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GIL 62 omako haran itxia  
eta dolinak, eta bolunzuloko hobia

oma haranaren ikuspegia.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 23’ 48,43‘’ N
Long.: 2º 39’ 27,32’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 527.729,07 m
Y: 4.804.935,62 m

nola iri tsi

Autoz, Gernika eta Arteaga udalerriak lo tzen dituen BI-638 errepidea hartu behar da, 
eta, Kortezubira iri tsi baino lehen, eskuinean dagoen saihesbide bat hartu behar da (BI-
4244); “Santimamiñeko kobak” jar tzen du kartelean. Lezika baserri-jate txearen alboko 
aparkalekuraino jarraitu behar da errepidean. Bada beste aukera bat: Bizkaibusen Bilbo 
eta Lekeitio arteko autobusa hartu, Kortezubin jai tsi eta handik aurrerako bidea oinez 
egitea.
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deskribapena

Basondo eta Oma haran endorreikoak (i txiak) eta haiei lotuta dauden dolinak eta hobiak, 
hala nola Bolun tzulo, Ereñozarreko urpeko ur-masa osa tzen duten materialetan daude 
(Ereñozar azpiunitatea).
 
NW-SE da haranak defini tzen dituen norabide nagusia. NE zatia mul tzo urgondarreko 
arrezife-kareharriz eratua da; SW alderdia, berriz, mul tzo supraurgondarreko tuparriz eta 
hareharriz osatua da. Bi materialen arteko kontaktua garbia da, eta SW-rako okerdura 
du.

Basondo haran i txia luzanga eta zirkuluerdi-i txurakoa da, eta 1,5 km luze eta 500 m za-
bal da gunerik baxuenean. Hondoa laua da, eta hegoaldeko urak bil tzen dituzten dolina 
eta hobi asko ditu. Lezika eta Kur tzio muinoek muga tzen dute; Kur tziok bereizten du 
Oma haranetik.

Oma harana ere i txia eta aurrekoaren an tzekoa da. Morfologia luzanga du; 2,5 km luze 
eta 500 m zabal da, eta estutu egiten da ekialdera. Omaerrekak zeharka tzen du harana-
ren zati bat, eta, gero, Bolun tzulo hobian lurpera tzen da. Hondo laua du haranak, baina, 
Basondon ez bezala, ez dago dolinarik, hegoaldeko mazelako errekastoek elika tzen bai-
tute Omaerreka.

Ereñozar azpiunitatea azalera tzearen ipar-mendebaldeko muturrean sor tzen diren itur-
buruek draina tzen dute. Iparraldean, Errekaldeko iturburuak daude; guztien artean, 
100 l/s baino emari  txikiagoa dute. Hegoaldean, Olalde iturburua dago, zeinak draina-

bolun tzulo hobia. omako sakonune endorreikoko gainazaleko jaria tze-urak infiltra tzen dira han, 
beren sedimentu detritikoekin, eta lurpeko ibaia elika tzen dute.
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tzen baitu Ereñozarreko kareharriek bete tzen duten eremuaren zatirik handiena. Gaine-
ra, zona endorreiko garran tzi tsuen irteera da (Gabika-Nabarniz, kareharrizko azalera-
tzearen iparraldean, eta Santimamiñe, Basondo eta Oma, hegoaldean).

Eremu horren zati handi bat nagusiki forma karstiko oso garatuetan sor tzen diren itur-
buruen bidez draina tzen da (metro ba tzuetako diametroa duten kobak, etab.); haietako 
ba tzuk haranaren hondoa baino gorago daude (metro ba tzuk).

Gainazalean, Oma errekak bidera tzen du iturburu horien ekarpena ipar-mendebalderan-
tz, Bolun tzulo hobi ikusgarriraino, kareharrizko erliebearen oineraino alegia. Olalde 
iturburua sekuentziako geruza beretan sortzen da. Azpimarra tzekoa da forma karstiko 
deigarrienen luzapena —besteak beste, aipatutako hobia eta Basondo eta Oma zona 
endorreikoen lerroka tzea— bat datorrela estratifikazioaren norabidearekin.

Olalde iturburuaren eta Bolun tzulo hobiaren artean 2,75 km daude, eta 37,5 m-ko aldea 
dago kota batetik bestera. Guztira, 9,75 km2 inguru draina tzen ditu Olalde iturburuak, 
eta Bizkaiko emari tsuenetako bat da. Batez beste, 240 l/s-ko emaria du, eta alde handiak 
izaten ditu; 11.000 l/s-tik gorako emari maximora iri tsi da, eta 15-20 l/s-ko minimoetan 
ibili izan da agorraldi luzeetan. Kortezubi eta Arteaga urez horni tzeko erabil tzen da.

Ingurune horretako (eremu endokarstikoa) ur-fluxua sistema oso egituratu, antolatu eta 
nabarmen indibidualizatuetara bidera tzen da. Beraz, akuifero karstikoa da bete-betean. 
Bere infiltrazio-eremuaren bidez, zeina ez baitago urez asea, jaso tzen du kanpoko ura sis-
tema karstiko horrek. Ur-bolumen handiak bil tzen ditu, aldi luzeago edo laburragoetan, 
eta infiltraziorik sakonena baldin tza tzen du. Gero, sistemako eremu asera iristen da ura; 
han, hobiek (elementu transmiti tzaileagoak dira) izan duten garapen orokor handia dela 
eta, bat-bateko eran tzuna ager tzen da iturburuetan. 

 

kanpoko errekaren ekarpena jaso tzen duen 
sistema karstikoaren barrualdea.

olaldeko aforalekuak erregistratutako eguneko batez besteko emariak 
(l/s). 2010-2011 urte hidrologikoa. 
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beha tzeko punturik onena

Eskala handiko GIL bat da. Basondo haranaren burutik, ondo ikusten da haran endorrei-
koa. Oma eta Bolun tzulo hobia ikusteko, in situ.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 15, GIL 97.

•	Gaiari dagokionez: GIL 63, GIL 81.

Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa ●

Hidrogeologikoa ●

tektoniko/estrukturala ●

estratigrafikoa ●

Paleontologikoa

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten tziala mar txan

Interes kulturala: interes kultural handiko eremua da: baso biziduna, santimamiñeko koba eta abar.
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