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Lasurtegiko  
hezegunea
Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren sailetako urak bilduz Zerainen sortzen den 
Lasurtegi errekaren arroari Lasurtegiko Hezegunea deritzo. Bertan eman diren 
prozesu geologiko eta hidrologiko eta gizakiaren eragin desberdinen ondorioz, 
ur-ekosistema aberatsen sorlekua izan da: ur-istildu iraunkorrak, istingak, 
errekak, iturriak, ibarbasoak etab. Historian zehar, naturarekin orekari eusten 
zioten giza jarduera anitzak ere garatu dira, ingurunea itxuraldatuz eta egungo 
Zerain Paisaia Kulturaleko ondare naturala eta kulturala osatuz.

Oreka honen adibide da Larraondo baserriko Higinio eta Santiago Alustiza anaiek 
1890 urte inguruan eraikitako Larraondoko Zerrategia. Errekako ura aldaparora 
bideratu eta, ur-jauzi bidez, elektrizitatea sortu eta lanerako makinak mugitzeko 
energia lortzen zen, hau da, berriztagarria den energia hidraulikoa hain zuzen. 
Gaur egun ere lanean ikusteko moduan dago. 2011. urteaz geroztik Kultur 
Monumentu izendapena eta babesa du. 

Lasurtegiko Hezegune konplexu eta oparo hau azaltzeko, hezegunean barrena 
ibilbide didaktiko bat prestatu da. Bertan, informazio panel eta mahaien bidez, 
habitaten bilakaera eta bizimodua bertan egin duten zeraindarren eragina 
azaltzen da. Biziaz eta historiaz beteriko inguru honetan murgildu  
eta sakontzea da helburua.

Larraondoko Zerrategi 
hidraulikoa



Hidrogeologiari buruz 
jakin beharrekoa
Lasurtegiko Hezegunea, adin eta ezaugarri desberdinak dituzten bost material 
geologikok osatzen dute. Material hauetako bakoitzaren iragazkortasun maila 
oso garrantzitsua da, izan ere, uraren dinamika honek baldintzatuko baitu. 
Iragazkorrenak direnetan, ura lur azpira sartuko da, aldiz, iragazkortasun 
txikikoetan, ur gehiena lur gainetik igaroko da.

Hezeguneraren iparraldean, iragazkortasun maila handia duten sideritadun 
kareharriak daude eta, bertan aurkitzen da Aizpeako Meategia. Eremu honetan 
erortzen den euri-ur gehiena lur azpira doa eta beheko aldean dauden 
iturburuetan azaleratzen da, errekak edo iturriak sortuz.

Hegoaldera joanda, iragazkortasun txikiko materialak daude: tupak eta tupa 
hareatsu masiboak; silizedun hareharriak, lutita mikatsuak eta tupa haretsuak; 
eta, azkenik, tupak eta kareharri tupatsu grisak. Iragazkortasun txikiko eremu 
hauetan, ura lur gainetik mugitzen denez, erreka eta errekasto ugari jaiotzeaz 
gain, Olaiztinga eta Basaltegiko istingak sortzeko baldintza egokiak eman dira. 

Barnealdeko hezegune ez iraunkor hauek, garrantzi handikoak dira ur emari 
iraunkorrak bermatzeko eta biodibertsitatearen babeserako.

Zer dira hezeguneak? 
Sakonera txikiko ura, berdin geza edo gazia, iraunkorra edo aldi baterakoa 
duten ekosistemak dira hezeguneak. Adibidez, padurak, estuarioak, istingak, 
albuferak, inguru zingiratsuak e.a. 

Lasurtegiko hezegunean ur-ekosistema ugari dago: istingak, ur-istilduak, 
aldaparoa, iturriak eta elkartzen dituzten erreka eta ibarbasoak.  

