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GIL 8  urbiako sakonunea

urbiako sakonunearen hiru dimen tsioko maketa.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 57’ 43,46 ‘’ N’
Long.: 2º 21’ 8,48’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 552.821,07 m
Y: 4.756.806,54 m

nola iri tsi

GIL hau Gipuzkoa eta Arabako Par tzuergo Orokorraren mendebaldeko muturrean dago, 
Aizkorri-Ara tz Parke Naturalaren biho tzean. Puntu horretara, zenbait tokitatik iri ts dai-
teke:
Oñati herritik, hartu Aran tzazuko santutegira doan errepidea, eta, handik, igo oinez Ur-
biaraino daraman bide seinaleztatutik. 

Zalduondo herritik, hartu Zumarraundi aldera eta petroleroen plataformara doan errepi-
dea, eta, handik, igo bide seinaleztatutik. Zumarraunditik Urbiara igo tzen den baso-bide 
bat badago.
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Araia herritik, Ajuriako fabrika zaharretik, hartu Ara tzeran tz doan bidexka Askosoroirai-
no, eta hartu PRA12 ibilbidea Aran tzazuran tz; Urbiatik pasa tzen da.

Zegamatik, hartu Zegama eta Al tsa tsu lo tzen dituen GI-2637 errepidea O tzaurte gainera-
ino. Puntu horretan, desbideratu Aizkorri-Ara tz Parke Naturalaren sarreraran tz, eta egin 
aurrera 5,6 km, gu txi gorabehera, Aldaolako parkingera iri tsi arte. Handik, igo oinez GR-
121/GR-283 seinaleak dituen bidetik, guru tzatu San Adrian leizea eta segi 7 km inguru 
Urbiara iri tsi arte.

Gilaren deskribapena

Urbiako sakonunea Aizkorri mendigunearen erdialdean dago, zonarik altuenean, Gi-
puzkoa eta Arabako Par tzuergo Orokorrean. Oinplano obalatu luzangako zona hondora-
tu zabal bat da, ipar-mendebaldetik hego-ekialderako norabidea duena; 4 km-tik gorako 
luzera du, eta 1 km zabal da, eta 300 m-tik gorako desnibeleko erliebe handiz ingura-
tuta dago. Sakonunearen parterik iparraldekoenak hondo lau eta irregularra du, Behe 
Kretazeoko kareharri tupa tsu eta buztin tsuen gainean landua. Sakonunea errekasto oso 
mehartu batek zeharka tzen du; haren urak, hegoaldean, sarbegi batean desagertu, eta 
lurpeko zirkulazio-sistema batean sar tzen dira, zeina Araian, Araban, kanpora tzen baita.

Sakonunearen hegoaldea Urgondar konplexuko arrezife-kareharriek okupa tzen dute, 
eta, haien gainean, morfologia karstiko ikusgarriak garatu dira. Tamaina askotako doli-
nak, arrakalak, sarbegiak eta lapiazak garatu diren zonak ikus daitezke; mul tzoak i txura 
uniformea du, eta edertasun bi txiko forma irregularrak sortu dira.

urbiako sakonunea (argazkia: ‘CC bY-3.0-es 2012/eJ-GV/irekia-eusko Jaurlari tza/mikel 
arrazola’).
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Kubeta erraldoi honen genesia konplexua izango da, ziur asko, eta orientazio estruktu-
ralak eta unitate nagusien litologiak baldin tzatuta egongo da, baina zalan tzarik ez da 
kareharrien disoluzio karstikoak zeregin erabakigarria izan duela. Disoluzio horren ondo-
rioz, sakonunea, gaur egun, deskal tzifikazio-buztinen geruza lodi batek estal tzen du, eta 
tokiaren ezaugarria den belardi berdeen paisaia eratu du.

beha tzeko punturik onena

In situ edo Aizkorriko mendilerroaren gailurretatik.

erlazionatutako Gilak

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

•	Gaiari dagokionez: GIL 60, GIL 62.

urbiako sakonunea; hondoan, aizkorri eta aketegi mendiak. desnibela 300 m-tik gorakoa da. 
Harana draina tzen duen errekastoa sarbegi batean desager tzen da.
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Valoración del liG

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: Zonak lotura estua du ar tzain tzarekin eta aran tzazuko santutegiarekin.

Oharrak:
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