
Eremuaren, maparen eta trazatuaren inguruan 
 
Aizkorri mendilerroko mendigunean eta parke naturalean gaude, 750 eta 1200 metro 

arteko garaieran, malda handiak eta zenbait eremutan kareharrizko azaleratzeekin. 
Basoa (maparen % 95), batez ere, pagadi bat da, sarkortasun bikainekoa, garai 

honetan kolore ikusgarriak dauzkana. Gaur egun, baso babestua da eta garapen 
nahikoa naturala du. Morfologikoki, ibar-hondoak osatzen du, HE-EZ norabidean, oro 

har estua, hegal bat hego-mendebaldera begira eta beste bat txikiagoa 
(kartografiatutako zatia) ipar-ekialdera. Mendi-mazelak malda uniformekoak dira 

kareharrizko geruzak azaleratzen diren eremuetan izan ezik. Horiek sestra-kurbak 
bihurritzen dituzte, forma irregularrak eta sakonuneren bat sortuz, baita mendi-mazelak 

irristatzen diren guneak ere, koskak, irtenguneak eta ibarbide desordenatuak sortuz. 
Ikaztegi plataformen hondakin ugari daude, 900 inguru maparen eremuan. 

 
Mapa 2019an egin zuen Paskik, eta 2021ean berrikusi, 5 km² ingurukoa, 1:10000 
eskalan eta 5 m-ko urrunkidetasunarekin. 

 
Esan beharra dago «gezurrezko » 10.000ko mapa bat dela; izan ere, itxurazko 
sinbologia tamaina erabili da, ikusitakoan 15000 bat emateko. Horrela, irakurketa 

garbiagoa lortzen da. Distantzia ertainean 7.500 eskalara zabalduko da ibilbide 
guztietan, eta luzeko askotan baita ere. Izan ere, bere desnibela dela eta, bertara 

joaten zaretenean, ez duzue sentituko 10000 batean bezain azkar aurreratzen dela. 
Marrazketa berezitasun gisa, honako sinbolo berezi hauek erabili direla esan behar da: 

 

• Gurutze beltza: haranaren hondoan abandonatutako zelai batzuetako futbol-ateak 

irudikatzeko. ditu. 

• Zirkulu berdea: zuhaitz isolatua edo berezia, baina oso urriak dira, pagadi oso 

homogeneoa baita. 
• Puntu berdea: gehienak basoko gorostiak. 

• Zirkulu marroia (IOF ez): ikaztegiko zorua. 

• Gurutze berdea (IOF ez): eroritako zuhaitza. Gehiago ere egon daitezke, baina 

marraztuta daudenak ondo estimatzen dira. 
• Gurutze marroia (ez IOF): sustraia airean, batzuetan zuhaitzaren zati bat lehor 

dagoela. Gurutze berdearekiko aldea da eroritako zuhaitzaren aireko aldeak 
adierazgarritasuna galtzen duela. 

• Izar urdina: iturria. 

 

 
Maparen hego-ekialdean, amildegi eta desnibel nabarmenagoekin, amildegietaranzko 

erorketa malkartsuak irudikatu dira (arrokarik gabeak izan arren), beltzean ebaki 
gaindiezinaren sinboloarekin bat datozenak, eta malda luzexkako gidoiekin (proiekzio 

laua nabarmena denean) ebaki horiek gaindiezinak badira, eta lerro-lodiera eta malda-
gidoi berdinarekin, baina kolore marroiez, amildegi zailak badira (lau hanketan) edo 
igaro ezinak bustita badago. 

 
Distantzia ertaineko trazatuek S1 eta S2 irteerak dituzte, ibilbideen arabera. Errazenak 

eta laburrenak helmugatik irteten dira, eta zailenak eta luzeenak pista batetik irteten 
dira, 125 metroko desnibel negatiboa metatua dutelarik, positiboa baino gehiago. 

Distantzia ertainerako, 1: 7500eko mapa-eremu bat erabiltzen da, bai eta haranaren 
hondokoa ere, bi mendi-mazeletara sartu-irtenak dituena, eta ibilbide zailagoen kasuan, 

gainera, aldapan beherako zatiak ditu hegal uniformean barrena. Distantzia ertaina izan 
arren, badu aukeratzeko eta/edo nabigatzeko tarteren bat ere. 
 



 

 
Distantzia luzean, mendi-hegaleko lerraduren eremura iritsi nahi izan da, nahiz eta hori 

1etik 5era bitarteko ibilbideetan bakarrik lortu den. Igandean ere bi irteera egongo dira, 
baina bide berdinean kasu honetan, bata bestea baino urrunago. Nahiz eta trazatua oso 

luzea izan, desnibel handiak saihesteko, tarte oso laburrak eta nabigaziorako eta ibilbide 
luzeagoak aukeratzeko beste batzuk tartekatzen ditu. Joan eta hego-mendebaldera 

ematen duen hegalean zehar jiratzen da, eta horrek abiadura handia ez izatea eragiten 
du, basoa garbi egon arren, eta hori desnibelaren ondorioz gertatzen da. Funtsezkoa 

izango da desplazamendu-abiadura eta gure trebetasun teknikoak hobeto uztartzen 
dituen ibilbidea aukeratzen jakitea. 
 

Bi egunetarako gogorarazi nahi dugu lur hau asko aldatzen dela lehor edo heze baldin 
badago. Baldintza bakoitzean duzuen erraztasunaren arabera zuen ibilbide aukeraketa 

egokitu beharko duzue. Are gehiago, makilekin trebea denari eta mapa aldi berean 
erraz irakurtzeko gai denari, eramatea gomendatuko izan daiteke, nahiz jakin teknika 

hau ez dela oso erabilia oinez orientatzeko.  
 

 

 

Eta hori da dena. Espero dugu GOTzatzea, nahiz eta aldaparen batean antolaketaz 
oroituko zareten. Ahaleginak merezi duela uste dugu, toki ikusgarriak daude. 

 

 


