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Kokapen geogKokapen geogKokapen geogKokapen geografikoarafikoarafikoarafikoa    

 Egingo dugun etapa, Lokiz mendilerroan, Lana haranean kokatzen da. Haran Hau inguratze

n da iparraldetik bertikaleko pareten handiko batzuetatik eta hegoaldetik mendiko alturako baxuago

 batzuetatik. Nafarroako mendebalde-

zentroan kokatuta dago, Lokiz mendilerroa, Done Bikendi Haraneko eta Kanpetzuko arabako korrido

retik Allin eta Metauten haranetara hedatzen da; 22ekiko luzera ditu eta 140 km karratuko azalera d

itu. Ameskoa Ibarreko hegoaldeko saihetsa da. 

 

Ulibarriko herritik hasiko gara, zein haran honen hondoan aurkitzen den. Etapan zehar, inguratzen j

oango gara paisaia ikusgarri honetako paretetako oinarriagatik hartatik hegorantz irteteko. 

 

 

Fauna eta landaredFauna eta landaredFauna eta landaredFauna eta landarediaiaiaia    

 Zerra honetako flora muga natural bioklimatikoa izateagatik oso aldatuta da. Goratze 

handienetatik alde baxuenetaraino, mailaka aurkitzen dira pagoak, haritzak, arteak, gurbitzak, 

abaritzak eta Sabinoak, beste espezie batzuen artean. 

Fauna desberdina ere da eta erraza da orkatzak eta basurdeak sentitzea eta, batez ere, hontz 

handientzako harkaitzen gainetik hegan eginez, sai arreak eta belatzak, begiestea. 

    

    

    

    

    

    

    



Datu historikoakDatu historikoakDatu historikoakDatu historikoak    

 Historikoki Lokiz-eko zerra oso garrantzitsua izan da abeltzaintzarako, harengatik 

transumancia-ra zuzendutako hainbat bide igarotzen zirenez gero. Hauek iparreko larrek eta 

abereak hegokoekin konektatzen zituzten. Historialarien arabera aipaturiko egoera historiaurretik 

data liteke, lehen abeltzainek abereak udan Urbasa-raino eramaten zituzten. Gaur egun pasatze 

lekua da ere iparraldeko lurretara abiatzeko Baztanera esate-baterako. 

 

Ezin dugu bere gerra-istorioa ahaztu ere ez, eta, zona hau gerra Karlistek eta gerra zibilak oso 

kaltetuta izan zen. Bere haitzuloak , zeharreko bolborategiak eta mendietan ezkutatutako bere 

jendeak izan ziren. 

    

    

IBILBIDEAIBILBIDEAIBILBIDEAIBILBIDEA    

    

0 Km. / 0 h. 0 0 Km. / 0 h. 0 0 Km. / 0 h. 0 0 Km. / 0 h. 0 Helmuga  Ulibarrira eta bidearen hasiera pareetarantz goaz metro 

batzuetan, gero mendebalderantz desbideratzea. 

2 Km. / 20 min.2 Km. / 20 min.2 Km. / 20 min.2 Km. / 20 min. Narkues herrirantz jaisten den desbideratzea atzean uzten dugu, 

mendebalera norabidea jarraituz. 

 

6 Km. / 1.15 o6 Km. / 1.15 o6 Km. / 1.15 o6 Km. / 1.15 o. . . . Bidearen puntu baxuagoa, Gastiain herrira iristen gara hura gurutzatuz eta 
hegoak norabidea. 

 

8 Km / 2.15 o8 Km / 2.15 o8 Km / 2.15 o8 Km / 2.15 o    Puntu honetan bidea uzten dugu hego-ekialdera jarraitzeko Zuniga herrira, gure 
helburura, joateko. 

 

10 km / 3 o10 km / 3 o10 km / 3 o10 km / 3 o. . . . Jarduera amaiera, Zunigara  ailegatuko gara denborarekin beharrezkoa 
izatekotan gu aldatzeko eta Estadiora 14oz-ena inguruan itzultzeko 

 

 

 




