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Eskoriatza

A
rreta jarriz gero,

hegazti ugarirekin

egin ohi da topo kale-

ra ateratzean, eta are

gehiago mendi buelta bat emate-

an. Hala ere, oro har, zaila izaten

da espezieak identifikatzea. Aur-

ten laugarren urtez antolatu dute

Puntaik Punta Debagoieneko

Bidezidorren Jaialdia, eta hegaz-

tiak identifikatzen ikasteko ibi-

laldia egingo dute tartean, maia-

tzaren 1ean, Eskoriatzatik

abiatuta. Besteak beste, mendi

irteerak, tailerrak eta kontzer-

tuak izango dira maiatzaren 5era

arte, eta Eskoriatza izango da

gune nagusia.

Hegaztiak identifikatzen ikas-

teko bost kilometro inguruko

ibilbidea egiteko aukera izango

da asteazkenean. 10:00etan

Eskoriatzatik abiatu, eta Bolibar

elizate aldera joango dira parte

hartzaileak. Maite Laso Aranzadi

zientzia elkarteko kideak gidatu-

ko du ibilaldia, eta hark azaldu du

«ingurumena ezagutzea» dela

helburua. Hegaztien behaketak

naturaren kontserbaziorako

duen garrantzia eta erabilgarrita-

suna ere azalduko du Lasok.

Nabarmendu duenez, hegaztiei

behar bezala behatzeko ezinbes-

tekoa da «animaliak errespeta-

tzea eta isiltasuna mantentzea».

Bi modu daude hegazti espezie-

ak identifikatzeko: ikusita edo

entzunda. Lasok dioenez, hasie-

ran errazagoa da hegaztia ikusita

jakitea zer espezietakoa den. Ho-

rretarako «trikimailuak» daude-

la azaldu du. Tamainak eta habi-

tatak garrantzi handia dute, esa-

terako. Horrez gain,

arreta jarri behar da lu-

majean, kolorean, mo-

koan eta hegaztiaren jo-

kaeran.

Arrasto ugari ematen

du hegaztien kantuak

ere. Hala ere, Lasok adie-

razi du «hainbat erregis-

tro» izaten duela espezie

bakoitzak, eta horrek

zaildu egiten duela identifikatze-

ko lana: «Esperientzia behar da;

pixkanaka ikasten da».

Maiatza izaki, kumeak izateko

garaian egongo dira hegaztiak.

Aranzadiko kideak azaldu due-

nez, enarak, kukuak eta sorbel-

tzak ikusteko aukera izango da ir-

teeran. Gipuzkoan berrehun es-

pezie inguru ikus daitezke, eta

30-40 ikusi ahal izango dituzte

asteazkenean. Negua Afrikan iga-

rotzetik iritsi berriak diren hegaz-

tiez gain, urte osoan Gipuzkoan

egoten direnak ere ikustea espero

du Lasok, hala nola txantxango-

rriak, kaskabeltzak, amilotxak,

miru gorriak eta zapelatzak.

Izena eman beharra dago
Edonork egin dezake ibilaldia.

Familientzat dago pentsatuta, ba-

tez ere, eta aurretik ez da behar

ezagutzarik. «Uste dugun baino

espezie gehiago identifikatzeko

gai gara», adierazi du Lasok. He-

gazti gidak banatuko dituzte an-

tolatzaileek, eta panel informati-

boak ere izango dituzte. Prismati-

koak eramatea gomendatu du

gidariak, eta Aranzadiko kideek

teleskopioa ere eramango dute

hegaztiak gertuagotik ikusteko.

Oinarrizko kontzeptuak ikasiko

dituzte parte hartzaileek: «Ho-

rrelako ibilbideetan, jendeak

erraz ikasten du hamar bat espe-

zie identifikatzen».

Aldez aurretik izena eman be-

harra dago ibilaldian parte har-

tzeko. Bi bide daude: 943-79 64 63

edo 943-71 89 11 telefono zenba-

kiak eta puntaikpunta@deba-

goiena.eushelbidea.

