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Jardunbide egokien Gida. 

EREMUA 
 

SARRERA 

Eremua, Btt eta Trail gunea, ingurune naturalean dagoen kirol azpiegitura da, 

Esteribarko Udalak sustatua. Eremuak Esteribarko bidexkak probestu, seinaleztatu eta 

egokitu egiten ditu kirol jarduerak egiteko. 

Jardunbide egokien gida honek Eremua erabiltzeko eta elkarbizitzarako arauak jaso 

nahi ditu eta bertaratzen  diren erabiltzaile orori zuzendua dago. 

Gida horrek bat egiten du kontsultatzen ahal diren Eremuaren ordenantza 

arautzaileekin; Esteribarko Udalak eta Eugiko, Iragiko, Saigotseko eta Zubiriko 

Kontzejuek onartuak. Ordenantza arautzaile horiek ondoko gaiak jorratzen dituzte: 

bideetako erabilera publikoa, euren irekiera, seinaleztapena eta Eremuarekin lotura 

duten jarduera turistikoak. Era berean, Eremuako mendietan  dauden bestelako 

aprobetxamenduekiko elkarbizitza lantzen da eta ordenantzak jasotzen dituen 

artikuluek bat egin ezean, zigor-araubidea ezartzen da. 

Trail  eta mendi bizikletaren erabiltzaileei zuzendutako jardunbide egokien Gidak, 

Eremuako  gunea eta bertako bideak eta bidexkak egoki erabiltzeko alderdiak biltzen 

ditu, baita ingurunearen errespetua eta Eremuaren erabiltzaile guztiekiko elkarbizitza 

egokia ere. 

 

BIDEEETAKO ETA BIDEXKETAKO ERABILERA 

 Txirrindularien , mendizaleen, medi korrikalarien eta zaldunen ibilera Eremuako 

bide sarean eginen da, bai seinaleztatutakoak bai tracka gps-en bidez jarraitutakoak. 

Guztiak Eremuako web gune ofizialak jasoko ditu. 

Ibilbideetako norabidea errespetatu egin behar da, igotzeko zein jaisteko. Horretarako, 

gomendagarria da informazio  hori kontratatzea web gunean eta horrela erabiltzaileen 

arteko arazoak saihestuko dira. 

Eremuako bideak partekatu egiten dira eta ondoko lehentasunak finkatu dira bideetan: 

1. Mendizaleak, 2. Zaldunak, 3. Txirrindulariak. Abereei beti bidea emango zaie. 

Ibilgailu motordunek debekatua dute ibiltzea Eremuako bideetan. Pedalei laguntza 

ematen dieten ibilgailuak aldiz,  onarturik daude bide eta bidexketan. (e-bikes) 
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Debekatuta dago markatutako bideetatik ateratzea, baita bideen arteko bidezidorrak 

ere. Debekatuta dago soroak zeharkatzea, ez bada abeltzaintzarako etxola bat dagoelako  bide 

erdian. 

Debekatuta dago lurraren edozein aldaketa egitea baita  Eremuako  seinalizazioan ere ( 

eskuzko baliabideekin zein azpiegitura artifizialekin). Bi kasuetan, Eremuako kudeatzailearen 

baimena beharko da. 

Ingurunea babeste aldera, bortizki gidatzea saihestuko da. Bihurgunetan derrapeak ere 

ekidingo dira, baita era zakarrean frenatzea ere. 

Gainerako erabiltzaileekiko segurtasuna bermatzeko, abiadura egokia mantentzea 

gomendatzen da. Batez ere jaisteko bideetan eta erabiltzaile asko dauden horietan. Era 

berean, ez da gomendagarria lehia sortzen ahal duten edozein aplikazio (Ad. Estrava) 

erabiltzea, ezta aurikularrak ere kirol jardueretan. 

SEINALEZTAPENA 

Bideetako seinaleztapenak Frantziako Txirrindularitza Federazioak erabilitako sisteman dauka 

oinarria. 

IBILBIDEAK JARRAITZEKO seinalea hiruki bat eta bi zirkulu dituen piktograma da. Hirukiaren 

muturrak norabidea adierazten du, oinarrian bi zirkulu dituela. 

Piktogramaren koloreak ibilbidearen zailtasun teknikoa adierazten du. Hona hemen koloreen 

eta zailtasunen arteko korrelazioa: 

• Berdea: erraza 

• Urdina: tartekoa 

• Gorria: zaila 

• Beltza: oso zaila 

Ondoko seinaleek adierazitakoa:  

- ARRISKUA: arrisku edo berehalako arriskua bidean. Erabiltzailearen erantzukizuna da 

arrisku horren balorazioa eta horri aurre egitea.  

