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GIL 81 Gesal tzako hobia

leizeko ibilguaren er tzetan sedimentatutako ibai-metakin ugarien xehetasuna.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 59’ 33,28‘’ N
Long.: 2º 25’ 16,60’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 547.176,37 m
Y: 4.760.152,98 m

nola iri tsi 

Oñati herritik, hartu Aran tzazuko santutegira igo tzen den GI-3591 errepidea. Arrikru-
tzeko leizera doan bideguru tzea alde batera u tzi ondoren gu txi gorabehera 1 km egin 
eta gero, u tzi automobila Gesal tza baserriko aparkalekuan, eta jai tsi ibaiaren ibilgura 
bidezidor gaizki seinaleztatu batean barrena.
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Gesal tzako hobiaren aho nagusia.
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Gilaren deskribapen laburra 

Gesal tza-Arrikru tz konplexu karstiko bat da, barne-loturak dituena. 14 km luze da. 
Gesal tzako ahoa Aran tzazu ibaiaren ibilguaren hobi handi bat da; barrunbe karstikoetan 
barrena egiten du ibaiak bere ibilbidearen parte bat. Dolina erdizirkular motako hobi bat 
da, 0,82 km2-ko azalerakoa; emari handia du, zenbait m3/s-koa Aran tzazu ibaia ur-go-
raldian dagoenean.
 
Gesal tzako hobiak zenbait solairu ditu; galeria aktibo bat du, eta zenbait galeria fosil 
ere bai. Ibilguan, hareharrizko bloke handiak eta hareazko sedimentua ageri dira; haien 
jatorria, beharbada, gaineko formazio ter tziarioak dira, gaur egun higatuak eta inguru-
tik desagertuak. Hobiaren barneko ibilguan zehar, terraza-formako ibai-metakinak ikus 
daitezke; haiei esker, leizearen zenbait uholde-gertaera berreraiki daitezke. Sarreraren 
tamaina handiagatik —50 m garai eta 18 m zabal— eta barneko geologiagatik, hobi hau 
Gipuzkoako handienetako eta ikusgarrienetako bat da.

Barrunbearen barnean, espezie babestuak aurkitu dira. Gaur egun, Oñatiko Urjauziak 
udal-enpresak desbideratu egiten du Aran tzazu ibaia ehunka metro ba tzuk gorago, hi-
droelektrizitatea lor tzeko; beraz, hobiak euriteetan eta ur-goraldietan baino ez du fun-
tziona tzen.

Ibaia zuzenean sar tzen denez barrunbean, eta inguruetan baserriak daudenez, ingurunea 
oso babesgabea da leizeran tz edo ibairan tz draina tzen diren arro epigeoen ku tsaduraren 
aurrean. 

beha tzeko punturik onena 

In situ.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 65, GIL 81, GIL 82. 

•	Gaiari dagokionez: GIL 65, GIL 68, GIL 82, GIL 83.
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Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa ●

Hidrogeologikoa ●

tektoniko/estrukturala

estratigrafiko/sedimentologikoa ●

Paleontologikoa

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten  tziala mar  txan

Interes kulturala:

Oharrak: Hobi ikusgarria da, aran tzazu ibai osoa xurga tzen baitu.
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