
Hiri eta herrietako 
eraztun berde urdina
Ibilbide eta eremu 
baliotsu bezain 
inklusiboak

Hiri inguruko (eta hiriko bertako) eremu naturalak eta erdinaturalak 
hirigintzako tresna baliotsua dira funtzio anitzekoak direlako. Eraikinen 
eta gune asfaltatuen hedapena geldiarazten dute, eta, horrez gain, 
gure ongizatea sustatzen dute. Era berean, aberastasun ekonomikoa 
sortzen duten lekuak dira (nekazaritzako zein abeltzaintzako ekoizpena, 
basogintza, energia, ingurumen-hezkuntza...), baita gure paisaiaren eta 
gure historiaren parte diren ingurune bereziak ere. Izan ere, zenbait 
arrazoi pertsonalengatik, balioetsi egiten ditugu, eta gure bizitzarako 
garrantzitsuak direla uste dugu. 

“Naturan egindako ibilaldi guztietan, bilatzen duguna baino 
askoz gehiago jasotzen dugu” .

ASFALTOTIK HARATAGO
AGENDA 2030

John Muir (1838-1914)
Naturalista estatubatuarra

Arnasten dugun airea 
berritzen duten birika 
berdeak dira.

CO2 xurgatzean, 
klima-aldaketari 
aurka egiten diote.

Biodibertsitatearen 
babeslekuak dira.

Lasaitzeko aukera 
eskaintzen diguten 
paisaia atsegintzat 
hartzen dira.

Aire zabalean 
kirola egiteko 
eremuak dira.

Ikasteko eta 
irakasteko leku 
egokiak dira.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://bit.ly/2qkQmvN
https://bit.ly/2HubUQm
https://bit.ly/2qPoccw
https://bit.ly/2ql4K6v
https://bit.ly/2GYz1SX
https://bit.ly/2IfFs4R
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Green Belt edo eraztun berde nabarienetakoa XX. mendearen hasieran sortu zen Londresen, XIX. mendearen amaierako 
iraultza industrialaren ondorioz gertatutako kontrolik gabeko hirigintza-hazkuntzari irtenbidea emateko asmoz. Ideia 
hori, hain zuzen ere, beste hiri batzuetan parkeak egitura berde etengabeekin lotzeko egindako esperientzietatik sortu 
zen.

IDEIAREN JATORRIA ETA BILAKAERA

Londreseko eta Tamesis ibaiko panorama, XIX. mendean (The Illustrated London News).

1898an, Ebenezer Howard hirigile 
ingelesak ikusi egin zuen nekazaritza-
gerrikoa sortu beharra zegoela 
Londreseko hiriaren inguruan, hiri-
hazkuntzaren murrizketari aurre 
egiteko eta, aldi berean, biztanleei 
elikagaiak hornitzeko.

Ko
m

un
ika
ziorako eremuak

Ia-ia 100 urte geroago...
Londreseko 1991ko Estrategia Berdearen 
bitartez, igarobide ekologikoak sortu 
ziren, hiriko konektibotasun berdea eta 
dibertsitate biologikoa bultzatzeko. Gaur 
egun, bertako hiri-bilbea Sare Berdearen 
bidez (All London Green Grid) dago 
lotuta.

Harrezkero, mundu zabaleko hiriek eraztun berdeak kontuan hartu dituzte euren hirigintzaren garapenean, euren 
eginkizunak dibertsifikatu dituzte eta forma konplexuagoetarantz bilakatu dira: azpiegitura eta sare berdeak, igarobide 
berdeen bitartez hiri-bilbea hiri-inguruko eremuarekin lotzeko.

Ais

iald
i-eremuak Ek

oizpen-eremuak

Ere
mu osasungarriak

Eremu 
horiek onurak 

eskaintzen dizkigute, 
Ekosistemetako 

Zerbitzuak, alegia, eta 
funtsezkoak dira, geure 

ongizatea eta inguruneko 
kalitate ekologikoa zein 

ingurumenekoa 
bermatzeko.

Azpiegitura edo sare 
berdea modu estrategikoan 

antolatutako sarea da. Eremu 
naturalak zein erdinaturalak hartzen 
ditu kontuan, baita ingurumeneko 

beste elementu batzuk ere, eta 
giza ongizatea bermatzea eta 
biodibertsitatea babestea du 

helburu. 

Iturria: Green Infrastructure-Enhancing 
Europe´s Natural Capital, 2013ko 

maiatza.

