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EL parque nacional de La Vanoise se 
fundó el año 1963 con el fin  básico 
de proteger la fauna autóctona de 
esta zona de los Alpes, en especial 

el íb ic e  o b o u q u e tin  (C a p ra  ib e x )  y la 
gam uza (R u p ic a p ra  ru p ic a p ra ) .  O cupa 
53000 hectáreas de parajes montañosos en 
el departamento francés de Saboya y tiene 
continuidad al otro lado de la frontera con el 
parque nacional ita liano de Gran Paradlso. 
M ike l A r r iz a b a la g a  nos d e s c rib e  en el 
artícu lo un interesante recorrido c ircu la r en 
seis Jornadas de caminata por los parajes

£
A Vanoiseko Parke Nazlonala, 
mendi garai, haran malkartsu 
eta glaziar bikainez jantzitako  
ingurune ederra da. Paradisu 
natural hau Saboiako 

eskualdeko Tarentaise eta Mauñenneko 
haranen artean hedatzen da eta bertan 
dauden bost erreserba natural eta 28 
herrik, marmota, basahuntz alpetar eta 
sarrioen bizilekua den parkeko bihotza 
babesten dute. Paisaia ikusgarriak 
marrazten diren lurralde honetako 
basa-fauna babesteko -bereziki 
basahuntz eta sarrio alpetarrak- 
1963an Parke Natural izendatu zuten, 
Frantziako lehena eta Europako 
mendebaldeko handiena. 3000 metroko 
garaiera duten mendien magaletan 
zehar ehundik gora laku eta hogei 
glaziar baino gehiago barreiatzen dirá. 
Paisaia harmoniatsua, poema mutua.



etapa:

“ N ik ikusten duI paisajea.
Zuk ikusten duzun paisaje bera. 
Baina guk ez dugu ikusten 
modu berberean, batera ikusten 
dugun paisaje berbera."

BITORIANO GANDIAGA 
“IZADIM INEZ”

más e levados de esta  zona a lp in a . Las 
m on tañas, los g la c ia re s  y la fauna que 
podremos adm irar a lo largo de la marcha, 
harán que este plan semanal en apariencia 
s e n c illo , se nos haga in o lv id a b le  y nos 
s u g ie ra  o tra s  s in g la d u ra s  fu tu ra s .  El 
re c o r r id o  a c c e s ib le  a lo d o  s e n d e r is la  
h a b ituado  a ca m in a r en m ontaña, v iene 
com p le m e n tad o  con a lgunas ca m ina ta s  
“ e x t ra s ” pa ra  q u ie n es  a l f in a l de l día 
quieran com plem entar los reco rridos  con 
v a r ia s  a sce n s io n e s  de g ra n  in te ré s  
montañero.

Blanc  m endiaren s ilueta u rru tian  bilatzeko asmoz. Bidera itzuli 
eta beherantz egin dugu.Tarteka e lurra zapalduz kanposantu 
itxu ra  duen eairnez osatutako zelai batera heldu gara. Leku 
b itx ia . Gertu ikusi dugu aterpea eta gogotsu  ekin d iogu  azken 
m etroak betetzeari. Péclet-Polset aterpean lekua hartu eta 
kanpoko m ahai batean bazkaldu dugu. Gertu, Pointe de 
l'E che lleko ga ilu rre ria  eta berta tik  esekitzen den Masse  
glaziarra.

A tsedena hartu ostean, m o tx ilak  aterpean utzi eta gertu 
dagoen Blanc  lakura ja its i gara. Z irku bika ina osatzen duten 
m endi hauen artean ezkutatzen den G ebroulaz  g laziarraren bila 
ab iatu gara m aldan gora. S ou freko lepora irits i aurre tik  
basahuntz a lpetar bat oso ge rtu tik  ikusteko parada izan dugu. 
Ikuskizun paregabea. Lepora igotzean, Péclet eta Polset 
ga ilu rre ta tik  hedatzen den G ebroulaz  g laziar ikusgarriaz gozatu 
ahal izan dugu, baita Roe du S oufre  m end i b itxiaz. A terpera 
itzultzeko tenorea.

