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GIL 80 Guardiako ain tzirak

Prado de la Paúl ain tzira.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 33’ 14,47‘’ N
Long.: 2º 34’ 22,05’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 535.115,91 m
Y: 4.711.386,99 m

nola iri tsi 

Guardia herritik, A-124 errepidea hartuta. Errepideari Logroño alderan tz jarraituz, 2 km-
ra, 66 km-an, bide bat atera tzen da hegoalderan tz, eta aukera ematen du urmael nagu-
sien er tzetik ibil tzeko.
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Gilaren deskribapen laburra 

Guardiatik hurbil dagoen hezegune-mul tzo  txiki bat da. Hezeguneak  txikiak dira, eta, 
guztira, 40 hektarea baino gu txiagoko azalera dute. Bi hezegune —Carralogroño eta 
Carravalseca— Europako ga tzaga endorreiko mesogazikara iparraldekoenak dira. Hiru-
garren hezegunea, Prado de la Paúl, aurreko bi horien ezaugarri natural berak zituen 
kubeta zahar baten gainean egindako urtegi artifizial bat da.

Ibaiak eta haizeak hareazko eta lohizko sekuen tzia  txandakatu oso horizontalen gainean 
eragindako higaduraren erakusgarri ona dira Guardiako ain tzirak. Eremu lau ugari dau-
de, materialak gogortasun desberdinekoak dira eta norabide finkoko haizeak izaten dira 
maiz. Ezaugarri horien guztien ondorioz, higadura-forma zirkularrak edo luzanga i txiak 
sortu dira, eta, haietan, jaria tze-urak ain tzira natural  txikiak eratu dira. Aldi bateko ain-
tzirak dira: hegazti askoren tzako babesleku dira, baina, udaldian, lehortu egiten dira, 
eta ga tz disolbatuak prezipita tzen dira. Horren ondorioz, kolore zuria izaten dute udan.

Lau ain tzira daude Guardia inguruan: Prado (handiena), Carralogroño, Carravalseca eta 
Palomedo ( txikiena). Ikuspuntu geologikotik, beharbada 50 ain tzira baino gehiago izan-
go ziren, baina aipatutako horiek baino ez dira kon tserba tzen. Interes geologiko eta geo-
morfologikoaz gain, ekosistema oso garran tzi tsuak dituzte; bereziki, hezegune gisa. Ere-
mu endorreikoak dira denak, eta zati lohi tsu ba tzuk dituzte, geruza harea tsu sendoagoek 
babestuak. Geruza horiek defini tzen dute eremuaren inguru-lerro i txia. Carravalseca eta 
Palomedo luzeak dira; Carralogroño, berriz, subzirkularra da. Errepidetik iparraldera, ga-

Guardiako ain tziretako biotopoaren panela.
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rai bateko eremu endorreiko bat aprobe txatu da Prado de la Paúl bal tsa eraiki tzeko. Bal-
tsaren er tzetan ibil tzen bagara, aukera izango dugu askotariko egitura sedimentarioak 
behatzeko hareharrietan; gehienak, eremu kanalizatuetan.

beha tzeko punturik onena 

Ain tzirarik iparraldekoenean faunari beha tzeko egokitutako behatokietatik eta Guardia 
herritik bertatik.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 55.

•	Gaiari dagokionez: GIL 30, GIL 53, GIL 80.

Carralogroño ain tzira, agorraldian izan ohi duen duen ga tz-zarakarra duela.
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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: Geodiber tsitateak biodiber tsitatean duen garran tziaren adibide bikaina.
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