
MUGI ZAITEZ 
ZENTZUZ
Erabilerek gure kale eta errepideetan elkarbizitza 
egokia izan ditzaten

Txirrindularien zirkulazio segurua



Ez gara ez txirrindulariak, ez gidariak ez 
oinezkoak; bizikletaz, autoz edo oinez joaten 
garen pertsonak gara

Denok erabiliko dugun eremua, hots, Bizkaia (bere herriak, hiriak, 
kaleak eta partekatutako gainerako eremuak, horien artean bi-
deak eta bide publikoa), partekatzen eta eraikitzen dugun pertso-
nak

Bizkaiko Bizikletaren foru-idazkaritzak idatzitako dokumentua  
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bizikletaz, autoz edo oinez joaten garen 
pertsonak 

Elkarrekin bizi gara, eta beraz, elkar ulertzea da onena, osasungarriena 
eta errealistena, baita eraginkorrena eta atsegingarriena ere . Horreta-
rako, ezinbestekoa da elkar ezagutzea eta geure buruan bakarrik ez 
pentsatzea, besteen lekuan jartzea baizik .
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BIDE-SEGURTASUNA ARRISKUAREKIN ETA ISTRIPUEKIN LOTUTA DAGO

Ez dago inolako zalantzarik istripuak bide-segurtasunik 
ezaren erakusgarririk garbienak direla, larritasunaren 
arabera horrek dakarren dramatismo-zamarekin . Hala 
ere, segurtasunaren beste eragile garrantzitsu batzuk 
ere kontuan hartu behar ditugu, hala nola istripu bat 
izateko arriskua eta gure kale eta errepideen arrisku-bal-
dintza orokorrak . Eragile horiek balio eta portaeren es-
parru osoago bat barne hartzen dute, eta mugikorta-
sun iraunkorraren (eta bizi-kalitatearen) barruan ere 
badaude .

Horrenbestez, herritarrek istripu-arriskuaren aurrean duten iritzian baldintzak aztertu eta hobetu behar dira, arris-
kua bera ulertzeko eta prebenitzeko, noski, baina baita irisgarritasun iraunkorra segurtasun-baldintza egokietan 
eta pertsona guztientzat bideratzeko ere . Ezin dugu alde batera utzi arlo horretan eraginkorrenak diren moduak 
(oinezkoak eta txirrindulariak), arriskurik handiena dutenak izateaz gain, istripu bat gertatzekotan, gainerako ibil-
gailu mekanikoen aldean ahulenak ere badirela . 

Halaber, aipatzekoa da hirietan edo hiriguneetan txirrindulari asko daudenean gatazkak sortzen direla batzuetan 
oinez edo autoz joaten direnekin, eta beraz, txirrindulari kopuruaren handitze hori ilunduta geratzen da nolabait . 
Lehen kasuan, bizikletak oinezkoen berariazko eremuetan edo oinezkoek lehentasuna duten eremuetan sartzen 
direlako, errespetatu gabe, eta alderantziz, oinez joaten direnak txirrindularientzako berariazko eremuetan sartzen 
direlako . 

Bigarren kasuan, hiriguneetan 
autoarekin gertatzen diren ga-
tazkei dagokienez, funtsean, ibil-
gailu motordunak eremu bat 
partekatzeko duen ohitura falta-
rengatik gertatzen dira, duela 
gutxira arte «berarena» zela uste 
zuelako (txirrindularia aurkaritzat 
zuen, eta haren aurrean «botere-
tsu» sentitzen da) . Bestalde, hiri-
ko txirrindulariak ez daude ohi-
tuta galtzadak kudeatzera, edo 
nahikoa seguruak ez direla uste 
du (nahiz eta guztiz ez-seguruak 
ez izan) . Hori dela eta, batzuetan, 
oinezkoen eremuan sartzen dira .



MUGI ZAITEZ ZENTZUZ

6

Bestaldetik, errepidez egindako hiriarteko ibilbideetan antzera gertatzen da txirrindularien eta ibilgailu motordu-
nen arteko harremanean, baina kasu honetan, bien arteko abiadura desberdintasuna handiagoa denez, subjek-
turik ahulenak (txirrindulariak alegia) istripu bat izaten badu, kaltea ere handiagoa izango da . Eta horrekin lotuta, 
askotan, zirkulazio-arauak ez dituzte ez ezagutzen ez betetzen, eta ez dira behar bezalako zuhurtasunez ibiltzen, 
gidatze segurua bermatzen dutenak; betiere, ekar errespetatuz eta ulertuz .

Horrenbestez, mugikortasun-politika iraunkor egoki batek, ikuspuntu funtzional eta eraginkor batetik, hirigin-
tza-egokitasuna eta elkarbizitza horretan laguntzen duten azpiegituren diseinua kontuan hartzeaz gain, bide 
publikoaren erabilera arduratsuaren arauak jakinarazi ere egin beharko ditu, horietan hezi eta sentikortu. 
Horrela, ingurumena eta gizartea kontuan hartuz osasungarrienak diren garraiobideekin hartutako erabakiak 
sustatu eta bideratuko dira .

Ibilgailuen talka-abiadura 
eta oinezkoen zaurien 

larritasuna
Iturria: Literature Review on Vehicle Travel 

Speeds and Pedestrian Injuries
(DOT HS 809 021 October 199 

Final Report)

64,4 km/h-ra izandako TALKA BATEAN
Oinezkoen % 85 hiltzen da
% 15 zaurituta geratzen da
Ez da inor osorik irteten

48 km/h-ra izandako TALKA BATEAN
Oinezkoen % 45 hiltzen da
% 50 zaurituta geratzen da
% 4 osorik irteten da

32 km/h-ra izandako TALKA BATEAN
Oinezkoen % 5 hiltzen da
% 65 zaurituta geratzen da
% 30 osorik irteten da
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GARRANTZITSUA DA ZIRKULAZIO-ARAU ETA -ESTRATEGIA SEGURUAK 
EZAGUTZEA

Gida honen bidez, moduen beharrezko elkarbizitza 
horretan laguntzen duten zenbait informazio-arlo 
eta zirkulazio-estrategia azpimarratu nahi dira . Bes-
talde, txirrindularien gidatze seguruan laguntzeko 
ezagutza ere ekartzen du .

Txirrindulariak nahastuta dauden istripu gehienak 
hiri-eremuan gertatzen badira ere (kasuen % 70 gu-
txi gorabehera), hildakoak errepidean gertatzen dira 
nagusiki (gutxi gorabehera istripu guztien % 75ean) . 
Ondorioz, txirrindularien mugikortasuna bi esparru 
horietan kontuan hartu eta zenbait jarraibide eta 
estrategiari jarraitu beharko diegu, hiritik nahiz errepidetik ibiltzen garenerako . 

Bide Segurtasunaren Europako Behatokiaren arabera (European Road Safety Observatory, ERSO), ikuspen-falta 
faktore garrantzitsua txirrindularien istripuetan . Batzuetan, egunez ere bai, ibilgailu motordunak gidatzen dituz-
tenek ez dituzte ikusten zirkulazio-bideetan ahulenak diren pertsonak, oinezkoak eta txirrindulariak nagusiki . 
Egoera gaizkiagotu egiten da egunsentian, iluntzean eta gauean, eta argi artifizialik ez dagoen lekuetan bereziki . 
Bizikletaz joaten direnen ikuspen «fisiko» mugatua (beren ziklo ibilgailuen tamaina txikiarekin eta ibilgailu motor-
dunak gidatzen dutenek tamainan eta tipologian antzekoak diren beste ibilgailu batzuk bilatzeko duten joerarekin 
lotuta dagoena) are murriztuagoa da zenbait lekuetan, hala nola Bizkaian, ez delako oso ohikoa bizikletaz lekual-
datzea, ikuspegi «sozial» faltarengatik: automobilak gidatzen dituztenek ez dituzte ikusten bizikletaz ibiltzen dire-
nak, hain zuzen ez dutelako espero ikustea . 

Ikuspen falta hori hobetzen eta zuzentzen joango da, 
betiere gidatzeak arduratsuagoa izan behar duela jabe-
tzen bagara eta bizikletaz egindako lekualdaketak gero 
eta ohikoagoak badira . 

Horregatik guztiagatik funtsezkoa da txirrindularien mu-
gikortasun segurua bermatzen duten zirkulazio-arauak 
eta -jarraibideak ezagutzea eta lekualdatzeko dauden 
gaineko moduekin elkar bizitzea . Beraz, ezinbestekoa 
izango da bide publikoa erabiltzen duten pertsona guz-
tiek, hots, oinez, ibilgailu motordunez eta bizikletez joa-
ten direnek, arau eta jarraibide horiek ezagutzea eta 
zabaltzea . 

