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Gautegiz Arteagan, Busturialdea-Urdaibai eskualdean kokatutako herrian,
natura askea da. Inguru horretako aberastasun naturala paregabea da 
aniztasun ekologikoa, landa paisaiak eta hezeguneak eta estuarioko 
hondartza handiak direla-eta. 
Ezinbestekoa da inguru horretako hondartzak ezagutzea; kokapen 
bereziaren ondorioz Urdaibaiko Biosfera Erreserbako bista zoragarriak 
disfrutatu daitezke. Hondartzak paregabeak dira baita ere ur kirolak maite 
dituztenentzat, besteak beste surfa, bela edo piraguismoa.  Natura egoera 
puruan, horixe da turistentzako erakargarri nagusia.

Natura askea
3. ibilbidea: Arteaga/Bird Center/Laida-Laga

Busturialdea-Urdaibai eskualdea 
Euskal Autonomia Erkidegoko eremu 
heze garrantzitsuena da. Oruetako 
urmaela Urdaibai Bird Centerren au-
rrean dago, eta Bizkaiko ur hegaztiek 
gehien maite duten habitata da, he-
zegune gisa berrezarri ondoren. Ma-
reekin lotura berrezartzean, natura 
birsortu zen eta inguru horretako es-
pezieak pixkanaka bertan kokatzen 
hasi ziren. 

Arteagako beste bisita bat gaztelukoa 
da, eskualdeko eraikin garrantzitsue-
netako bat; oinez joan behar da berta-
ra. Eugenia de Montijok gaztelua bere 
familiarentzako etxe-dorre bihurtu 
zuen, bere semeak, Frantziako inpe-
rioko printzeak, «jatorrizko bizkaita-
rra» izendapena jaso ondoren. Horren 
ondorioz, gaur egun hotela den erai-
kin neogotikoa eraiki zuten, gaur egun 
Urdaibaiko Erreserbako leku pribile-
giatuan dagoena. 

Udalerri horretara iristeko Bilboko 
termibus estazioan Bizkaibuse-
ko A3513 linea hartu behar da 
( Bilbo-Galdakao osp.-Gernika Lumo-
Ea- Lekeitio) eta Arteagara iritsiko 

zarete. Autobusak bi orduan behin 
ateratzen dira. Zelaietan jaitsiz 

gero, udaletxearen ondoan, bi bisi-
ta oso berezi proposatzen dizkizue-
gu. Pixka bat oinez eginda Urdaibai 
Bird Center zentrora iritsiko zarete. 
Museo bizia da, naturaz gozatzekoa, 
leku ezin hobea hegaztiak eta he-
gaztien migrazioak atsegin baditu-
zue. Hezegunea ikusteko begiratokia 
da, eta bertan ikerketa eta hedapen 
zientifikoa egiten dute. Horrez gain, 
zirkuitu ornitologikoa egin daiteke 
eta bertan dauden hegazti espezieak 
ikusi daitezke. 

Ibilbidearekin amaitzeko Bizkaiko bi 
hondartza nabarmenetakoak bisita-
tuko ditugu, Laida eta Laga. A3526 
 Bizkaibusa hartuko dugu (jaiegunetan 
ez dago autobus zerbitzurik) Zelaie-
tan, A3513 linea utzi dugun lekuan, 
eta Laidara iritsiko gara. Bi gune 
oso ezberdin ditu, bata estuarioaren 
barnealdean (umeak bainatzeko ezin 
hobea) eta bestea itsaso zabalean. 
Hondartza hau Mundakako itsasada-
rreko handiena da, eta paregabea da 
piraguismoa, bela, surfa, wind-surfa 
eta longboard-a egiteko, olatuak ka-
litatezkoak baitira, luzeak eta leunak. 
Dunatik Izaro irla eta itsasadarraren 
bokale ederra ikusi ditzakegu. 

Laga ibilaldi horren azken geralekua 
izango da. Laga euskal kostaldeko 
hondartza basatienetako bat da, ez 
dago eraikuntza edo etxerik inguruan, 
eta oso egokia da surfean aritzeko, 
Kantauriar itsasora irekita baitago. 
Paisaia naturala egoera puruan. 

Lagatik Bilbora joateko lehendabizi 
A3526 autobusa hartu behar da, eta 
gero Arteagan A3513 autobusa. 
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