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IBILBIDEEN TOPOGIDA

LIGI-ATHEREI

10,1 km 595 m 3h30 Itzulia PR (horiak)

Atharratzetik, Ligi-Atherei, Larraine/Santa Graziko bidea hartu. Hauzeko bidegurutzearen ondotik,  
Athereiko bidea eskuinean hartu eta "Ühaitza" zeharkatzen duen zubia pasatu. Autoa plazako 
aparkalekuan utzi. 

 1. ZATIA > Hauzera buruz
UTM : 673032 - 4771707 
Zubi berria zeharkatuz, Ligi / Larraine departamenduko 
errepidera iritsi. Atharratzeruntz ezker hartu eta 200m 
haratago, Hauzeruntz doan eskuineko bide txikia hartu. 
300M egin eta, bide nagusia utzi eta goiti doan pista  
hartu. Etxe baten saihetsetik pasatzen da. 

 2. ZATIA > Bidegurutzea 
UTM : 673232 - 4771410
Ezker hartu eta traktore pista kilometro batez segitu.  
Lehen bidegurutzean, malda gaitza duen eskuineko  
bidexka hartu. Oihanetik ateratzean goxoago bilakatuko 
da eta agerian Hauzeko herri gainera arte bidexkan segitu. 

 3. ZATIA > Baraltzagako lepoa
UTM : 675062 - 4771157 
Hauzetik heldu den bidea berriz lortzen dugu goiti doan 
eskuineko traktore pista. Hartu, oihanpe batera sartzeko. 
Batzuetan, agerian da. Lepo azpian, eskuin hartu (malda  
pikoa). Baratzalgako lepoa pasatu eta eskuineko bide  
horizontala hartu. Pentze baten saihetsetik pasatzen da. 

Intxuristea (Ligi)ERTAINA

UTM : 673032 - 4771707  Lat/Long : 43.07830/0.87445GPS datuak:  

Atharratzetik hurbil, Athereitik 
abiatuz, itzuli hau Pirinioetako 
behereko mendixketako bat da. 
Baratzalgeko kaskora igotzeak 
saristatuak izanen diren indarrak 
eskatzen ditu hegoalderuntz  
pasatzerakoan, Basabürüko  
mendiak agertzen baitira. 
Urrunago, bidexkan eta ondotik 
plazer egiten duen bista zabaleko 
Intxuristea tontorrean segitu. 
Hortik hurbil, lur meta eta har-
respilek frogatzen duten bezala, 
protohistoriako artzainak hortik 
pasatzen ziren. Bide zahar baten 
bidez, herrira goxoan itzultzen 
ahal da. Goratasun aski apalekoa 
bada ere, ibilbide honek gaineko 
mendilerroak laino pean direlarik 
bide menditsu batean paseatzea 
ahalbidetzen digu.

ZedarriakDistantzia Desnibela Iraupena Tipologia

INTERES GUNEA 
 v Ligi-Athereiko zubia
Euskal Herriko leienda famatu 
baten arabera, Ligi herriko bi 
parteak lotzen dituen zubia lamiñek 
zuten eraiki. Haiek, Ligiko neska 
ederrenaren truke, herriko 
jendeekin tratu bat pasa eta, ezin 
izan zuten haien lana bukatu. Azken 
harria ez zen sekulan pausatua izan. 
Kondaira hau, Atharratzeko Turismo 
bulegoan atzeman dezakezu. 

ARRETAZ IBILTZEKO LEKUAK 
- Kontuz ibili errepide bazterretik 
pasatzean

- Mendiko suak izateko arriskua 
bada (artzain-suak), urritik apirilera

- Harriak erretako eremuaren azpira 
erortzeko arriskua bada

EKIPAMENDUAK  
ETA ZERBITZUAK
- Ligin, artisau kontserba egile 
batek tokiko mozkin desberdinak 
proposatzen ditu

- Ligiko herrian: 2 jatetxe-taberna, 
menu tradizionalak proposatzen 
dituztenak, hotel 1

- 2 arrain hazkuntza

 4. ZATIA > Tontorrera igotzea
UTM : 675131 - 4770200 
Eskuineko bidexka hartu. Arbol batzuk pasa eta ondoko 
bidegurutzean, eskuin hartuz bidexka nagusi horizontala 
utzi. Bidexka hau, tontor zabal batetara iristeko igoko da. 
Ezker hartu harkaitz zutez osatutako tontorreruntz. Honen 
azpian pasa. Ordoki baten ondotik, bidexka tontor pano-
ramiko batera iristen da. Ondotik, mendibizkarra jausten 
du. Hesi bat pasa eta traktore pista hartu. Bidegurutzean,  
eskuin hartu, ordokia, bihitegi bateruntz. 

 5. ZATIA > Etxapea borda
UTM : 673664 - 4770909 
Bordaren pista segitzerakoan, oihanera sartzen den  
bidexka hartu. Beste bidexka batera iritsi eta, jausteko  
ezker hartu eta aparkalekura heltzeko, igotzerakoan hartu 
duzuen bidea segitu.



Ibilbideen erabilbidea
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.

    
     VTT

Norabide ona

Itzul ezker

Itzul eskuin

Norabide okerra

 TOKIKO BIDEXKA TOKIKO IBILBIDE LUZEA IBILBIDE LUZEA BIDEXKA

GR®GRP®

PAYSPR®

GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR® GR®GRP®

PAYSPR®

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: 
- ATHARRATZE
 Arhanpia karrika
+33(0)5 59 28 51 28

- MAULE
 Jean-Baptiste Heugas karrika 
+33(0)5 59 28 02 37 
 

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

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