Hegaztiak identifikatzen ikasteko ibilaldia egingo dute, maiatzaren 1ean,
IV. Puntaik Punta Debagoieneko Bidezidorren Jaialdian. Hamaika ekintza
izango dira hilaren 5era arte, eta Eskoriatza izango da gune nagusia.

Kantuz erdietsitakoa
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Maiatzaren 1a, asteazkena

08:00.Mendi ibilaldia: Arrasate-

Atxorrotx-Eskoriatza.

10:00.Hegaztiak identifikatzen

ikasteko ibilaldia.

12:00.Bisita gidatua: Arantzazu,

euskal arte garaikidearen gunea.

17:00.Bisita gidatua: Oñati, muino

ugariko tokia. 

Maiatzaren 2a, osteguna

09:00.Mendi ibilaldia: 

Eskoriatza-Degurixa.

Maiatzaren 3a, ostirala

09:00.Mendi ibilaldia: Landareak

ezagutzen.

10:00.Mendi ibilaldia:

Arrasate. Karraskain-Lizueta-Le-

zetxiki.

16:00.Sendabelarrak ezagutzen.

Ibilaldia eta tailerra.

17:30.Haurrentzako emanaldia:

Honolulu ikuskizun musikala.

18:30.Rock Kalean.

20:30.The Potes.

22:30.Roba Estesa.

Maiatzaren 4a, larunbata

08:00.Mendi ibilaldia: trenbidea.

08:30.Mendi ibilaldia: Eskoriatza-

Aranguren-Leizargarate-Eskoria-

tza.

08:30.Mendi ibilaldia: Arrasate-

Eskoriatza-GR 12-Latabide.

09:30.Nordic walking ikastaroa.

10:00.Mendi ibilaldia: Mandobi-

ke PR-Gi 99.

10:00.Mendi ibilaldia: Aitzulo, De-

bagoieneko leihoa.

10:00.Orientazio tailerra.

11:00.Bisita gidatua eta hegazti

behaketa.

11:00.Bisita gidatua: Ezagutu

Atxalde gaztandegia.

11:00.Tailerra: Ortu belarrak.

11:30.Tailerra: Serigrafia begetala.

13:00.Olatz Salvador.

16:00.Orientazio proba.

16:00.Sendabelarrak ezagutzen.

Ibilbidea eta tailerra.

17:00.Haurrentzako emanaldia:

Txantxariak taldea.

17:00.Bizikletak konpontzeko tai-

lerra.

17:00.Tailerrak: heraldika, mala-

bareak, Erdi Aroko jolasak...

18:00.Foisis Jaunak.

20:00. Jasan.

22:30.MConak.

00:00.Dj Moto.

Maiatzaren 5a, igandea

08:00.Mendi ibilaldia:

Arrasate-Atxorrotx, Vasco-Nava-

rro bidetik.

08:30.Mendi ibilaldia: Eskoriatza-

Leintz Gatzaga-Atxorrotx.

09:00.Kalejira txistulariekin.

09:30.Espeleoabentura Arrikrutz-

Oñatiko kobetan.

10:00.Mendi ibilaldia: Elgeta

1936-1937. Intxortako ibilbide gida-

tua.

10:30.Atxorrotxera igoera.

11:00.Eskalada eta arku tiroa.

12:00.Maider Zabalegi.

16:00.Tailerra: plastilina ekologi-

koa.

16:30.Haurrentzako jolasak hare-

arekin.

18:00.Erromeria: Joselu Anaiak.

Trikimailuak daude hegaztiak
identifikatzeko; uste dugun
baino espezie gehiago
identifikatzeko gai gara»
Maite Laso
Aranzadi zientzia elkarteko kidea eta gidaria

‘‘

13GIPUZKOAKO HITZA
Ostirala, 2019ko apirilaren 26a Proposamena


