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GIL 84 aretxabaletako eta 
eskoriatzako iturbegi sufretsuak

isurieta ii iturbegia.

kokapena  
(erdigunea)
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 1’ 23,41‘’ N
Long.: 2º 30’ 20,09’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 540.284,18 m
Y: 4.763.506,36 m

nola iri tsi 

Eskoria tza eta Are txabaletako iturbegi sufre tsuak Urkuluko urtegitik mendebaldera dau-
de, gu txi gorabehera 1.940 ha-ko eremu batean barreiatuak bi udalerrien artean. Ma-
pan, haietako bakoi tzaren kokalekua ageri da. Esteibar eta Torrebaso (lerro eteneko zir-
kulu horiak) ez dira existi tzen dagoeneko, zonako hirigin tzak iren tsiak, baina, an tzina, bi 
bainue txe horni tzeko erabili ziren.
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Urkulu eta Ure ts Eskoria tzako Bolibar auzoan daude. Lehenengoa Urkulu errekastoaren 
ibilguan dago, bihurgune estu batean (GI-3344), Bolibarko baselizatik 700 bat metrora. 
Auzo berean, Ure ts baserritik metro ba tzuetara, izen bereko iturbegiaren ur sufre tsuak 
isur tzen dira. Bi iturbegiak 100 m ingurura daude bata bestetik.

Mendiolako iturbegira iristeko, GI-3345 errepidetik igo behar da, auzoko baselizaraino. 
Errepideaz bestaldean, edanleku baten ondoan, iturbegitik datozen hiru hodiak ikusten 
dira. 

Al tziniturriraino joateko, GI-3345 errepidea GI-413rekin lo tzen duen mendi-bide harri tsu 
bat har daiteke. Automobila iturri baten ondoan u tzi behar da, eta, oinez, ordu-laurden 
batez ibili behar da harik eta, ezkerraldean, iturbegia adierazten duen  txarran txa bat 
aurkitu arte.

Ibarra eta Otalorako iturbegiak Are txabaletako udalerrian daude. Ibarra Baine txe indus-
trialdean dago, bidegorriaren ondoan. Otalora ez dago bere jatorrizko kokalekuan; hodi 
baten bidez bideratuta dago Deba ibaira atera tzen den arte. Ibilguaren oinetik 2 m in-
guruko altueran ager tzen da hodia, zementuzko horma batean.

Are txabaletatik, Izurietaran tz igo behar da GI-3132 errepidetik; ezkerretara, Ame-
tzgaraira doan bidea hartu behar da, eta, 300 bat metrora, ezkerraldean u tzi behar da 
automobila, mendi-bide baten ondoan. Handik, oinez joan behar da Izurieta I eta Izurieta 
IIra. Bi iturbegiak seinale bidez adierazita daude.

Are txabaletako Udala ibilbide eta ibilaldi ba tzuk presta tzen ari da iturbegi sufre tsuak eza-
gutarazteko. Iturriak egoki tzeko lan ba tzuk ere egin dira, haietara iristeko bidea erraz-
tearren.

ure tseko iturbegia; ikusten da ga tz-zarakarra oso garatua dagoela.
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Gilaren deskribapen laburra 

Iturbegi guztiak Weald faziesarekin erlazionatuta daude (Barremiarra), eta ez dira ter-
malak. Fazies horren ezaugarria ebaporitak (igel tsuak eta ga tzak) izatea da. 

igel tsua (Caso
4
· 2H

2
o)

Azufrea eta oxigenoa ba tzen direnean sor tzen da sulfatoa (SO
4

2-). Are txabaleta eta 
Eskoria tzako arroketan (Weald faziesa), igel tsua geruza  txiki gisa ager tzen da, hareharrie-
tan eta kareharrietan tartekatuta. Ezaugarri hori ez da ikusten gainazalean; hala ere, itur-
begietatik atera tzen den urak, zorupean barrena ibil tzen denez, erakusten digu zer ezau-
garri dituen berak zeharka tzen duen eremuak, zeren eta higatu eta/edo disolbatu egiten 
baititu zeharka tzen dituen materialak, eta kanpoaldera garraia tzen baititu. Arrokaren 
barnealdeko zenbait zonatan, pirita ere ager tzen da (FeS

2
, hau da, burdina sulfuroa).

Ga tza (naCl)

Eskoria tza eta Are txabaletan, geruza  txiki gisa tartekatuta ager tzen dira, igel tsuarekin 
batera. 

Iturbegietatik atera tzen diren uren ezaugarriak oso desberdinak dira, baina ezaugarri 
komun bat dute guztiek: iturbegi sufre tsuak dira, eta, irtengunean, prezipitatu zuri bat 
geldi tzen da, “arrau tza ustel” kira ts handikoa. Ibarra, Al tziniturri, Isurieta I eta Isurie-
ta IIko iturbegietatik ur sulfatatu kal tzikoak isur tzen dira. Mendiolako ura, bestalde, 
bikarbonatatu-sulfatatu-kal tzikoa da. Ure ts bikarbonatatu kal tzikoa da, eta Otalora, be-
rriz, kloruratu sodikoa.  

ibarrako iturbegiaren zirkulazio-eskema. iribarrek eta abalosek 2011n egindako lanetik hartua eta 
moldatua.
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Sulfatoa (SO
4

2-), nagusiki, igel tsutik dator (CaSO
4
· 2H

2
O). Gainera, Weald fazieseko 

arrokek materia organiko ugaria daukate; beraz, sulfatoaren erredukzio bakteriologikoa 
gerta tzen da, erreakzio honen bidez:

so
4

2- + 2CH
2
o  →  H

2
s + 2HCo

3
2-

Erredukzioak hidrogeno sulfuroa (H
2
S) aska tzen du, gas moduan, eta sufreak prezipitatu 

egiten du. 

Iturbegi guztiek oso mineralizazio-gradu handia dute; horrek erakusten du zer eragin 
duten urak zeharka tzen dituen materialek. Beraz, badirudi ur horiek bide luzea egiten 
dutela eta ez direla tokiko fluxuak. 

eskema geologikoa eta iturbegien kokalekuak.



GIL 84 – AretxAbAletAko etA eskoriAtzAko  
iturbegi sufretsuAk

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  5

beha tzeko punturik onena 

In situ. Zenbait iturbegi daude.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: Bat ere ez

•	Gaiari dagokionez: GIL 10, GIL 82, GIL 83, GIL 85, GIL 86.

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:
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