
“Ikusi eta ulertzeak sortzen duen 
poztasuna da naturak eskaintzen digun 
gauzarik handiena ”

  Albert Einstein
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Ingurumen-ekipamenduek behar besteko giltzarriak eskaintzen dizkigute bisitatzen dugun lekuaren 
bereizgarritasunak ezagutzeko, prozesu naturalak ulertzeko, baliabide naturalak edo hondakinak nola 

darabiltzagun eta kudeatzen ditugun jakiteko eta bost zentzumenez bete-betean gozatzeko.
Honako hauexek ditugu hizpide: interpretazio-zentroak, naturaren gelak, itsas-gelak, bisitarien 

zentroak, ekomuseoak...

HAUSNARKETA ETA    
ERANTZUNA SORRARAZTEA

JAKIN-MINA
IRATZARTZEA

Gure arreta 
erakarritakoan, gaiari 
buruz gehiago jakin nahi 
izatea da erronka.

ARRETA ERAKARTZEA

Mezuak ez du eragin berbera 
izango, modu erakargarrian 
igortzen ez bada. Dokumentala, 
esperientzia desberdinak, 
erakusketa erakargarria... 
horretarako elementu 
garrantzitsuak dira.

Euren helburua...

Ingurumen-interpretazioari 
esker, bisitaldia egin ostean, 
gure ohiturek naturan nolako 
eragina duten hausnartzeko 
eta horren arabera jokatzeko 
aukera izango dugu. 

Reducción, reutilización
y reciclaje de residuos
en el hogar

Bizkaiko parketxeak, 
Artigas-Arraiz eta 
ingurumen-ekipamenduak

AGENDA 2030

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/biodiversity/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
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BIZKAIAN...

Hiru parke natural ditugu, eta haietako bi Arabako Lurralde Historikoarekin partekatzen ditugu. Parke 
natural bakoitzean, Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatutako parketxea dago.

ARMAÑONgo 
Parke Naturala

(2.972 ha)

GORBEIAko 
Parke Naturala

(20.016 ha)

(5.768 ha)

Parketxeak parke naturaletako bisitariei harrera egiteko, informazioa emateko eta interpretatzeko zentroak dira.

Kokatuta dauden ingurune natural eta sozialari buruzko informazioa 
eskaini eta paisaia ezagutzeko eta ulertzeko esperientziak aukeratzen 

laguntzen digute.

Bisitariak tokiko ondare naturalaren artapenaren eta, oro har, 
naturak eskaintzen dituen zerbitzuen erabilera iraunkorraren 
inguruan sentsibilizatzea eta konpromisoa hartzea daukate 
helburu.

Ingurumen-hezkuntzarako ekipamenduok jende 
guztiarentzat dira, eta ikastetxeentzako jardueren 
programak ere badituzte eskuragarri.

ONDAREAREN INTERPRETAZIOA

“Komunikazio estrategikorako prozesua da, 
eta helburu duen jendearen  (bisitarien) zein 

ondare-baliabidearen arabera garatzen da, 
teknika nahiz bitarteko egokienen bidez”.

AIP

URKIOLAko 
Parke Naturala

Parketxeak, Bizkaiko parke naturaletan 
sartzeko ate nagusiak

http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Naturaleza_bienestar.pdf
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/Educacion_ambiental_para%20_la%20_sostenibilidad.pdf
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/
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ARMAÑONGO PARKETXEA 

Bertako terrazatik MIRETSI  Karrantzako bailarako 
panoramika handia eta atzean dauden Ordunteko mendiak.

Lurpeko mundu zoragarrira JAITSI, 35 metroko galerian 
zehar. 3Dko ikus-entzunezkoa ikusi ahal izango duzu.

Inguruko aberastasuna EZAGUTU: bertako mendietako 
animaliak eta landareak, bailarako ekosistemak, tokiko 
arrazak, Enkarterriko arkitektura...

ZER IKUSI

LEKUA

ORDUTEGIA

HARREMANETARAKO

Karrantzako Ranero auzoa, Pozalaguako haitzuloaren aurrean.

Asteartetik igandera: 10:00-14:00 eta 16:00-18:00
Uztailean eta abuztuan: egunero zabalik.

946 560 079 / armanon.parke.naturala@bizkaia.eus
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PARKETXEAN...

Karpin 
Abentura

Ranero

Pozalagua 
haitzuloa

Basinagreko 
errota

Enkarterriko 
arkitektura

2006an izendatu zuten, eta Bizkaiko parke natural gazteena da. Enkarterriko eskualdeko 
Turtziozko eta Karrantzako udalerrien artean dago kokatuta, eta, bertan, bazkaleku 
berdeak eta paisaia karstiko zoragarria dira nagusi.

Sopeñako 
artadia 

Armañongo Parke Naturaleko Interpretazio Zentroa eta 
Ordunteko Mendietako Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE)

Turtziozko 
Informazio 

Gunea

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2794&Idioma=CA
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=91&idPagina=35&idioma=ca
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=91&idPagina=35&idioma=ca
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2794&Idioma=EU
http://web.bizkaia.eus/eu/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-armanon
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=91&idPagina=35&idioma=eu
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Bizkaiko parketxea Areatzan dago kokatuta, eta, hiru solairuetan, ingurunearen interpretazioa egiten 
da gurutzerainoko igoera izango balitz bezala.

