OSO ERRAZA
Distantzia
3,3 km

HALTSU

INTERESGUNEAK
v Haritz lepatuak
Enbor labur bat eta "buru"
hanpatua. Zuhaitz horien itxura
nahiko harrigarria da; baina, mozte
anitzen emaitza besterik ez da.
Zuhaitz lepatuen teknika aspalditik
erabiltzen da. Enborra hunkitu
gabe, egurra ustiatzeko aukera
ematen du.
UTM: 628150 - 4803970

Arraia
Desnibela
82 m

Iraupena
1h00

Tipologia
Itzulia

Zedarriak
PR

Baionatik, D932 errepidetik joan, Kanborantz. Uztaritzeko herria pasatu eta 2,5 km-ra, hartu D650
errepidea, Haltsurantz. 750 m geroago, trenbidea zeharkatu, eta 50 m urrunago, autoa elizaren pareko
aparkalekuan utzi.

 Arraiako iturria eta latsagia
v
UTM: 628159 - 4804541
Hasieran, etxe baten izena zen
Arraia. Gaur egun ez dago etxerik,
baina latsagia bai. Eta ondoan iturri
bat dago: Haltsurantz jaisten den
erreka ttipiaren urburua.

GPS datuak: UTM : 627720 - 4803593 Lat/Long : 43,3743/-1,4234

1. ZATIA

hau oso egokia da ibilaldi erraza
eta itzaltsua egin nahi duten
familientzat. Udako egun beroetan,
haritz lepatuen artean, freskotasun
pixka bat aurkituko duzu. Oihana
arras atsegingarria da, eta harrigarria da inguruko bizitegietatik
hain hurbil egonik ere oihanez
inguratuta sentitzea. Gainera,
naturan isolatutako Arraiako
latsagiak ukitu originala ematen
dio ibilbideari, eta garai bateko
bizia nolakoa izan zitekeen
ohartzeko balio du.

2. ZATIA

5 . ZATIA > Jaitsieraren hasiera
UTM: 628178 - 4804538
Oihanean behera doan bidetik jarraitu; laster bide zabalagoa bilakatzen da. 450 m urrunago, errepide ttipi batera
iritsi. Errepidean 50 m ibili. Eta eskuinera joan, auzogune
bat zeharkatzen duen bide harriztatu batetik.
1 . ZATIA > Abiatzea
UTM: 627720 - 4803593
Elizaren pareko aparkalekutik, errepidean eskuinera joan,
eta 80 m ibili. Ezkerraldean, Denentzat eraikina dago. Pasatu eraikinaren atzetik, oihanean sartzen den bidexka
arras atseginaren hasiera aurkitzeko.

6 . ZATIA > Oihanetik itzultzea
UTM: 627757 - 4804208
Bidearen puntan, joan eskuinera, oihanean sartzen den eta
errepide bateraino jaisten den bidexka ttipi batetik.
Jarraitu ezkerretik errepide honetan, elizara iritsi arte.
3. ZATIA

2 . ZATIA > Bidebanatzea
UTM: 628300 - 4804041
950 m ibili ondoan, bidebanatze batera iritsi. Joan ezkerrera eta jarraitu oihanetik.

 Lapurdiko etxeak
v
Euskal Herrian, gure kulturan,
etxeak gaitzeko garrantzia du.
Probintzia bakoitzak, eta batzuetan
ibar bakoitzak ere, bere arkitekturaezaugarriak ditu. Hemen, zurbeso
ageriko Lapurdiko etxearen
adibide zehatz bat ikus dezakezu.
UTM: 627576 - 4803872

ARRETAZ IBILTZEKO LEKUAK
Ez ibili euri bortitzen ondoko
egunetan (lur lohitsua eta
lerrakorra)