G ehigarria : Péclet-Polset aterpea - Soufre lepoa - Péclet- 
Polset aterpea
Desnibela: 484 m. Denbora: 2 o rdu  30'

La Greboulaz 
g laziarra  A iguille  
de Polsetetik 
zintzilik

Egunsentiaren lehen arg iak A ig u ille  Doraneko  ton to rrean  
islatzen hasi o rduko , O rgéreko aterpea utzi eta m aldan gora 
abiatu gara. Behe la inoak ¡barra hartu du eta is iltasuna da 
nagusi ilaran ja rritako  m end ilagunen  artean. S ig i-sagan igo 
dugu a ldaparen lehen zatia eta izerdi tan tak kopeta tik  
irristatzen hasterako eguzkiaren izpiek lam o mehea zulatu eta 
m end i m agale tako loreek d is tira  berezia hartu dute. 
Zeharka ld ia ren  azken egunean igoko  dugun M asse  ko lepoa 
eta Rateau d 'A usso iseko  ga ilu rra  behatzeko ge ld ia ld i tx ik i bat 
eg in dugu. M alda leundu da eta Tete N oireko  m endiaren 
m agalean m arrazten den xendan zehar ja rra itu  dugu tarteka 
m arm oten  tx is tu  ozenak entzuten d itugu la rik . B igarren M undu 
Gerrako obusen zatiak han hem en barre ia tu rik . Eskuin aldean 
Lac de la Partie  utzi eta aurrez aurre dugun Chaviére  
leporantz igotzen hasi gara. Lepora iris tean , zin tzurra freskatu 
eta m etro  batzuk gorago  dagoen m u ino  batera igo gara M o n t

Porte de l'Orgére aterpea (1938 m) - 
Péclet-Polset aterpea (2475 m)
Desnibela: 858 m (igo) 321 m (ja itsi) 
Denbora: 4 ordu



2.
etapa:

Peche mendilerroaren 
magaletan zehar

Péclet-Polset aterpea (2475 m ) - 
La V alette  aterpea (2590 m )
Desnibela: 884 m (igo) 769 m (jaitsi) 
Denbora: 5 o rdu  30'

Egura ld i ona lagun ,m artxan  ja rrl gara aterpearen on d o tik  
ateratzen den pistan barrena ¡bar a ldera ja its iz . Roe de la Peche 
a te rpe tik  gertu  dauden m endi m agal p ikoetan bazkatzen 
dauden behlek A lpeetako postal po lita  osatzen duten b itartean, 
b idé bazterretan dauden ham alka lore eta landarek gure 
ib ila ld ia  edertzen dute. A terpearen eskuin a ldetik  C halet de 
N ants  a ldera doan bidea hartu beharrean, Ie s  P rioux  e txa ldera 
ja its i gara. Selnale nabarm en batek érakutsi d igu La Valettera 
igotzeko ja rra itu  beharreko bidea. A te rpera  jakiak garraiatzen 
d ituzten bi m andok aurrera tu  gaituzte eta m alda gogortzen 
doan neurrian , ta ldea sakabanatzen hasi da. Bidé m aldatsuaren 
bazterrak garbitzen ari d iren lang ileak agurtu  ostean, C halet de 
Nantsera  he ldu gara.Taldea be rrlro  e lkartu  eta gogotsu  abiatu 
gara gorantz. A terpera  ir its i aurre tik  ta la ia  paregabe honek 
eskaintzen d igun  ikuspegi ederraz gozatzeko aukera izan dugu. 
Aurrez aurre, Roe de la Pechetik  P etit M o n t Blancera hedatzen 
den ga ilu rre rla  eta behean, berriz, D oron  de C haviere  errekak 
zeharkatzen duen iba r estu eta berdea. Laster heldu gara La 
Valetteko aterpea osatzen duten egurrezko h iru etxetxoen 
ondora. A rropak ikuzi, ta ldeari argazkiak atera eta egurrezko 
m ahaiaren bue ltan bazkaltzen dugun b itartean arratsa lderako 
plana egin dugu.