Istingak

Hezegunea Lasurtegi errekaren arroan kokatzen da eta errekasto multzo batek 
zeharkatzen du. Lurrazaletik doazen ur hauek, Olaiztinga eta Basaltegiko 
guneetara iristen direnean, metatu egiten dira istingak sortuz, hau da, 
barnealdeko hezegune ez-iraunkorrak. Istingak garrantzitsuak dira, arroko 
euri-urak biltzen eta iragazten dituztelako bainan baita ur-erreserbak bermatu 
eta erreken emaria eraentzen dutelako ere. 

Aldaparoa

Larraondoko Zerrategiaren aldaparoak, jatorriz lantegia izan arren, garrantzia 
handiko natur-balioa du, ur-istildu iraunkorra mantentzen baitu. Kasu honetan, 
ura Lasurtegi errekatik hartzen da beharrezkoa denean zerrategian erabiltzeko.
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Lasurtegi erreka 
iragazkortasun txikiko 
materialetan azaleratzen da

Sideritadun kareharri 
karstifikatuak Olaiztingako ur geldoak

Tupak eta tupa  
hareatsuak  
(masiboak)

Larraondoko aldaparoaren  
ur iraunkorrak

Euri-ur metaketak  
Basaltegiko istinga eratzen du



Txantxiku arrunta
(Alytes obstetricans)

Sugandila bizierrulea
(Zootoca vivipara)

Eskulapioren sugea 
(Zamenis longissimus)

Iraur-belarra 
(Schoenus nigricans)

Uhandre palmatua(Lissotriton helveticus)

Kotoi landarea
(Eriophorum 
latifolium)

Biodibertsitaterako 
balioa
Ur-istildu eta istingak biodibertsitaterako balio handiko eremuak dira, sortzen 
dituzten baldintza bitxien ondorioz, landare eta animalia berezien bizileku 
baitira. Baina ezin dira ahaztu ur-ekosistema hauek uztartzen dituzten erreka 
eta ibarbasoak ere, landare eta, batez ere, animalien hedatzea ahalbidetzen 
baitute.  

Landaredia

Istingaren barnean lezkadia (Typha latifolia), belardi-ihidia (Juncus sp.) eta 
ibaiertzetakoa ez den haltzadia (Alnus glutinosa) bezalako habitatak daude. 
Habitat bakoitzak bere landaredia eta garrantzia ekologikoa ditu eta aurkitutako 
espezie aipagarrienak Gipuzkoako beste bi tokietan soilik aurkitu den 
zingiratako kototia eta Gipuzkoa barnealderako espezie honen lehen zita den 
iraur-belarra espezieak dira, biak ere, Basaltegin topatuak. 

Animaliak

Istingetan topa daitezkeen ornodun esanguratsuenak, penintsula eta Europa 
mailan babestua dagoen txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) eta penintsula 
mailan babestua dagoen uhandre palmatua (Lissotriton helveticus) topa daitezke. 
Narrastien kasuan, sugandila bizierrulea (Zootoca vivipara) eta EAEko Espezie 
Mehatxatuen Katalogoan Interes bereziko espezie bezala sailkatuta dagoen 
eskulapio sugea (Zamenis longissimus).

Aldaparoan, hain aberatsa izan ez arren, txantxiku arruntaren zapaburuak eta 
uhandre palmatuaren ale helduak topatu dira.

Zeraindarrak  
eta Hezegunea
Lasurtegiko hezegunearen baitan, milaka urtetan natur-baliabide ugari ustiatu 
izan da. Hezegunearen inguruko eremuak jasandako eragina handia izan da, 
nahiz eta, ustiapena modu tradizionalean egin. 

Ura: Lasurtegiko hezegunean ikus daitezkeen errekak, iturburuak, iturriak eta 
istingak aztertzerakoan, ura baliabide ugaria dela antzeman daiteke. Honi esker, 
oinarrizko giza beharrak asetzeaz gain, nekazaritza, abeltzantza, meagintza eta 
zurgintza garatzeko erabili dute zeraindarrek. Honen adibide aipagarria dugu 
Lasurtegiko Zerrategi hidraulikoa. 

