
Saldropoko
Hezegunea

Barazar
mendatetik

hurbil dago,
Atxuriko

harkaitzen
magalean.

Paisaiaren aldetik
leku zoragarria

da, izan ere

Saldropoko lautadaren erdigunean oso
ekosistema berezia dago, egungo

hezegunea; berau, balio ekologiko
handikoa da.

Bertan landaredi
anitza eta berezia

Karabitik seinale-tantaiz markatutako
ibilbidea hasten da, Saldropoko
landa inguratzen du eta paisaia
paregabeaz gozatzeaz gain bertoko
zuhaitz ugari ikusteko aukera ere
izango dugu.

Inguruko
artzainek
beraien
abereak,
gehienbat,
zaldiak eta
behiak,

markatzeko eta abereen
bizkarroiak kentzeko
erabiltzen dute.

Ibilbidearen amaieran
eta atsedenlekuaren
inguruan, hezegunearen
ikuspegi paregabea dugu.
Gainera, panel baten
bitartez hezegunearen
iragana, oraina eta
etorkizuna aztertzeko
aukera izango dugu.

Oraindik ere,
kareharria erabiliz, karea ekoizteko
erabiltzen zen labearen aztarnak ikus
daitezke. Baserrietan kare ugari erabiltzen
zen. Badira 60 urte Karabia erabili ez dela,
hau baieztatu dezakegu beronen barruan
hasi den zuhaitzaren adina kontutan
izanda. Karabiak azalpen panela dauka.
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Gorbeiako
mendiguneaz

gain, gertu
dagoen

Urkiolako Parke
Naturalaren

mendirik
adierazgarrienak

ere ikus
daitezke.

SALDROPOKO HEZEGUNEAIbilbideak

aurkitu dezakegu (landare intsektujaleak,
esfagnoak…). Horrez gain, beste

berezitasun bat ere badu; ia desagertu
arte ustiatu zen zohikaztegi zaharraren

gainean dago.

Baso birlandaketa Parkean egiten den
jarduera nagusietako bat ikus daiteke, bertako
landarediaren berreskurapena. Kasu honetan,

pagadiaren
berreskurapena ikusiko
dugu. Pagoa, Urkiarekin
batera landatzen da, pago
gazteak hasierako
urteetan hain beharrezkoa
duten itzala izan dezaten.
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Aparkalekuaren
ondoan, ongi hornitutako

atsedenleku bat dago. Bertatik,
hezegunerako bisita hasten da, beti

ere, Parke Naturaleko informazio
panelak erreferentzi gisa izanda.

Behatokia

Eraikin honetan hainbat 
panelen bitartez zohikaztegiaren
sorrera, bere berreskurapena eta

hezegune bihurtze prozesua azaltzen
dira. Honez gain, bertako fauna eta
landaredi bereizgarriena aztertzeko

aukera ere badago.

Errekaldeko karabia4



Atsedenlekuko aparkalekua.

1,5 km.

Oso erraza, ibilbide erabat laua.

Natura, paisaia, etnografia. Parkeko beste ibilbide batzuen abiapuntua ere
bada, Gurutzerako igoera barne.

Apiriletik uztailera debekatuta dago hezegunean sartzea (kunatze
garaia). Gainerako hilabeteetan hobe da ez sartzea, fauna asaldatzen
baita.
Zakarrontziak erabili eta paperontziak.
Interesgarria da gida bat eramatea; bitxikeria ugari argitzen ditu.
Mendirako arropa eta oinetako egokiak erabili.

N-240 errepideko (Bilbo-Gasteiz), 38,5 kilometroan
(Barazar mendatea), “Barazar Ostatuaren” aurrean, zementuzko pista bat
hartu behar da zeinak Saldropoko aparkalekua eramango gaituen.

Ibilbideak

Saldropoko Hezegunea

heltzeko bidea

ibilbidearen hasiera eta amaiera

distantzia
zailtasuna

interesa

aholkuak

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

FITXA TEKNIKOA

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

TELEFONOA

94 673 92 79
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N-240 errepidea (Bilbao-Gasteiz)
Barazar mendatea Aparkalekua

Hezegunea
Saldropoko sarbidea

Atsedenlekua

Ibilbidea

Iturria

Aterpea

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


