
Barazargo baso ibilbidea 600 eta
750 metroko altueran kokatuta

dago. Hegoalderantz luzatzen da
orografia laua duen lautadan,

Mendebaldean Gorbeiako
mendigunearekin eta Ekialdean

Urkiolako mendiekin muga
eginez.

Oroitarri hau 1966an eraiki
zen, "Basogintzaren 6.Mundu
Biltzarra"ren oroigarri
moduan eta "munduko
basozale" guztien omenez,
berauek basoen kudeaketa
eta mantentzean betetzen
duten betebehar
garrantzitsua goratuz.
Oroitarri honen inguruan, basoen
kudeaketan bete beharreko lan desberdinak
azaltzen dizkiguten hainbat argibide taula
aurkitzen ditugu;  esaterako, baso lanak,
basoen biologia arloko ekarpenak e.a

Inguruko baso arloetan, zuhaitz espezie exotikoak landatu dira; 
hala nola, Estrobus Pinua, Sitka Izeia edo Pazifikoko
Tsuga. Hauetako bakoitzak bere argibide taula du.
Toki honetan, bi aukera izango ditugu: orainarte eginiko
ibilbidea erabiliz hasierara itzuli edo pixkanaka beherantz
doan mendibidetik  aurrerantz
jarraitu. Bigarrena aukeratuz
gero, (hainbat zuhaitz "arlo"
daude inguruan) N-240
errepidearen 42. kilometrora
iritsiko gara.
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BARAZARGO BASO IBILBIDEAIbilbideak

Baso hau, "arloetan" banatuta dago. "Arlo"
hauetan, Alaskatik, Britaniar Kolunbiatik,
Kortsigatik... ekarritako espezie desberdinez
osatutako zuhaiztiak aurkitu ditzakegu.

Ibilbidearen hasieran, baso
ibilbidearen ezaugarri
bereziak azaltzen  dituen argibide taula bat
aurkituko dugu. Aurrez aurre, mendibidearen
bestaldean, Larizio Pinuari buruzko argibide
taula  aurkituko dugu.

Gorantz doan mendibide nagusia jarraituz,
bidean zehar espezie
desberdinez osoturiko 
"arlo" batzuk ikusiko ditugu,
Lawson Altzifrea, Larizio
Pinua, Izei Gorria, Alertze
Japoniarra edo Pinu Gorria
besteak beste. 

"Arlo" hauen artean eta
argibide taulen  laguntzaz, inguruan ugariak diren
bertoko hainbat espezie behatu eta ezagutu
ditzakegu; esaterako Haltza, Urkia edo Pagoa.

Basogintzari eginiko oroitarria2

Zubizabalako baso sailkatuan
aurkitzen den baso ibilbide hau
1929.urteaz geroztik  Bizkaiko
Foru Aldundiak kudeatzen du.
Europa mailan, baso
ekoizpenaren ikuspegitik
garrantsitsuenetarikoa dugu, 
bai bertan aurki ditzakegun espezie
kantitateari dagokionez, baita beraien
egoera bikainari esker ere. Dudarik
gabe, basogintzaren mundua ezagutu
nahi bada, egin beharreko ibilbidea
dugu.

Basoko  zuhaitz espezieak1

Gainera, ibilbidean zehar, espezie desberdinen
ezaugarriak ezagutzeko argibide taula desberdinak
aurkituko ditugu.
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BI-3452 errepidearen 42. eta 43. kilometroen artean dagoen saihesbidea.
Ibilbidea jarraituz N-240 errepidearen 42. kilometrora iristeko aukera dago.

3,3 km. 

Baxua.

Naturalístico, forestal y cultural. 

Mendirako oinetako egokiak erabili.
Zakarrontziak eta paperontziak erabili (bestela zaborra motxilan gorde).
Interesgarria da gidaliburu bat eramatea; bitxikeria ugari argitzen ditu.

Barazargo mendatetik (N-240 errepidea) kilometro bat inguru aurrera egin
ondoren, Otxandiora eramango gaituen errepidea (BI-3452) hartuko dugu.
42 eta 43 kilometroen artean, bihurgune batean, eskumatara mendibide
zabal bat ikusiko dugu, toki honetan hasten da gure ibilbidea (ondo
seinaleztatuta dago)

Ibilbideak

Barazargo Baso 
Ibilbidea

heltzeko bidea

ibilbidearen hasiera eta amaiera

distantzia

zailtasuna

interesa

aholkuak

Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia de Bizkaia
Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura

SARBIDEKO MAPA FITXA TEKNIKA

Parketxea
Gorbeia Parke Naturaleko
Interpretazio Zentroa
Gudarien Plaza, 1 - 48143 Areatza

TELÉFONO

94 673 92 79
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Carretera N-240
(Bilbao-Vitoria)

Aparkalekua

Basogintzari 
eginiko oroitarria

Carretera BI-3452
(Barazar-Otxandio)

Ibilbidea
Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia de Bizkaia
Nekazaritza Saila Departamento de Agricultura
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