3 . ZATIA > Zubixka
UTM: 628428 - 4804271
Zubixka zeharkatu, ezkerrera joanez. Ez kasu egin eskuinera doan "Bizkarrandi" panelari.
Orduan, bidexka pixka bat gora doa, eta auzogune batera
iristen da.
4 . ZATIA > Arraiako iturria
UTM: 628217 - 4804385
Errepide batera iritsi. Joan eskuinera, eta 100 m ibili. Gero,
joan ezkerrera, Arraiako iturrirantz. Iturria 100 m-ra dago.
Iturria eta latsagia ibilbidetik metro gutira daude, behealdean. Nahi izanez gero, biak ikus daitezke.
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Hederretik
altsuko herrixka biziki
abiatzen den ibilbide

IBILBIDEEN TOPOGIDA

Ibilbideen erabilbidea
ZAILTASUN MAILEN
ADIERAZLEAK
Oinezkoen mendi ibilbideak
zailtasunaren arabera sailkatuak dira zirkuitu bakoitzaren
fitxa praktikoan.
Gisa horretan, Oinezko Ibilaldien
Frantziako Federazioaren
gomendioak jarraitzen ditugu.

Oso erraza: 2 oren baino

gutiagoko ibilaldia.
Familian egiteko arras egokia,
bide ongi markatuetan.

Erraza: 3 oren baino gutiagoko
ibilaldia.
Familian egin daiteke. Bidexka
batzuetan pasagune zailxeagoetan pasatuz.

Ertaina: 4 oren baino gutiago-

ko ibilaldia. Ibiltzeko ohitura
duten ibiltarientzat. Batzutan
kirol mailako lekuetan edo
desnibela duten maldetan.

Zaila: 4 oren baino gehiagoko
ibilaldia. Ohitura duten ibiltari

kirolarientzat. Ibilbidea luzea
edota zaila da (desnibelatua,
pasagune korapilatsuak).

eta izan litezkeen zailtasunak.
Ibilaldi denbora geldialdirik
gabe kalkulatua da.

MENDI BIZIKLETAZKO
IBILALDIAK:
Oso erraza: bide zabala eta
gurpiletarako egokia; 300 m
baino gutiagoko desnibela.
Erraza: gurpiletarako nahiko
egokia den bidexka; 300m
baino gutiagoko desnibela.
Ertaina: bidexka teknikoa, 800 m
baino gutiagoko desnibela.
Zaila: bidexka oso zaila, 300
eta 800 m arteko desnibela.

PR® LABELIZATUAK
DIREN IBILBIDEAK
Label horren bitartez, Oinezko
Ibilaldien Frantziako Federazioak onesten du oinezko
ibilbide andana bat, kalitate
irizpideen arabera. Hautua
egiten da, plazer irizpideen,
irizpide teknikoen, turismo eta
ingurumen irizpideen arabera
(informazio gehiagorako:
www.ffrandonnee.fr)

DESNIBELA
Fitxetan agertzen den desnibela,
igoera guzien gehiketa da.
IBILALDIAREN IRAUPENA
Zirkuitu bakoitzarentzat
emana den iraupena gutxi
gorabeherakoa da.
Kontuan hartzen ditu ibilbidearen luzetasuna, desnibela

GPS DATUAK
Abiapuntuaren datua,
latitude/longitudetan ematen
da, zure ibilgailuaren
GPSan sar dezazun.
Gainerako datuak (ibilbidearen geldiguneak) UTM
datuetan emanak dira. Hona
erreferentziazko formatua:
WGS 84 - UTM 30T

ZEDARRIZTATZE ITUNA
Hemen aurkezten dizkizugun bidexkak oinezkoen ibilbideak dira (PR®) eta horiz markatuak
dira. Halarik ere, bide zati batzuk ibilbide luzeekin (GR) batera litezke; eta kasu horietan,
marka zuri-gorriei jarraitu beharko zaizkie. ibilbide fitxetan zehaztuko zaizu hori.
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Jokamolde egokiak
mendi ibilaldietan
Ipar Euskal Herriko bidexketan ibili nahi bada,
natura errespetatzen duen jokamoldea izan behar da,
baina baita lurralde hori biziarazten duten emazte eta
gizonak errespetatzen dituen jokamoldea ere.
Horretarako, garrantzitsua da arau batzuk errespetatzea.