A terpean lekua hartu eta gero, ta ldek ide  batzuk itzu li tx ik i bat 
egitea erabaki dugu. Gertu dugun Pie de la V ieille Fem m era igo 
gara, segidan la Valette lakura ino  ja its iz. Bidé jak in ik  gabe, 
be lard ian zehar Roe du Tam bourrera  igotzen hasi gara. Gain 
aldera ir its i aurre tik  e lurre tako loreak (E delw eiss ) ikusi d itugu  
han hem en ba rre ia tu rik .T on to rre tik  Pra lognan-la-V anoise  herria 
gure  m endean, eskiatzeko pistak, basoak, zelaiak... A lpeetako 
leku asko bezala ingu rune  po lita , erakargarria . Hurrengo 
egunean beteko dugun ib ilb idea ren  zati bat aztertu ondoren , 
aterpera itzultzeko xenda hartu dugu. Bidean, m arm ota  jo las ti 
batzuekin egin dugu topo.

G ehigarria: La Valette aterpea - Pie de la V ie ille  Femme -
La Valette lakua - Roe d uT am bou r - La Valette
aterpea
Desnibela: 400 m. Denbora: 2 o rdu  30'

3
■ Taldea La Valette 
aterpean atsedena 
hartzen

etapa:

La V a le tte  aterpea (2590 m ) - 
Col de la V anoise aterpea (2527 m)

Desnibela: 1117m (igo) 1180 m (ja itsi) 
D enbora: 5 ordu

Hotza esnatu da eguna eta behe la inoak ingurua  esta li du. 
G osaldu, m otx ilak  b izkarreratu eta gogotsu  abiatu gara m aldan 
behera. Roe d u T a m b ou r  m endia  ingu ra tu  eta Petit M arche t 
m endiaren ezker a ldetik  Pas de  /'Añera heldu gara. 
B idegurutzean ezkerretik ja is ten hasi gara, baina berehala 
bidea leundu eta Pra lognan-la-Vanoise  herria inguratzen duen 
paisalaz gozatuz aurrera egin dugu. Kate batzuen laguntzaz 
paso de lika tu  batzuk ga ind itu  ondoren , Gran M arche t z irkuaren 
sarreran atseden tx ik i bat hartu dugu. Basahuntz a lpe tar eta 
sarrioz osatutako ta lde  bat gertu dago. Zerua saretzen hasi da 
eta eguzkiaren izpiek zirkuaren bazterrak koloreztatzen hasi 
d irá. A b ia tu  orduko , zirkuaren ho rm eta tik  jausten  d iren  ur-jauz¡ 
ikusgarrien ikuspegia lagun izan dugu geroz eta p ikoagoa den 
aldapa igotzeko. G rand M archet lepora iris tean indarrak 
berreskuratzeko g e ld ia ld i bat egin dugu atzean utzi dugun 
z irkuari so eginez. Ibarrez a ldatu eta Petite  eta G rande A ig u ille  
de l'A rce lin g o  orratzen azpitik zabaltzen den bidé hau ts itik  egin 
dugu behera kontu handiz. Selehun m etroko  a ltuera  galdu



4
 Col de la Vanoise aterpea (2527 m ) -

g  A rp on t aterpea (2310 m )

Desnibela: 295 m (igo) 512 m (ja itsi) 
Denbora: 4 ordu 30'

etapa:

ostean, herrira  zuzentzen den xenda utzi eta 
esku inetik  ateratzen denari he ldu d iogu. 
Errekaren on d o tik  doan b idé erosoa ja rra ituz  
eguzkiaren izpiek d is tira  berezia em aten d io ten 
A rce lin  glaziarra ikusi ahal izan dugu. Lehorra 
dagoen A ssie ttes  lakua zeharkatu eta gero, 
gertu ikusi dugu La G rande Casse m enditzarra 
eta honen g laziar ikusgarrien m endean dagoen 
Col de la Vanoiseko  aterpe zaharra. G aragardo 
freskoa lehenbizi eta ondoren  m o tx ila tik  
ateratako janaria  hartu dugu. Batzuk du txatu  eta 
atsedena hartzen duten b itartean, lau kidek 
glaziarretara gerturatzea erabaki dugu.