Gida honek hobeto ezagutzeko eta sentikor agertzeko 
helburu horiek lortzen lagundu nahi du . Hemen jasotzen 
diren arauak eta aholkuak Foru Aldundiaren www .biz-
kaia .eus orrian jasotzen diren beste informazio batzue-
kin osa daitezke . 
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bizikletaz, autoz edo oinez joaten garen 
pertsonak

Sen ona da bizikletaz zirkulatzen dutenak babesteko neurririk onena . 
Ahulak direla jakinda, arretarik handiena izan behar dugu bidean . 

Auto bat gidatzen dutenek ez dute bat-batean azaleratu behar ezta 
hurbilegi pasatu ere bizikleta baten ondoan, izan ere, horrek oso on-
dorio larriak izan ditzake . Gidatzean hutsegiterik txikiena oso kaltegarria 
izan daiteke tartean txirrindulari bat badago nahastuta . 

Bizikletaz joaten direnek zuhurtasun bera era izan beharko dute, 
alarmismorik gabe beren ikuspena azpimarratzen duten bitartean 
(beren babesa da) . 

KENDU!!! KALE OSO 
HARTZEN ARI ZARA 

ETA!!!
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ZIRKULAZIO SEGURUA BIZIKLETAZ
Auto bat gidatzen duenaren erantzukizuna

Bizikleta ibilgailu hauskorra da, ez da 
ongi ikusten, apur bat ezegonkorra da 
eta motela, beraz, beste ibilgailu «bo-
teretsuago» batzuen arreta berezia 
eskatzen dute, zirkulazio-eremu bere-
tik doazelako . 

Bestalde, bizikletak beste ibilgailu bat 
dira gure hiri eta errepideetan, beraz, 
gainerako ibilgailuen eskubide berak 
dituzte . Errespeta itzazu . 

Auto bat edo beste ibilgailu motordun 
bat gidatzen baduzu, bide publikoa-
ren beste erabilera horiekiko segurta-
suna hobetzeko oinarrizko arau ba-
tzuk dituzu hemen, bizikletaren se-
gurtasuna hobetzeko bereziki .

Ingurutik ibiltzen direnak kontuan hartu behar dituzu beti, eta larrialdi-egoeretarako prest egin behar duzu, zu 
ibiltzen zaren bideko edozein tokitatik ager daitezkeelako . Bi tona pisatzen duen automobil bat oso arriskutsua 
izan daiteke talka batean, eta horretaz jakitun izan behar duzu: erabili sen ona eta izan zuhurra eta adikorra 
gidatzean bide publikoa partekatzen duzunekin. Kasu horretan, bizikletaz ibiltzen dutenen aurrean izan behar 
duzun jokabideari nagusiki jarriko diogu arreta . 

Ezagutu eta aplikatu behar dituzun arauak, gaitasunak eta teknikak daude ibilgailu eta pertsonekin gatazkak eta 
kalteak saihesteko . Norberaren eta hirugarrenei egindakoen lesioak oso larriak izan daitezke txirrindularien kasuan, 
ahulagoak direlako . 

Nola partekatu bidea bizikletekin

Bide publiko batetik (kale edo errepide batetik) ibiltzen garenean oso kontuan hartu behar dugu beste erabilera 
batzuekin partekatutako eremu batetik joaten ari garela, eta denok eskubideak eta erantzukizunak ditugula . 

Bizikletak ez dira erraz ikusten . Gidatzen dituztenek ez dute babesik eta talka 
egiten badute erraz lesiona daitezke . Eta gure zirkulazio-noranzko berean doan 
txirrindularien zirkulazioari adi egotea funtsezkoa bada, are garrantzitsuagoa da 
kontrako noranzkotik hurbiltzen diren bizikletak kontuan ere hartzea . Normalean 
ez gara konturatzen edo haien abiadura ez da zuzen aintzat hartzen, beraz, hori 
arriskutsua da . 

Autoekin bidea partekatzen duten txirrindularien segurtasuna babesteko oina-
rrizko aholku batzuk aztertu baino lehen, oinarrizkoak diren 8 arau gogoratu 
behar ditugu bizikletaz gidatzean: 

1 .  Bizikletak errepidetik joango dira, arautegiak ezarrita, zirkulazioaren no-
ranzkoaren eskuinaldean (bazterbidetik, erabilgarria eta nahikoa bada,; 
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bestela, galtzadan behar duen zatia erabiliz) . Halaber, bihurguneak dituzten 
jaitsiera luzeetan, beharrezkoa duten eskuineko errei osoa ere erabil deza-
kete, segurtasun-arrazoiek hala uzten badute . Hiriguneko kaleetan, be-
rriz, udal bakoitzaren arautegiaren arabera, erreiaren erdirago ibili ahal-
ko dira, eskuinekoan ahal izanez gero . Segurtasuna babesteko, komeni-
garriena da ertzean ibiltzea, beste ibilgailuen aurreratzea errazteko . 

2 .  Halaber, errepidean, parez pare zirkulatzeko baimena dute bizikletek, biko 
ilaratan, betiere bidearen eskuineko bazterretik ahalik eta hurbilen, eta banako 
ilaran jarriko dira ikuspenik gabeko zatietan edo trafiko pilaketak sor-
tzen dituztenean, aurreratzeak errazteko . Taldeka zirkulatzen duten bizikletek 
euren artean ere aurreratu dezakete, biko ilara ez badute gainditzen . Autobi-
deetan bazterbidetik bakarrik zirkulatu ahalko dute bizikletek, inola ere galtza-
dan sartu gabe, justifikatutako segurtasun-arrazoiak direla eta debekatuta dagoe-

la adierazten bada izan ezik . 

3 .  Txirrindulariak aurreratzeko maniobretan, errepi-
dean edo herritik kanpoko bideetan gutxienez 1,50 
m-ko alboko tartea utzi behar da, eta lerro etengabea 
badago ere aurreratu ahalko da . Galtzadaren alboko erreia 
osorik ere har daiteke txirrindularia segurtasunez aurrera-
tzeko, betiere bestelako arrisku-egoerak ez badira sortzen . 
Berariaz debekatuta dago aurreratzea kontrako noranz-
koan zirkulatzen duten txirrindulariak arriskuan jarri edo 
eragozten badira . Txirrindulariak arriskuan jarriz edo ozto-
patuz aurreratzea arau-haustea da eta puntu-galera dakar . 

4 .  Bizikleten abiadurak bidean ezarritako abiadura-mugak 
izango dira, hala ere, arautegiak 45 kilometro orduko 
gehieneko abiadura ezartzen du herritik kanpo . Dena 
dela, gehieneko abiadura hori gaindi daiteke bidearen 
ezaugarriek abiadura handiagoa hartzeko aukera ematen 
duten zatietan .

5 .  Txirrindulariek pasatzeko lehentasuna dute ibilgailu motordunen aldean: 

a)  Bizikleta-errei batetik, txirrindularientzako pasabide batetik edo behar bezala seinaleztatutako bazterbide 
batetik doazenean . 

b)  Beste bide batean sartzeko, motordun ibilgailuak eskuinera edo ezkerrera jo behar duenean, hori egin de-
zakeen lekuetan, eta inguruetan txirrindulari bat dagoenean . 

c)  Taldean doazela, lehenengoa dagoeneko guru-
tzatzen hasi denean edo biribilgune batean sartu 
denean . 

Gainerako kasuetan, ibilgailuen arteko lehentasunari 
buruzko arau orokorrak aplikatuko dira . 

6  Berariaz debekatuta dago bizikletentzako erreie-
tan gelditzea, eta ibilgailuaren ateak zabaltzea eta 
ibilgailutik jaistea, beste erabilera batzuk, txirrindu-
lariak bereziki, arriskuan jarri edo oztopatuko dituela 
ziurtatu aurretik . Halaber, debekatuta dago ibilgai-
luarekin txirrindularientzako bidegurutze edo pasa-
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bide batean sartzea, nahiz eta pasatzeko lehentasuna izan, ziur asko zirku-
lazioaren egoera dela eta geldituko bada eta horrek zeharkako zirkulazioa 
eragoztea edo oztopatzea ekarriko badu .

7  Arautegiak astiro zirkulatzea ezartzen du, gidaria dabilen bidegunean 
oinezkoak daudenean, edo tupustean bidean sar daitezkeela sumatzen 
denean bereziki, eta martxan doazen bizikletetara hurbiltzerakoan (bizikle-
tentzako berariazko bideen gurutzeetan eta inguruetan eta semaforoz 
zuzendu gabeko oinezkoentzako pasaguneetan) . Horrela, inguruabarrek 
agintzen dutenean, gelditu egingo da . 

8  Txirrindulariak arriskuaz ohartarazteko seinaleak. P-22 seinaleak arriskua adierazten du, txirrindularientza-
ko pasagune bat nahikoa hurbil dagoelako, edo txirrindulariek sarri bidera irten edo bidea zeharkatzeko erabil-
tzen duten lekua delako . Egiten diren bizikleta-martxetan ordena, kontrol edo segurtasun zereginak burutzen 
dituen pertsonal laguntzaile gaituek bandera horia erabili ahalko dute arrisku bat dagoela ohartarazteko . 

