ERRAZA
Distantzia
5,3 km

GAMERE-ZIHIGA

INTERES GUNEA
 Maide Korralea : ikerketak
v

Otsibarremeheka
Desnibela
320 m

Iraupena
2h30

Tipologia
Itzulia

oraindik eramanak dira. Garai

zaharretako defentsa elementuak,
harri idorreko harresi baten
hondarrak dira. Aztarna xume
horiek frogatzen dute gune
horretan, bi mende horietan herri
edo kanpaldi iraunkor bat bazela.

Zedarriak
PR seinale horiak

Gamerera joan. Eliza aitzinetik pasa eta ondoko bidegurutzean, eskuinean den 2. bidea hartu (Otsibarremeheka lepoa). Hau bihurgunen bidez goiti doa. Autoa, herritik 1.6km-tara, Artekatea gurutzetik hurbil utzi.
GPS datuak: UTM : 669155 - 4775602 Lat/Long : 43.11423/0.92086

originaltasun Interesgarria
eskaintzen du: Arbailetako
mendigune karstikoko ateak
irekitzen dizkigu. Geologiak,
ingurumenari itxura berezi
bat ematen dio, aldi berean
sekretuzkoa eta originala, kultura
alde batekin, bere iturriak protohistorian hartzen baititu. Oihan txiki
bat zeharkatu eta, lehen malda
zabalek “Ibar Esküin”, Altzai,
Lakarri, eta Xiberoko baita
Biarnoko gaineko mendiguneen
gainean bista atsegina eskaintzen
dute. Lurraren izaerak jadanik
kareharri lurrazalari buruz
informazioak ematen dizkigu, eta
lurmuturretara iristean, “Maide
Korralea” harri metek Xiberoko
historia zaharra erakusten digute.
Beherago, harpe txiki batek,
herriko lehen bizizaleen babesa
segurtatzen zuen. Otsibarremehekako lepoa lepoa eta gero,
jaitsieran, zurezko teilekin,
oholezko teilatua duen borda
zaharra miretsi. Beherago, haritz
gotor zaharrak gazteago diren
arbola lurrunekin nahasten dira.

EKIPAMENDUAK
ETA ZERBITZUAK
- Piknikatzeko mahaia
Otsibarremehekako lepoan
- Xehetasunak laminei buruz,
Atharratzeko euskal mitologiakoa
interpretazio gunean

1 . ZATIA > Artekateako gurutzea
UTM : 669155 - 4775602
Ezkerrean, pista harritsua hartu. Hesi bat pasatu.
Goi-ordokian, pistek elkar gurutzatzen dute baina borda
bakarrerantz joan.
2 . ZATIA > Bidegurutzea
UTM : 669132 - 4775404
Ezkerreko bidea hartu eta bihitegi aitzinetik pasa. Hau,
basotxoetan goiti doa. Laster, hondamen baten ondoan
pasatu. Batzuetan, agerian edo arbola batzuen azpian,
bidexka bakarra segitu. Bidean, ezkerrera joan. Hau,
harrizko hiru aska ttipiz osatua den uraska baten aitzinetik
pasako da. Bidea, pixka bat goiti doa, 200m-z berriz jaitsi
aitzin.

bidexkatik metro batzuetara, harpe txiki bat aurki daiteke.
Begi kolpe bat eman daiteke.

3 . ZATIA > Bidexka
UTM : 668657 - 4774344
Eskuinean den bidexka hartu. Hau, erliebe bereziko ingurumen honetan, agerian sigi-saga gorantz doa, batzuetan
bortizki. Jaitsi aitzin, protohistoriako harresi zahar bateko harri pila batekin “Maide Korreala” lurmutur politetik
pasa. Malda ezti batean, bidexkak beste bat gurutzatzen
duelarik, arbola azpian ezkerrerantz joan. Laster, eta

4 . ZATIA > Otsibarremehekako lepoa
UTM : 668080 - 4774499
Bidearen aldepean, eskuin, jaisten den bidexka segidan
hartu. Hau oihanean sartuko da eta bide zahar bat hartuko
du. Larre batean den oholezko teilatua duen borda baten
ondoan pasako da. Bidea baso eta bista zabalean bastatuko da. Hesi bat pasa eta bidea lehen bidegurutzera arte
segitu, baita aparkalekura arte ere.

© Robert Larrandaburu

Opasatzen
tsibarremeheka lepotik
den ibilaldi honek,

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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VTT
BIDEXKA

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.

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

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.

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.

Zure hondakinen kudeaketa
Zure ibilaldietan, hondakinak zure bizkar-zakuan atxiki
itzazu. Etxerat heltzerakoan, hondakinak bereiz itzazu eta
bigarren bizi bat ukan dezakete!
C O M M U N AU T É
D ’AG G LO M É R AT I O N
HIRIGUNE
E L K A R G OA