E torritako b ide tik  atzera egin eta berehala 
m aldan gora ja rri gara Róchase g laziar aldera. 
Bidea nahikoa nabarm ena da eta erraz egin 
dugu gora. Laku tx ik i baten ondora iris tean, 
X ab ie r eta b iok aurrera egitea erabaki dugu 
e lurre tan bidea irekiz. H iru m ilako kotan dagoen 
lepo tx ik i batera iris tean Roche Ferrari 
glaziartzarra agertu zaigu. A  ze ikuskizuna! Harri 
tartean eseri eta itsaso zuri zabalari begira 
geratu gatzaizkio, b iak m utu . Haize hotzak 
m ugiarazi ga itu  eta e to rritako  b ide tik  itzu li gara 
aterpera.

G ehigarria : Col de la Vanoise aterpea -
Réchasse glaziarra - Roche Ferran 
glaziarra - Col de la Vanoise 
aterpea
Desnibela: 517 m. Denbora: 2 
ordu  30'

Gaur egura ld iak ez du a itzakiarik, iragarpenak guztiz 
bete dirá eta eguzkia da nagusi zeru urd inean. Gogotsu 
abiatu gara Rond  eta Col de la Vanoise lakuen ondo tik  
marrazten den b idé zabala ja rra ifuz. Ibarraren bukaeran 
erreka zeharkatu dugu, ezkerrera La Leisse  harana utziz. 
Xenda erosoak B igarren M undu Gerran e rab ilitako  
bunker handi baten ondora eram an gaitu . G eld ia ld i tx ik i 
bat egin eta gero, GR 5eko [GR de Pays d u T o u r de 
Haute M aurienne) b ide-seinaleek erakutsi d igu te  
ja rra itu  beharreko bidea. La Rocheure  ¡bar luze eta 
ederraren ¡kuspegi zabala lagun dugu la rik  aldapa tx ik i 
bati ekin d iogu . Gora iris tean , b idé bazterrean eseri eta 
D om e de Chasseforet m endiaren m aga le ta tik  hedatzen 
den g laziar b ika inari so geratu gara. Berehala ja rri gara 
m artxan eta m aldan behera m etro  batzuk bete orduko, 
Loziéres  lakuen ondora ja its i gara. Egura ld ia  lagun 
atseden luzea egitea erabaki dugu, botak kendu, uretan 
freskatu , belarretan etzan, ige le i argazkiak a tera... 
aukeran! Indarrak berreskuratzean b idera itzu li eta 
glaziarren urtza ld iek sortu tako  erreken ga ine tik  pasa 
ondoren  aurrera egin dugu. A rp o n t  aterpera ja is ten 
hasi au rre tik  sarrio  bat (R upicapra rup icapra) atera 
zaigu bidera. A terpean lekua hartu eta kanpoan dagoen 
egurrezko m ahaiaren bue ltan bazkaldu dugu. M arm ota 
fa m ilia  batzuk bizi d irá aterpearen ingu ruan , eta 
horie tako batzuk m endizaleengana gerturatzen dirá 
jana ri bila. M arm otakum e lo tsagabe bat m etro  batera 
hu rb ildu , eskain itako gaileta hatzaparretan hartu eta 
belarretan eserita ja teari ekin d io  guk argazkiak 
ateratzen d izk iogun b itartean. Egun bika ina eta paraje 
ederrak!

Arratsa ldez ta ldekide  geh ienak ez d irá  an im atu  eta azkenean 
bakarrik X ab ie r eta b iok A rp o n t  lakurantz igotzea erabaki dugu. 
M alda p ikoari aurre egin eta berehala ir its i gara harkaitz artera. 
Bidea nabarm ena da eta erraz heldu gara A rp o n t  g laziar eta 
lakuaren ondora . Harkaitz batean eserita denbora apur bat 
pasa eta gero, e to rritako  b ide tik  itzu li gara aterpera.

