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Kokapen geografikoa 

 Oraingoan burutuko dugun ibilbideak xendazale askok burutu ohi duten mendi 
tontorrera igotzeko aukera eskainiko digu. Korresetik oso gertu kokatzen denez eta 
desnivel gutxikoa denez, Soila bere gailurreria tontordunak gordetzen dizkigun lilurak 
ezagutzeko astebururo bisitatua den mendia dugu.  

 

 Korres herria Izkiko Parke Naturalean kokaturik dago. Hau babesturiko inguru 
naturala dugu, non naturaren aberastasunak duela milaka hamarkadatan zehar giza 
espeziarekin batera bizi izan diren, azken honek haren baliabideak erabiltzen jakin izan 
dituelarik, agortu edota hondatu gabe. Horri esker, Izkiko parke naturala balio 
geologiko, biologiko, ekologiko, paisajistiko, arkeologiko eta soziokulturalez beteriko 
ingurugiro naturala da.  

 

 

Fauna eta landareria 

Izkiko protagonista nagusiak ametzak dira, inguru natural hau estaltzen duten 
arez beteriko lur txiroei gehien egokitutako landeriarik helduena. Izatez, Izkiko ametz 
landareria masa europa mailan hoberen mantendurikoa dugu.  

 Faunari dagokionean, igel bizia, aztorea, el zata, okil ertaina, okil txikia, 
lepitzulia, muxar grisa, basakatua eta  y buztangorri argia dira aipagarrienak.  

 

 

 

 

 



 

Datu historikoak 

Inguruneak dauzkan balore multzo apreziaezinengatik 1998.urtean Eusko 
Jaurlaritzak ingurua Izkiko Parke Natural izendatu zuen, baita naturaren 
gozamenarekin loturiko erabilera tradizional zein berriekin parkearen zainketa 
armoniatsua bermatzeko ere.  

 Guzti hori dela eta, bertan ibilbideren bat burutu nahi dugun bakoitzean 
parkearkin batera datozen debeku eta baimenak kontsultatu behar ditugu.  

 

IBILBIDEA 

 

0 Km. / 0 h. 0. Ibilbidea Korres herrian kokaturiko interpretazio zentruan hasiko dugu. 
Elizatik gertu abiatzen den xendatik hasiko gara oinez.  

2 Km. / 20 min. Korreseko gazteluaren hondakinetara iritsiko gara eta bertan haren 
historia azaltzeko geldialditxo bat egingo dugu. Bertatik xendan hegoalderantza 
jarraituko dugu, hortik gutxira berau alde batera utziko dugularik Soilaren ekialdeko 
aurpegirantza doan bidea hartzeko.  

6 Km. / 1.15 h. Tontordun gailurreria beheko aldetik inguratu ondoren, goiko aldetik 
Soila tontorrerantza joko dugu, bertatik Kanpezuko kuadrillaren domeinuak ikusi 
ahalko ditugularik.  

8 Km / 2.15h. Behin aurretik gailurrerian zehar egindako bidea berreginda, 
mendebalderantza zuzendurik dagoen xenda jarraituko dugu, herrirantza itzuliz eta 
honen eraikin eleganteez gozatzeko aukera edukiz.  

10 km / 3 h. Goiz ederra igaro ondoren Korresera itzuliko gara non autobusa zain eduki 
dugun.  

 

 