Abiatu aitzin, presta zaitez
- Ez zaitezela abia beharrezkoa den materialik gabe
(mapa, ura, jantzi egokiak, etab.).
- Ez zaitezela bakarrik abia edo, hala eginez gero, hurbileko
bati edo herriko etxeari jakitera emaiozu (zenbait lekutan
telefono sarerik ez da eta ezin atzemana bilaka zaitezke).
- Erreketako ura ez ezazula edan eta ez zaitezela honetan
baina.
- Eguraldiari buruz informa zaitez, erabat alda daiteke.
Jakinean izan zaitez garai hauetaz: lur-erretze, ihizi,
oihan-lanetako eta abar.

Natura zain ezazu
- Zakua har ezazu zure hondakinak eramateko.
- Abereak urrunetik eta isilik beha itzazu.
- Basalorerik, baiarik edota onddorik ez ezazula bil baimenik
gabe.
- Lekuan emana den seinaletika errespeta ezazu eta zaude
bidexka zedarrituetan.

Laborantza eta artzaintza aktibitateak errespeta itzazu
- Autoan ibil zaitez emeki abere taldeetatik hurbiltzean.
- Autoa aparka ezazu horretarako antolatuak diren lekuetan,
zirkulazioa ez trabatzeko
- Ez zaitezela ibiltzera joan zure zakurrarekin, bestela, loturik
atxik ezazu.
- Xeilak hets itzazu, handik pasa ondoan.
- Ibilbideen gaindi dauden jabego pribatuak errespeta itzazu.
- Libre diren animalengandik urrun egon zaitez eta ez itzazula
bazka.
- Ez ezazula surik eta barbakoarik pitz.
- Kanpa ezazu baimenduak diren guneetan bakarrik.

Itzul eskuin
Norabide okerra

Zure hondakinen kudeaketa
Zure ibilaldietan, hondakinak zure bizkar-zakuan atxiki
itzazu. Etxerat heltzerakoan, hondakinak bereiz itzazu eta
bigarren bizi bat ukan dezakete!

ZENBAKI BALIAGARRIAK

- Méteo France:
08 99 71 02 64 edo 32 50
edo www.meteofrance.fr
- Sokorriak: Larrialdietarako
zenbakiak: 112 - SAMU 15 SUHILTZAILEAK 18

		

ZURE IRITZIA
GURE BIDEXKEI
BURUZ

Proposatzen dizkizugun ibilbideak
arreta handiz landu ditugu.
Zure irudipenak eta oharrak
gure bidexken egoerari buruz
interesatzen gaituzte, eta bidexkak
egoera onean atxikitzeko aukera
ematen digute. Gonbidatzen zaitugu
edozein arazo edo ohar baliagarriak
jakinaraztera:
sentinelles.sportdenature.gouv.fr

HELBIDE BALIAGARRIAK
Euskal Elkargoko Turismo Bulegoa
Turismoko Harrera bulegoak:
- EZPELETA, karrika nagusia
+33(0)5 59 93 95 02
- SENPERE, pilota plaza karrika
+33(0)5 59 54 11 69
- AINHOA, karrika nagusia
+33(0)5 59 29 93 99
- SARA, Herriko Etxea
+33(0)5 59 54 20 14
-AZKAINE, Olhetako bidea
+33(0)5 59 54 00 84
- URRUNA, René Soubelet plaza
+33(0)5 59 54 60 80
Kanboko Turismo Bulegoa
Avenue de la mairie
+33(0)5 59 29 70 25

PROFESIONALAK

Brebetadun profesional eta animatzaile anitzek laguntzen zaituzte
ezagutuak diren bidexketatik kanpo.
Haien zerbitzuetaz gozatzeko,
harremanetan jar zaitez Euskal
Elkargoko Turismo Bulegoaren
turismoko harrera bulegoekin.
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