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MUGERRE

4 km 125 m 1h15 Itzulia PR seinaleak

A64 autobideko 2. irteeratik (Beskoitze – Mugerre Elizaberri) segi Mugerre Elizaberrira buruz,  
kaskoan den herriko auzo horretara heltzeko. Ez joan ezkerrean ikusiko dituzun bi errepideetatik, eta igan  
herrixkaraino. Aparkalekua ukanen duzu ezkerrean, eliza aitzin (Xamango jatetxea eta kiroldegia).

 1. ZATIA > Elizaberritik Kurutzebeherera
UTM : 629479 - 4811100
Elizaberriko kiroldegiko aparkalekutik, joan elizaren bide-
gurutzera buruz, eta segi ezkerrean den Egurralde karrikatik. 
Etxeen artetik jausten da karrika, ibarxka batera. Azken 
etxearen eta zubiaren artean, itzul eskuin bigarren mailako 
bidexkan, errekaren beste aldera igaten dena. Patarraren 
puntan, bidegurutze batera helduko zara.

 2. ZATIA > Urgaziko tontor-lerrotik
UTM : 629327 - 4810642
Y formako Kurutzebeherea bideko gurutzaketan, segi ezker 
bidexka harriztatu bat. Igan patar eztia hari elektrikoa-
ren azpitik 5 bideen gurutzaketaraino (Marithurri etxea): 
jautsi ezker Urgaziko bidetik eta 100 m beherago, egon 
eskuineko bide harriztatuan. Laster auzo batera iganen 
da (Puttildegia), non eskuin xendra zabaletik joanen zaren 
100 m-tan.

 3. ZATIA > Eiherako ibarxka oihantsura buruz
UTM : 628439 - 4810108
Pinu ohargarriaren ondotik, bidegurutze batera helduko zara: 
hartu eskuinean den bigarren mailako bidexka, muinotik 

ElizaberriOSO ERRAZA

UTM : 629479 - 4811100  Lat/Long : 43.44159/-1.39997
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GPS datuak : 

A64 autobideak Mugerreko herria 
bitan zatitzen du: iparrean herri 
zentroa, hegoan, Elizaberri auzoa, 
kasko lasai batean kokatua. Etxe 
franko bada tontor-lerroan, eta 
bizia trinketaren, ezker paretaren, 
eskolen eta ostatu-jatetxearen 
inguruan antolatua da. Elizaber-
riko ibilaldia tontorretako xendra 
zabaletatik hasten da, maiz bista 
ederrarekin edo oihanen gibelean 
ageri den Urtsuren gainera edo 
etxe bakartuen gainera, edo 
Mugerreko ezkila-dorrera. Hesietan 
jostetan ari diren murru-txoriei 
beha egon ondoan edo masustak 
bildu ondoan, ibilaldiak bidexka 
intimoagoan segitzen du ibarxka 
freskoan gaindi, iratzez estali 
harizti ederrean, ttipi eta handien 
bozkariorako.

INTERESGUNEAK 
 v Oihan mistoa (1,75 km)
Bidegurutzearen ezkerrean,  
zuhaiztian arbola mota franko bada; 
batzuk hostogalkorrak dira (lizarrak, 
sahatsak, basagereziak) eta beste 
batzuk orratz iraunkorrekoak  
(pinuak). Ondoko bidexka  
bazterrean, sasoiaren arabera,  
masusta andana bat biltzen  
ahalko duzu hesien gainean.
UTM : 628439 - 4810108

 v Ekosistemak eta habitatak 
(2,25 km)
Akitaniako Erakunde Babeslearen 
taulak jakinarazten duen bezala, 
funtsezkoa da landare-geruza  
bat baino gehiago dauden guneak 
babestea. Pentzeak, sasiak eta 
arboladiak habitatak dira bertako 
flora eta faunarentzat, eta elkar-
rekintza bermatzen dute ingurune 
eta elika-kate iraunkorren artean.
UTM : 628449 - 4810589

 v Haritz kandudunak  
(3 km)
Haritz eder batzuek itzala  
eskaintzen diote xendrari. Hostoei 
eta fruituei behatuz arbolak iden-
tifikatu daitezke: hosto lobulatuak 
eseriak direla erraten da (zurtoinari 
lotzen dituen hosto-orria biziki 
laburra da), eta ezkurrak, kontrara, 
mulkoan bilduak dira pedunkulu 
luze baten puntan.
UTM : 629031 – 4810857

EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK 
Elizaberri, kiroldegian komunak 
eta ura
UTM: 629479 - 4811100

2. ZATIA

jausten hasten dena; inguruko soro eta bazter herrixkak 
ikusiko dituzu. Oihan batean sartuko zara, eta ibarraren  
zolaraino jautsiko. Beherean, errepideko bihurgunea  
zeharka ezazu pareko lur-bidexkatik joateko errekaren eta 
errepidearen artean. Urrunago, etxearen eta aterpearen 
artean, segi zuzen bidexka belartsuan bi hesiren artetik 
(sahats negartia). Gero igan paretik, haritz lerro baten azpitik; 
bidexka Kurutzebeherea etxera heltzen da.

 4. ZATIA > Elizaberrira itzultzea
UTM : 629327 - 4810642
Joaterakoan bisitatu bidegurutzean jautsi ezkerreko bidetik 
ibarxkara buruz, eta igan ezkerretik Elizaberriko elizaraino.
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ZAILTASUN MAILEN 
ADIERAZLEAK
Oinezkoen mendi ibilbideak 
zailtasunaren arabera sailka-
tuak 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 zailxea-
goetan 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).

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.

DESNIBELA 
Fitxetan agertzen den desnibela, 
igoera guzien gehiketa da. 

IBILALDIAREN IRAUPENA 
Zirkuitu bakoitzarentzat 
emana den iraupena gutxi 
gorabeherakoa da.
Kontuan hartzen ditu ibilbi-
dearen luzetasuna, desnibela 

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

PR® LABELIZATUAK 
DIREN IBILBIDEAK 
Label horren bitartez, Oinezko 
Ibilaldien Frantziako Federa-
zioak 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)

GPS DATUAK 
Abiapuntuaren datua, 
latitude/longitudetan ematen 
da, zure ibilgailuaren 
GPSan sar dezazun.
Gainerako datuak (ibilbi-
dearen 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.

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: 
- AHURTI : merkatuko plaza
+33(0)5 59 56 24 65

- BIDAXUNE : pilota plaza 
+33(0)5 59 56 03 49

- HAZPARNE : Donibane plaza
+33(0)5 59 29 62 02

- BASTIDA : Pilota plaza 
+33(0)5 59 56 03 49 

PROFESIONALAK
Brebetadun profesional eta ani-
matzaile anitzek laguntzen zaituzte 
ezagutuak diren bidexketatik kanpo. 
Haien zerbitzuetaz gozatzeko, 
harremanetan jar zaitez Euskal 
Elkargoko Turismo Bulegoaren 
turismoko harrerako bulegoarekin.

Jokamolde egokiak 
mendi ibilaldietan

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.

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

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.

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION

HIRIGUNE
ELKARGOA