G ehigarria : A rp o n t aterpea - A rp o n t lakua eta glaziarra - 
A rp o n t aterpea
Desnibela: 360 m. Denbora: 1 ordu 30'

i Taldea ilaran Dome 
de Chasseforet mendia 
(3586 m) eta g laziarra j 
aurrean dituelarik



c
■  A rp on t aterpea (2310 m ) -

g  Plan Sec aterpea (2316 m )
Desnibela: 1212 m (igo) 1206 m (ja itsi) 
Denbora: 5 ordu  30'

etapa:

■

Egurald i go ibe la  dugu gaur, bezperako egunak izan zituen 
d is tira  eta arg itasuna erabat ¡tzali eta desagertu dirá. GR 5 
ib ilb idea  ja rra ituz , Haute M au rienne ko eskualdeko lurren 
ga ine tik  hedatzen den bidea hartu dugu. M aldan behera ja rri, 
A rp o n t  laku eta g laziarre tik inda r handiz ja is ten  den ur- 
korrontea ¡garó eta St-Lauren t kaperaren ondora irits i 
garenerako euri tan tak areagotzen hasi d irá. Kapak jan tz i eta 
ilaran ja rrita  egin dugu aurrera. Bidea oso erosoa da, baina 
ezin izan dugu la ino  trinkoak  estaltzen duen paisaiaz gozatu. 
Term ignon  herrira  ja is teko  bidea ezkerrera utzita, m aldan gora 
abiatu gara ilaran, is ilik . Luzea gerta tu  zaigu, baina Roe de 
C orne illes  m endiaren m agalera heltzean eguzkiak zerua zulatu 
du eta horrek asko an im a tu  gaitu. Kapak erantzi eta sig i-sagan 
lepora ino  ja its i gara. A usso is  he rrira ino  zabaltzen d iren m alda 
p ikoetan burd inezko hesolez landutako bidea hartu dugu. 
Grasse Com be  ingu ru ra in o  ja its i, herrira  doan bidea utzi eta 
GR 5aren seinaleak seg ituz eski p istetara gerturatzen hasi gara. 
Zerua be rriro  go ibe ldu  da eta berriro  jan tz i behar izan d itugu  
kapak. B idegurutzera heltzean, Plan Sec a terpera iris teko  
egurrezko hesolak se ina la tutako norab idea ja rra itu  besterik ez 
dugu behar izan. Egurrez eta harriz eg indako h iru  etxe a lpe tar 
ederrek osatzen dute aterpea, ingu ru  p o lit eta paregabean 
kokaturik. H orie tako batean lo egiteko lekua hartu ondoren , 
a ldam enean dagoen bestean sartu gara, jange lan  hain zuzen 
ere. Piztuta dagoen tx im in ia re n  ingu ruan  arropak lehortzen ja rri 
ondoren , m ahaiaren bue ltan eseri gara aterpeko a rduradunari 
eskatutako potage-a  eta om elette-ak  ja teko. Kanpoan hotz dago 
eta egura ld iak bere aurpeg i txarrena erakusten duenez, zaila 
dugu arratsaldez beste plan bat egitea. Azkenean am ore eman 
dugu eta m o tx ila tik  a teratako libu ruak hartuz irakurtzeari ekin 
d iogu . Eguna luzea gerta ez dakigun  m us partidak ere an to la tu  
d itugu . A fa ldu  eta ohera.

Plan Sec aterpea (2316 m ) - 
Porte de l'O rgére aterpea (1938 m )
Desnibela: 916 m (igo) 1294 m (ja itsi) 
Denbora: 5 o rdu  30'

Bapo gosaldu ondoren  eta egu ra ld i ona lagun, gogotsu  ekin 
d iogu  azken etapari. Gauean e lurra egin du eta go ia ldeko 
bazterrak zuritu  d itu . Gure m endean u rd in  turkesa kolorea 
duten Plan d 'A m o n t  eta Plan d 'A va n t lakuak d itu g u la rik  egin 
dugu aurrera. Pont de la Séteria  a ldera ja is ten  ari garen

