
Hernio mendiaren magalean, Europa 2000 Sarean aitortutako 
naturgune zoragarri baten erdian dago Alkiza. Tolosaldean, 
Gipuzkoaren bihotzean,  herri giro lasaia eskaintzen du, mundutik 
gertu, baina, hiriko erritmo eta zaratatik urrun.

Alkiza,  Hernio-Gazume Kontserbazio Bereziko Eremurako sarbide nagusia da 
eta Fagus Alkizak bertako ondare naturala  ezagutzeko aukera eskaintzen du, bai 
zentroan bertan eta baita haur eta gaztetxoentzat egokitutako bisita gidatuetan 
ere. 

Hernio-Gazumeko barrutian eta Alkizatik abiatuta, seinalizatuta dauden lau 
ibilbide daude. Hauetan, ingurune zoragarriaz gozatzeaz gain, bertako ondare 

kulturala ezagutzeko modua ere izango dute ikasleek. Ondoren, interpretazio zentroan, ikasleek 
ikusitakoa eta sentitutakoa ulertzeko gakoak aurkituko dituzte.

Fagus Alkiza interpretazio zentroak bi unitate didaktiko garatu ditu, Lehen Hezkuntzarako bata eta Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzarako bestea. Ikasle zein irasleentzako materiala eskuratu daiteke fitxen formatuan, bai digitalki eta baita paperean ere. 
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Fagus Alkizak 3 ardatz ditu: natura, bertan jarduten duen gizakia eta bi 
horien arteko harremanetik sortzen den kultura. 

Zentroaren muina Hernio-Gazumeri buruzko erakusketa bat da. 
Bertan,  bioanizatsunari eta tokiko ezaugarri bereizgarriei buruzko 

informazioa eskaintzen da. 

Zentroaren sarreran, Hernio-Gazume mendilerroa ikusi daitekeen 
maketa handi batek harrera egingo die ikasleei. Ondoren, Alkizako 

basoetan barna dabiltzala irudituko zaie, baso beraren eta bertan bizi 
diren animalia espezieen erreprodukzioak baitaude Fagusen. Horretaz 

gainera, naturaren eta gizakiaren arteko harremanetik sortzen den 
kultura ezagutzeko, alkizarren ondare kulturala ezagutzeko espazio bat 

ere badu  zentroak. Gune honetan,  besteak-beste, karobia eta txondorra 
zer diren ikasteko aukera izango dute neska-mutilek. 
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Hernio-Gazumen mehatxatutako fauna espezieak bizi dira: hildako egurrean bizi diren 
intsektu deskonposatzaileak, saguzarrak eta hegazti harrapariak (sai arrea eta sai zuria) 
esate baterako. Espezie hauek eta euren habitatak ezagutzeko bi ibilbide porposatzen 
dizkizuegu: Askantxoko bira edo Itxuraingo bira. 
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Alkizako paisaiak ez dira guztiz 
modu naturalean sortu, ez eta 
inguruko herrietakoak ere. 
Nekazaritzak zein abeltzaintzak 
eragin zuzena izan dute eta 
ibilbide hau eginez, ikasleek,  
gure arbasoek paisaiaren 
eraikuntzan izan duten eragina 
eta garrantzia ulertzeko modua 
izango dute. Gainera, baserriak 
berak urteetan zehar izan duen 
bilakaera zein den ikasteko modua 
ere eskaintzen du ibilbide honek . 
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Haur bakoitzeko 3€ kobratuko da.
Ikas materiala prezio horren barruan dago. 

Oharra: bisita eguneko eguraldiaren araberako, oinetako 
eta arropa erosoak janztea aholkatzen dizuegu.
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3) IBILBIDE MOTZA
(Askantxoko bira)
Luzera: 3,2 km.
Desnibela: 100 m 
Iraupena: ordu 1.    
Zailtasuna: erraza.
Elementu aipagarriak: Askantxoko erreka, ubidea, urzuloa, 
Ursalto ur jauzia, baserri ingurunea.
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2) IBILBIDE ERTAINA
(Itxuraingo bira)
Luzera: 6,5 km.
Desnibela: 350 m 
Iraupena: 2 ordu.    
Zailtasuna: ertaina.
Elementu aipagarriak: Harkaitzetako hegaztiak, Hernioko 
ikuspegia, pagadiak, zuhaitz zaharrak. 
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4) BASERRI PAISAIA IBILBIDEA
(Aginagako bidea)
Luzera: 5,2 km.
Desnibela: 95 m 
Iraupena: 1h 45’.    
Zailtasuna: erraza.
Elementu aipagarriak: Alkizako baserrien 
paisaiaz gozatzeko oinezko ibilbidea.
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Luzera eta zailtasun maila  ezberdinetako bisita gidatuak egiteko aukera eskaintzen du Fagus Alkizak. 
Ibilbideak bi multzotan sailka ditzakegu:
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FAGUS ALKIZA Interpretazio ZentroaFAGUS ALKIZA Interpretazio Zentroa

Fagus Alkiza zentroa urte osoan bisitatu daiteke 
(aldez aurretik erreserba egitea beharrezkoa da).

Bi kanpaina eskaintzen dira: udaberrikoa 
(martxoa-ekaina) eta udazkenekoa: (iraila-urria).

Bisitak astegunetan egingo dira.

Bisitak Alkizako plazan hasiko dira eta aurrez 
aukeratutako ibilbidea egin ostean  Interpretazio 
Zentroan bukatuko dira. 

Bisitak aldez aurretik erreserbatu beharko dira. 
Eguna eta ordutegia ikastetxeekin adostuko dira.

Gutxienez hamabost egun lehenago egin beharko 
da erreserba.

Ikasleez gainera, gutxienez , ikastetxeko irakasle 
batek ere parte hartu beharko du Zentroko 
gidarekin batera bidea egiteko.

BISITA GIDATUAK.
INFORMAZIO OROKORRA

TARIFAKTARIFAK

Telefonoa: n 688 604 466
Erreserba giteko ordutegia: 
Goizezzzeio : 09:30/12:309  - Arratsaldez: 16:00/19:0000
Helbide elektronikoa: okledidibbbeHe kultura@alkiza.eusku
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FAGUS ALKIZA
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www.fagus-alkiza.commmmmm.ka-uuuuuugggggggaaaafafffwwww.fagus-alkiza.com

Fagus Alkiza
Hernio-Gazumeko Interpretazio Zentroa

Alkizako Udala
Ayuntamiento de Alkiza

Laguntzaileak

ZatozteFAGUS eta Alkiza
Ezagutzera!

Gipuzkoako Foru Aldundia
Diputación Foral de Gipuzkoa


