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GIL 83 Zazpiturrietako ur-begia

Zazpiturrietako ur-begia txindokiren oinaldean dago, eta aralar mendilerroaren iparraldeko 
frontearen sektore urgondarreko ura husten du.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 2’ 9,79‘’ N
Long.: 2º 5’ 8,55’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 574.479,08 m
Y: 4.765.223,84 m

nola iri tsi 

GI-2133 errepideak Larrai tzera eramango gaitu. Aparkaleku handitik, Txindokiren (La-
rrunarriren) gailurrera igo tzeko biderik ohikoenetik, Iraegi baserriran tz doan bidezidor 
bat hartu behar da ekialderan tz, baina, bideguru tzean, eskuineko bidea hartu behar da. 
Orein-haztegi batetik pasatu behar da, eta, handik 200 bat metrora, ur-begira iristen 
da, errekasto bat guru tzatu ondoren. Agorraldian, emari  txikia du errekastoak, baina 
euri asko egiten duenean ez da hain erraza zeharka tzen. Jarraitu Larraizko aparkalekutik 
atera tzen den PR markatuari.
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beheko mailetako bat agorraldian.

2011ko azaroaren 5etik 7ra aforalekuan erregistratutako hamar minutuan behingo emariak (l/s) 
eta alegiako estazioan erregistratutako prezipitazioa (urdinez).
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Gilaren deskribapen laburra 

Ur-begiak zenbait irtengune ditu kota gero eta garaiagoetan kokatuak (315, 325, 335, 
340 m); bi garaienak aldi batekoak dira, eta urak handi direnean baino ez dira aktiba-
tzen. Beheko hiruren gehieneko emaria 1.000 L/s inguru da; kantitate hori gaindi tzen 
denean, goragoko irtengunea aktiba tzen da. 1988tik, aforaleku batek kontrola tzen du 
irtengune guztien ekarpena (Amezketa horni tzeko eta industria-erabilerarako desbidera-
tzen dena izan ezik). Aforaleku horretan, 10 L/s-ko gu txieneko emariak eta 6.000 L/s 
inguruko gehienekoak (2011/11/06) erregistratu dira modu puntualean.

Konplexu urgondarraren sabaiko kareharrietan kokatutako akuiferoa 6,2 km2 inguruko 
azalera tze bat da; haietatik, 5,3 km2 Txindokiko ipar sektoreari dagozkio. Deskarga-pun-
tu nagusia Zazpiturrieta da; urtean, batez beste, 497 L/s inguruko emaria du. Akuifero 
horrek, gainazalean, morfologia karstikoa du. Akuiferoaren fun tzionamendua karstiko 
motakoa da, sensu stricto.

Duela gu txi arte, uste zen Zazpiturrieta deri tzon sektoreko kareharri urgondarrak bai-
no ez zituela draina tzen Zazpiturrietak; hala ere, Felix Ugarte elkarteak 2010ean traza-
tzailearekin egindako saiakun tzak eraku tsi zuen Osinberde sektoreko kareharri jurasi-
koen parte bat ere Zazpiturrietaran tz draina tzen dela.

Aipatutako saiakun tza horretan, injekzio-puntua, Arri tzaga errekastoaren buruan, Do-
ggerreko kareharrietan kokatu zen. Zona horretan, seriea alderan tzikatuta dago, eta, 
batez beste, 45°-ko okerdura du hegoalderan tz; Doggerreko kareharriak serpulazko ka-
reharri neocomiarren gainean daude, kontaktu estratigrafikoan; kareharri horiek, bes-
talde, fazies urgondarretako lutita barremiarren gainean daude. Fazies horiek bereizten 
dituzte kareharri urgondarretatik, zeinetan baitago Zazpiturrietako ur-begia. Arri tzaga 

Goiko mailetarako ur-hartune bat dago. Hondoan, txindokiren gailurra.
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haranaren zeharkako lerroan, kareharri urgondarrak oso masiboak dira; 1.500 m lodi 
dira, edo are lodiagoak (iparraldean, zamalkadura basalak eteten ditu; horregatik, ezin 
zaio an tzeman serie osoari), eta ez dago ia tuparri-geruzarik tartekatuta.

Egiturari dagokionez, Uzkuitiko zamalkadura-frontetik iparralderan tz dago injekzio-pun-
tua, 100 m baino gu txiagoko distan tziara —oinplanoan neurtua—, dozenaka metro ba-
tzuk fronte horren azpian, haren autoktono erlatiboan. Zazpiturrietako ur-begia, bestal-
de, kareharri urgondarren oinean dago, zamalkadura basalaren kontaktuaren gainean; 
beraz, Uzkuitiko zamalkaduraren autoktono erlatiboan dago bera ere. 

Ez dago frogarik ez aztarnarik bidea eman dezakeenik pen tsa tzeko hobiaren eta ur-be-
giaren artean zamalkadura edo alderan tzizko failaren bat dagoela kareharri jurasikoak 
kareharri urgondarrekin kontaktuan jar di tzakeena.

Horrenbestez, badirudi bi formazioak kontaktuan jar tzen dituen egitura bakarra NW-SE 
faila-sistema dela, hau da, Mui tze eta Arri tzagako failak.

Zazpiturrietako ur-begiaren kasuan, emari-datuak ezagunak dira, baita euri erabilgarria-
renak ere. Gainera, lurraren gainazalean eror tzen den euri ia guztia zorupean infiltra-
tzen da lapiazean barrena; hala ere, ur-begira isur tzen duen arroaren azalera zeha tza 
ezezaguna da. Nolanahi ere, balan tze hidrikoak aukera emango digu datu hori jakiteko. 
Zazpiturrietan, hauek dira urteko batez besteko datuak: 

•	Urteko	batez	besteko	prezipitazioa:	1.900	mm

•	Ebapotranspirazio	erreala:	600	mm	(prezipitazioaren	%	31,5)

•	Euri	erabilgarria	(prezipitazioa	–	ebapotranspirazioa):	1.300	mm	

•	Baliabideak	(ur-begitik	isur	tzen	den	ura):	15,6	hm3 (497 L/s)

arri tzagako ur-begiak frogatu du Zazpiturrietak mendilerroko sektore jurasiko zentraletik  
datozen urak ere draina tzen dituela. lehen, sektore hori osinberdeko ur-begiarekin bakarrik 
erlaziona tzen zen.
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Datu horiek izanik, ur-begira isur tzen duen arroaren azalera (S) jakiteko, baliabide-bolu-
mena euri erabilgarriaz zatitu behar da, eta besterik ez. Beraz:

•	S=	baliabideak/euri	erabilgarria

•	S=	15.600.000.000	L/1.300	L/m2

•	S	=	12	km2

Horrenbestez, Zazpiturrietako ur-begitik atera tzen den ur-kantitateak 12 km2 inguruko 
azalera batetik etorri behar du. 

beha tzeko punturik onena 

In situ.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 9, GIL 87, GIL 106, GIL 112.

•	Gaiari dagokionez:, GIL 10, GIL 82, GIL 84, GIL 85, GIL 86
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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:
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