
Eskola aldizkaria 2019/2020 ikasturtea

Arroilen Naturaren Interpretazio Zentroaren (NIZ) eginkizuna arroilen eta

inguruko lurraldearen balio naturalak ezagutarazi eta zabaltzea da: eraketa, 

geologia, landaretza, fauna,… Arroilak Agoitz-Ilunberri Pirineoaurreko arroan

kokatuta daude eta zentroan ere bertako historia, kultura eta eskualdearen

erabilera aurkezten dira. Arbaiun eta Ilunberriko zintzurrak dira ezagunenak, 

baina inguru honetan beste arroila batzuk aurki daitezke, hala nola, Ugarrón, 

Benasa, Santa Colomba, Burgui,… eta horietako batzuk ere Babesgune

Naturalak dira berezko dituzten balio naturalengatik.

NIZ-ak hainbat baliabide didaktiko ditu: erakusketa aretoa, lurraldeko maketa, hormairudiak, 

ikus-entzunezkoak,… Aipatzekoak dira arroilen eraketa geologikoari buruzko edo 

arroiletako biodibertsitatea hurbiltzen gaituen bi dokumentalak eta sai arrearen irudi

bilduma, azkeneko hau Ilunberriko arroilan kokaturik zegoen bideo-kamera batekin

grabatua. Elementu hauek guztiak eskola kanpainako bisiten eskaintzan bateratzen dira.

Arbaiungo arroila, Isoko begiratokitik

Egilea: Birilo

Eskola taldeentzako bisita eskaintza
Hizkuntzak

Euskara edo Gaztelania
Gehienez 60 

partaide / taldea

Hezkuntza maila: Lehen eta Bigarren hezkuntza
*Lanbide Heziketa eta Batxilergorako jarri NIZ-arekin harremanetan

kurrikulora egokitutako bisitak adosteko.

Berezko material didaktikoak
(aurretikoak – bisitan zehar – ondoren)

NIZ-era bisita
(1 mota)

NIZ eta Ilunberriko Arroilara bisita
(2 mota)

Iraupena: 1 ordu 15min Iraupena: 3ordu 30min

Edukinak:
•Kareharriaren eta arroilen eraketa.
•Eskualdeko harri mota nagusiak eta fosilak.
•Naturgune babestuen garrantzia.
•Harkaitzetako hegaztiak orohar eta, bereziki, sai arrea 
eta bere ezaugarriak.
•Arroko paisai eta ekosistemak; ibaia eta ibaiertzak, 
landa soroak eta baso mediterranearra. 
•Biomasa

*Arroilak zuen kabuz bisitatzeko, eskaiguzue baimenak eskuratzeko
informazioa. Ilunberri eta Arbaiungo Arroilak Erreserba Naturalak
dira eta antolaturiko taldeen ekintzak burutzeko Ingurugiro
Departamentuaren baimena beharrezkoa da. 

Edukinak :
•Kareharriaren eta arroilen eraketa.
•Eskualdeko harri mota nagusiak eta fosilak.
•Naturgune babestuen garrantzia.
•Harkaitzetako hegaztiak orohar eta, bereziki, sai arrea 
eta bere ezaugarriak.
•Arroko paisai eta ekosistemak; ibaia eta ibaiertzak, 
landa soroak eta baso mediterranearra. 
•Biomasa
•Nafarroa mediterranearreko landaretza nagusia.
•Irati trena.
•Hegaztien behaketa teleskopioa erabiliz. 

Dohako ekintza
Bisiten erreserbak gure web orriaren bidez www.focesdenavarra.es egiten dira, 

Erreserbak > Eskola taldeen bisitak atalean. 

Zalantzaren bat izatekotan, gurekin harremanetan jar zaitezkete 948 88 08 74 zenbakia edo cinlumbi@navarra.es helbidearen bidez.

Bulego ordutegia: ostiral, larunbat eta igandeetan 10etatik 14tara. 
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• Landa Garapen eta Ingurumen Departamentua

• Iraunkortasun, Ingurumen Hezkuntza eta Hiritarren Partaidetza Saila

• Ingurumen Informaziorako Sistemak : 848 42 78 65 · sian@navarra.es

• Pirineo Eskualdeko Kudeaketaren Saila

• Talde antolatuek arroilak bisitatzeko behar duten baimena eskuratzeko: comarca.pirenaica@navarra.es

• Ingurugiro Hezkuntzarako Koadernoak

Ilunberriko Arroila

Nafarroako Ingurumen Hezkuntza Sareko beste ekipamenduak

Erronkariko
Natura Interpretazio Zentroa

948 47 52 56 
www.erronkariniz.es

Otsagabiko
Natura Interpretazio Zentroa

948 89 06 80 
www.cinirati.es

Las Cañas Aintzirako
Hegaztien behatokia

696 830 898 
www.vianakoaintzira.es

Bertizko Jaurerria
Natur Parkea
948 59 24 21 

www.bertizparkea.es

Urbasa - Andia
Natur Parkea

www.urbasaparkea.es

Pitillasko Aintzirako
Hegaztien behatokia

696 830 898 
www.lagunadepitillas.org
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