Hirigintzako 
tresna baliotsua 

da, eta herri zein hiri 
osasungarriagoak 
eta iraunkorragoak 
egituratzea dauka 

xede. 

https://bit.ly/32Bxmum
https://bit.ly/32Bxmum
https://bit.ly/2P1Zlzk
https://bit.ly/2P1Zlzk
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“Gerriko Berdearen Mugimendua” edo “The Green Belt Movement” Wangari 
Maathai kenyarrak 1977an sortutako eta sustatutako mugimendua da, 
ingurumena babestu zuen eta, bide batez, emakume afrikarrei ere lagundu 
zien (horretarako, haien familia-ingurunean lan egin zuen, eta bizi-baldintza 
iraunkorrak zeuzkatela bermatu zuen). Mugimenduak 65 milioi zuhaitz 
landatu zituen Afrikan, eta ekimena herrialde mugakideetara heldu zen.

ERAZTUN 
BERDE URDINA 

Zarautz
2016

HELBURU BERERAKO ZENBAIT MODU ETA IZEN

GERRIKO 
BERDEA 
Londres

1938

ERAZTUN BERDE 
BIKOITZA
Kolonia

1919

European Green Beltek edo Europako Gerriko Berdeak 
(2002) 12.500 kilometro baino gehiago ditu Errusia eta 
Norvegia arteko mugan dagoen Barents itsasotik Itsaso 
beltzeraino eta Mediterraneoko Itsaso adriatikoraino. 

Zenbat eta zabalagoa izan azpiegitura berdea, orduan eta 
onuragarriagoa da pertsonentzat nahiz ingurumenarentzat.

BILBOALDEKO 
INGURUNE 

BERDEA
Bilbo
2011

Eraztun berde 
urdinaren kontzeptua 

hezeguneak eta 
landaretzadun lur-
eremuak batzean 

sortzen da.

IDUNEKO 
ESMERALDA 

Boston
1887

FALKAK EDO 
ATZAMARRAK 
Kopenhage

1947

ERAZTUN
 BERDEA 
Gasteiz

1993

SARE BERDE 
URDINA 
Brusela

2003
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https://eraztunberdeurdina.eus/
http://www.greenbeltmovement.org/
https://eraztunberdeurdina.eus/
https://londongreenbeltcouncil.org.uk/
https://bit.ly/2l4Q0tZ
http://www.greenbeltmovement.org/
https://www.europeangreenbelt.org
https://www.europeangreenbelt.org/
https://bit.ly/2YBsebH
https://bit.ly/2kIw9AN
https://bit.ly/2kv1VRC
https://bit.ly/32AOyQm
https://bit.ly/2mzehsx
https://bit.ly/2l9ZHrc
https://bit.ly/33PYcPr
https://bit.ly/2J7YPfa
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BAZTER BERDE URDIN BAKOITZA DA GARRANTZITSUA...

Eremu eta baliabide naturalistiko eta kulturalak ugariak dira, eta, euren artean lotuz gero, eraztun edo sare berde 
urdina eratzen dute.

HEMENTXE aurkitu Bilbo Metropolitarreko 
GERRIKO BERDEA osatzen duten guneak.!

 

   Unean uneko 
elementuak (Zuhaitz 

bereizgarriak, ingurumen-
ekipamenduak, gure ondare 

kultural eraikiko eta 
ukiezineko mugarriak eta 

lekuneak...).

4.

Eremu naturalak
(Basoak, ibaiak, 

hezeguneak, hondartzak, 
gailur adierazgarriak, 
interes geologikoko 

guneak…).

1.

 
Landa-

eremuak eta 
baso-eremuak  

(baratze ekologikoak, 
tokiko baso eta zuhaitz 

nabariak...).

3.

 
Lotuneak 

diren eremu 
erdinaturalak eta 

hiriguneak (parkeak, 
lorategiak, pasealekuak, 

bidegorriak, 
oinezkoentzako 

kaleak...). 

2.

Bideek, 
bidezidorrek, 

bidegorriek eta beste 
bide batzuek (batzuetan, 

bateragarriak dira ibilgailu-
erabilera murriztu eta 

kontrolatuarekin) 
eremuak eta lekuneak 

lotzen dituzte.

...geure pasaia eta geure ondare natural zein kulturala 
babesteko. 

https://bit.ly/33PYcPr
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Baratze ludikoak

BIZKAIKO SARE BERDE URDINA...

