
Jarduerari buruzko argibideak
Aiako Harria 
Parke naturala    2015eko martxoaren 7an

 Ibilbidearen deskribapen laburra
Oiartzungo Gurutze auzotik abiatuko gara. 
Hegoaldera joko dugu, Egieder mendirantz.
Gero, zuri-horiz markatutako bidetik ekingo 
diogu igoerari. Igoeran zehar harrespil bat ikusi 
ahal izango dugu. Ibilbidearen punturik gorena 
Elurretxeko lepoa izango da. (2 ordu) 
Handik beherako bideari ekingo diogu. Basoan 
zehar jaitsiko gara ibairaino heldu arte. Gero, 
antzinako trenbide baten tuneletatik igaroko 
gara, eta ostean, ur-jauzi ikusgarri baten on-
dotik. Azkenik, pista bati jarraituz Meaka au-
zora iritsiko gara. Bertan da Ola sagardotegia. 
(4 ordu)

DATU TEKNIKOAK

Jarduera mota Oinez egiteko zeharkaldia, gailurrik 
zapaldu gabe

Helmuga Aiako Harria Parke Naturala

Kokapena Aiako Harria
Metatutako gorabe-
herak +520 m. / -650 m.

Luzera 13 km.
Jardueraren iraupena-
ren aurreikuspena 4 - 4 ordu 30 min.

Zailtasuna MIDE 
metodoaren arabera 
(1=erraza, 5=zaila)

Jarduera ERRAZA
Ingurumen-arriskuak: 1 
Orientazio-zailtasuna: 1
Ibiltzeko zailtasuna: 2 
Ahalegin fisikoa: 3



Ezagutza tekniko beharrezkoak
Parte hartzaileek mendian ibiltzen ohituta egon behar dute eta mapa 
baten laguntzaz orientatzen jakin behar dute, bidea seinaleztatuta 
egon zein ez. 
Mendizaleek bidezidorretatik ibiltzen ohituta egon behar dute. Izan 
ere, gehienbat bidezidorretatik ibiliko gara. Malda handi samarreko 
aldapak gainditu beharko ditugu.  
Zoritxarreko istripu baten aurrean, oinarrizko sendaketak egiten 
jakitea ere beharrezkoa da.

Prestakuntza fisiko beharrezkoa: Ertaina. 
Jarduera ez da gogorra, baina eskakizun (+520 /-650 metroko 
gorabeherak eta 18 km-ko luzera) eta iraunpen (4-4 1/2 h.) horre-
tara ohituta egon behar du parte hartzaileak. 

Material tekniko beharrezkoa
Parte hartzaileak urtearen garai honetarako eta jarduera honeta-
rako egokiak diren mendirako arropak eta oinetakoak eraman be-
har ditu. Horiek balizko edozein eguraldiri aurre egiteko modukoak 
izan behar dute. Beste alde batetik, parte hartzaileak egun osorako 
janaria eta edaria eraman beharko ditu.

Parte-hartzaileentzako aholkuak
 1-  Jokatu tentuz eta zentzuz; mendizaletasunak (trekkingak, skiak, eskaladak…) berez hainbat arrisku dakartza.
2-  Jaso ezinbesteko argibideak antolatutako jarduerari buruz. Gailurra Mendi Taldeko kideek zalantzak argituko 

dizkizute. 
3-  Kontuan hartu jarduerak dituen zailtasunak eta arriskuak. Izena eman aurretik, hausnartu antolatutako 

jarduerarako prestatuta ote zauden fisikoki zein teknikoki.
4-  Osasun-arazoren bat baduzu, jakinarazi Gailurra Mendiko Taldekideei eta adierazi arazorik izatekotan zein 

diren hartu beharreko neurriak (botikak, jokabidea, norekin jarri harremanetan…) 
5-  Prestatu jarduerarako behar den material teknikoa. Gailurra Mendi Taldeak zenbait material (erraketak, 

kranpoiak…) ditu alokagai.
6–  Men egin Gailurra Mendi Taldeko kide-antolatzaileen orientabide eta aholkuei, jardueraren nondik norakoak 

ezaguten dituzte-eta.
7-  Jokatu elkartasunez eta laguntasunez Gailurrako Mendi Taldeak antolatutako jarduerako parte-hartzaileekiko, 

jardueraren helburua gozatzea da-eta.

DATU PRAKTIKOAK

Izena emateko modua
Bidali e-maila gailurra.mt@gmail.com helbidera, zure izen-abizenak adieraziz; 
etorri egoitzara (Trauko 27), edo deitu 654 61 52 52 telefono-zenbakira oste-
gunean.

Elkartzeko tokia eta ordua Goizeko 7:30ean Panerako autobus-geltokian

Ibilbidea non hasi eta non 
bukatu:

Oiartzungo Gurutze auzotik hasi eta Irungo Meaka auzoan bukatzen da ibilbidea, 
bertan da Ola Sagardotegia.

Abiapuntura nola joan eta 
Bilbora nola itzuli

Alokatutako autobusean joango gara Oiartzunera eta Irungo sagardotegian batuko 
gaitu Bilbora itzultzeko.

  Ezinbestean eraman beha-
rreko materiala:

 1-  Euritik babesteko jaka (GoreTex 
edo antzerakoa)

2-  Mendirako oinetakoak (ez 
kirol-oinetako arruntak)

3-  3 beharrezkoak deritzegunak: 
betaurrekoak, txanoa eta 
eskularruak.

4-  Frontala edo esku-argia 
(linterna)

5- Botila o kantinplora
6-  Oinarrizko sendaketak egiteko 

botikina



Lekuaren oinarrizko mapa