Bestalde, galtzadatik bizikletekin batera gidatzen duzunean ALERTA egon behar duzu BETI txirrindulariek 
egin dezaketen ustekabeko edozein mugimendutarako . Edozein hondakin, olio-isuri txiki, zoruko zulo edo 
arrail, txakur bat zaunka, auto bat aparkatuta, irekitzen den ate bat edo bestelako ustekabeak bizikletak bat-batean 
zure autoaren aurrean biratu behar izatea eragin dezakete . 

Halaber, bizikletek aparkatuta dauden autoen ondotik ibiltzen direnean haiengandik urruntzeko joera dute, beren 
segurtasunarengatik, eta erreiaren erdian jartzen dira (komenigarriena hori da, autoetatik ateratzen direnak ez 
lesionatzeko, eta alderantziz) . Kasu horietan txirrindulariek egindakoa zuzena da . 

Txinrrindulariekin erabiltzeko bide segurtasunari buruzko zenbait iradokizun:

•  Oro har, auto bat gidatzen dutenei kostatzen zaie bizikletak ikustea, edo gaizki kalkulatzen dute abiadura birak 
ematean . Izan ere, talka gehienak bidegurutzeetan gertatzen 
dira . Maniobrak egiten aurretik bizikleta non dagoen ikusi behar 
duzu, kalkulatu bere abiadura eta ziurtatu ez zarela sartzen 
bere bidean, arriskurik gabeko biraketa bermatzeko . 

•  Egon adi txirrindulariei, begiratu eta seinalerik egin gabe 
biratzen badute (gaizki eginda dago, baina hobe da kontuz 
jokatzea eta ekintza txar horiek prebenitzea), bizikleta gidatzen 
duena adineko bat bada bereziki .

•  Utzi zuhurtasunezko distantzia bat bizikletaz ibiltzen dena 
aurreratzen duzunean (gogoratu errepidean gutxienez 1,5 
m-koa izan behar duela, eta hirian, aurreratze segurua berma-
tzeko beharrezkoa dena) . 

•  Moteldu abiadura txirrindulariak aurreratzean, zure autoak 
sortzen duen haizeak erorketa bat eragin dezake . Errespetatu 
beti abiadura-mugak, egin kasu seinaleei, eta pentsatu edozein 
unetan bizikleta bat ager daitekeela zure erreian bihurgune bat 
hartzean, bi ibilgailuen arteko abiadura-diferentziak ekartzen 
duen arrisku handiagoarekin . Gogoratu herrietan gehienez 50 
km/h-ko abiadurara joan zaitezkeela . 
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•  Ez aurreratu ez baduzu ongi ikusten edo aurreratze segurua egingo duzula ezin baduzu ziurtatu. Go-
goratu alboko eta kontrako erreiaren zati bat edo osorik har dezakezula, txirrindulariarekiko segurtasun-distantzia 
gordetzen duzula bermatzeko (Legeak hori egiteko eskumena ematen dizu, baita lerro etengabea gainditzeko 
ere) . Logikoki, sartutako erreian arriskurik ez dagoenean edo kontrako noranzkoan zirkulatzen duten beste bizi-
kleta batzuei kalterik egin gabe aurreratu beharko duzu .

•  Ez agirika egin inoiz parez pare edota talde edo tropel bat osatuz ibiltzen diren txirrindulariei, eskubide 
osoa dute eta (ikuspen gutxiko eremuetan edo trafiko pilaketak sortzen direnean izan ezik, izan ere, kasu horie-
tan, ilaran jartzea ohartarazi ahal zaie, aurreratzen uzteko, keinukariak erabiliz eta klaxona apur bat joz) . Taldeka-
tuta joateko modu horri agirika egiten diotenek arduragabe jokatzen dute eta bizikletaz ibiltzen direnen legedia 
eta eskubideak ez dituztela ezagutzen erakusten dute . Klaxona nabarmenki jotzea edo agirika egitea guztiz 
gaitzesgarriak dira . Izan ere, komeni da nabarmentzea txirrindulariak tartean dauden ezbehar gehienetan baka-
rrik edo ilaran zihoazela, talderik osatu gabe, beraz, bistan dago taldekatuta ibiltzean babestuago egoten direla .

•  Auto bat ez da INOIZ saiatu behar bizikleta bat aurreratzen bi erreiko errepide batean galtzadatik bere errei 
beretik badoa eta kontrako erreitik ibilgailuak hurbiltzen ari badira . Moteldu abiadura eta itxaron kontrako 
ibilgailuak igaro arte . Gero, mugitu ezkerreko erreira txirrindularia arriskurik gabe aurreratzeko .

•  Ez aurreratu INOIZ txirrindulari bat kalea estuegia bada, hori egitean aparkatuta dauden ibilgailuetatik oso 
hurbil joatera behartzen baduzu . Itxaron segurtasunez aurreratzeko nahikoa tartea izan arte .

•  Oso zabala ez den baina segurtasunez aurrera daitekeen kale batean bizikleta bat aurreratzera bazoaz eta uste 
baduzu txirrindularia zu zaudela edo aurreratuko duzula ez dela konturatu, itxaron konturatu arte . Adierazi 
jendetasunez aurreratzeko asmoa duzula. Ez jo klaxona nabarmenki eta ez saiatu beldurtzen bizikletaz 
ibiltzen dena (ez gogaitu gainerako oinezkoak ere ez) . 

•  Bizileku-eremuak eremu lasaiak dira eta segurua-
goak erabilera guztietarako (oinezkoak, autoak eta 
bizikletak), baina ez gara fidatu behar, kontuz ibili!

–  Motel gidatzeaz gain, erne ere egon behar dugu 
adingabeak eta nerabeak egon daitezkeelako (bizi-
kletaz ibiltzen edo oinez, jolasten), edo bizikletaz ar-
duragabeago ibiltzen direlako (gelditzeko eta ibiltze-
ko seinaleak bete gabe) .

–  Bizikletaz ibiltzen diren adingabeek arazo bereziak 
sortzen dizkiete autoz ibiltzen direnei . Askotan ez 
dira gai trafikoaren baldintzez konturatzeko, eta be-
raz, erne egon behar dugu ustekabeko mugimen-
duak edo bat-bateko norabide aldaketak egin ditza-
ketelako adingabeak bizikletaz ibiltzen direnean . 

–  Kontuz ibili sarrera partikularretatik edo aparkatuta dauden ibilgailuen atzetik bat-batean bizikletak ager daitez-
keelako .

•  Gauean ikuspen arazo handiagoak dituzte txirrindulariek . Zure abiadura moteldu eta ongi begiratu 
beharko duzu, arretaz, errepidearen bi aldeetara, bizikletan dauden ikusteko . Gaizki ikusten denean atzeko 
islatzaile gorri bat (katadioptrikoa) eta posizio-argiak (zuria aurrean eta gorria atzean)1

 e
 eraman behar dituzte 

nahitaez . Horrez gain, errepidetik badoaz, jantzi islatzaile homologatu bat ere eraman behar dute . Hala ere, 

1 Hautazkoa bada ere, komeni da pedaletan eta erradioetan islatzaile zuriak edo laranjak ere eramatea .
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ez da erraza ikustea . Are gehiago, zailtasuna handitu egiten 
da kontrako noranzkoan hurbiltzen diren ibilgailuen argiek 
itsutzen dutelako .

Horrez gain, kontuan hartu behar duzu gaueko ekipamendu 
hori nahitaez eraman behar baduzu ere, txirrindulariren batek 
araudi hori ez betetzea gerta daitekeela, baina hobe da prebe-
nitzea prestakuntzan, sentikortzean eta bide-segurtasuneko 
arauak betetzean hobetzen joaten garen bitartean! (Ez da guz-
tiz arraroa kaskoarekin baina argirik gabe joaten den jendea 
ikustea, esaterako . Horrek ez du zentzurik, ez badituzte ikusten, 
harrapa ditzaketelako, eta kaskoari esker zauri gutxiago izan 
ditzakete baina ez dituzte saihestuko) . 

•  Bere bizikletaren antena batean bandera gorri edo laranja 
bat eramaten duen txirrindulari bat ikusten baduzu, mo-
teldu abiadura; entzuteko desgaitasun bat duen txirrindulari 
bat dela adierazten duen sinboloa da .
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bizikletaz, autoz edo oinez joaten garen 
pertsonak

Gainerakoen portaerak gugan izango du eragina bide-saretik ibiltzen 
garenean, eta gure jokabideak gainerakoengan ere eragingo du . Hala 
ere, gatazkaren bat badago, batzuk besteak baino ahulagoak dira eta 
gehiago galduko dute .

