
 

1 

 

Geoespeleologia 
Lurrazpiko mundua 

Bazter utzia, beldurgarria edo besterik gabe ezezaguna, mundu bitxi eta 
misteriotsu bat dago lurgainazalaren azpian, gure begiradatik gordeta dagoen 
mundu bat non ilunpeak, bakardadea eta isiltasuna diren nagusi. Haitzuloetako 
mundua ia-ia mineralen erresuma da, izaki bizidun bitxiak ere aterpetzen 
badituen arren; areago, Historiaurreko garai urrunetatik gizakiaren behin-
behineko egoitza ere izan da. 

Lurrazpiko galeriak norabide guztietarantz hedatzen dira lurrazpian: leize edo 
putzu bertikal ikusgarriak, galeria horizontalak edota mota guztietako malda 
duten barrunbeak izan daitezke. Itxura aldetik ere mota guztietakoak daude: 
arroka biluzian zulatutako eroabide bihurriak, buztinez edo uharriz betetako 
galeria zabalak, aretotzarrak (kristalizazio edo espeleotema harrigarriz 
tapizaturiko gangadun eta estaidunak), harri-multzoen arteko labirinto 
kaotikoak, edota lurrazpiko ibaiak (urjauzi eta ur-lasterrekin hemen, eta urmael 
eta ur mantsoko lakuekin han). 

Haitzulo aldetik Gipuzkoa lurralde pribilegiatua da. Lurraren laurdena harpetako 
arrokak dituzten mendiguneena da. Horietan 1.900 barrunbe esploratu eta 
ikertu dira, gehientsuenak osinak edo leizeak. Gaur egun, mailen arteko alderik 
handienak Ormazarreta 2 delakoan (Aralar) eta Gazteluko urzuloan (Degurixan, 
Aizkorri) daude, hurrenez hurren -576 m eta -522 m hartzen dituztelarik. 
Garapen handiena Gesaltza-Arrikrutz sistemarena da, elkarren artean loturiko 
14 km-ko galeriekin.  

Euskal Herrian badira beste mendigune garrantzitsu asko, horietako zenbaitzuk 
nazioartean dira ospetsuak. Larra mendigunea nabarmentzekoa da, 
Nafarroaren eta Zuberoaren artean kokatuta dago eta haren punturik altuena 
Anie tontorra da, 2.500 m-rekin. Mendigune honetan munduko leize 
handienetako batzuk daude eta kilometro askoko barrunbeak ere baditu. Gaur 
egun, desnibelik handienak dituzten Euskal Herriko haitzuloak ondoko hauek 
dira: 

• Budogia Bu-56 Leizea, -1.408 m. 
• P. S. Martin Leizea, -1.342 m. 
• BT6 Leizea – Soudet Ibaia, -1.166 m 

Larran daude denak. Garapenik handienak hauek dituzte: 

• Caballos-Valle Sistema (Bizkaian), 60 km-ko galeriekin 
• Aipatuta P. S. Martin leizea (Larra, Nafarroa-Zuberoa), 52,7 km-rekin 
• SI-44 Leizea (Araba), 42 km-rekin 
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Honi erantsi zaizkion tauletan Euskal Herriko eta Gipuzkoako barrunberik 
handienen zerrendak datoz. Herrialde osoan, egun arte, 10.000 barrunbe izan 
dira ikertuak. Horrek, berez, argi erakusten digu zein garrantzitsua eta zabala 
den Euskal Herriko lurrazpiko mundua. 
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Gipuzkoako inguru karstikoak 

Iragazitako urek arroka trinkoetan obratu duten eraginaren ondorioz sortuak 
dira Gipuzkoako harpeak. Arroka hauek kareharrizkoak dira eta kaltzio 
karbonatoz (CaCO3) osaturik daude. Euriko ura (CO2-z beteta), karsta 
zeharkatzen duen litro bat ur bakoitzeko, 150 eta 200 mg arroka disolbatzeko 
gai da. Honela, poliki-poliki, milaka urte igaro ostean, lurrazpitik dabilen urak 
galeria-sare bat osatzea lortu du azkenean. Gipuzkoako haitzuloen banaketa 
ulertzeko, kareharrizko arrokaz eginak dauden mendiguneak nola banatuta 
dauden izan behar da kontuan, horren ondorio dira eta.  

