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Larunbata

Igandea

JARRAIBIDEAK ETA GOMENDIOAK

IZKI

VALDEREJO

GORBEIA

AIZKORRI-ARATZ

- Izen-ematea derrigorrezkoa da eta ekintza burutu baino 48 ordu lehenago
egin beharko da.
- Izen-ematea atxikitako formularioaren bitartez bakarrik egin ahal izango da.
- Familia unitate osoak izena eman ahal izango du, gehienez 6 pertsona.
- Parte-hartzaileen gehieneko kopurua indarrean dagoen araudiaren
araberakoa izango da.
- Izena eman duten pertsonek berrespen email bat jasoko dute, ordutegiaren
eta abiapuntuaren informazioarekin.
- Ura, mendiko oinetakoak, txanoa eta eguzkitako krema eramatea
gomendatzen da.
- Familia-unitate bakoitza gainontzeko partehartzaileengandik segurtsaun
distantziara mantendu beharko da eta muxukoak eraman beharko ditu.
- Jarduera bertan behera geratzeko aukera dago, partehartzaile falta edota
eguraldi txarragatik.
- Ez zaie inolako materialerik entregatuko partehartzaileei. Ibilbide
ornitologikoetarako prismatikoen erabilera gomendatzen da.
- Jarduerara txakurrarekin joatea debekatua dago.

EKAINA2021 AIZKORRI-ARATZ

Iturburua eta
Marutegi gaztelua
Ajuriako lantegitik Zirauntza
iturbururainoko ibilbide
zirkularra. Ibilbidean,
partehartzaileek Marutegiko
gaztelua ezagutu eta
inguratzeko aukera izango
dute (4,8 km)
Abiapuntua: Araiako
parketxea
7+

16:10 – 19 h

Aizkorri-Aratzeko
fauna ezagutu
3 orduko ibilbide zirkularra,
parke naturalako faunabalioak ezagutzeko,
putzuetan edo basoetan
barrena. Hegaztien kantuek
edo aztarnen bilaketak haien
espezie enblematikoenetara
hurbilduko gaituzte.
Abiapuntua: Zalduondo

Arrazpiko arrobia

Txabola Martín

5,4 km interpretaziozko
ibilbidea Zirauntza ibaiaren
ertzeetatik aurkitzen den
ondare industrialaren
aztarnak aztertuko dituena.

Ajuriako lantegitik Txabola
Martin-rainoko ibilbide
zirkularra (6,6 km). Aizkorri
Aratzeko bazterrak eta
parkeko fauna eta flora
ezagutzeko aukera izango
dute partaideek bisita
gidatuan.
Abiapuntua: Araiako
parketxea

Abiapuntua: Araiako
parketxea

12+

16 – 19 h

12+

JARDUERAK IZENA EMAN
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Larunbata
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16 – 19 h

Hegaztien kontzertua

Gaueko ibilaldia

Ibilbide zirkularra aditu baten
laguntzaz Parke Naturaleko
hegazti ezberdinak kantuen
bidez identifikatzeko aukera
emango diguna. Ekintza
gidatua, Parketxearen
inguruan 30 min ko kantu
ezberdinak jorratuko duen
hitzaldi batekin hasiko da.
Abiapuntua: Araiako
parketxea

Gaueko hegazti harrapariei
buruzko hitzaldia hasieran,
eta ondoren, gauean
murgilduta, soinuak isilean
gozatzeko eta gaueko
biztanleak identifikatzen
saiatzeko ibilaldia.

Iturburua eta Marutegi gaztelua(erderaz)
Iturburua eta Marutegi gaztelua (euskeraz)
Arrazpiko arrobia (erderaz)

Abiapuntua: Araiako
parketxea

Arrazpiko arrobia (euskera)
Txabola Martin (erderaz)

12+

10 – 13 h

10+

8:30 – 10:30 h

12+

21:30 – 23:30 h
Txabola Martin (euskeraz)
Aizkorri-Aratzeko fauna ezagutu (euskeraz)

Aizkorri-Aratz Parke Naturala
w aizkorriaratzparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

Hegaztien kontzertua (erderaz)
Gaueko ibilaldia (erderaz)

GORBEIA

Gerturatu
aparteko haritzera
Ibilbide lineal honetan (1,2 km
joanekoa) ibilbide erraz bat
egingo dute Altubeko
pagadian zehar, aparteko gisa
katalogatutako haritz
nabarmen batetara heldu
arte. Bidean zehar basoetako
fauna eta flora bereizgarria
ezagutuko dituzte.
Abiapuntua: Aparteko
haritzaren parking-a
6+

16:30 – 18:30 h

EKAINA 2021

Gorbeiako fauna
ezagutu
3 orduko ibilbide zirkularra,
parke naturalako faunabalioak ezagutzeko,
putzuetan edo basoetan
barrena. Hegaztien kantuek
edo aztarnen bilaketak haien
espezie enblematikoenetara
hurbilduko gaituzte.
Abiapuntua: Sarriako
parketxea
12+

10 – 13 h

Gorbeia Parke Naturala
w gorbeiaparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

JARDUERAK IZENA EMAN

Lekandaiko basoak
3 baso mota ezberdin
erakutsiko dizkigun
interpretazio ibilbidea.
Amezti, pagadi eta koniferen
landaketak ezberdinduko
ditugu, haien
bionaniztasunari
erreparatuz.

