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IBILBIDEEN TOPOGIDA

ALTZÜRÜKÜ

10,5 km 540 m 5h30 itzulia PR seinale horiak

Ahüzkirat joateko, Xiberotik pasatuz, Altzürükütik edo Altzaitik gaindi edo  Donibane-Garazitik pasatuz 
Mendibetik gaindi. Aparka zaitez, Ibarbürüko lepoan den ostatuko peko aldean.

 1. ZATIA > Ibarbürüako lepoa
UTM : 661530 - 4773255
“Fontaine d'Ahüzki” (“Ahüzkiko üthürria”) seinalea atze-
man. Ostaturantz joan eta iturria doan bihurgunedun 
bidea segitu. Sasoiaren arabera, bide bazterrean orkis  
desberdinak (orkidea mota bat) atzeman lirateke. Bihur-
gune batzuen ondotik, ezkerreko bidexka hartu. Iturritik  
pasatzean urontziak bete, ibilaldiko ur iturri bakar-
ra baita. Pixka bat jaitsi eta urasken bazterretik pasatu.  
Bidexka mendi-maxelatik doa eta harrizko pasarte batzuen  
ondotik, ganga zabal baten gainean ateratzen da. Kasu, 
aroa lainotsu delarik, larre gunean bidexka markaturik ez  
baita eta erliebe eskasak lokalizatzea trabatzen baitu. 
Ahalik eta gehien pago basotxorantz pixka bat jaisten den  
mendi gainean egonez, markatuak diren paldoak segi-
tu. Arbolen eskuinetik pasatu eta egiazki jaitsi. Xendra 
hobeki markatua da orain. Pistaraino paldoak jarraiki.  
Eskuinera joan eta hurbil den Lexarregibelako olaraino 
segitu. Pista bukatzen da. 

 2. ZATIA > Lexarregibelako ola
UTM : 660112 - 4774286
Ola eta jezte gelaren artetik pasa, oihan sartzeraino  
segitzen dugun mendiarte belartsu baterantz joan.  
Hortik harat, ingurumena aldatzen da: oihan azpian,  
lapiaz gune batean aitzinatzen gara. Georges Viers  
geografoak deitzen zuen “lapiaz infernu”-ko bidea  

AhüzkiZAILA

 UTM : 661530 - 4773255 Lat/Long : 43.09480 /- 1.01522

ZedarriakDistantzia Desnibela Iraupena Tipologia

GPS datuak: 

Bere iturri famatuari esker  
ezaguna den Ahüzki, Xiberoko  
artzaingo gune garrantzitsu 
bat da. Ibilaldi eder honek alde 
desberdinetako ingurune berezi 
bat ezagutaraziko dizu. Arbailetako 
mendigune karstikoa da, mendi 
ertain leundu bat. Dena atzeman 
dezakezu: bitxikeri geologiko 
espantagarridun ondare naturalak, 
fauna eta flora aberatsa, baina ere 
larre eta udan saldo anitz direlako, 
gizona eta ingurunearen arteko 
harreman hurbila. Ibilbidea, ola 
desberdinen ondoan pasatzen da, 
eta Euskal Herriko mendiaren  
gainean bista harrigarriak  
eskaintzen ditu. 

INTERES GUNEA 
 v Ahüzki eta bere iturri 
famatua
XIX. mende bukaeran eta  
XX. mende hastapenean, Ahüzkin 
hiru artamendu hotel baziren. Auto 
biderik ez baitzen, kuristak mando 
bizkarrez igotzen ziren. Gaur egun, 
ostatu bat gelditzen da, herrialdean 
famatua, maiatzetik irailera irekia 
dena. 
UTM : 661530 - 4773255

ARRETAZ IBILTZEKO LEKUAK
- Ibilaldia lainotsu delarik ez dizugu 
aholkatzen. Ikusmena trabatua 
bada, ibilbideko parte batzuetan 
orientatzea zaila da 

- Iturri heinean ur iturri bakarra da. 

- Mendiko zapata onekin ibili behar 
da. Oihaneko lapiazetan den jaitsiera 
lerrakorra eta beraz aro hezea dela-
rik arriskutsua ere izan daiteke

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

- Ibilbide hau ez da gomendatua
uso ehizaren garaian, 10/01etik
11/15era

EKIPAMENDUAK 
ETA ZERBITZUAK
- Ibarbürüa lepoko orientazio 
mahaia
UTM : 661574 - 4773251

- Ahüzkiko ostatua, irekia  
maiatzetik irailera

- Artzainen besta: urtero iragaten 
da, agorrilaren 15aren ondoko  
igandean. Mendi horietako  
artzainek elkarri botatzen zizkioten 
desafioetatik sorturiko joko zinez 
zaharretan aritzen dira (lasterketak, 
jaurtiketak, saltoak…)

errazteko gure arbasoek harriztatutako edo harrian zulatua 
den bidexkan segitu. Lepo txiki bat iragan eta bihurgunez 
jaitsi. Bidexkak oihan pista bat zeharkatzen du eta, bihur-
gune batzuen ondotik, goi-ordoki baten gainera iristen da:  
Elzarreko poljea. 

 3. ZATIA > Eltzarreko Poljea
UTM : 660287 - 4775927
Ezkerreko bidea hartu. Oihanera sartu aitzin, goi-ordoki 
bazterretik pasatu. Elzarretik 2.5km-tan den Istaurdi olaraino 
igo. Lexarregibelera doan ezkerreko pista ez hartu. Arroila 
heineko bihurgune gaiztoraino xuxen segitu. 

 4. ZATIA > Istaurdiko arroila
UTM : 660113 - 4773612
Bidea utzi eta arroilaren ezkerraldeko bidetik iragan. 
D417tik hurbil, Inharpuko lepoa fite lortzen dugu. Bidea 
ez hartu eta markatuak diren paldoak segituz, ehun bat 
metroz ezkerrera igo. Ostatu alde gaineko bihurgunera 
arte bidea gainetik so egiten duen bidexka segitu eta bide 
txikitik aparkalekura iritsi. 



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
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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


