
Rigloseko mailoak Martxoak 25 larunbata 
 
 
 

 
Rigloseko konglomeratuaren Maioei buelta. 

 

  

Forma bitxiko haitz hauek aurre-pirinioetan kokatuta daude, Gállego ibaiaren ezkerraldean 

eta Riglos herriaren gainean. 

Erreka-harri konglomeratuz osatuta daude, eta jatorria antzinako ibaien sedimentuetan 

dutela uste da. Sedimentu hauek orogenia mugimenduek altxatuak izan ziren, eta harrezkero 

euri-urak higatuak izaten ari dira, goialde borobilduak dituzten paretatzar ikusgarriak sortu 

direlarik. 

Aurre-pirinioetako beste toki batzutan ere badira antzeko haitzak, neurriz txikiagoak badira 

ere, inguruan diren Murilloko mailoak eta Agüeroko mailoak adibidez. 

Puro, Pisón, Castilla, Volaos, Cuchillo, Frenchín, Visera, Firé eta Fuso, zenbait haitz eta 

pareten izenak dira. Eskalada bide asko ireki dira pareta hauetan. 

  

Irteera ordua: 7:00etan Estadioko atetik. Itzulera 20:00etan Gasteizen. 

 

Zailtasuna: Zailtasun urriko irteera izango da, lurzorua erosoa eta ibiltzeko erreza iango bait da. 

Egunean zehar 600-700 metroko denibela egingo ditugu. 

 

Ibilbidea: Rigloseko herri bertatik hasiko gara ibiltzen. Lehen unetik mailoen ikaragarrizko 

ikuspegiekin gozatzeko aukera izango dugu. Lehenengo zatia Pisón mailoaren ipar 

mendebaldetik pasatzen da. Pista utzi eta Firé eta Pisonen artean doan bidezka bat hartuko 

dugu. Behin udako zirkoa igaro dugula, orientazioz aldatuko dugu, ekialderuntza joanda. 

Mailoei buelta emanik. 

 Bost kilometro eta gero, herrira beheruntza doan bide baten ondotik igaroko gara. 

Momentu honetan mailo handien bira burututa izango dugu, orain txikiei emango diegu buelta. 

 Egunari bukaera emateko, herrirako bideari ekingo diogu. Bide hau mailo txikien ondotik 

eramango gaitu. Bukatzeko herrian bertan autobusa izango dugu gure zain Gasteizerako bideari 

ekiteko. 

  

 

 



 

  

Lurzorua:: Mixtoa arroka eta belarra, 

basoetako eta larre inguruneak 

topatuko ditugu. Nahiz eta, gure 

ibilbidea teknikoki erraza izango den. 

 

Erritmoa eta ordutegiak: Denok lasai 

eta gustora joateko erritmo bat 

eramango da, hau da, taldera 

moldatutakoa, ez ditugu markak 

hautsiko. Ibilbidean zehar hainbat 

geldiune egingo dira. Egunean zehar ez 

dira oso luzeak izango ez ozteko, eta luzeago bat bazkaltzeko.  

 

 

Beharrezko materiala: 

 -Arropa beroa 

  - Uretako Txaketa   

 - Txanoa eta guanteak  

 - Eguzkirako betaurrekoak  

 - Bastoiak (jeitsietarako gomendagarriak)  

 - Eguzkitako krema  

 - Mendi edo trekking-eko botak “eginak” sola berriarekin.  

 - Eguna pasatzeko jana eta edaria.    

 

Zuen gidak 

 

Ibai Rico: Geografoa, glaziologoa eta geografi irakaslea UPVn Patagonian, Artikoan eta  

Himalayan ikertzen ibili da. Alpinista eta eskalatzailea hainbat mendikate bisitatu ditu, baita 

pirineoak puntarik punta HRPtik zeharkatu ere. Alpeetan, Kilimanjaron, Kaucason, Norbegian 

eta Atlasean izan da lanean beste batzuen artean.    

 

Unai García: Eskarmentu handiko alpinista, Pirineotan, Alpeetan eta Atlasean ibilitakoa, mendi-

ertaineko gida eta irakasle moduan orientazio, autoreskate, lan bertikaletan eta ekintza 

gidatuetan izaten da lanean. 2013tik geroztik Estadioan ere gida lanetan dihardu Pirineotan eta 

Euskal mendieetatik.    

 

 


