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GIL 82 aran tzazuko arroilaren  
ur-begiak eta galeriak

iritegi sistema hidrogeologikoko arroilak eta kareharri urgondarrak.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 58 49,29‘’ N
Long.: 2º 24’ 29,60’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 548.259,30 m
Y: 4.758.805,15 m

nola iri tsi 

Aran tzazuko arroila izen bereko santutegiaren azpian bertan dago, Oñatiko udalerrian. 
Automobilez edo oinez joan daiteke arroilara. Oñatitik Aran tzazura doan GI-3591 erre-
pidetik, Araozko bideguru tzea pasatu eta 1,5 km-ra, mendi-bide bat jaisten da Gesal-
tzaran tz. Automobila bideguru tzearen ondoan u tz daiteke. Bada beste aukera bat: san-
tutegian uztea automobila eta, handik, beheran tz abia tzea eskailera piko ba tzuetan ba-
rrena arroilaren behereneko parteraino; eskailerak, berehala, mendi-bide bihur tzen dira.
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Gilaren deskribapen laburra 

Aran tzazuko ur-begiak eta hobiak santutegiaren eta Arrikru tz leize turistikoaren artean 
daude. Gesal tza ibaiaren sistema hidrogeologikoagatik da interesgarria lekua, morfolo-
gia karstikoen adibide balio tsu ugari baititu (ur-begiak, leizeak, galeriak, etab.). Sistema 
karstiko batean urak duen jokabidearen erakusgarri bikaina da, hala erregistro fosilean 
nola gaur egun.

Arroila, oso-osorik, Aizkorri lurpeko ur-masari dagokio; zehazkiago, Iritegi azpiunitatea-
ri, zeinak izena ematen baitio arroilako ur-begi nagusiari. Zenbait deskarga-puntu ditu 
ur-begi nagusiak, maila freatikoak akuiferoan gora egin ahala aktiba tzen direnak. 

Aizkorri mendilerro osoan gerta tzen den moduan, bi jatorri ditu akuiferoaren kargak: 
batetik, euriaren infiltrazioa —elur gisa, ba tzuetan—; bestetik, gainazaleko isur tze-ura, 
zeina iragazkortasun  txikiko arroetan sortu, material karbonatatuetara isuri eta hobietan 
sar tzen baita. Deskarga ur-begien bidez gauza tzen da.
 
Gainazaleko karstifikazioak eta arro endorreikoak izateak lagundu egiten dute infiltrazioa 
handi tzen. Hala gerta tzen da Aran tzazuko arroilan. Hala ere, erliebea malkar tsua denez, 
gerta daiteke gainazaleko ur-isur tzearen osagaia handia izatea. Zona asegabetik sar tzen 
da karga-ura mendigunearen barrura; bereziki, iragazkortasun bertikalaren bidez. Lurpe-
ko ura zona asera iristean, mailaren gorabehera handiekin, urak ur-begietaran tz zirkula-
tzen du, eta iragazkortasunaren osagai horizontala nagusi tzen da. Iritegik emari-gorabe-

aran tzazu ibaiaren ur-jauzia.
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hera handiak ditu; batez beste, 380 L/s-ko emaria du, gu txi gorabehera (12 hm3/urte). 
Urak handi direnean, 2.000 L/s-tik gorako emaria izatera iri ts daiteke, eta 16 km2-ko arro 
isurlea du.

Akuiferoa karstiko motakoa da, adiera her tsian. Arroka-masa bat da, hausturaz eta kars-
tifikazioz sortutako hodi-sare batek zeharkatua; abiadura handiz zirkula tzen du urak sare 
horretan barrena ur-begiraino. 

Aran tzazu (edo Gesal tza) ibaiak jokabide karstiko tipikoa du. Agertu eta desagertu egi-
ten da bere ibilguko puntu ba tzuetan edo besteetan, baldin tza hidrologikoen arabera. 
Agorraldian, ia ibilgu osoa lehorra egoten da Iritegiko ur-begiaren ekarpenera iri tsi arte. 
Puntu horretatik aurrera, ibaiak badu emaria, baina gu txituz joaten da, ibilguko erre-
karrien artean erabat desagertu arte, Gesal tzako leize-hobi ikusgarrira iri tsi baino lehen. 
Urak handi doazenean, berriz, emari eskerga du ibaiak; uhar indar tsu gisa sar tzen da 
hobian, eta modu ikusgarrian igoarazten du hobiko maila.

Urtearen parte handi batean, ibaia lehor egoten da tarteka; hala ere, lurpeko urak ha-
ren azpian zirkula tzen du, arroilaren zorupea Arrikru tz leizearekin lo tzen duten hodietan 
barrena. Prezipitazio handiko aldietan, leizea aktibatu egiten da, eta Jaturabe ur-begiran-
tz deskarga tzen du ura. Jaturaben bildutako uraren maila altua denean, ez da ikusten 
ur-begia, eta bildutako urak berak presa gisa joka tzen du: ez dio uzten urari puntu ho-
rretatik atera tzen, eta, horren ondorioz, igo egiten da lurpeko uraren maila Arrikru tzeko 
arroaren barnean.

Jaturabe, Arrikru tz eta Gesal tza Gesarribeko konplexu karstikoaren parte dira. Guztira, 
13.893 m luze da konplexua, eta –149 m-ko desnibela du.

iritegiko ur-begia.
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beha tzeko punturik onena 

In situ.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 65, GIL 81.

•	Gaiari dagokionez: GIL 65, GIL 68, GIL 81, GIL 83.

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: aran tzazuko santutegitik gertu dago.

Oharrak:

konglomeratu-geruza bat arantzazu ibaiaren terraza batean.
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