Gure ingurutik hurbil dauden gidarien eta oinezkoen erantzuna eza-
gutzen badugu, nahikoa lasaitasuna izango dugu aurreratzeko eta 
arrisku-egoerak prebenitzeko . Eta gauza bera arauak ezagutu eta 
errespetatzen baditugu, ohiko arrisku-egoerez jabetzen bagara eta 
horietan gerta daitezkeen gatazkei aurreratzen jakiten badugu .
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ZIRKULAZIO SEGURUA BIZIKLETAZ
Txirrindularien erantzukizuna

Zure lekualdaketetan bizikleta erabiltzen baduzu, oinarrizko 20 aholku emango dizkizugu zure segurta-
suna eta bide publikoa erabiltzen duten gainerako pertsonen segurtasuna hobetzeko . 

1 . Ez ibili nekatuta bazaude edo logura bazara . 

2 .  Aukeratu ibilbiderik seguruena . Saiatu ez erabil-
tzen trafiko handia dagoen kaleak eta errepideak, eta 
erabili, baldin badaude, bizikletetarako erreiak eta 
bazterbide zabalak . 

3 .  Egon erne errepidean, arreta galdu gabe. Ez era-
bili musika-kaskorik bizikletaz joaten zaren bitartean, 
eta telefono mugikorra erabili behar baduzu, gelditu 
leku seguru batean . Ibiltzeko bi eskuak behar dituzu 
eta ez duzu arreta galdu behar .

4 .  Ez egin bat-bateko maniobrarik eta saiatu bidea 
erabiltzen duten gainerako pertsonek zer mugimen-
du egingo duzun aurretik jakitea . Hau da, abisatu 
aldez aurretik .

5 .  Kontrolatu beti zure abiadura, edozein egoeratan .

6 .  Ez edan eta ez hartu drogarik ibili aurretik . 

7 .  Ez hartu gidatzean eragin dezaketen sendagairik. 

8 .  Errespetatu beti semaforoak, pasatzeko lehenta-
suna adierazten duten seinaleak, zebra-bideak eta 
gainerako zirkulazio-arauak .

9 .  Ibili besteek ikusteko moduan, trafikoa oztopatu 
gabe baina besteek errespetatuz eta zure osotasuna 
babestuz . Bide publikoak elkarrekin ibiltzeko ere-
muak dira . 

10 .  Seinalerik ez dagoen bidegurutze batean utzi pa-
satzen eskuinetik joaten diren ibilgailuei.

11 .  Eraman arropa argia (inoiz ez iluna) eta erabili 
egiaztatutako jantzi islatzaileak, besteek ikuste-
ko, batik bat ikuspen gutxiko errepide batetik joan-
go bazara .

12 .  Jarri zure bizikletan txirrina, atzeko islatzaile gorria 
(katadioptrikoa) eta posizio-argiak (zuria aurrean eta 
gorria atzean) . Gauean ibili aurretik egiaztatu ongi 
ibiltzen direla . 
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13 .  Saiatu gainerako gidariak ikusten, bideguru-
tzeetan bereziki . 

14 .  Mantendu distantzia segurua aparkatuta dauden 
autoekin, ateren bat irekitzea gerta daitekeelako . 

15 .  Bizikleta prest mantendu. Ez ahaztu frenoak, di-
rekzioa, katearen tentsioa, argiak, islatzailea, gurpi-
len presioa eta egoera aldizka berrikusten . 

16 .  Behar bezala egiaztatuta dagoen kasko bat 
eraman eta ziurtatu ongi egokitzen zaizula . Kas-
koak kolperen bat izan badu, aldatu! 

17 .  Jarri arreta berezia ibilgailu astunen maniobrei. 
Ziurtatu gidatzen dutenek ikuste zaituztela, eta ez 
ibili haiengandik oso hurbil .

18 .  Kale estu batetik ibiltzen bazara, egin erditik, 
eta azkarrago ibili . Horrela, autoek ez zaituzte aurre-
ratuko eta segurtasun handiagoa izango duzu . 
Errepidean, berriz, zirkulazioaren noranzkoaren 
eskuinaldean ibiliko zara (bazterbidetik, erabilga-
rria eta nahikoa bada,; bestela, galtzadan behar 
duen zatia erabiliz) .

19 .  Lagunekin bazoaz, taldean egin, beti unitate bat 
osatuz, eta ilara bakoitzean gehienez bi txirrin-
dulari joanez. Taldean edo tropelean joateak se-
gurtasun-sentsazio handiagoa ematen digu, ibilgai-
lu motordunek errazago ikusten gaituztelako .

20 .  Jakinarazi eskumeneko agintariei bizikletaz ibil-
tzean ikusten duzun edozein arrisku: gaizki jarrita-
ko estoldak, zuloak, zikintasuna bazterbideetan edo 
bizikleta-erreietan . . .

ARGIZTA  
ZAITEZ,  

IKUSARAZI  
ZAITEZ
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Bizikleten zirkulazioari buruz

Orain, bizikleten zirkulazioan eragiten duten oina-
rrizko trafiko-arauak gogoratuko ditugu . Alegia, txi-
rrindularien araudiaren ABC2 delakoa . Aurretiko oinarriz-
ko printzipio batean oinarritu behar da beti: 

Bizikletaz ibiltzen direnek zirkulazio-arau oroko-
rrak bete beharko dituzte, eta neurri egokiak hartu 
beharko dituzte bidean gainerako ibilgailuekin eta oi-
nezkoekin bizikidetza eta segurtasuna bermatzeko .

Gaur egungo zirkulazio-arautegiak bizikletaz ibiltzean 
arau hauek bete behar direla ezartzen du: 

–  Errepideko eskuineko bazterbidetik ibiltzea eta 
erditik herri barruan. Bizikletak eskuineko bazter-
bitik ibiliko dira erabilgarria eta nahikoa bada, beste-
la, galtzadan behar duten zatia erabiliko dute, are 
gehiago bihurguneak dituzten jaitsiera luzeetan . Hi-
riguneko kaleetan, berriz, udal bakoitzaren arautegia-
ren arabera, erreiaren erdirago ibili ahalko dira, eskui-
nekoan ahal izanez gero . Segurtasuna babesteko, 
komenigarriena da ertzean ibiltzea, beste ibilgailuen 
aurreratzea errazteko . 

–  Bizikletek parez pare eta taldeka zirkulatu ahalko dute 
errepidean . Bizikletaz ibiltzen direnek parez pare ibiltze-
ko baimena dute, biko ilaretan, bidearen inguruabarrak 
edo trafikoaren arriskua kontuan hartuz . Dena dela, 
bidearen eskuineko bazterretik ahalik eta hurbilen ibili 
beharko dute . Hartara, ilaran jarri beharko dira ikuspenik 
gabeko zatietan edo trafiko pilaketak sortzen dituzte-
nean, aurreratzeak errazteko . Taldeka zirkulatzen duten 
bizikletek kontu handiz ibili beharko dute, beren artean 
talkarik ez egiteko . Hala ere, euren artean aurreratu 
ahalko dute, biko ilara ez badute gainditzen . 

–  Segurtasun-tartea gordetzea aurreratzeetan. Txi-
rrindulariak herritik kanpo aurreratzean ibilgailu motor-
dunek 1,50 m-ko alboko tartea utzi beharko dute gu-
txienez, eta lerro etengabea egon arren aurreratu ahalko dute, betiere arrisku-egoerak ez badira sortzen (horien 
artean, kontrako noranzkoan zirkulatzen duten txirrindulariak arriskuan jartzea edo eragoztea) . Ibilgailu motordunak 
galtzadaren alboko erreiaren zati bat eta osorik erabil dezake, gutxieneko segurtasun-distantzia bermatzeko xedez . 
Aurreratzea herri barruan edo hirigunean egiten bada, alboko segurtasun-distantzia hori txirrindulariaren segur-

2  Gaur egun hauek ditu oinarri: 339/1990 Legegintzako Errege Dekretua, martxoaren 2koa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari 
eta Bide-segurtasunari buruzko Legearen testu artikulatua onesten duena; 1428/2003 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, Trafikoari 
buruzko Legearen testu artikulatua aplikatu eta garatzeko zirkulazio-erregelamendu orokorra onesten duena; 2822/1998 Errege De-
kretua, abenduaren 23koa, ibilgailuen erregelamendu orokorra onesten duena, eta 6/2014 Legea, apirilaren 7koa, Trafikoari buruzko 
Legearen testua aldatzen duena . Lege hori urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez (BOE, 261 . zk ., 2015eko 
urriaren 31koa) bateratu eta eguneratu da, onartu zenetik (339/1990 LED) bere testu artikulatuan sartutako aldaketak gehituta . 
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tasuna bermatzeko beharrezkoa dena eta galtzadaren 
abiadura, zabalera eta ezaugarriekiko proportzionala 
dena bermatzeko . Aurreratzeko arau hori urratzea 
arau-hauste larritzat hartuko da .

