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IBILBIDEEN TOPOGIDA
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LEKORNE

3,6 km 120 m 1h15 Itzulia PR ibilbide osoan

Hazparnetik, Donapaleu eta Donibane Garaziko norabidea segitu (D22). 4 km urrunago, errepidea 
Lekuineko bazterretik doa; Donapaleuko errepidea ezker utzi eta zuzen segitu Lekorne eta Heleta aldera 
(D22). 2 km urrunago, Gerezietako elizarantz eskuin hartu (seinalatua). Herrixka bihotzeraino igo eta, 
karrika hertsietatik, eliza ondoko aparkaleku ttipira heldu.

 1. ZATIA > Gerezietako elizatik Arhanera
UTM : 639564 - 4801348
Karriketan zehar, Gerezietako elizatik jaitsi (226 m) 
elektrika gune eta ur-bilketa baten artean kokatutako 
bidegurutzeraino. Orduan, eskuineko karrika hartu 150 
m-tan eta, gurutze itxurako bidegurutzean, ezkerreko 
karrika segitu 100 m-tan. Harriagako harrizko gurutzean, 
errepidea utzi, ezkerreko bide belartsua hartzeko, etxe 
baten bazterrean. Laster, bidea oihanpean sartzen da 
eta ibarrera jaisten hasten da (zure gibeletik atexka hetsi).  
Gaztainondo lodi batzuen azpitik ibili, pentze hesitu 
baten bazterretik, eta oihanera jaitsi bi bihurgune zabal 
segituz (eskuinetik datorren bideari kasurik ez egin).

 2. ZATIA > Arhan ibarra
UTM : 638459 - 4801338
Ibarrean zarelarik, bidea Arhan errekatik hurbil-hurbil 
iragaten da eta Y itxurako bidegurutzera heltzen (110 m): 
orduan, igotzen den ezkerreko bidea hautatu. Bihurgune 
bat marrazten du eta beste bidegurutze batera heltzen 
da: aldi honetan, eskuineko bidea hautatu, errekatik 
ahal bezain hurbil egoteko. Haritz zaharreko bidexkatik 
iragan ondotik, berriz ere gora joan. Puntu gora batean,  
ezkerretik datorren bidexka ttipi bati kasurik ez egin, eta 
zuzen jaitsi, bi haritzen artetik. Pentze baten gainean,  
xeila baten gainetik iragan zaitezke zurubi bati esker; 
zuzen segitu bide nagusian.

MarkigarroERRAZA

UTM : 639564 - 4801348  Lat/Long : 43.35201/-1.27788

ZedarriakDistantzia Desnibela Iraupena Tipologia

GPS datuak : 

Gerezietako elizako lur muinotik, 
gaur egun Lekorneko herria den 
lurralde honetako Garro jaun  
zaharrek ukan zezaketen aura 
berehala sumatzen dugu. Ibarraren 
erdian hupaturik, Baigura mendiaren 
parean, jauregiak aldi berean  
agintea eta babesa iradokitzen 
ditu, nahiz eta laborantzari eta  
baratzegintzari buruz itzulia den 
gaur egun. Patarrean kokatu-
tako herrixka horretatik, ibilaldi 
freskagarri baten egitera joanen 
zara udako egun beroetan. Oihan 
batean jaitsi arau, non haritz eta 
gaztainondo batzuek hamarraldi 
zoriontsuak daramatzaten,  
Arhan errekaren freskotasunak 
urratsez urrats harrapatuko zaitu 
eta atseden hartzera gomitatuko. 
Frantsesez “la Joyeuse” deitzen 
zaio, hots, alaia: turrustatxo 
kantagarrietan isurtzen delako edo 
bere oihanak txori ugari aterpetzen 
dituelako? Azalpen hobeago bat 
aurkituko dukezu?

INTERESGUNEAK 
 v Gerezietako eliza (0 km)
Behiala, Gerezieta herri beregaina 
zen, berantago Lekorne herriari 
eratxikia izana. Elizaren ataritik  
(XV. mendekoa), mendixka baten 
kaskoan hupaturik, ikuspegi 
zoragarria agertzen zaigu Garro 
jauregira eta Arhan ibarrera.  
Elizaren paretaren luzeran diren 
hilarri ederrei ere so egin.
UTM : 639564 - 48001348

 v Ur-zozoa (1,4 km)
Emeki, errekara hurbil zaitez eta, 
beharbada, ur-zozo bat ikusteko 
aukera ukanen duzu, erreka bizien 
menean bizi den txori ttipia. Burua 
gaztaina-gorri kolorekoa, bizkarra 
gris arbel kolorekoa, eta batez ere, 
bularra zuri-zuria, bere berezita-
suna urera zuzen-zuzen jaistea da 
janaria aurkitzeko (intsektu-larbak) 
eta hegaldi bizi batean ur azalera 
eskapatzea.

 v Garro jauregirako ikuspegia 
(2,8 km)
Garroko jauregia mende askotan 
egon zen jaun batzuen jabegoan, 
ibarraren eta gaur egungo Gerezie-
ta eta Lekorneko auzoen nagusiak 
zirenak. 1923an azken baroia desa-
gertu ondotik, jauregia Baionako 
hiriari ondoriotasunez utzia izan 
zitzaion, eta berantago, Lekorneko 
herriari (1995ean).
UTM : 639099 - 4800783

ARRETAZ IBILTZEKO LEKUAK 
Ehiza garaian saihestekoa

EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZUAK 
3 km-tara (ibilbidetik kanpo)
Lekorne, Lekorneko auzoa, bi 
jatetxe herriko plazan
UTM : 637922 - 4800007

 3. ZATIA > Gerezietara itzultzea
UTM : 638904 - 4800755
Bigarren xeila bat pasa ondotik (berriz hestekoa), Etxetoa 
ederraren ondoko errepidera iritsi (atalburu zizelkatua). 
Mundruna berriz igo ezkerraldera Gerezietara itzultzeko. 
Etxalde baten ondotik, bide batek hartzen du errepidearen 
segida. Gainaldean, azkenean, mundrunezko zati batek 
elektrizitate gunea eta ur-bilketa arteko bidegurutzeraino 
eramaten zaitu. Karriketatik azken indar bat elizaraino 
igotzeko.
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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


