


...Ukitu izarrak
Lorategi botanikoa zerura zabaldutako leiho bat da; Starlight 
fundazioak munduko lehen izar-parkearen izendapena eman 
dio. Iluntzean, izarren argiaz eta gaueko soinuez gozatzeko auke-
ra izango duzu eta, gainera, aparteko agertokia da izarren azpian 
kontzertuak, 360 graduko Full Dome planetario-jardunaldiak eta 
gaueko bisita gidatuak antolatzeko.

...Parte hartu lorategiaren 
istorioetan
Berdin da nora begiratzen duzun; sarrerako arkua igaro ondoren, 
zur eta lur utziko zaitu arkitekturaren eta naturaren arteko fusio 
atseginak. Ibili terraza, aldapa eta harmailadietatik eta murgildu 
kolore, aroma eta soinuetan. Zure blogean artikulu bat idatzita 
edo instagramen argazki bat argitaratuta, lorategi botaniko 
honen istorioetan parte hartuko duzu.

...Ezagutu, ikasi eta gozatu 
Santa Katalinako lorategi botanikoak programazio kultural 
aberats bat eskaintzen du: jardunaldiak, kontzertuak, 
hegaztiak antzemateko lantegiak edota landare sendagarriak 
ezagutzekoak. Ekitaldi batzuk dagoeneko klasiko bihurtu dira; 
esaterako, Ilargiaren Festa (abuztuaren 10ean). 

Bazatoz?

ESPAZIOAK ETA IBILBIDEAK 

TXIMELETEN OASIA
2017. urtetik, tximeletek beraientzat pentsatutako 
espazio hau daukate. Bertan aurkitzen diren landareak 
egokiak dira espezie ugariren habitata sustatzeko, euren 
bizitzako fase guztietan.

ELIZA
Iruñatarren etxeak defentsarako beharrezkoa 
izateari utzi zionean, jatorrizko dorrearen hormetako 
abiaguneak erabili zituzten bizileku berriaren ondoan 
tenplu bat eraikitzeko.

Lorategi Botanikoa Badaiako mendilerroan dago 
kokatuta, 4 hektarea ditu eta hiru zona klimatikotan 
dago banatuta:

Ospela 
Harana
Egutera

LORATEGIA
Artadi natural baten barruan dago Santa Katalinako 
lorategi botanikoa. Bertan, bat egiten dute historiak, 
naturak eta arkitekturak, eta ezohiko agertoki bat 
eskaintzen digute.

FATXADA NAGUSIA
XV. mendean, jeronimotarrak ostatatzeko, 
L formako komentu bat eraiki zen, jauregiaren eta 
elizaren arteko espazioa ixteko. 
Fatxada mantentzen du oraindik.

ARROSADIA
Zelaigune honek espazioan presente dagoen landare-
familia baten izena hartzen du, eta Lorategiaren 
plaza nagusi bihurtu da, baita elkargune eta 
ospakizunetarako leku ere.

KANPAI-HORMA
Defentsa-dorre zaharra kanpandorre bihurtu zen XVI. 
mendean, eta, orain, hondakinetako erreferentzia-
puntu eta lorategiaren ikur da.

BEGIRATOKIA
Eskailera kiribil moderno batetik begiratokira igo 
gaitezke; kanpai-hormaren parean dago, eta Badaiako 
mendilerroa eta Arabako lautada ikusten dira bertatik.

BONSAIEN EREMUA
Espazio hau bonsaien erakusketa iraunkorra jartzeko 
egokitua dago. Hamabi bonsai-espezie inguru 
daude ikusgai, bai autoktonoak bai beste latitude 
batzuetakoak.

URAREN ETA LURRAREN SOILGUNEA
Unibertsoko bi elementu klasiko hauek espazio bizi 
bateko protagonista bihurtzen dira uraska, putzu eta 
urmaelaz beteriko leku batean, zitori, nenufar eta ihar 
frantses artean.

SUAREN ETA AIREAREN SOILGUNEA
Lorategiko bi zona klimatiko hauek harrizko 
arku baten bidez daude banatuta. Zona batean, 
landareen kolore gorriak sua irudikatzen du; bestean, 
aldiz, zumezko espiralek eta lore zuriek airearen 
mugimendua ekartzen digute gogora.

KLAUSTROA

XV. mende amaieran, agustindarrak iritsi zirenean, 
obra garrantzitsu asko egin ziren; esaterako, klaustro 
nagusia, bi altuerako egitura handi batekin. 
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LORATEGIKO ZERBITZUAK BESTE TOKI INTERESGARRI BATZUK
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