–  Kaskoaren erabilera . Debekatuta dago bizikletan 
egiaztatutako babes-kaskorik gabe joatea 16 urte ez 
badituzu bete . Berdin dio non eta zer bizikleta erabil-
tzen duzun (nahiz eta gurpil txikiak» eraman, ez dago 
salbuespenik) . Herriz kanpoko bideetan txirrindulari 
DENEK erabili behar dute kaskoa nahitaez, bero han-
dia egiten badu edo aldapa luzea bada salbu . Nahi-
taezko kaskorik gabe ibiltzen direnek 200 euroko 
zehapena jaso dezakete (beren segurtasunerako 
ekartzen duen arriskuaz gain) . 

–  Espaloiak erabiltzea. Araudiaren arabera, debeka-
tuta dago edozein ibilgailu, bizikletak barne, espa-
loietan eta oinezkoen eremuetan zirkulatzea, geldi-
tzea eta aparkatzea . Hala ere, udalerriek, udal orde-
nantzen bidez, haien zirkulazioa erregula dezakete, 
betiere espaloiaren gainean txirrindularientzako 
bide bat badago, hau da, behar bezala seinalezta-
tutako bizikleta-espaloi bat, edo oinezkoen ere-
muetan agin dezake, eta gelditzea eta aparkatzea 
erregulatu . Kasu horietan guztietan, ezin izango 
zaie oinezkoei kaltetu edo oztopatu . 

–  Bizikletek pasatzeko lehentasuna dute ibilgailu 
motordunen aldean, bizikleta-errei batetik, txirrindu-
larientzako pasabide batetik edo behar bezala seina-
leztatutako bazterbide batetik doazenean, baimen-
dutako leku batean biratu ondoren bide batera sar-
tzean eta inguruetan txirrindulari bat dagoenean . 
Horrez gain, lehentasun hori ere izango dute taldeka 
ibiltzean (unitate mugikor bakartzat hartuta), lehe-
nengoa dagoeneko gurutzatzen hasi denean edo 
biribilgune batean sartu denean . Gainerako kasu apli-
kagarrietan, ibilgailuen arteko lehentasunari buruzko 
arau orokorrak aplikatuko dira . Hala ere, hiriko zirku-
lazioan dagokion udal ordenantzari jarraituko zaio . 

Txirrindulari batek bizikletaren gainean oinezkoen pasabide bat zeharka-
tzen badu ez da oinezkotzat hartuko (bizikleta eskuan eraman beharko 
luke horretarako), beraz, ez du lehentasunik izango . Horrenbestez, nor-
baitek harrapatzen badu, arau-hauste bat egingo du .

–  Ezkerralderantz biratzeko maniobretarako, herriz kanpoko bideetan, 
bereziki egokitutako erreirik ez badago eskuinetik egin beharko dute beti 
bizikletek eta galtzadatik kanpo ahal bada, zirkulazioak uzten duenean 
hasiz . Arau hori ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko da .
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–  Bizikleten abiadura. Bizikletek bidean une ba-
koitzean ezarritako abiadura-mugak errespeta-
tu behar dituzte (hori ez badute betetzen 
arau-hauste larria izango da), hala ere, gainerako 
ibilgailuetarako ezarritako gutxieneko abiadura-
ren azpitik zirkulatu ahalko dute . Halaber, arau-
tegiak 45 km/h-ko gehieneko abiadura ezartzen 
du herritik kanpo . Hala ere, gehieneko abiadura 
hori gaindi dezakete bidearen ezaugarriek abia-
dura handiagoa hartzeko aukera ematen duten 
zatietan eta jaitsiera luzeetan . 

–  Besteek ikusi behar gaituzte. Gauean, gutxie-
nez 150 metroko distantziatik ikusi behar zaituz-
te . Hori dela eta, gaizki ikusten denean, ilun-
tzean eta tuneletan sartzean, nahitaezkoa da 
atzeko islatzaile on bat erabiltzea, triangelu-for-
makoa ez dena, gorria (katadioptrikoa)3 eta po-
sizio argiak (aurrekoa zuria eta atzekoa gorria) . 
Horrez gain, errepidean, jantzi islatzaile homo-
logatu bat ere eraman beharko da (segurta-
sun-txalekoa ere erabili daiteke) . Arau hori ez 
bada betetzen falta arina izango da . Halaber, 
derrigorrezkoa da txirrina izatea, eta ezin da era-
bili hori ez den beste edozein gailu akustiko .

–  Adingabea eta atoiak eramatea. Adin nagu-
siko pertsona batek gidatutako bizikletek zazpi 
urte arteko haur bat eraman ahal izango dute 
egiaztatutako jarleki gehigarri batean, ongi lo-
tuta eta kaskoarekin . Halaber, atoi bat edo er-
di-atoi bat ere eraman ahal izango dute, baita 
errepidean ere, baldin eta ibilgailu traktoreak 
hutsik duen masaren % 50 gainditzen ez badu-
te eta baldintza hauek betetzen dira: egunez 
eta ikuspena gutxitzen ez duten baldintzetan 
zirkulatzea, bizikletentzat ezarritako abiadu-
ra-muga orokorrak % 10 gutxitzea baldintza 
hauetan zirkulatzen dutenean eta atoian inolaz 
ere pertsonarik ez eramatea . 

–  Debekatuta dago aurikularrak jarrita eta telefonia mugikorreko aparatuak, kaskoak edo antzeko tresnak 
erabiliz zirkulatzea . Ez bada betetzen arau-hauste larritzat hartuko da .

–  Debekatuta dago bizikleta gidatzean eragiten duten substantziak hartzea . Ezin da bizikletaz zirkulatu 
odolean litroko 0,5 gramoko baino alkohol gehiago badaukazu, edo jaurtitako arnasan litroko 0,25 miligramo 
baino alkohol gehiago badaukazu, ez eta sorgorgarri, psikotropiko, estimulatzaile edo antzeko beste gai batzuk 
ere, haien eraginak arriskurik gabe zirkulatzeko egoera fisiko edo mental egokia aldatzen badu . 

3  Katadioptrikoa (edo erretrokatadioptrikoa): ibilgailuaren presentzia adierazteko erabiltzen den gailua, ibilgailuarena ez den argi-iturri 
baten argia islatuz, begiratzen duena iturritik hurbil egonda . Ez dira halakotzat hartzen: Matrikula-plaka islatzaileak eta garraio-ibilgailuen 
beste kategoria batzuetan indarrean dauden gainerako plaka eta seinale islatzaileak . 
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–  Debekatuta autopistetan; baimen-
dutako autobideetan, bai. Debeka-
tuta dago bizikletaz autopistetatik zir-
kulatzea, eta autobideetan baimena 
izatea gerta daiteke, justifikatutako 
segurtasun-arrazoiak direla eta debe-
katuta dagoela seinaleztatzen ez bada 
salbu (eta ordezko ibilbidea adierazten 
bada) . Baimena izatekotan, 14 urtetik 
gorakoa izan beharko da eta bazterbi-
deetatik zirkulatu beharko du, inola ere 
galtzadan sartuz . Arau hori ez bete-
tzea falta astuna izango da .

Nola prebenitu bederatzi 
egoerarik arriskutsuenak

Michael Bluejayren «How to not get hit by 
cars» lanean oinarrituz nola aurre egin az-
tertuko dugu . Lan horretan, txirrindularien 
arrisku-egoera nagusiak aztertzen dira . Bere 
baimenarekin eta gure errealitatera egoki-
tzeko zenbait aldaketa eginez zehaztuko 
ditugu orain . Hala ere, horiei buruz gehiago 
jakin nahi baduzu web-orri honetan sar zai-
tezkete: www .bicyclesafe .com

Harrapatzeak eta gorabeherak saihesteko 
moduan gidatu behar dugu, segurtasuna 

indartzen den bitartean . Izan ere, ez dugu nahastu behar, esaterako, kaskoa eramatea seguru joatearekin . Bestalde, 
trafiko-arauak bete behar direla argi badago ere, ez da egin behar dugun gauza bakarra: batzuetan betetzea ez 

da nahikoa segurtasunez zirkulatzeko, ezta gutxiago 
ere . Hobe da arauei jarraituz gidatzea eta prebenitzea, 
bai, baina onena ibilgailu batek ez harrapatzea da . 

Orain, harrapatzea saihesten ikasiko dugu . Horretarako, 
hirigunean «Bizikletan izandako bederatzi istripu 
ohikoenen katalogoa» delakoa kontuan hartuko 
dugu:
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1. Bidegurutzea eskuinetik

Ziur asko talkarik ohikoenetako baten aurrean gaude . Auto batek bidegurutze bat 
zeharkatzen du, bat-batean alboko sarbide edo aparkaleku batetik ateratzen da eta 
bizikleta batekin talka egiten du . Edo gerta daiteke autoa bat-batean agertzea bi-
zikletaren aurrean hark erantzuteko denborarik izan gabe eta autoarekin talka 
eginez amaituz . Edozein kasutan, talka gertatzen da .

