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GIL 78 Caicedo-Yusoko ain tzira

arreo ain tzira iparraldeko urer tzeko bide zirkularretik begiratuta.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 46’ 42,64 ‘’ N
Long.: 2º 59’ 28,48’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 500.716,23 m
Y: 4.736.219,33 m

nola iri tsi 

Caicedo-Yusoko ain tzira —Arreo ain tzira ere esaten zaio— Arabako Haranak eskualdean 
dago, Araba probin tziaren mendebaldean, Gasteiztik 30 km-ra, gu txi gorabehera. Gesal-
tza Añanatik oso hurbil egon arren, ain tzira Lantarón udalerrikoa da.
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A-2622 eskualdeko errepidetik sartu behar da, zeinak Pobes eta Gesal tza Añana lo tzen 
baititu. Gesal tza Añanara iri tsi baino kilometro bat lehenago, ezkerretara, A-4318 erre-
pide estua hartu behar da; Caicedo de Yusora eramaten du. Ain tzira 4 bat km-ra dago.

Bada beste aukera bat: Gesal tza Añanatik oinez joatea, hegoalderan tz doan asfaltatu ga-
beko pista batetik, ga tzagak inguratuz. Bidea a tsegina da, eta aldapa txikia du. Ordubete 
inguru behar da ain tzirara hel tzeko.

deskribapena 

Caicedo de Yuso ain tzira (137 ha-ko azalera du, gu txi gorabehera, eta 22 m-ko sakonera 
maximoa) Euskal Autonomia Erkidegoko ain tzira-sistema natural bakarra da; oso berezia 
da, jatorria (Iberiar penin tsulan bi ain tzira bakarrik daude ga tzaga- tximinien gainean era-
tuak, eta hau haietako bat da), morfologia eta uren konposizio kimikoa direla eta. 

Bai ain tzira, bai Gesal tza Añana —elkarrengandik 2,5 km-ra daude—, hareharri gorri, 
berde eta moreen gainean kokatuta daude. Arroka dolomitikoen zatiak (karniolak) eta 
arroka subbolkaniko ofitikoak har tzen dituzte. Arroka horiek, normalean, muino bakar-
tuak eratuz azalera tzen dira.
 
Eremu honetan azalera tzen diren Triasikoko sedimentu asko ebaporita-masak dira; haien 
disoluzio- eta kolapso-prozesuekin erlazionatuta dago Arreo ain tziraren era tze-prozesua. 
Ain tzira jatorri naturalekoa da, jatorri karstikokoa, masak eta igel tsuak disolba tzeak eta 
kolapsa tzeak eragina. Tonu askotako buztin triasikoak ikusten dira ain tziraren inguruan; 
haiek osa tzen dute litologia nagusia. Haien gainean, gainazal higatu ugari daude, luba-
ki-formakoak. 

Caicedo de Yusoko arroak oso ibai-sare sinplea du, erreka  txiki batez osatua. Errekak ur 
sulfatatuak (% 54), bikarbonatatuak (% 39) eta kal tziko (% 71) eta magnesikoak ditu 
ain tzirara sartu aurretik, eta sodio klorurozko osagai bat ere bai, ia hirukoiztu egiten dena 
ain tziratik irtetean: kloruroen eta sodioaren kon tzentrazio ionikoa % 15 ingururaino iris-
ten da. Hala, nabarmena da lur azpiko ur gazien ekarpena kubetan.

Bi aforaleku daude (Uraren Euskal Agen tziarenak dira): bat, uretan gora, eta, bestea, 
uretan behera. Ain tzirako sarrerako eta irteerako emariak kontrola tzen dituzte. Aforale-
kuetako datuek oso informazio interesgarria ematen dute bete tze- eta/edo deskarga-zo-
na gisa duen fun tzionamenduari buruz. Orain dela gu txi arte, ain tzira endorreikoa zela 
uste zen, baina, dirudienez, datuek adierazten dute ezen, aldi ba tzuetan, bete tze-zona 
gisa fun tziona tzen duela eta, beste ba tzuetan, berriz, deskarga-zona gisa. Izan ere, une 
jakin ba tzuetan, ain tzirara sar tzen diren emariak (lerro urdina) handiagoak dira irteten ari 
diren emariak baino (lerro gorria); beste garai ba tzuetan, berriz, kontrakoa gerta tzen da.
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beha tzeko punturik onena 

In situ, ingura tzen duen bidexkan zehar.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 116, GIL 130, GIL 142, GIL 143.

•	Gaiari dagokionez: GIL 7, GIL 79, GIL 80, GIL 57.

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:

Oharrak:
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