo tantakakoek ura eraginkortasun
handienarekin erabiltzeko bidea ematen dute.
Estalkiak erabiltzea: estalki organikoak edo inorganikoak
erabiltzeak belar txarrak saihesten ditu eta lurruntzea gutxitzen.
Hondakin berdeak birziklatzea: hondakin berdeekin egindako
konpostak lurzoruaren egitura hobetzen du, eta meak, elikagaiak
eta mikroorganismoak ematen ditu.
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Mendillorriko ur-biltegietako paseoa

0,65. km
Etxeko konpostajeko
eremuan konposta egiteko ontzi
baten maketa eta azalpenak
emateko taula bat ditugu. Bide
zolatua amaituta, aparkalekua
eta haurrak jolasteko eremua
inguratuko ditugu, eskuineko
belarditik, zuhaitzak
identifikatzeko plakak ikusteko.

Etxeko konpostajea
Konpostatzeak esan nahi du hondakin organikoei deskonposatzeko
prozesu kontrolatu bat egitea eta emaitza moduan substantzia
aberats bat lortzea, lurrarentzat onak diren elikagai asko dituen
substantzia: konposta.
Teknika soila, erraza eta ekologikoa da: etxeko, baratzeko edo/eta
lorategiko hondakinak baliatu eta kalitate bikaineko ongarria
sortzen du.
Konposta egiteko ontzia erosi egin daiteke edo etxean egin.

0,80. km
Iparraldeko begiratokira iritsi gara,
eta, beraz, eskualdea iparraldetik
ixten duten mendien ikuspegi
bikain eta zabala dugu hemendik.
Aparkalekuan zehar igaroko gara,
eta, asfaltozko errepide txikitik,
abiapuntura iritsiko gara, eta,
hortaz, paseo naturalista
osatuko dugu.

Paseo naturalista
Ur-biltegien inguruan dauden lorategietan zuhaitz eta zuhaixka
espezie ugari daude. Aldi desberdinetakoak dira eta identifikatuta
daude. Bada argitalpen bat eta audiogidarako gailu bat, eta Uren
Etxean eska daitezke. Identifikatzeko plaka bakoitzean, zenbaki
berdeak argitalpeneko zenbakiei egiten die erreferentzia eta zenbaki
gorriak audiogidako zenbakiei.

1. km
Uren Etxea.
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FITXA TEKNIKOA
Mendillorriko ur-biltegietako paseoa
Ibilbidea:

Paseo zirkularra da, Mendillorriko ur-biltegien inguruan dauden
lorategietan.

Distantzia:

Kilometro 1.

Ibilaldia egiteko aukera:

Oinez.

Zailtasuna:

Oso txikia, ibilbidea laua eta zolatua baita. Mugikortasun
murriztu eta mugatuko pertsonentzat iristen erraza da.

Iraupena, gutxi
gorabehera:

Oso paseo laburra da, gelditu, espezie botanikoei behatu eta
begiratokiak gozatzeko aproposa. Egoteko hobea da azkar ibilita
egiteko baino.

Adin gomendatua:

Adin guztiak.

Oharrak:

Seinaleetan eta ekipamenduetan ageri dena osatzeko, argitalpen
bat eta audiogidarako gailu bat eska daitezke Uren Etxean. Hor,
gainera, erakusketa iraunkorra dugu.

AUTOBUSA:

L 12. Geralekua: Mendillorri, Ustarrotz Kontzejuaren kalea.

UREN ETXEA
Informaziorako eta Ingurumen Heziketarako Zentroa
Mendillorriko Uren Etxea uraren hiri zikloari eskainita dago. Uraren bidaia
erakusketa iraunkorrak, maketek, ikus-entzunezkoek, hiru dimentsiotako
Horniduraren historia proiekzioak eta uraren gaineko joko interaktiboek modu
dinamikoan eta erakargarrian hurbiltzen gaituzte edateko ura izateko premiari
denboran zehar eman zaizkion irtenbideetara.
Ur-biltegien esparruko ordutegia.
Astelehenetik igandera:
- Udan (martxoko azken igandea eta urriko azken larunbata artean): 10:00etatik 21:00etara.
- Neguan (urriko azken igandea eta martxoko azken larunbata artean): 10:00etatik 17:30era.
Uren Etxera bisitak egiteko ordutegia
Larunbat, igande eta jaiegunetan:
- Udan: 11:00etatik 14:00etara eta 17:00etatik 20:00etara. Bisita gidatuak: 12:00, 13:00,
18:00 eta 19:00etan.
- Neguan: 11:00etatik 14:00etara. Bisita gidatuak: 12:00 eta 13:00etan.
Helduen eta ikasleen taldeentzako bisitak hitzartzeko, aurretik erreserba egin behar da.
- Itxita dago urtarrilaren 1ean, uztailaren 6 eta 7an, eta abenduaren 24, 25 eta 31n.
- Argibideak eta erreserbak: 901 502 503 – www.mcp.es

SARRERA DOAN
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