 

Nola saihestu talka hori

1 . Lortu aurreko argi bat. Gauez ibiltzen bazara nahitaez erabili behar duzu, baina egunez, aurreko argi zuri 
distiratsu keinukari bat izaten baduzu, auto bat gidatzen dutenek errazago ikusi ahal zaituzte . Horrela, eskuinetik 
zurekin talka egitea saihestuko duzu .

2 . Txirrina jo. Erabili zure aurrean eta zure eskuinaldean itxaroten dagoen edo hurbiltzen ari den auto bat ikusten 
baduzu . Komenigarritzat jotzen baduzu, egin seinaleak edo «e!» oihukatu kontura dadin . Deseroso senti zaitezke 
horrela ohartaraziz, baina hobe da deseroso sentitzea auto batek harrapatzea baino . 

3 . Moteldu abiadura. Autoa gidatzen duena ez baduzu ikusten (gauean batik bat), abiadura moteldu, beharrez-
koa bada gelditu ahal izango zarela ziur egoteko . Gogaikarria da, baina hobe da hori talka egitea baino . 

4 . Jarri ezkerrerago. Erreparatu marrazkiko A eta B lerro urdinei . Ziur asko Atik joaten zara normalean, zintarritik 
oso hurbil, atzetik kolpe bat emateak kezkatzen zaituelako . Baina begiratu autoari . Gidatzen duenak errepidera 
begiratzen duenean zer trafiko dagoen ikusteko ez dio bizikletaren ibilbideari edo zintarritik hurbilen dagoen 
eremuari begiratzen; beste auto batzuk bilatzen ditu erreiaren erdian . Zenbat eta ezkerrerago egon (B kasuan 
bezala), zenbat eta erdirago egon, aukera gehiago izango dituzu berak ikusteko . Horrek baditu beste abantaila 
batzuk: ez bazaitu ikusten eta irteten hasten bada, ezkerrerago joateko aukera izango duzu, edo abiadura azkartu 
eta bere bidetik kendu talka egin aurretik, edo kapot gainean amaitu abiadura moteltzen duen bitartean . Laburtuz, 
aukera gehiago dituzu . Izan ere, eskuinean geratzen bazara eta zure eskuinetik bidegurutzean autoren bat bada-
tor, zure «aukera» bakarra gidariaren atearen kontra joatea da .

2. Ate kolpea

Ohikoa den beste istripu bat gertatzen da aparkalekuko alboko lerrotik oso hurbil joaten gare-
nean eta aparkatuta dagoen auto baten atea zabaltzen denean, bizikletaren aurrean hain justu . 
Horrek, gure bat-bateko biraketa eta norabide-aldaketa bat eragiten du, ondorioz kaleko trafi-
koarekin sortzen den arriskuarekin, edo zuzenean zabaltzen den atearen kontra kolpea hartzen 
dugu, garaiz gelditzeko denborarik ez badugu . Zortea badugu, eta gaitz txikiago bat gisa, talka 
egin aurretik pertsona autotik ateratzen bada, talka arinduko genuke, baina gutxienez bi per-
tsona izango ginateke kaltedunak . Hori bai, ziur asko kalte txikiagoekin .

Nola saihestu talka hori

Mantendu zuhurtasunez distantzia bat. Joan ahal duzu ezkerren, ustekabean irekitzen den ate batekin ez jo-
tzeko . Erreiaren erditik joan zaitezke arazorik gabe, gainera zure segurtasunerako hobea da . Ez bazara fidatzen, 
zure ustez autoez ezin zaituztelako aurreratu erraz, elkar ulertu ahal duzue eta aurreratzea erraztu, behin zu zau-
dela konturatuta eta zure parera heltzean abiadura motelduta . Baina gogoratu, hiri barruan kale bakoitzaren es-

AB
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kuineko erreiaren erditik joateko eskubide osoa duzu (arau hori ez litzateke berdina izango hiriarteko errepide edo 
bide batetik joango bagina, kasu horretan, ahalik eta bazterren joan behar zarelako, araudiari buruzko oinarrizko 
atalean zehaztu dugun moduan) .

Ondorioz, kontuan hartu eskuinetik ibiltzen bazara, aukera HANDIAGOAK dituzula aparkatuta dagoen auto baten 
atearen kontra jotzea argi ikus zaitzakeen auto batek atzetik harrapatzea baino . 

3. Kolpekada oinezkoen pasabideetan eta txirrindularien pasabideetan

Bizikleta-espaloi batetik edo txirrindulariek ibiltzeko baimena duten oinezkoen 
eremu batetik biltzen garenean, batzuetan, kaleko bidegurutzeetan ez dago 
txirrindularien pasabiderik, eta bizikletak oinezkoen pasabidetik zeharkatzen 
du kalea . Hori oso ohikoa da gure hiretan . 

Talka egiteko arriskua, bidegurutze askotan bezala, bidegurutzeen lehentasu-
nak eta arauak ez direlako ez ezagutzen ez betetzen gertatzen da, edo bizikle-
taz joaten direnak, bidegurutze horietara heldu aurretik haiekin topo egingo 
duten autoek ikusarazteko zailtasun handiagoak dituztelako .

Nola saihestu talka hori

1 . Moteldu abiadura, beharrezkoa bada gelditzeko gai izateko adina, nahiz eta txirrindulariek pasatzeko lehen-
tasuna dutela markatuta egon (hori izango litzateke zuzenena), edozein bidegurutzetan beti dagoelako auto 
batekin talka egiteko arriskua .

2 . Nabarmendu zure ikuspena. Ez ziurtzat jo autoak ikusiko zaituela . Eta hobeto urrunetik ikusteko jantzi islatzaileak 
eramaten badituzu . Zalantzarik gabe aukera ona dira (egunez eta gauez) . Baina gainera gauez ibiltzen bazara, aurre-
ko eta atzeko argiak zu ikusarazteko baliagarriak izango dira (gogoratu kasu hauetan nahitaezkoak direla) .

3 . Gogoratu: bizikletaren gainean ez zara oinezkoa. Txirrindularien pasabiderik ez balitz egongo eta zebra-bi-
detik igarotzera joango bazina, bizikletaren gainean ez zara oinezkoa . Oinezkoa izateko, oinez pasatu beharko 
duzu, bizikleta eskuan (edo gutxienez, oinezkoaren abiadurara, bidegurutzea hasi aurretik oinezko gisa jokatuz, 
geldituz eta beste oinezko bat izango bazina bezala ikusaraziz . Horrez gain, gurutzatzean kontu handiz egin 
beharko duzu) . Horrela ez baduzu jokatzen, araudia ez betetzeaz gain, auto batekin talka egiteko arriskua handia 
da, autoa oinezkoen pasabidera heltzen denean ez duelako espero bizikleta bat «agertzea» (pasabidea ikustean 
gurutzatzeko lekuan ez zegoelako eta bat-batean agertzen delako oinezkoa eta gurutzatze horretan erregulatuta 
dagoena baino abiadura handiagora joanez)002E 

4. Talka kontrako noranzkoan

Bizikleta kontrako noranzkoan ibiltzen da, hau da, trafiko motordunaren kontra, esate-
rako bizikleta-errei batetik, oinezkoek eta autoek ez ikusteko arriskua dago . Gure uda-
lerri batzuetan (Lekeition, esaterako) horrelako kasuren bat badugu, hala ere, Europako 
hiri askotan kalteetan ere kontrako noranzkoan joan daitezke bizikletak, hasieran bai-
mena dutela markatuz besterik ez (eta autoei horren berri emanez handik ibiltzen diren 
bitartean) .

Kasu horietan, oinezkoek eta ibilgailu motordunen gidariek ez ikusteko arriskua dago . 
Izan ere, biek, autoak etortzen diren aldetik begiratzeko joera dute . Horrela, esaterako, 
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auto batek alboko kalte, sarbide edo aparkaleku batetik biratzen duenean eta bere ibilgailua bizikletaren higidu-
ra-noranzkoaren kontra zuzentzen duenean (bera norabide zuzenean joanez), denbora gehiago beharko du zu 
ikusteko, nagusiki bere ezkerretik doan trafikoa begiratzen egongo delako, ez bere eskuinera, motorraren zarata 
duten puska handiak ikusteko zain, zure bizikletaz joaten zaren kontrako kalearen aldetik . 

Mota horretako zirkulazioa hedatuta dagoen hirietan egindako azterlanen arabera, kale horietan hiru aldiz ezbehar 
gehiago gertatzen dira, eta adingabeen kasuan, arrisku hori zazpi aldiz handiagoa ere izan daiteke .

