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tsoaren irudiak eta misterioak
jaso dituzte. Giorgio Studer ardu-
ratu da bideoa zuzentzeaz eta ko-
ordinatzeaz. 

Espeleologiaren eta lurpeko
munduaren berri ematea da ma-
terialaren asmoa. «Haurrek txikita-
tik espeleologiaren berri izatea da
helburua. Lur azpian mundu bat
ezkutatzen dela jakinaraztea da
asmoa», zehaztu du Txomin Ugal-
dek, elkarteko kideak eta ipuina-
ren egileak. 

«Lurra betirako bizilekua da, bi-
zileku bakarra, eta, beraz, oso ongi
zaindu beharreko altxorra dela ja-
kinarazi nahi dugu», dio Ugaldek. 

Lurrak duen balioaz eta hedadu-
raz ohartarazteko, bistan ez dago-
en munduari buruz mintzo dira el-
karteko kideak liburuan eta bideo-
an. Lur planeta ez baitu lur gainean
dagoen zatiak bakarrik osatzen,

baita ezkutuan dagoen eremuak
ere. 

Kobazuloen sorrera
Kobazuloak nola sortzen diren
azalduz hasten dute kontaketa.
Euri uraren lanaren emaitza dira
kobazuloak, eta kareharrizko ingu-
ruetan sortzen dira bakarrik. Ho-
deietatik lurreranzko bidean, at-
mosferan dagoen karbono dioxi-
doarekin nahasten da euri ura.
Azido horrek kareharria zulatzen
laguntzen dio euri urari. Harriaren
zartadura eta zuloetan barneratu,
eta, denboraren poderioz, harria
jaten joaten da euri ura. Halaxe
sortzen dira lur azpiko pasabide
estuak eta gela ikusgarriak. 

Higatze prozesu luze baten on-
dorio dira, beraz, kobak. Uraren
eginahalaren eta lanaren fruitu. 

Ingurune ederrak eta ikusga-
rriak dira kobak. Ustez, leku mor-
tuak dira, baina ez da hala, intsek-
tu eta animalia bizidun askoren
babesleku eta bizileku baitira. Eta,
gaur egun, soilik animaliak bizi ba-
dira ere, historiaurrean eta urte lu-
zez, gizakiaren bizileku izan ziren.

Euskal mitologiako pertsonaia
askoren babesleku ere badirela
gogoratzen du espeleologo tal-
deak. 
Geologikoki ez ezik, kultura, his-

toria eta mitologia aldetik ere ga-
rrantzi berezia dute, beraz, koba-
zuloek. 

Elkarteko kideek diote lurpeko
mundua oso zabala eta garrantzi-
tsua izanagatik oso gutxi hitz egi-
ten dela ari buruz. «Lurreko fauna,
flora eta munduari buruz informa-
zio ugari dugu; ez, ordea, barruko
unibertsoari buruz. Merkatuan ez
dago lur azpiko munduari buruzko
azalpenak ematen dituen libururik,
ezta bideorik ere; eta are gutxiago
euskaraz», kexu dira elkarteko la-
gunak. Arrazoi horrexegatik eraba-
ki zuten material hori prestatzea.
Agerian den mundua bezain ga-
rrantzitsua baita ezkutatzen dena. 
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P
laneta magikoa da Lurra.
Magikoa eta ikusgarria. Eta
ez kanpotik soilik, baita ba-
rrutik ere. Lurrazalean ez
ezik, lurpean ere ederta-
sun ugari ezkutatzen baiti-

ra. Tamalez, ezkutuko mundu bat
da lurpekoa; espeleologoek salbu,
inork gutxik ezagutzen baitu. 

Gezurra dirudi, baina unibertso
bat ezkutatzen da gure oinen az-

diak eta Eusko Jaurlaritzak diruz
lagundu dute proiektua. 

Istorio labur eta sinple baten bi-
dez, kobazuloen sorrera, garape-
na, erabilera eta garrantzia konta-
tzen dute liburuan. Txomin Ugal-
dek sortu du istorioa, eta Aitziber
Alonsok apaindu du kontaketa,

pian. Mundu bat. Lurpeko mundu
misteriotsu eta eder hori ezaguta-
raztea da Felix Ugarte espeleologo
elkartearen nahia. Urteak darama-
tza elkarteak Lurra barrutik azter-
tzen eta aztertutako jendeari era-
kusten. Lur planetaren barrunbeak
ezkutatzen duena gaztetxoei era-
kusteko, Mendien misterioak ize-
neko liburua argitaratu du elkarte-
ak. Kutxak, Gipuzkoako Foru Aldun-

ilustrazio koloretsuz eta ederrez. 6
eta 10 urte bitarteko haurrentzako
da materiala. 

Mendien misterioak, baina, ez
da istorio soil bat, liburuarekin ba-
tera ikus-entzunezko lan bat pres-
tatu baitute. Hamabi minutuko bi-
deo baten bidez, lurpeko uniber-
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Lur azpian ezkutatzen diren altxorrak
haurrei erakusteko materiala
argitaratu du Felix Ugarte
espeleologia elkarteak: ‘Mendien
misterioak’. Ipuin bat eta ikus-
entzunezko lan labur bat prestatu
dute, kobazuloen sorrerari, historiari
eta garrantziari buruz hitz egiteko 

Lurpeko misterioak agerian
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1. Hodeietatik lurrera
Hodeietatik lurreko bidean,

atmosferan dagoen
karbono dioxidoarekin
elkartzen da euri ura. 

2. Pitzaduretan barna
Mendiak dituen pitzadura
eta zuloetatik sartzen da

euri ura mendiaren
bihotzera.  

3. Harria jaten
Euri urak duen azidoari
esker, harria jaten eta

zulatzen hasten da. 

4. Kobazuloen sorrera
Higatze prozesu luze baten
ondorioz, pasabideak eta
gela handiak sortzen dira

mendiaren barruan. 

• Izenburua: ‘Mendien misterioak’. 
• Formatua: Ipuina eta DVDa. 
• Testua: Txomin Ugalde.
• Marrazkiak: Aitziber Alonso. 
• Orrialde kopurua: 
36 orrialde, koloretan.
• Bideoaren gidaritza: 
Giorgio Studer. 
• Bideoaren iraupena: 
12 minutu. 
• Musika: Tomas San Migel. 
• Salneurria. 12 euro.
• Argitaratzailea: 
Felix Ugalde elkartea. 

Fitxa

FELIX UGARTE ELKARTEA

MARRAZKIAK: AITZIBER ALONSO


