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Azken boladan ohikoa da 
ikustea bi bastoiak eskuan 
hartuta paseatzen dihoan 
jendea. Finlandiatik datorren 
kirola, urtetik urtera geroz eta 
jende gehiagok praktikatzen 
duen jarduera da. Jarduera 
fisiko mota honen arrakastaren 
arrazoia, besteak beste, beronen 
eskuragarritasuna da, hau da, 
adin guztientzat da aproposa 
(norbera berari dagokion 
erritmoan aritu daitekeelako) 
eta modu oso egokian 
gorputz eta buruaren arteko 
koordinazioa hobetzen duelako.

I bilkera nordikoa korrikaldiari 
(jardueran inplikaturik dauden 
gihar nagusiak beheko gorputz 

adarra delarik) goiko gorputz adarraren 
erabilera gehitzean datza. Zentzu 
honetan bastoien erabilerak bizepsa, 
trizepsa, dortsala eta pektorala, lepo 
eta abdominalak jokoan jartzen ditu, 
ibilkerari indarra emanez eta horrela 
urratsa luzatu eta pausua bizkortuz.

Oinarrizko teknika
Bastoiak gorputzetik gertu mantendu 
behar dira. Urratsa orpoak lurra 
ikutzean hasten da eta oin berak 
bikien indarrarekin lurra bultzatzean 
amaitu. Pelbisak gorantz egiten du eta 
gorputzaren jarrera tinkoa izan beharko 
da. Kulunkako oszilazio mugimenduan 
goi eta beheko gorputz adarrak 
inplikaturik daude eta kontrako beso 
eta hankak aldizka aurrera eta atzera 
kulunkatzen dira.

Oinarrizko ibilkera nordikoa 
oinezko teknika on batekin hasten 
da. Ibilkera nordikoak ibilkera 
teknika egokia nabarmentzen du, 
bastoien mugimenduen sekuentzia 
batekin gorputza aurrerantz 
bultzatuz eta ibikeraren urratsa 
handituz. 

Ibilaldi nordikoa

Salud y deporte

Ibilkera nordikoaren oinarrizko ezaugarriak
1. Era naturalean ibili.
2. Mantendu sorbaldak erlaxaturik eta ez heldu bastoiak indarrez.
3. Esku eta bastoiak gorputzetik gertu mantendu.
4. Gogoan izan bastoiak diagonal posizioan mantentzen direla.
5. Ezkerreko oina aurrera doanean berdina egiten du eskuinekoak aldiberean.
6. Saiatu makila pelbisaren lerroaren atzean bultzatzen.
7. Zabaldu esku-ahurra makilaren bultzadaren amaieran.
8. Ekarri makila aurrerantz azkar berriro.
9.  Kontuan izan gorputza lerroan aurrerantz zuzendua dagoela.

Osasun mailako inplikazioak
 ■ Bihotz maiztasuna 5-17 taupada minutuko igotzen da (adibidez ibilkera bizi 
baten ondorioz bihotz maiztasuna 130 taupada/minutukoa bada, erritmo 
berdinean ibilkera nordikoan 147 taupada minutukoa izatera pasa daiteke, 
%13 igoz).

 ■ Energi kontsumoa igo egiten da bastoiak erabiltzean batezbestez %20 
ibilkera normalarekin konparatuz.

 ■ Lepo eta sorbaldetan mina eta tentsioak murrizten ditu eta mugikortasun 
gaitasuna modu esanguratsuan aberasten du.

 ■ Aktiboen inplikaturik dauden giharrak besaurrearen gihar luzatzaile eta 
flexoreak, sorbaldako giharren atzeko aldea, bularreko giharrak eta bizkar 
aldeko giharrak dira.

 ■ Ez ditu giltzadura eta belaunak larriagotzen.
 ■ Belaun eta giltzaduretan karga gutxitzen du.
 ■ Gutxi gorabehera orduko 400 kaloria kontsumitzen dira (ibilkera normaleko 
280 kaloriez konparatuz, erritmo eta iraupen berdinetan).

 ■ Makilek gune labankorretan segurtasuna eskaintzen dute.