Parketxetik irten gabe IGO Gorbeiako gurutzeraino, zenbait ekosistema eta 
paisaiatan zehar.

Parke naturaleko basoetako bizilagunen soinuak ENTZUN eta zentzu-
menen bidez ezagutu.

Saldropoko hezegunea EZAGUTU, hezegune moduan berreskuratu-
tako antzinako zohikaztegia, alegia

Supelegorko haitzuloan BARRURATU, Itxinako mendigune dotorean. 
Bertan, 1.000 metrotik gorako altueran, paisaian dauden elementu kars-

tikoak ikusi ahal izango dituzu: dolinak, leizeak, lapiazak, haitzuloak…

ZER IKUSI

LEKUA

ORDUTEGIA

HARREMANETARAKO

Gudarien plaza z.g. - 48143 Areatza

Egunero: 10:00-14:00 eta 16:00-18:00

94 673 92 79 / gorbeia.parke.naturala@bizkaia.eus

PARKETXEAN...

Kurtzeganeko 
menhirra

Atxulaurko 
begia

Itxinako karsta

Elurzuloak Gorbeiako 
gurutzea

Arrabako 
landak

GORBEIAKO PARKETXEA
Gorbeiako Parke Naturaleko Interpretazio Zentroa

http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=216&Idioma=CA
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-gorbeia
http://web.bizkaia.eus/es/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-gorbeia
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=216&Idioma=EU
http://web.bizkaia.eus/eu/-/centro-de-interpretacion-del-parque-natural-de-gorbeia
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TOKI-ALAI PARKETXEA

Bizkaiko lehenengo parke naturaleko interpretazio-zentroa da (1989an izendatu zuten), ha-
markadak daramatza kokaleku natural honetako bisitariak artatzen eta Durangoaldeko mendi 
guztiak kontuan hartzen dira bertan.

Sai arreen kolonia BEHATU zuzenean, habian jarritako  kameraren 
bidez.

Antolatzen diren jarduera hauetan PARTE HARTU: 
ingurumen-arloko borondatezko lana, gidatutako ibilbideak, 
hitzaldiak, jardunaldiak....

Basoa osatzen duten bi munduak SENTITU basoko 
faunaren soinuen, argien... bidez: egunekoa eta gauekoa.

Parke naturalean bizi diren pertsonaia mitologikoak 
IRUDIKATU.

ZER IKUSI 

LEKUA

ORDUTEGIA

HARREMANETARAKO 

Urkiolako mendatea z/g, 48211 Urkiola

Udan (apirilak 1-urriak 31): 10:00 - 14:00 / 16:00 - 18:00
Neguan (azaroak 1-martxoak 31): 10:30 - 14:30 / 15:30 - 17:30

94 681 41 55 / urkiola.parke.naturala@bizkaia.eus

Pago 
motzak

Jentilzubi

PARKETXEAN...

Baltzola

Urkiolako santutegia

Anbotoko 
mendigunea

Hiru Gurutzetako 
begiratokia

Urkiolako Parke Naturaleko Interpretazio Zentroa

http://http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8040&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=217&Idioma=CA
http://web.bizkaia.eus/es/-/toki-alai-parketxe-de-urkiola
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=217&Idioma=EU
http://web.bizkaia.eus/eu/-/toki-alai-parketxe-de-urkiola
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Bizkaiko beste ingurumen-ekipamendu batzuk

Bertan, badugu ingurumenarekin lotutako hamaika gairi buruzko faktore zehatzak ezagutzerik: baliabide 
naturalak eta haien erabilerak (ura, meatzaritza...), geodibertsitatea eta biodibertsitatea (hegaztiak, parke 
botanikoak, parke geologikoak...), ingurumenaren kudeaketa (hondakinak, mugikortasuna...)...

Ekipamendu horiek zenbait erakunde publikok eta pribatuk sustatu eta kudeatu egiten dituzte. Haietako 
batzuk Bizkaiko Foru Aldundiarekin lotutako erakundeen ardurapean daude.

Artigas-Arraiz, Bizkaiko Hondakinei buruzko 
Ingurumen Hezkuntzarako Zentroa

ZER IKUSI

Arraiz mendiko magaletan, tratamendu instalazio 
desberdinez osatutako ekoparkean jasotzen dira 
Bizkaiko era guztietako hiri-hondakinak.

Bertan, ingurumen-hezkuntzarako foru-zentroa dago 
kokatuta, eta gure hondakinen zikloa ematen digu 
jakitera: non sortzen ditugun, non biltzen diren eta 
non berrerabili, konpondu, birziklatu eta balorizatu 
egiten diren.

Honako gai hauen inguruan sentsibilizatzea dauka 
helburu: sortzen ditugun hondakinek nolako eragina 
duten ingurumenean, nola kontsumitzen dugun eta 
Bizkaian sortzen dituzten ingurumen-arazo nagusiak 
zein diren.

