
Aurretiko gomendio batzuk 

Berriro esan nahi dut deskribatutako ibilbide gehienak errazak eta ia mundu 

guztiarentzat egokiak direla. Egia da horietako batzuetan nolabaiteko 

entrenamendua beharko dugula (ibilbide luze samarrak dira), eta beste 

batzuetan nahiko malkartsuak diren lursailetatik igarotzen dira, eta horiek 

nolabaiteko mendi-esperientzia beharko dute. Baina borondatearekin lortu ezin 

den ezer ez. 

Orkatila zola on batekin babesten duten mendi-ibilizko botak beti dira kirol-

zapatila soilak baino hobeak. Galtzerdiak ere oinarrizkoak dira eta kalitate 

onekoak eta transpiragarriak izan behar dute, tolesturak saihestuz. 

Ibilbiderik luzeenetarako, otordu eta ur pixka bat duen motxila txiki bat 

eramatea gomendatzen dugu. 

Eta oinarrizko beste gomendio bat bastoiak erabiltzea da beti. Bi hobe bat baino. 

Behar bezala erabiltzen jakinez gero, laguntza izugarria ematen dute, ez 

bakarrik igoeretarako, baita jaitsieretarako ere, gure berme-puntuak gehituz eta 

belaunak nabarmenki deskargatuz, adin batzuetan eta ibilaldi luzeetan asko 

eskertzen baita. 

Kontuz denborarekin. Gaur egun aukera asko ditugu pronostikoa aldez aurretik 

ezagutzeko, egingo duen denboraren arabera jantziko gara. Ona eta egonkorra 

ez bada, eta euri pixka bat egiten badu, zira batek motxilan ez du pisatzen, eta 

hotzetik zein uretatik babesten gaitu. Ez dezagun esan aterki txiki bat, mendian 

euriaren aurkako babes onena baita, haizerik ez badago. 

Eguzkiarekin ez dugu inoiz ahaztuko kapela edo txapela eta eguzkitako 

betaurreko onak eramatea, hobeto polarizatuak. Eta eguzkitik babesteko krema 

ahal dela, babes handikoa izatea eta haurrik egonda, arrazoi gehiagorekin. 

Eguzkia jotzen badu, etxetik irten aurretik jarri behar da, eta operazioa 

gutxienez orduoro errepikatu behar dugu. 

Soinean daramagun arropa tenperaturaren eta eguraldiaren araberakoa izango 

da beti, baina erosoa, arina eta, ahal dela, transpiragarria izan beharko du, 

estutasunak saihestuz, izerdiarekin eta hezetasunarekin oso gaizki uztartzen 

baitira. Kamiseta edo praka estu eta josturekin, luzeak edo laburrak, nahi ez 

ditugun igurtziak eragin diezazkigukete, txangoak porrot egin dezakeela. Forru 

polar bat motxilan, batez ere udatik kanpo ez dago inoiz soberan. 



Xehetasun garrantzitsu bat motxilan beti botika-kutxa txiki bat edukitzea da, 

urradurak edo zauri txikiak sendatzeko edo arintzeko, eta ez du pisu handirik. 

Ezin dugu ahaztu pasatu garen lekuak zeuden bezala utzi behar ditugula, 

zaborrik utzi gabe. Sortzen dugun edozein hondakin mota sartzeko poltsatxo 

batzuk eramatea eta behar bezala botatzeko bueltan eramatea aukera bikaina 

da. 

Era berean, ez dago soberan mendian laguntzeko eta hezteko arau minimo 

batzuk gogoratzea. Jende gutxi ibiltzen den lursail eta bidezidorretatik beti 

agurtu behar izaten ditugu gurutzatzen garen pertsonak, beti egin izan dugun 

eta eskertzen den zerbait da, eta hori bai Ermuan, Pagasarrin, Pirinioetan edo 

Cervinon bagaude. Adeitasuna ez dago inoiz soberan. Eta xehetasun 

garrantzitsu bat, beste pertsona batzuekin gurutzatzen garenean bidezidor estu 

edo malkartsuetan zehar, jaisten denak beti pasatzen utzi behar dio igotzen 

denari, alde batera eginez, errazago igaro ahal izateko, eta ez dezagun esan 

pandemia-garai honetan. 

Eta, azkenik, leku arriskutsuetan, zoru ezegonkorretan, ezponda oso 

bertikaletan edo ezezagunak diren bidezidorrak hartuta bidetik irtetean, kontuz 

ibili. Batzuetan ondo ateratzen zaigu, baina beste batzuetan arazo larri batean 

sar gaitezke edo susto on bat har dezakegu. Ahal dugun guztietan, testuan 

ohartaraziko ditugu ibiltarientzat balizko arriskuren bat izan dezaketen 

eremuak, 19 ibilbide horietan oso gutxi baitira. 

Eta besterik ez, orain ibilbidea aukeratu eta … aurrera! 
 


