
3. ZATIA

4. ZATIA

5. ZATIA

IBILBIDEEN TOPOGIDA
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BAIGORRI

13,2 km 800m 6h00 Itzulia, joan-etorriko zati 
batekin

PLR seinaleak (horiak) eta GR10 
seinaleak (gorri eta zuriak)

Baigorriko Herriko Etxeko eta Turismo Bulegoko plaza

 1. ZATIA > Antenako bidea
UTM : 634880 - 4782069
Ibilbide hau GR 10 ibilbideko parte batetik iragaten da. Joan 
D948 errepidetik, elizara buruz. Zubi modernoaren ondotik 
(handik erromatar zubia ikusten da), har lehen errepidea 
ezker. Joan eskuin saihesbidearen azpitik iragan ondoan, 
eta berriz ere eskuin 300 m urrunago. Gorago, utz errepidea 
eta joan etxea baino lehenago den ezkerreko bidetik. 200 
m egin ondoan bide horretan, xendren bidegurutzean har 
hirugarren xendra ezker, hesiaren luzeran igaten dena. 
Iratzea agertuko da eta xendra bide batera heltzen da tele-
komunikazio antena bat iragan eta laster. 

 2. ZATIA > Lehen lepoa
UTM : 634648 - 4780840
Bide horretan joan ezker, hastapenean urkiak ditu baz-
terrean. Pentzeak agertzen dira, eta igoera zinez patartsu  
bihurtzen da. Segi zuzen gune itzaltsu horretan, haritz 
ederrekin bururatzen da. Mendi ertaineko alhapideetan 
sartzean, ikus ezkerreko laugunea haritz zenbaitekin 
eta iratze frankorekin. Iganez, ikuspegia aberasten da, 
eta ikuspegi ederra bada Baigorriko herriaren gainera, Iparlako  
mendi gainera eta Izpegiko lepora. Bidea errepidera 
heltzen da guti markatua den lepoan.

 3. ZATIA > Ahartzako lepoa
UTM : 635197 - 4780249
Har eskuineko xendra (GR10 ibilbidea uzten da Oilarandoi 
tontorraren itzulia hasteko). Laster, hari-hesi bat iragan 

OilarandoiZAILA

UTM : 634880 - 4782069  Lat/Long : 43.17935/-1.34036
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ZedarriakDistantzia Desnibela Iraupena Tipologia

GPS datuak: 

Oilarandoiko kaskora eta hango 
kapera enblematikora igaiteko, 
GR10 ibilbidetik iragan behar da. 
Itzuli horretan Oilarandoiko isurki 
guziak ezagutuko dira.

INTERESGUNEAK 
 v Erromatar zubia
Izena erromatar arkitekturari doa-
kion eraikuntza estilotik datorkio. 
Zubia 1661ean eraiki zuten, eta luzaz 
Aldudeko Errobiren zeharkatzeko 
erabili zen. Har ezazu denbora lau-
zaduren higadurari so egiteko: orga 
franko iragan zen bertatik.
UTM : 634756 – 4781840

 v Iratzeak
Iratze arrunta Euskal Herri osoan 
bada, eta ustiatzen da lekua ez de-
larik malkartsuegia. Uda bukaeran 
moztua da eta idortzera utzia, eta 
hazkuntzako animalientzat inaurkin 
gisa erabilia. Lehen belar metak 
egiten ziren iratzearekin, orain belar 
zamak egiten dira.
UTM : 635004 – 4780272

 v Hesi eraikia
Animalia tropak alhapide horietan 
dabiltza. Gehienik bertako ardiak 
dira mendi horretako isurkietan 
ibiltzen: manex buru beltzak eta 
manex buru gorriak. Parasitoak 
biltzen baitituzte, hesi horretan 
tratamenduak ematen zaizkie pre-
bentzio gisa.
UTM : 635376 – 4778282

 v Oilarandoiko kaperan
Lehenik, ermita bat eraiki zuten 
XVIII. mende hastapenean, baina 
mende bat gabe erori zen. Urtero 
prozesioak egin ziren, 1942an kape-
ra berria estreinatu zen arte, baina 
aro gaiztoak andeatu zuen. Gaur 
ikus daitekeen kapera 1985ekoa da.
UTM : 635418 – 4779159

ARRETAZ IBILTZEKO LEKUAK 
- Ibilbidea 948 Departamenduko 
errepide bazterrean da hasieran eta 
bukaeran 300 metroz. Erne egon 
pasaia handiko errepide horretan
UTM : 634880 - 4782069

- Arroka pareta labur bat bada ibil-
bidetik biziki hurbil. Egon bidexkan
UTM : 635019 - 4778666

- Artzain eremua: hesiak hets,  
abereak ez beldurtu, xakurra loturik 
atxik, abere taldeetarik aski urrun 
egon

EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK 
Abiapuntuan: ostatu-jatetxea, 
komunak, ura, turismo bulegoa, 
okindegia, tartategia, farmazia
UTM : 634880 - 4782069

behar da, elektrikarik gabea, eta segi zuzen. Bidea emeki-
emeki igaten da azken zuhaitzen ondotik, eta errepide bate-
ra heltzen 1 km-ren buruan. Zeharka ezazu errepidea eta 
har eskuineko xendra. Bidexka hori errepidea baino metro 
batzuk gorago da, eta Ahartzako lepora arte doa, 1,5 km 
urrunago. Lepoa zabala da, hespil bat bada bertan eraikia, 
eta aska bat.

 4. ZATIA > Oilarandoiko kapera
UTM : 635376 - 4778282
Hemen hasten da Oilarandoi tontorrera eta hango kape-
rarako joan-etorria. Horretarako, askan, har ezker. Bide zut 
bat zuzen igaten da alhapidean gaindi kaskoraino. Geldialdiak 
egin beharko dituzu, eta aldi berean inguruetako bazter 
ederrei so egiten ahalko diezu. Ezkerrean, Hauza kaskoa 
baduzu, 1 300 m gora. Eskuin, hurbilago, Munhoa 1 000 
m baino gorago da. Kapera ikusi orduko, igoera bururatua 
da. Goza ezazu leku eder horretaz eta bista ederraz (eta 
ez ahantz ezkilaren jotzea!),  ondotik, ibilbide beretik jauts 
zaitez Ahartzako leporaino.

 5. ZATIA > GR 10era itzultzea
UTM : 635376 - 4778282
Iragan zaitez askaren eta hespilaren artetik ezkerrean ager-
tuko zaizun bidexkara heltzeko. Kabala mota desberdinak 
ikusiko dituzu: ardiak, zaldiak eta ahuntzak. Kasik 2 km-ren 
buruan, gorostiz inguratua den lepora helduko zara. Zoaz 
aski laua den ezkerreko bidexkatik, pagadi eder batetik 
doana. Bidexka betoiz estali bide bihurtzen da errepideen 
gurutzeraino. Zoaz zuzen eta egon zaitez errepidean  
250 m-tan, gero, zoaz jausten den ezkerreko bigarren  
bidexkatik. Itzulia hemen bururatzen da, ibilbide bera 
eginen duzu abiapuntura itzultzeko.
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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
- BAIGORRI
Herriko Etxeko plaza
+33(0)5 59 37 47 28

- DONAPALEU
Charles de Gaulle plaza
+33(0)5 59 65 71 78

- DONIBANE GARAZI
Charles de Gaulle plaza
+33(0)5 59 37 03 57 

PROFESIONALAK
Brebetadun profesional eta ani-
matzaile anitzek laguntzen zaituzte 
ezagutuak diren bidexketatik 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