NORENTZAT

Baduzu elkarreraginezko erakusketa, ikus-ent-
zunezko proiekzioak... ikusterik eta lixibiatuen 
lantegirako bisitaldi gidatuan parte hartzerik.

Zentroan bertan, taldeentzako bisitaldiak egiten 
dira (ikastetxeak, elkarteak, lanerako taldeak…).

628 309 894
artigas@haizelan.com
Artigas bidea z.g.
48810 Alonsotegi
garbiker.bizkaia.eus

 ORDUTEGIA

Ikasleentzat: astelehenetik ostiralera, 9:00-14:00.
Gainerako erakunde eta elkarteentzat: hitzartu 
beharrekoa.

http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/datos.asp?id=24&idPagina=35&idioma=ca
http://web.bizkaia.eus/es/-/artigas-arraiz-centro-de-educacion-ambiental-sobre-residuos-de-bizkaia
http://web.bizkaia.eus/eu/-/artigas-arraiz-centro-de-educacion-ambiental-sobre-residuos-de-bizkaia
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Ura baliabide mugatua eta gure altxor preziatuenetakoa da. Bere garrantziaren 
inguruan sentsibilizatzeko eta uraren tratamendurako ziklo konplexua 
ezagutzeko, Bizkaiko tratamendu instalazio batzuk jendearentzat daude 
zabalik, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren eskutik:

Beteluriko Edateko Uren Tratamendutegia (Arrigorriaga)

Deustuko sifoia (Bilbo)

Galindoko Hondakin Uren Araztegia eta Ingurumen gela (Sestao)
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Uraren Gela

ZER EGIN

NORENTZAT

Urtean antolatzen diren unean uneko jardueretan parte 
hartzea; esate baterako, Beteluriko uraren jaian. 

Bilboko itsasadarra lurpeko galerian zehar gurutzatzea, 
botatzen dugun uraren ibilbidea zein den jakiteko.

Gidatutako bisitaldia hitzartzea, ura nola arazten den 
ulertzeko.

Taldeentzat, aurretiazko hitzordua 
eskatuz gero.

94 487 31 87
consorcio@consorciodeaguas.com
Albia I eraikina, San Bizente 8, 48001 Bilbo
ORDUTEGIA: hitzartu beharrekoa
www.consorciodeaguas.com

Ezagutzen duguna balioetsi eta orduan balioesten duguna babesten dugu

https://www.consorciodeaguas.com/Web/Inicio/index.aspx?cambiarIdioma=C
https://www.consorciodeaguas.eus/Web/AtencionCliente/visitas_concertadas.aspx
https://www.consorciodeaguas.eus/Web/OficinaPrensa/visitasVirtuales.aspx
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i Gehiago jakiteko

Informazio interesgarria
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Armañongo Parke Naturala.

Gorbeiako Parke Naturaleko Parketxea.

Urkiolako Toki Alai Parketxea.

Bizkaia Naturala. Bizkaiko Parke Naturalen aldizkaria.

Bizkaiko Ekipamenduen Gidaliburua.

Garbikerreko instalazioetarako bisitaldiak (hondakinen kudeaketa).

Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa.

Urdaibai Bird Center.

Getxo Aquarium.

Urdaibaiko Ekoetxea - Madariaga Dorrea.

Meatzaldeko Ekoetxea - Peñas Negras.

Ramón Rubial Lorategi Botanikoko Natur Gela, Barakaldo.

Karpin abentura. Fauna Basatiaren Harrera Zentroa.

Basondo. Urdaibaiko Faunaren Aterpea.

Marierrotako Interpretazio Zentroa, Mendexa.

Bizkaiko beste ingurumen-ekipamendu batzuk:

Parketxeak:

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=161&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2794
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8040&idioma=CA
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7974&idioma=CA&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|216|7974
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/index.asp?idpagina=35
http://www.meatzaldea.eus/
http://www.getxoaquarium.es/index.php/es/
http://garbiker.bizkaia.eus/Esp/ca_Pag_10.htm
http://www.ekoetxea.eus/
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/informacion/centro-de-interpretacion-ambiental-penas-negras/r49-4152/es/
http://naturgelabarakaldo.blogspot.com.es/
https://www.karpinabentura.com/
http://www.basondo.com/es/
https://turismo.euskadi.eus/es/museos/centro-de-interpretacion-del-molino-marierrota/aa30-12375/es/
http://www.birdcenter.org/
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=2794&Idioma=EU
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=7974&idioma=EU&dpto_biz=9&codpath_biz=9|7309|216|7974
http://www.bizkaia.eus/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=8040&idioma=EU
http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=161&idioma=eu
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Equipamientos/index.asp?idpagina=35
http://garbiker.bizkaia.eus/eu/web/garbiker/artigasko-ikasgela
http://www.meatzaldea.eus/default.aspx?lang=E
http://www.birdcenter.org/eu
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-pnegras/eu/
http://www.basondo.com/eus/
https://turismoa.euskadi.eus/eu/kultur-ondarea/marierrota-mendexa-lekeitio/aa30-12375/eu/
http://www.ekoetxea.eus/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=1730F1C7-A919-4A64-9416-DE856881473E&Idioma=eu-ES
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