Kirolerako 
zirkuituak eta 
osasungarriak

Pasealekuak 
eta ibilbideak

Begiratokiak eta 
atsedenlekuak

Bizkaiko udalerri 
askok euren eremu 
berde urdinei ematen 
diete agerikotasuna, 
biztanleek erabili eta 
gozatu ditzaten:

Honako hauxe 
aurkituko dugu eremu 
horietan...

jakintza
tradizioak

historia eta historiak

kultura
atsedena 

lasaitasuna

https://bit.ly/2qxa8r2
https://bit.ly/2W0hvmi
https://bit.ly/32zMSqu
https://bit.ly/32A77Ez
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BIZKAIKO SARE BERDE URDINA ZEHARKATU ETA EZAGUTU

Hurrengo urratsak eman besterik ez duzu:

Abian!

Zeure bisitaldiaren plangintza egin . Oinez edo bizikletaz?

1.

2.

3.
Ez ahaztu...

...seinaleak errespetatu.
...lehendik dauden bideak erabili.

...fauna, flora eta gea errespetatu.
...lotuta eraman maskotak.

...horretarako atondutako edukiontzietara bota zaborra.

Eguna jarri, materiala prestatu eta klimatologiaren araberako arropa 
egokiena eta egin beharreko jardueraren iraupena aukeratu.

Gogoan eduki! Garraio publikoa erabili, abiapuntura iristeko eta 
etxera itzultzeko, iraunkorra delako eta lasai-lasai joango zarelako.

Gure lurraldeko ingurune berde urdinean 
eskuragarri dituzun jardueren eskaintzei 

buruzko informazioa eskatu.

...gure bazter berde urdinak ezagutu eta une bakoitzaz gozatu.

GR 228
Bilboaldeko 

ingurune
 berdea

GR 123  
Bizkaiko 

bira

Itsasontzi-
txangoak

Ingurumen-
ekipamenduak

Itsaslabarretako 
ibilbidea

Atsedenlekuak

Kolesterolaren ibilbideak
Mendiko ibilbide homologatuak

Bidegorrien sarea
Bide berdeak

Seinaledun beste ibilbide batzuk
Parke Naturalak

Parkeak eta lorategiak
Urdaibai 

Donejakue bidea
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https://bit.ly/32Coy7e
https://www.bilbao.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=3000079660&language=eu&pageid=3000079660&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_contenidoFinal
https://bit.ly/2qvbiDj
https://www.hegaluze.com/eu/ohiko-bideak
https://bit.ly/2XORTx5
https://bit.ly/35QI3ep
https://bit.ly/35QI3ep
https://bit.ly/2l6InDm
https://bit.ly/2Bwanoo
https://bit.ly/2Bwanoo
https://bit.ly/35Mr6lr
https://bit.ly/35QI3ep
https://bit.ly/2J45QxN
https://bit.ly/2Bwb4y8
https://bit.ly/30Ok2Bi
https://bit.ly/2MC4Jrn
https://bit.ly/2VZcBGp
https://www.ehu.eus/eu/web/bizkaia/arboretuma
https://bit.ly/2mytqdE
https://turismoa.euskadi.eus/eu/
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GehiaGo jakiteko... i
 Europarako azpiegitura berdea eraikitzea. Europako Batzordea.

Eraztun berdeak: Europako zenbait esperientzia. Espainiako Geografoen Elkarteko aldizkaria.

Udal Azpiegitura Berdearen Gidaliburua. Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioa 

(FEMP).

Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partziala. Bizkaiko Foru Aldundia.

Bizkaiko Natura eta Ongizatea. Ekosistemetako Zerbitzuen Ebaluazioa; Kudeaketan ezarritako 

Ikerketa.

Bilboaldeko Ingurune Berdea. Bizkaiko Foru Aldundiko argitalpena.

Bizkaiko basoak. Bizkaia 21.

Aisialdia eta ekipamenduak. Bizkaia 21.

Euskadi Basque Country Ibilbideak. Euskadi.eus

Gasteizko Hiri Azpiegitura Berdea. Gasteizko Udala.









Irudiak: A. Bastida, A. Muro, Freeimages, Freepik, Orbela eta The Illustrated London News.







Geure ingurune berde urdinez gozatu, zaindu eta partekatu ditzagun.





https://bit.ly/2m2Szg4
https://bit.ly/2kRowrL
https://bit.ly/2uAmwFD
https://bit.ly/2uAmwFD
https://bit.ly/2uAmwFD
https://bit.ly/33O8mQv
https://bit.ly/33Tw9Pf
https://bit.ly/33Tw9Pf
https://bit.ly/2GVSFOu
http://www.bizkaia21.eus/biblioteca_virtual/detalle_documento.asp?idDoc=904&volver=3&idSubArea=5&idPagina=124&pag=2&orden=2&tipoOrden=0&idioma=eu
https://bit.ly/31uoyEZ
https://turismoa.euskadi.eus/eu/
https://bit.ly/2mhhEUJ