Ekaina 2021
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Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Larunbata

Abiapuntua: Sarriako
parketxea
8+

16:30 – 19 h

Hegaztien kontzertua

Gaueko ibilaldia

Ibilbide zirkularra aditu baten
laguntzaz Parke Naturaleko
hegazti ezberdinak kantuen
bidez identifikatzeko aukera
emango diguna. Ekintza
gidatua, Parketxearen
inguruan 30 min ko kantu
ezberdinak jorratuko duen
hitzaldi batekin hasiko da.
Abiapuntua: Sarriako
parketxea

Gaueko hegazti harrapariei
buruzko hitzaldia hasieran,
eta ondoren, gauean
murgilduta, soinuak isilean
gozatzeko eta gaueko
biztanleak identifikatzen
saiatzeko ibilaldia

Altubeko aparteko haritza (erderaz)

10+

8:30 – 10:30 h

Altubeko aparteko haritza (euskeraz)
Lekandaiko basoak (erderaz)
Lekandaiko basoak (euskeraz)
Gorbeiako fauna ezagutu (erderaz)

Abiapuntua: Sarriako
parketxea
12+

21:30 – 23:30 h

Hegaztien kontzertua (euskeraz)
Gaueko ibilaldia (euskeraz)

Igandea

VALDEREJO

Arrayuelasera
igoera
5 kilometrotako ibilbidea
Valderejoko gailurrik
ezezagunetarikora
eramango gaituena,
Arrayuelas. Bertatik,
Valderejo eta Bovedako bi
isurialdeak bereiztu ahal
izango dugu.
Abiapuntua: Lalastrako
parking-a
12+

16 – 19 h

EKAINA2021

Valderejoko fauna
ezagutu
3 orduko ibilbide zirkularra,
parke naturalako faunabalioak ezagutzeko,
putzuetan edo basoetan
barrena. Hegaztien kantuek
edo aztarnen bilaketak haien
espezie enblematikoenetara
hurbilduko gaituzte.

Abiapuntua: El crucero-ko
parking-a
12+

10 – 13 h

Valderejo Parke Naturala
w valderejoparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

JARDUERAK IZENA IMAN

Ibilbide etnografikoa
Lalastratik ibilbidea, Museo
Etnografikoa, antzineko
ohiturak eta ogibideak
erakutsiko diguna. Amaitzeko,
boloetara jolasteko aukera
izango dute partehartzaileek.
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Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Larunbata

Igandea

Abiapuntua: Museo
etnografikoa

8+

17 – 19 h

Hegaztien kontzertua

Gaueko ibilaldia

Ibilbide zirkularra aditu baten
laguntzaz Parke Naturaleko
hegazti ezberdinak kantuen
bidez identifikatzeko aukera
emango diguna. Ekintza
gidatua, Parketxearen
inguruan 30 min ko kantu
ezberdinak jorratuko duen
hitzaldi batekin hasiko da.
Abiapuntua: Lalastrako
parketxea

Gaueko hegazti harrapariei
buruzko hitzaldia hasieran,
eta ondoren, gauean
murgilduta, soinuak isilean
gozatzeko eta gaueko
biztanleak identifikatzen
saiatzeko ibilaldia.

10+

8:30 – 10:30 h

Arrayuelasera igoera (erderaz)
Arrayuelasera igoera(euskeraz)
Ibilbide etnografikoa (erderaz)
Ibilbide etnografikoa (euskeraz)
Valderejoko fauna ezagutu (euskeraz)

Abiapuntua: Lalastrako
parketxea
12+

21:30 – 23:30 h

Hegaztien kontzertua (erderaz)
Gaueko ibilaldia (erderaz)

IZKI

Bujandako
erkametzak
2 orduko ibilbide lineala (3
kilometro), parke naturaleko
txokorik ezezagunenetako
bat ezagutzeko: Bujandako
ehun urteko erkametzak.
Tradizioetan eta
elezaharretan zeharreko
ibilbidea.
Abiapuntua: Bujandako
ehiza parking-a
8+

17 – 19 h

EKAINA2021

Izkiko fauna
ezagutu
3 orduko ibilbide zirkularra,
parke naturalako faunabalioak ezagutzeko,
putzuetan edo basoetan
barrena. Hegaztien kantuek
edo aztarnen bilaketak haien
espezie enblematikoenetara
hurbilduko gaituzte.
Abiapuntua: Kintanako
baskula.
12+

JARDUERAK IZENA EMAN

Ikalardoia

17 – 20 h

Izki Parke Naturala
w izkiparkea.eus
i @arabakoparkenaturalak

2 ortuterdiko ibilbide
zirkularra (3,5 km), Izkiko
baso nagusiak eta haien
biztanterik berezienak
ezagutzeko aukera emango
diguna.

Ekaina 2021
Astelehena

Asteartea

Asteazkena

Osteguna

Ostirala

Larunbata

Abiapuntua: Korresko
parketxea

8+

16:30 – 19 h

Hegaztien kontzertua

Gaueko ibilaldia

Ibilbide zirkularra aditu baten
laguntzaz Parke Naturaleko
hegazti ezberdinak kantuen
bidez identifikatzeko aukera
emango diguna. Ekintza
gidatua, aisialdi gunearen
inguruan 30 min ko kantu
ezberdinak jorratuko duen
hitzaldi batekin hasiko da.
Abiapuntua: Korresko aisialdi
gunea

Gaueko hegazti harrapariei
buruzko hitzaldia hasieran,
eta ondoren, gauean
murgilduta, soinuak isilean
gozatzeko eta gaueko
biztanleak identifikatzen
saiatzeko ibilaldia.

10+

8:30 – 10:30 h

Bujandako erkametzak (erderaz)
Bujandako erkametzak (euskeraz)
Ikalardoia (erderaz)
Ikalardoia (euskeraz)
Izkiko fauna ezagutu (erderaz)

Abiapuntua: Korresko
parketxea
12+

21:30 – 23:30 h

Hegaztien kontzertua (euskaraz)
Gaueko ibilaldia (euskaraz)

Igandea