- ABIADURA MOTELDU: erabiltzaile asko baitabil bidean, beharrezkoa da abiadura 

moteltzea 10km/orduko gehienez. 

- ERNE! TXIRRINDULARIAK: jakinarazi nahi die gainerako erabiltzaileei txirrindulariak 

dabiltzala, normalean bidexka batetik jaitsiz. 

- TXIRRINDULARIAK DEBEKATURIK: adierazitako bidean txirrindulariek debekatua dute 

ibiltzea. 

Debekatuta dago seinaleak kentzea ala aldatzea. Seinaleak jartzeko Eremuako 

kudeatzailearen berariazko baimena behar da. 
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INGURUMENARI BEGIRUNEA 

Eremua aldaketak jasan ditzakeen ingurune natural batean dago eta bertan, babes 

berezia behar duten espezie basatiak bizi dira. Hori dela eta:  

Debekatuta dago edozein hondakin organiko ala inorganikoa Eremuaren barnean. 

• Basoko animaliak bakean utzi 

• Ez hartu ez lorerik ezta fruiturik ere 

• Txakurrak loturik eraman 

• Zauritutako animaliaren bat aurkituz gero, Basozaintzari jakinarazi (948 18 47 

15/686 502 927) 

 

ELKARBIZITZA GAINERAKO ERABILTZAILEEKIN 

Eremuak lekua partekatzen du ondoko aprobetxamenduekin eta mendiaren 

erabiltzaileekiko elkarbizitza errespetatu egin behar da, bereziki abeltzaintza eta 

ehizarekin. 

• Herri larreak eta abeltzaintza: derrigorrezkoa da bideak topatzen dituzun 

abeltzaintzako ate guztiak ixtea. Abereak bakean utzi,  segurtasun-tartea mantendu 

eta igarotzeko lehentasuna errespetatu. 

• Ehiza: ehiza jardueren seinalizazioa errespetatzea  derrigorrezkoa da. 

• Eremuan dauden bestelako aprobetxamenduak: zizak eta onddoak, harrobiak eta 

meategiak, egurra, herri larreetako laborantza, bideak eta pista publikoak. 

 

Eremuako bideek hainbat herri eta errepide zeharkatzen dituzte: herrietan barna 

igarotzean abiadura moteldu, errepideetako zirkulazio kodigoa errespetatu, bertako 

herritarrekin begirunezko jarrera izan. 

Jabetza pribatuak eta jabeak errespetatu. 

 

ARDURA ETA SEGURTASUNA 

Komenigarria da bideetan gertatzen ahal diren edozein motatako gertaerak Eremuaren 

entitate kudeatzaileari jakinaraztea. (info@eremua.com) 

Mendi bizikletak eta Trail-ak istripuak izateko arriskua duten jarduerak dira. Hori dela 

eta, gomendagarria da asegurua ala federazioaren baimena izatea. Istripua izatekoatan  112ra 

deitu. 

Eremua ez da mota hauetako jarduerek duten arriskuaren erantzule, hala nola, 

erorketak, jaitsiera arriskutsuak egitea, orientazio akatsak , bestelako jarduerekin espazio 

komunak gaizki erabiltzea… 

Era berean, ez da bideak gaizki erabiltzearen erantzule izanen, ezta erabiltzaileek 

arduragabekeriaz jokatuz gero ere. 
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Bideari ekin baino lehen, eguraldiaren baldintzak kontuan hartu behar dira, baita 

Eremuak web gunearen edo app-ren edo sare sozialen bidez egindako gomendioak eta 

murrizketak. 

Bidearen ezaugarriak eta zailtasunak aukeratzeko orduan, jarduerari aurre egiteko, 

erabiltzaile bakoitzak gaitasun fisikoak eta teknikoak baloratu beharko ditu. 

Derrigorrezkoa da kaskoa erabiltzea eta gomendatzen da mendi bizikletarendako 

babesak erabiltzea ( belaunetan, ukondoetan…),  baita mendian Korrika egiteko segurtasun 

material egokia ere. 

Eremuan gerta daitezkeen nahigabeko aldaketak ala jokaera bandalikoak aintzat 

hartuz, GPS erabiltzea gomendatzen da, baita markatutako bideetan ere. 

Gomendatzen da ura, janaria, aldatzeko eta berotzeko materiala eramatea eta bideari 

ekitea kanpoko laguntzarik behar izan gabe. 

Ibilbidea bakarrik egitekotan, gomendagarria da lagunen bati edo sendiari bidearen 

berri ematea. 

 

 

 

 

 