Horrez gain, talka normalean aurrez aurre gertatzen denez, askoz ere larriagoa izango da . Zure abiadura eta au-
toarena batzen dira . Horregatik guztiagatik, kontrako noranzkoko trafiko horiek dituzten kasuetan, kale lasaiak eta 
ongi seinaleztatutakoak izan behar dute nahitaez .

Nola saihestu talka hori

Ziurtzat jotzen dugu kontrako noranzkoan ibiltzen bagara, bereziki egokitutako edo baimendutako kaleetatik 
egiten ari garela . Ez gara ibiliko inola ere kontrako noranzkoan (edo kontrako aldetik) beste mota bateko kaleeta-
tik, nahiz eta ideia ona iruditu gurutzatuko zaren autoak ikus ditzakezulako; baina ez da horrela . Horregatik:

1 . Kontu handiagoaz ibili eta handitu zure ikuspena. Sarbideetatik, aparkalekuetatik eta zure aurrean eta 
ezkerretik gurutzatzen dituzten kaleetatik ateratzen diren autoek, zure kalean eskuinera biratzen ari direnek, ez 
dute espero kontrako noranzkoan trafikoa egotea . Ez zaituzte ikusiko zure kontra joko dute .

2 . Arretarik handiena egingo dituzun biraketetan eta bidegurutzeetan. Bestela, nola ikusiko zaituzte bide-
gurutzean biratu nahi baduzu?

3 . Moteldu zure abiadura. Autoak zu baino askoz ere azkarrago hurbilduko dira zugana . Beste edozein kaletan, 
15 km/h-ko abiadurara bazoaz, atzetik 30 km/h-ko abiadurara aurreratzen zaituen auto bat, 15 km/h-ko abiadu-
rara bakarrik hurbilduko da zuregana (30-15) . Baina kontrako noranzkoan joaten bazara, autoa 45 km/h-ko abiadu-
rara hurbilduko da (30+15), hau da, % 200 azkarrago . Bata bestearengana azkarrago hurbiltzen den unetik, zuk eta 
auto-gidariak askoz ere denbora gutxiago izango duzue erantzuteko . Eta talka egiten baduzue, askoz ere okerra-
goa izango da .

5. Semaforo gorria

Semaforo gorri edo Stop batean itxaroten ari den auto baten eskuinean 
gelditzen garenean, leku itsu batean kokatzen ari gara gidatzen duenaren-
tzat . Semaforoa berde jartzen denean eta abiatzen zarenean eta autoak 
gauza bera egiten duenean, eskuinera biratuko balu, ezin izango zinateke 
pasatu edo zuzenean zure kontra talka egingo luke . Eta arrisku hori autoetan 
badago, furgoneta, autobus edo kamioi baten ondoan egiten baduzu kaltea 
askoz ere handiagoa izango da . Okerrago ikusten zaituzte eta arriskua han-
diagoa izango da, biraketa-erradioa askoz ere itxiagoa delako atzeko gurpi-
letan aurrekoetan baino, eta nahiz eta frenatu, harrapatu (edo zapaldu) ahal 
zaituzte .

Nola saihestu talka hori

1 . Ez gelditu angelu itsuetan. Gelditu autoaren atzean, eskuinaldean baino . Horrela, alde guztietatik ikusiko 
zaituzte . Ezinezkoa da zure atzetik dagoen autoak ez ikustea haren aurrean baldin bazaude .
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2 . Jarri itxaroten ari den ilarako lehena. Marrazkiko A puntuan geldi zaitezke (zertxo-
bait aurrerago dagoen lehen gidariak ikusteko moduan), edo haren aurrean (semaforoa 
gorri dagoela baliatuz posizio hori hartzeko, eta aurrerago txirrindularientzako geldial-
di bat dagoen ala ez kontuan hartu gabe) . Hori egiteko aukerarik ez baduzu, B puntuan 
gera zaitezke, lehen autoaren atzetik, biratzen badu ez ukitzeko, eta bigarren autotik 
nahikoa aurreratuta, ongi ikus zaitzan . Baina ez erabili inoiz horien puntu itsurik . 

3 . Zuhurra izan eta izan zalantzarik Gainera, kontu handiz ibili geldi dauden autoen 
eskuinetik igarotzen zarenean, semaforo gorri dagoenean zure posizio aurreratua hartzeko . Batzuetan bidaiariak 
autotik irteten dira eta gerta daiteke atearekin jotzea (edo ustekabean kaleko eskuinaldean aparkatzeko leku ba-
tera biratzea erabakitzea eta zu harrapatzea, esaterako) . Halaber, prest egon behar duzu trafikoa ustekabean be-
rriro martxan jartzen bada .

A puntua aukeratzen baduzu (edo semaforoan beste edozein posizio aurreratu batetik abiatzen bazara), abian 
jarri eta azkar gurutzatu, baina ziurtatu gurutzatzen duzun kaleko semaforoa pasatu duen autorik ez datorrela . 
Dagoeneko ez zara kezkatu behar izango zurekin semaforoan itxaroten ari den autoak, zu baino atzerago dagoe-
nak, zuzen jarraituko duen ala biratuko duen, biratu nahi badu jada ikusiko zaituelako .

B puntua aukeratzen baduzu, ez aurreratu aurrean duzun autoa semaforoa berde jartzen bada; geratu atzean, 
edozein unetan eskuinera bira dezakeelako . Ez ziurtzat jo autoek biraketak seinaleztatuko dituztela (hori egin behar 
duten arren, askok ez dute egiten) . Zirkulazioa dagoeneko abian egonda, saiatu auto bat eskuinetik ez aurreratzen 
(egin dezakezun arren), eta saiatu atzetik doan autoaren aurrean egoten guztiz gurutzatu arte .

6. Eskuinerako bira

Auto batek aurreratu zaitu eta eskuinera biratzen saiatu da zure aurrean, edo zuzenean 
zure kontra . Bizikleta beti motel doala eta aurreratzeko eta bere maniobra egiteko 
nahikoa denbora izango duela uste duenak, edo bizikletak kontuan hartzen ez dituen 
eta beti lehentasuna duela uste duenak askotan egiten duen maniobra bat . Kasu 
horietan txirrindulariekin ez dira kontuz ibiltzen eta ez dute behar bezala arretarik 
hartzen . Eta talka ez egiteko abiadura nabarmen txikiagotu behar izan baduzu ere, 
askotan uste dute ez dutela ezer txarrik egin . Oso zaila da mota horretako talkak 
saihestea, normalean zuk azken segundora arte ez duzulako autoa ikusten, eta ezin 

duzulako ekidin . 

Nola saihestu talka hori

1 . Erabiltzen ari zaren erreiaren erditik edo nahikoa ezkerretik, erdirago, ibiltzea, ez ertzetik edo espaloitik hain 
hurbil . Erreian leku handiagoa hartzen baduzu hobeto ikusiko zaituzte, eta autoek zailagoa dute aurreratzea, bidea 
mozteko edo gainera botatzeko . Ez sentitu gaizki horregatik, herri barrutik horrela ibiltzeko eskubidea duzu . Zau-
den erreia ez bada nahikoa zabala autoek segurtasunez aurreratzeko, arrazoi handiagoarekin okupatu beharko 
duzu . 

2 . Begiratu ispilutik (prebentzio-neurri ona da eramatea) edo biratu burua bidegurutze batera hurbildu 
aurretik. Ziurtatu bidegurutze batera heldu aurretik ongi begiratzea . Bidegurutzearen barruan zaudenean, zure 
aurrean duzunari ere arreta jarri beharko diozu .
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7. Bidegurutzea ezkerretik

Zugana datorren auto batek ezkerrera biratu du, zure aurrean hain justu edo zure 
kontra zuzenean . Egoera hori katalogo honetan deskribatutako lehenengoaren 
antzekoa da .

Nola saihestu talka hori

1 . Ez ibili espaloitik oso hurbil, maniobra hori egin nahi duenaren aurrean 
nabaritasuna galduko duzulako .

2 . Erabili aurreko argia, berezi egun grisetan eta euritsuetan (ez ahaztu gauean 
eta argitasun gutxi dagoenean beti erabili behar duzula, nahitaezkoa delako) .

3 . Erabili islatzaileak eta arropa distiratsua. Sinestea kostatzen bazaigu ere, erraza da txirrindulari bat ez ikus-
tea, beraz, garrantzitsua da geure burua ikusaraztea . 

4 . Moteldu abiadura bidegurutzeetara heltzean, eta gauean ez bada, saiatu autoa gidatzen duenak zu ikus-
tea gurutzatu aurretik .

8. Atzetik harrapatzea

Ezer txarrik espero gabe apur bat mugitu zara ezkerrera aparka-
tuta zegoen auto bat edo galtzadako beste edozein oztopo 
saihesteko (aurretik ez zarelako konturatu edo horretarako ia 
denborarik ez duzulako izan), eta auto batek atzetik jo zaitu .