bitartean Le Rateau d 'A u sso is  m endi garaiaren 
m aldetan igo  beharreko xenda bilatzen aha legindu 
gara. La Fournache  a terpera doan bidea eskuin aldera 
utzi eta berehala ir its i gara zubira. Joan M ari eta b iok 
aurrea hartu d iogu  ta ldeari eta e rritm o  biziagoa 
m arkatuz tartea erraz zabaldu dugu. Lehenengo 
m alda p ikoak ga ind itu  ostean, B arb ie r lepora doan 
b idearekin bat egin dugu. Egura ld i txa rra  eginez gero, 
b idé honeta tik  (GR 5) errazago irits iko  g inateke 
O rgéreko aterpera, baina gaur egura ld ia  lagun dugu 
eta M asse  ko lepora igotzea erabaki dugu. Gauean 
eg indako e lurrak zaildu egin d igu  igoera. Lurra bustita  
dago eta ta rte  batzuetan izoztuta dago. Lepora 
heltzean a tsedenald i tx ik i bat egin dugu Rateau  
d 'A usso is  ton to rre ra  igotzeko b idé egokiena zein izan 
daitekeen hatz puntarek in  m arrazten dugun b itartean. 
Hasieran izan ezik, ez da b idé nabarm enik eta haitz 
artean ib ili gara kontu handiz. Poz handia izan dugu 
ga ilu rra  zapaldu dugunean, argazki batzuk atera, ta la ia 
eder ho rre ta tik  ikusten den paisaiaz gozatu eta po lik i 
po lik i hasi gara lepora ja is ten . Behera heldu aurre tik, 
ta ldeko beste lau kide abiatu dirá gorantz. Denak 
elkartzean, etaparen azken zatiari ekin d iogu , m ila 
m etroko  desn ibela  duen ja its ie ra  luze eta ederrari. 
B idearen erd ian ta ldearen argazkia atera dugu eta 
A ig u ille  Doraneko  orratzaren azpitik pasatuz ir its i gara 
helm ugara.

Arratsa ldez, a te rpe tik  ateratzen den S en tie r Nature  
osatzeari ekin d iogu . Ib ilb ide  erraz eta atsegin hau 
aterpearen azpiko a lde tik  atera, m alda ja its i eta 
basoan m urg iltzen  da. Balizatuta dago. Bidé erosoak 
M asse  ko lepo tik  da torren  b idearekin bat eg iten du 
pista nagusira heldu aurre tik. Gu erreka a ldera ja its i 
gara, behiak eta m arm otak e lkarrengand ik gertu  bizi 
d iren  zelaietara. Belarretan zaba ldutako bidea ja rra itu  
dugu borda do toreen  arte tik  eta aterpera igotzeko 
azken m alda igo dugu. F initu  da!

G ehigarria : S entier Nature
Desnibela: 157 m. Denbora: 1 o rdu  45'



delaLejf?̂

■ Basahuntz 
alpetarra

Basahuntz alpetarra.
1963an Frantziak, basahuntz alpetarra babesteko asmoz La 
Vanoíseko Parke Naturala sortu zuen. Basahuntz alpetarra (Capra 
edo A lp ine ibex) bakarrik Alpeetan bizi den Caprinae azpifamiliako 
bobido bat da. Arrak emeak baino handiagoak dirá, 170 cm-ko 
luzera eta 94 cm-ko altuera izatera irits daitezkeelarik. Pisua, eme 
txikien 40 kilo eta zenbait ar helduk izan dezaketen 120 kilo artean 
dabil. Ilajearen luzera, dentsitatea eta kolorea urtaroaren arabera 
aldatu egiten da. Udan, nabar-horixka da, alboak eta lepaldea 
argiagoak, sabelaldea zuria eta hankak ¡lunak. Negua gerturatzean, 
kolorazioa marroi ilun bilakatzen da, udaberrian berriro argitzen 
hasten delarik. Arrak emeak baino ilunagoak dirá, eta zaharrak 
gazteak baino. Buztana motza eta iluna du (15—30 cm), eta hankak, 
gorputzaren beste zatiekin alderatuz, motzak eta indartsuak. Arrek 6 
cm-ko luzera.duen bizar motz bat du eztarri aldean eta atzerantz 
okertzen diren adar luzeak (100 cm). Emeek ere adarrak dituzte 
baina hauek arrenak baino txikiagoak dirá (35 cm gehienez). 
Basahuntz alpetarrak egunaren lehen eta azken orduetan 
mantentzen du bere aktibitatea eta eguneko ordurik beroenetan 
haitzen itzalean atsedena hartzen du. Bazkatzera joaten direnean 
aldapa piko eta labainkorretan ibiltzeko duten erraztasuna 
nabarmena da, batik bat neguan lurra izozten denean. Harkaitzen 
artean jauzika ibiltzeko trebeak dirá ere. 1600 eta 3000 metroko 
mendi-kota artean bizi dirá eta neguko hilabete gordinenetan 
beheko larretara jaisten dirá udan goiko lurretara itzultzen direlarik. 
Udazkenean arrak eme eta gazte taldeekin elkartzen dirá (10-20 
buru) eta elkarrekin negua eta udaberriko lehen egunak pasatzen 
dituzte. Udan, berriz, bakarrik ibiltzen dirá edo ar-talde txikietan.