Gutxi gora-behera, Gipuzkoak 2.000 km2-ko azalera du eta erliebe menditsu 
eta malkartsua du, Kantauri Itsasorantz drainatzen duten ibar sakonekin. 
Bertoko klima –atlantiko motakoa– oso hezea da eta beraz karstifikazioaren 
garapena errazten du. Urteko euri-kopuruak 1.500 eta 2.000 mm artekoak dira. 

Inguru karstikoak guztira 480 km2-koak dira, hau da, lurraldeko azal osoaren 
1/4. 350 km2 (inguru karstikoen %72) 4 mendigune handitan daude: Izarraitz, 
Ernio, Aralar eta Aizkorrin. Mendigune hauek lurrazpiko barrunberik eta 
sistemarik handienak dituzte eta aldi berean Gipuzkoako mendirik 
garrantzitsuenak dira, 1.000 eta 1.550 m arteko altuerekin. Inguru karstikoen 
barruan ere sartzekoak dira mendigune txikitxoei eta kareharrizko mendi-xorta 
isolatuei dagozkien beste 130 km2-ko barrunbeak, mendigune garrantzitsuenen 
ingurumarietan kokatuak. 

Gipuzkoako inguru karstikoen multzoa herrialdeko bi egitura handitan dago 
banaturik: Euskal Arku Tolestatuak Iparraldean eta Hegoaldean dituen 
antiklinorioetan, hain zuzen. Egitura tolestu hauek luzerako bi bandatan 
sostengaturik daude, herrialdeko Iparraldean bata (Izarraitz - Ernio) eta 
Hegoaldean bestea (Aizkorri - Aralar).  

Gipuzkoako inguru karstikoen banaketa horra zeinen emaitza den: Jurasiko eta 
Kretaziko aldietan, duela 200tik 65 miloira arteko urte, herrialdean existitzen 
ziren itsaso epeletan sedimentazioa eta kareharrizko arroken eraketa gobernatu 
dituzten prozesu geologikoen emaitza, hain zuzen. 

Arroka sedimentario hauek –itsasoan eratuak– Eozenoan sortu ziren, duela 45 
milioi urte gutxi gora-behera, piriniar katea eta Pirinioen zati diren euskal 
mendiguneak eratu zirenean. Iberiako eta Europako plaka kontinentalen arteko 
talka eta soldaduraren emaitzaz, mendikatea piskanaka altxatu zen; gaur egun, 
plaka horietako lehena bigarrenaren azpian ari da hondoratzen. 

Mendikatea piskanaka altxatzearekin batera, arroka sedimentarioen estalkia 
desitxuratzen doa, eta ondorioz, arroka horiek era bortitzez tolestuta geratzen 
dira, Euskal Arku Tolestatua izenaz ezaguna den egitura eratuz. Baina, aldi 
berean, higadurak lurra ebaki eta beheititzen du, gaur egun dauden mendien 
eta ibarren erliebea eratuz. Erliebe honetan mendigune karedunak mendi 
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malkartsuen itxurapean nabarmentzen dira; izan ere, arroka bigunagoz 
eraturiko lurrek baino hobeto jasan baitute higadura. 

Azpimarratzekoa da Euskal Arku Tolestatua piriniar egituraren zati dela, eta 
zehatzago esanda, Frantzia aldeko Inguru Iparpiriniarra zeritzonaren zati da. 
Aipatu egitura Euskal Herrian zehar hedatzen da, eta Kantauri Itsasoko 
plataforma kontinentaletik aurrera eginez, Le Danois-eraino iristen da, Bilbo IM-
eko 150 gradura. 

Gaur egun Gipuzkoan eta Euskal Herriko iparraldean (Bizkaitik hasita 
Zuberoaraino) dauden kareharrizko guneak Europako plakaren gainean jalki 
ziren, Bizkaiko Golkoa eratzen ari zenean. Gipuzkoako karstaren jatorri europar 
hau lehen mailako faktorea da, gure haitzuloetako fauna troglobiaren 
(Europakoaren antzekoa eta Iberiakoa ez-bezalakoa) kolonizazioa eta geroko 
eboluzioa kontrolatzen eta azaltzen ditu eta. 