Nola saihestu talka hori

1 . Ez mugitu inoiz ezkerrera aurretik atzera ez baduzu be-
giratu (ispilu baten bidez edo burua biratuz) . Askotan ez dira 
segurtasun-distantziak gordetzen eta gidatzen dutenek ez doaz 

beti adi gidatzean, oharkabeak gertatzen dira . Beraz, ustekabean ezkerrera mugitzen bazara, nahiz eta apur bat 
izan, auto baten ibilbidearen aurrean jar zaitezke . 

2 . Ez ibili noiz aparkatzeko eremu batetik nahiz eta autorik ez egon aparkatuta . Autoak aparkatuta ez 
dauden eremu batetik ibiltzeko tentazioa izan dezakezu, auto bat aparkatuta aurkitzen duzunean trafikoa dagoen 
erreira itzuliz . Horrek arriskuan jarriko zaitu zirkulazio-erreian sartzen zarenean . Horren ordez, ibili zuzen trafikoa 
dagoen erreitik, ahal duzun zentratuen (oztopo gehienak eskuinaldean daude, espaloietatik hurbil), eta erabili 
eskuzko seinaleak gainerako ibilgailuei zure mugimenduen berri emateko .

3 . Erabilgarria izan daiteke heldulekuan ispilu bat erabiltzea . Gaur egun, aukera asko daude heldulekuan, 
kaskoan edo betaurrekoetan jartzeko, nahiago duzun moduan . Beti duzu atzera begiratzeko aukera burua atzera 
biratuz, hala ere, ispilu batekin etengabe kontrolatuko duzu zure atzean gertatzen dena . 
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9. Atzetik harrapatzea (bigarren zatia)

Auto batek atzetik jo du bizikleta bat kale batean, aurretik arriskuaz ohartzeko aukerarik 
izan gabe . Hori da txirrindulari askoren kezka, baina ez da istripurik ohikoena (gauez edo 
hiriarteko bideetan izan ezik) . Hala ere, saihesteko talkarik zailenetako bat da, bizikletaz 
joaten denaren atzetik gertatzen delako . 

Nola saihestu talka hori

1 . Erabili atzeko argia. Modu jarraituan edo keinukari gisa jar dezakezu, eta ez ahaztu 
gauean beti erabili behar duzula .

2 . Ez ibili espaloitik oso hurbil eta erabili arropa argia edota distiratsua, besteek ikusteko, egunez nahiz 
gauez, hala ere, gauean askoz ere nabariagoa da emaitza . 

3 . Aukeratu trafiko moteleko kaleak. Auto bat zenbat eta motelago joan, denbora gehiago izango du gidariak 
zu ikusteko . Komenigarriagoak dira bigarren mailako kaleak . Aztertu nola egin ditzakezun zure ibilbideak mota 
honetako kaleetatik . 

4 . Erabili kale txikiak edota bizitegi-kaleak asteburuetan: ez erabili kale nagusiak . Ostiral eta larunbat gaue-
tan ibiltzeko arriskua beste gau batzuetan baino askoz ere handiagoa da, jendeak gehiago edaten duelako . Beraz, 
asteburuetan joan bigarren mailako kaleetatik kale nagusietatik baino .

5 . Erabili nahikoa zabalak diren kaleak. Kale azkarragoetatik joan behar baduzu, erabili auto bat eta bizikleta 
bat batera ongi sartzen diren erreiak dituzten kaleak . Horrela, auto batek azkarrago aurreratu zaitzake zurekin 
talkarik egin gabe, nahiz eta ikusi!

6 . Erabili ispiluak, atzetik duzun zirkulazioa hobeto kontrolatzeko eta gerta daitekeen edozein gorabeheraren 
aurrean prebentzio-neurriak handitzeko . Bizikletaz ibiltzean ispilu bat erabiltzen hasten denari oso zaila egiten zaio 
gero ez jartzea . Beraz, horrek erakusten du segurtasun-mailan oso garrantzitsua dela .

7 . Ez heldu tinko frenoa. Intuitiboa bada ere, frenatzea ez da beti irtenbide bakarra . Frenoa erabili aurretik hartu 
tarte laburra . Horrela, ispilutik auto bat ikusten baduzu modu arriskutsuan zugana hurbiltzen, frenatzen baduzu 
segurtasunik eza handiagoa eragingo duzu, distantzia txikiagotuko delako eta baita zugana heltzeko denbora ere, 
uste zenuen moduan, zu zeundela ez bada konturatu .

Gure bizikletaren segurtasuna

Azkenik, txirrindulari guztientzat funtsezkoa den beste alderdi bat azter-
tuko dugu: bere bizikletaren segurtasuna eta nola saihestu bere bizikleta 
lapurtzea . 

Bizikleten lapurretak txirrindulariak izateko asmoa duten pertsona batzuk 
iritziz aldatzea eragiten du, bereziki hiri-inguruetan . Segurtasunik ezeko 
sentsazioarekin batera, eragozpen handia da garraiobide hori gure hirie-
tan hedatzeko . Arrisku hori saihesteko batzuek bizikleta zaharrak edo la-
purrentzat oso erakargarriak ez direnak erabiltzen dituzte . Hala ere, horrek 
erosotasuna eta eraginkortasuna txikiagotzen du lekualdaketetan, eta bizikletaren irudiari nolabait kalte egiten 
dio . Hala ere, erremedio ona da (konpontzeko kostu baxuarengatik bada ere) .
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Eragozpen hori gainditzeko, ezinbestekoa da merkatuan dauden lapurreta-aurkako gailuen ezaugarriak eta segur-
tasun-maila ongi ezagutzea . Ez dago zalantzarik udalek bizikletak erregistratzeko sistemak («bizikleta-erregistroak») 
ezartzen badituzte, segurtasuna handitzen lagunduko dutela .

Lotu ongi bizikleta

Zure auzokoa lasaia izan arren eta pertsona zoragarriak bizi, beti dago besteen gauzak gustatzen zaizkion edonor . 
Gutxienez erabili «pitoi» moduko giltzarrapo bat (artikulatua), edo «U» formako giltzarrapo zurrun on bat, edo are 
hobeto, biak aldi berean (kasu honetan, lapurrak oso trebea izan beharko du) . Kable mehea duten kateak erraz 
zabaltzen dira, beraz, gurpil bat edo zela lotzeko baino ez dute balio . 

Bestalde, lapurreta-aurkako gailu finkoak oso osagarri interesgarriak dira U forma dutenetarako, izan ere, atzeko 
gurpila finkatzen dute koadroa eta aurreko gurpila puntu finko batera lotuta daudenean, geldialdi luzeetarako . 
Horrez gain, babes praktikoa dira geldialdi laburretarako ere bai, azkar ixten direlako, edo lotzeko puntu finkorik 
ez dagoenean . Fabrikaz instalatuta etortzen dira, eta apurtuz zabaltzean, indar handia egin behar da . Bizikleta ere 
apur daiteke .

Pitoia Tipoa U Tipoa Kable mehea Finkoa

Bizikleta zaharrek eta pintura kendu dutenek ere gomendio horri jarraitu behar diete . Koadroa eta bi gurpilak lotzen 
saiatu behar gara, eta askotan ez dugu ongi egiten .

Lapurreta-kontrako gailuen kalitateari buruz

• Kable moduko lapurreta-kontrako gailuak oso zaurgarriak dira .
•  Kable blindatuek (lapurreta-kontrako artikulatuak edo «pitoi» modukoak) babes handiagoa ematen dute, baina 

ez dira heltzen U motakoen mailara . Sekzioaren diametroa, barruko kablea sartzeko modua eta ixteko gailuaren 
altzairuaren kalitatea dira askotan haien puntu ahulak .

• Lapurreta-kontrako finkoak osagai gomendagarriak dira .
•  Urkila guztiek edo U formakoek gutxieneko babesa ematen dute, gainerako lapurreta-kontrako gailuek baino 

handiagoa . Hala ere, altzairuen kalitatearen araberakoa da funtsean haien eraginkortasuna: konposizioa, tenpla-
tzeko eta zimendatzeko metodoa .

Egunero agertzen dira lapurreta-kontrako sistemak, beraz, kontsultatzea gomendatzen dizugu . Dendetan edo 
enpresa espezializatuen webetan egin dezakezu .

Bizikletak aparkatzeko arau nagusien berrikustea

• Erabili U motako lapurreta-kontrako sistema .
• Lotu koadroa eta, hala bada, aurreko gurpila, puntu finko batera .
•  Lotu bizikleta ongi ikusten den leku publiko batean: lapurrek diskre-

zioa nahiago dute .
•  Lotu bizikleta garaiera batera ahal bada, 50 cm-ko altueraren gaine-

tik . Egiaztatuta dago lurretik hurbil edo lurrean dauden lapurre-
ta-kontrako sistemak apurtzeko errazenak direla .




