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BIOANIZTASUNA  ETA PAISAIA 

Ibilaldia Urdaburu inguruan (Errenterian) 

HELBURUAK 
- Natura-ingurunera hurbilduz, bertako izaki bizidun zein bizigabeen behaketa eta ezagutza sustatzea. 

- Gizakiak ingurumenean izandako esku-hartzeen eragin batzuk aztertzea. 

- Natura-ingurunea babesteak eta errespetatzeak gure bizitzarako  duen garrantziaz jabetzea. 

EDUKIAK 
- Euskal Herriko ekosistemak eta haietan dagoen fauna eta flora: Malbazargo hezegunea,  

- Añarbeko baso-erreserba 

- Mugarriak eta Euskal Herriko mitologia eta kondaira batzuk 

- Lehengo lanbideak: ikazkintza 

JARDUERAK 
-Ibilaldi gidatua  Urdaburu inguruan (Errenterian), geldiune desberdinak egingo direlarik edukiak jorratzeko. 

-Pagosarde atsedenlekuan hamaiketakoa  edo/eta bazkaria . 

Prezioa: 6 € - Iraupena: 6 ordu 

mailto:arditurri@gipuzkoamendizmendi.net


Informazio eta erreserbak 
943 49 50 69 – 688 89 50 68   

 arditurri@gipuzkoamendizmendi.net 

www.parketxesarea.org/arditurri 

ZER DIRA SAROIAK? 

Ibilaldia  Larregain sagardotegitik (Hernanitik) 

HELBURUAK 
- Gizakiak ingurumenean izandako esku-hartzeen eragin batzuk aztertzea. 

- Natura-ingurunea babesteak eta errespetatzeak gure bizitzarako  duen garrantziaz jabetzea. 

EDUKIAK 
-Denboraren arrastoa (Historiaurrea, erdiaroa,…) 

-Megalitismoaren garapena:trikuharriak, harrespilak 

-Nekazaritza-paisaia motak: saroiak 

-Euskal Herriko sagardoaren historia; Tolarea eta sagardoaren ekoizpena 

JARDUERA 
Ibilaldi gidatua Larregainetik Saratsetako trikuharriraino, geldiune desberdinak egingo 

direlarik edukiak jorratzeko. 

-Atsedenlekuan hamaiketakoa. 

Prezioa: 3 € - Iraupena : 3 
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MEATZARITZA PAISAIAK ETA BIOANIZTASUNA 

Ibilaldia  Arditurri meagunean (Oiartzunen) 

HELBURUAK 
- Gizakiak ingurumenean izandako esku-hartzeen eragin batzuk aztertzea. 

- Natura-ingurunea babesteak eta errespetatzeak gure bizitzarako  duen garrantziaz jabetzea. 

EDUKIAK 
-Askotariko paisaiak. Elementu natural  eta antropizatuen bereizketa 

-Euskal Herriko natura parkeak 

-Ekosistemak: pagadia 

JARDUERA 
-Ibilaldi gidatu zirkularra Arditurri meagunetik, geldiune desberdinak egingo direlarik edukiak 

jorratzeko. 

-Parketxe inguruan hamaiketakoa. 

Prezioa: 3 € - Iraupena : 1,30 ordu 

Konbina ezazu Arditurri meategiarekin 
eta osatu egun biribila! 
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ARDITURRI egun biribila 

Meategia:  
Oinarrizko bisita (1 ordu – 3,30€) HH, LH eta DBH 
Meatzaritzak utzitako aztarnak gertutik ikusteko aukera 198 metroetako pasabidean ibilbide bat burutuz, 
irisgarritasuneko baldintzak betetzen dituen bidea izanik.. 

Sakoneko bisita (1,15 h – 6,80€) LH eta DBH 
Meatzaritzak utzitako aztarnak sakonki ikusteko aukera meategiaren bi solairu bisitatu daitezkeelarik. 

 

Meategia eta ingurumen eskaintza konbinatuz 
- Oinarrizko bisita 3,30 € + ingurumen eskaintza 2,00 € = 5,30 €  
- Sakoneko bisita 6,80 €  + ingurumen eskaintza 2,00 € = 8,80 €  

 

Talo tailerra tren berdea edo meategiarekin konbinatuz 
- Talo tailerra 3,50 € + Oinarrizko bisita 3,30 € = 6,80 €  
- Talo tailerra 3,50 € + Tren berdea 5,50 € = 9,00 €  
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