Adinaren eta litologiaren arabera, Gipuzkoan dauden eraketa karstifikagarriak 
funtsean hauek lirateke: Gune Urgonianoko karedun rezifalak (Aptiense-
Albiense aldikoak, Kretazio goiztiarrekoak) eta karedunak eta dolomia 
Jurasikoak (bereziki Dogger-Malm-ekoak). Horrez gain, garrantzi txikiagoko 
kartstak ere badira, kareharrizko xorta txikitan eratuak, Kretazio 
berantkorrekoak (batez ere Zenomanense eta Maestrichtiense-Daniar 
aldikoak). 
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Gipuzkoako barrunberik handienak: 2005eko urtarrila 

Zerrendetan, barrunbearen izenaren ostean, mendigunea, sakonera (A) eta 
garapena (B) metrotan adierazita dago. 

A. Desnibelik handienak   B. Garapenik handienak   

1. Ormazarreta 2. Aralar. -576 m 1. Gesaltza-Arrikrutz. Aitzgorri. 14.000 m 

2. Gazteluko urzuloa. Aitzgorri. -522 m 2. Aixako zuloa.Izarritz 8.000 m 

3. Arbeloko leizea AR-1. Aralar. -500 m 3. Ormazarreta 2. Aralar. 6.815 m 

4. Maikutxa 3. Izarraitz. -488 m 4. Ondarreko zuloa. Aralar. 3.200 m 

5. Gaztelu 3. Aitzgorri. -444 m 5. Leizebeltz. Aralar. 2.504 m 

6. Leizebeltz. Aralar. -345 m 6. Mandobide 1. Aitzgorri. 2.300 m 

7. Sabesaia-eize aundia 2. Ernio. -340 m 7. Altxerri. Orio. 2.225 m 

8. Santutxoko leizea. Ernio. -300 m 8. Sabesaia-Leize aundia. Ernio. 2.200 m 

9. Malkorriko leizea. Aralar. -286 m 9. . Mallueta. Izarraitz. 2.000 m 

10. Aitzbeltzko leizea. Izarraitz. -279 m 10. Iritegi. Aitzgorri. 1.880 m 
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Euskal Herriko barrunberik handienak: 2005eko urtarrila  

Zerrendetan, barrunbearen izenaren ostean, mendigunea eta lurraldearen sigla 
adierazita daude: 

• Na = Nafarroa 
• Zu = Zuberoa 
• Gi = Gipuzkoa 
• Bi = Bizkaia 
• Al = Araba 

Desnibela (A) eta garapena (B) metrotan daude. 

A. Desnibelik handienak   B. Garapenik handienak   

1. Sima de Budogia Bu-56. Larra. Na. -1.408 m 1.Caballos-Valle. Carranza. Bi-Ca. 60.220 m 

2. Sima P.S.Martin. Larra. Na-Zu. -1.342 m 2. Arrestelia. Larra. Zu. 57.061 m 

3. Sima BT6 - Río de Soudet. Larra. Zu. -1.170 m 3. Sistema Kakouetta. Larra. Zu. 53.950 m 

4. Gouffre Partages. Larra. Zu. -1.097 m 4. Sima SI-44. Salvada. Al. 45.000 m 

5. Arrestelia. Larra. Zu. -838 m 5. Sistem Atxuriaga. Galdames.Bi. 28.000 m 

6. Sima An--8. Larra. Na. -811 m 6. Sima Lonné Peyret. Larra. Zu. 24.341 m 

7. Sima Lonné Peyret. Larra. Zu. -807 m 7. Gouffre Partages. Larra. Zu. 23.918 m 

8. Sistema Arphidia. Larra. Zu. -745 m 8. Sistema Kakouetta. Larra. Zu. 23.000 m 

9. Couey Lodge DS30. Larra. Zu. -733 m 9. Sistema Arphidia. Larra. Zu. 22.575 m 

10. Sistema Arphidia. Larra. Zu. -712 m 10. S. Budogia Bu-56. Larra. Na. 15.000 m 

 

 


