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GIL 87 arritzagako haran glaziarra 
eta morrenak

burun tzuzineko muturreko morrenaren profila.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 0’ 23,20 ‘’ N
Long.: 2º 3’ 2.02’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 577.379,43 m
Y: 4.761.967,81 m

nola iri tsi 

N-1 errepidetik, irten Alegian, eta jarraitu GI-2133 errepidetik Amezketaraino. Handik, 
hartu Ondarreko  txaboletara doan pista, eta jarraitu Parke Naturalean sar tzea debeka-
tzen duen ateraino. Oinez igo behar da  txaboletaraino, eta, handik, harana zeharkatu 
Pardelu tseko iturrira iri tsi arte.
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Gilaren deskribapen laburra 

EAEn detektatutako morfologia glaziarreko haran bakarra da Arri tzagakoa. Duela 30.000 
urte inguru, glaziar batek estal tzen zuen Arri tzagako harana; zelaien inguruan elika tzen 
zen glaziarra, eta mea tzeetaraino jaisten zen. 5 kilometro luze eta 70-100 metro garai 
zen, eta arrasto oso argiak u tzi ditu paisaian.

arri tzagako haran glaziarreko elementu geomorfologiko nagusien i txura eta kokapena.

burun tzuzineko muturreko morrenaren konposizioa. bloke irregular handiak ditu matrize fin baten 
barruan; ohikoa da matrize hori glaziarretan.



GIL 87 – ArritzAgAko hArAn  
glAziArrA etA morrenAk

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  3

Glaziar-zirku nagusiek NE orientazioa dute, eta Ganboako gailurren oinpean dago, ha-
ranaren mendebaldeko mazelan. Haran horietatik, aska nagusiran tz eror tzen zen izo tza. 
Beheranzko bidean, arroka laiatu eta glaziar-koska ba tzuk u tzi dituzte; seguru serac ikus-
garriak sor tzen zituztela izo tzetan. 

Haranak tran tsizio argi bat erakusten du bere morfologian: U-forma du goiko aldean, ohi-
koa haran glaziarretan, eta ibai-ibilguetako ohiko V-forma, berriz, behealdean. Pardelu-
tseko iturritik metaketa-eremuraino du U-forma. Pardelu tseko iturburutik beheran tz, 
iturburuan bertan jaio tzen den errekabide  txiki batek zulatu du U-morfologia. Haranaren 
behealdean, berriz, izo tza sekula iri tsi ez zen tokian, ibai-arroila sakon bat zulatu du 
ibai-ibilguak. Isurbide nagusi horrekin erlazionatuta, argi bereizten dira zenbait haran 
eseki Pardelu ts inguruan.

burun tzuzin eta uzkuitiko muturreko morrenak.
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Baliorik handieneko bereizgarria, zalan tzarik gabe, Burun tzuzineko mea tzeen ondoan 
dagoen muturreko morrena da, zeina 800 m-ko garaieran baitago. Han, pikor fineko ma-
trize batean bildutako zenbait tamainatako harkoskoz osatutako glaziar-morrena baten 
ohiko sedimentologia-ezaugarriak ikusten dira. Arri tzagako haranekoaz gain, muturreko 
beste morrena bat definitu da Uzkuiti mendiaren zirkuan, zeinak, i txuraz, glaziar-sistema 
nagusiarekiko independentea eta paraleloa den beste bat defini tzen baitu.

Azken maximo glaziarra duela 18.000 urtekoa da, baina Aralarren duela 30.000 urte 
baino gehiago izan zen izo tz-pilaketarik handiena, zenbait faktorek bat egin zuten garai 
batean: haranaren orientazio estrukturala, N-NE zirkuak, W-ko haize hezea, hodei tza oso 
handia, prezipitazio ugari…

beha tzeko punturik onena 

Ondarreko  txabolen ingurua eta Pardelu tseko iturriaren ingurua.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 9, GIL 83, GIL 106, GIL 112.

•	Gaiari dagokionez: GIL 108.
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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: ezagu tzen den eaeko glaziar-aztarna bakarra da.
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