Metala: burdina, beruna, basaltoa eta bestelako metalak Aizpeako 
Burdinaren mendian ateratzen ziren eta labeetan erre eta ondu. Egun, 
errekastoetan ikus daitekeen kupre kolorea (laranja-gorrixka) urak disolbatutako 
burdinaren adierazle da.

Egurra: egur ustiapena ezinbestekoa izan da etxe eta itsasontzien 
eraikuntzarako, altzariak egiteko baita sua piztu edo etxean eta meatzetan 
erabiltzen zen ikatza sortzeko ere. Behar hauek asetzeko, baso mugarrotuek 
zeresan handia izan dute eta paisaiaren osagai garrantzitsuak izan dira 
mendeetan zehar. Azken hamarkadetan, zurgintza eta papergintzara 
bideratutako koniferoen landaketak nagusitu dira eta baso mugarrotuak 
isolaturik geratu dira.

Lurra: XX. mendearen erdialdera arte Lasurtegiko arroa batez ere 
belardiak eta garomenak osatzen zuten. Abeltzantza uztearekin batera, 
baso-landaketetara bideratu ziren. Erabilera aldaketa honek, arroko lurren 
garapena ahalbideratu zuen, sakonera handiagoko lurrak eratuz.
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Aizpeako Meategietako eraldatze 
tailerra - Kiskalketa labeak.

Meatze barrubidea

Larraondoko Zerrategia



Ingurunea Ingurunea arriskutsua gerta daiteke.
Medio El medio no está exento de riesgo.
Milieu Le milieu n’est pas exempt de risques.

Ibilbidea Jarraipena adierazten duten bidexka edo seinaleztapenak.
Itinerario Sendas o señalización que indica la continuidad.
Itinéraire Sentiers ou signalisation qui indique la marche à suivre.

Desplazamendua Gurdibidetatik bideratutako ibilbidea.
Desplazamiento Sendas o señales que indican la continuidad.
Déplacement Marche sur chemins muletiers.

Esfortzua Ordu 1etik 3ra bitarteko gelditu gabeko ibilaldia.
Esfuerzo De 1 a 3 horas de marcha efectiva.
Effort Entre 1 et 3 h de marche effective.

MIDE denbora
Tiempo MIDE
Durée MIDE

1:30’

1

2

2

2

MIDE

((112))
SOS DEIAK+

Luzera
Longitud / Longueur

Gora-behera
Desnivel / Dénivellation

2.888m 185m

Ibilbidearen profila
Perfil del recorrido / Profil du parcours

m

m

Larraondoko Zerrategia
Aserradero de Larraondo

Basoa, hezegunearen oinarria
El bosque, garantía del humedal

Giza-jarduera guztien gainetik, 
istinga, beti istinga
A pesar del esfuerzo humano, el 
trampal sigue siendo trampal

Hegoaldera begira dagoen arroak 
Lasurtegiko hezegunea inguratzen du
Mirando al sur, el valle rodea el 
humedal de Lasurtegi

Mea eta ura elkartzen direnean...
Cuando el mineral y el agua se 
unen...

Zulatutako ur-erreserba
Reserva de agua perforada

1

2

3

4

5
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GUNE TEMATIKOAK
ÁREAS TEMÁTICAS

I

H

I

H

Hezegunean  
barrena
A través del humedal

Ibilbide aproposa
Itinerario recomendado

Labeen jiran
Paseo de los hornos

Lasurtegiko hezegunea
Humedal de Lasurtegi

Aizpea Meategiko  
Monumentu Multzoa
Conjunto Monumental del  
Coto Minero de Aizpea

Aizkorri-Aratz  
Parke Naturala
Parque Natural  
Aizkorri-Aratz

Larraondoko Zerrategia  
(Kultur Monumentua)
Aserradero de Larraondo  
(Monumento Cultural)

Istingak
Trampales

Ihidiak eta  
lezkadiak
Juncales y  
carrizales

Iturriak
Fuentes

Aizpita
Aizpita

Aparkalekua
Aparcamiento

Lasurtegiko 
‘hezegunean 
barrena’
‘A través del 
humedal’ de 
Lasurtegi