Hierarkia indarrak eta adinak ematen diete 
eta malz borrokak izaten dirá adajea 

arma gisa erabiliz. Bizi diren lurretan 
otsoa desagertu zenetik, harrapari 

naturalak desagertu dirá eta 
soilik batzuetan azeriek, 
arranoek eta hartzek hiltzen 
dituzte kumeak. Hauek 170 
eguneko ernaldia eta gero 
jaiotzen dirá eta amaren 
ondoan korrika hasten dirá 
jaio eta ordu gutxira. 
Askatasunean 10 eta 14 urte 

arteko bizi-itxaropena dute eta 
gaur egun espezieak ez du 

desagertzeko arriskurik, La 
Vanoise ko Parke Naturalean bezala, 

beste zenbait lekutan babesturik dago 
eta ehiza erregulaturik.

Zeharkald i aukerak:
La Vanoise ko parkea inguratzeko aukera desberdinak daude. Mendizalearen 
prestakuntza, gogo edo mendiaz gozatzeko duen ikuspegiaren arabera 
antolatu daiteke zeharkaldia. Hona hemen bi aukera:

1.- Zeharkaldi lasaia (ibila ld i nagusia goizez eta arratsaldez 
beste aukera bat). 6 etapa (Orgére - Péclet-Polset - La 
Valette - Col de la Vanoise - A rpont - Plan Sec - Orgére)

2.- Zeharkaldi azkarra (ib ila ld i nagusiak soilik). 3 etapa (Orgére - 
La Valette - A rpont - Orgére)

A terpeak:
1.- Refuge Porte de l'Orgére.
04 79 05 11 65 / 04 79 05 11 29 
refuge.orgere@ free.fr 
http://refuge.orgere.free.fr
2.- Refuge Péclet-Polset.
04 79 08 72 13
http://www.refuges.info/point/401/refuge-garde/refuge-de-peclet-polset/
3.- Refuge de la Valette.
04 79 22 96 38 / 04 79 08 71 36 
refuge.valette@ orange.fr 
http://www.valette.refuges-vanoise.com
4.- Refuge Col de la Vanoise.
04 79 05 00 2 2 /0 6  77 11 23 41 
refuge.coldelavanoise@ orange.fr 
http://www.coldelavanoise.refuges-vanoise.com
5.- Refuge de l'Arpont.
04 79 20 51 51 / 04 79 56 62 43 
refuge.arpont@ orange.fr 
http://www.arpont.refuges-vanoise.com
6.- Refuge de Plan Sec.
04 79 20 31 31 / 04 79 59 62 24 
refuge.plansec@ orange.fr 
http://www.plansec.refuges-vanoise.com 
Orokorra
h ttp ://w w w . refuges-vanoise.com 
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Web guneak:
http://www.parcnational-vanoise.fr/ 
http://www.m aurienne-tourlsm e.com  
http://www.m odane-valfrejus.com / 
http://www.aussois.com/ 
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Taldea:
Mendiak eta Herriak-ek antolatutako ib ila ldi honetan parte hartu duten 
taldekideak: Agustín Apaolaza, María Angeles Clemente, Baleren 
Bakaikoa, Maíte Erro, Fernando Imaz, Iñaki Gezuraga, Amaia Arriaga,
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taldeko gídarí.
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