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EXPLORACIONS

Situació geogràfica
A  cavall entre les províncies d’Osca i Navarra i al
sud del massís de Larra, al Pirineu occidental. Per-
tany majoritàriament al municipi navarrès d’Isaba,
excepte el tram oriental, que correspon a Ansó. 

Molt ben delimitat a l’est pel riu Beral, que ha
excavat la Foz de Ansó, i a l’oest per la vall de Bela-
gua. Per totes dues valls hi ha carreteres unides per la
N-2000, que ressegueix la vall de Belabarze i el
Puerto de Navarra i que es el límit nord del massís.
Al sud està limitat pels barrancs d’Ezkaurri i Berroe-
ta. La superfície total és d’uns 18 km2 i els punts
culminants són Peña Ezkaurri (2.045 m) i Bainer
(1.873 m).

Espeleòlegs a Peña Ezkaurri
La Cueva del Ibón d’Isaba deu haver estat sempre
coneguda pels habitants de la vall de Belagua. La
gran boca i les fortes crescudes havien de cridar l’a-
tenció i incitar, als més agosarats, a visitar-ne uns
pocs metres, almenys fins a la zona molt sovint
inundada i que creiem que dóna nom a la cavitat.
Efectivament, ibón, en la parla altaragonesa i, fins i
tot, en la varietat ribagorçana del català vol dir
‘estany’. Va ser visitada en diverses ocasions per espe-
leòlegs de l’IPV de Pamplona, que van portar a
terme una escalada que va permetre explorar-la
totalment entre els anys 1964-1967. També és d’a-
quella època (1966) una visita de l’ERE.

No és fins al juliol de 1981 que un grup de l’ERE
hi puja per la cara sud i hi localitza diversos avencs.
Malgrat l’evident interès de les troballes, altres
objectius semblen prioritaris –Gamueta, Arañonera,
As Foyas– i no s’hi torna fins molts anys després.

Cal arribar al 1988 perquè algú es prengui seriosa-
ment el potencial espeleològic del massís. Al llarg
d’aquest any i el següent, el GAES de Bilbao hi
explora una vintena d’avencs i coves, i hi fa una mag-
nífica tasca de prospecció. En destaquen l’EZ.11,
amb -225 m, i l’EZ.17, amb -137, i unes interessants
escalades a la Cueva del Ibón d’Isaba.

El 1990, i sense saber res de les exploracions del
GAES, l’ERE n’explorà alguna cavitat. Cal dir que
els companys bascos no marquen les cavitats, i en
molt poques ocasions van utilitzar espits en els pous
d’entrada; per tant, vam creure que ens trobàvem
amb avencs desconeguts fins que la Federació Nava-
rra ens va proporcionar les memòries del GAES. Tot
i això, es van sol·licitar els permisos adients per a
l’any 1993 i van ser concedits. Aquell mateix any va
ser superat el tap de neu que hi havia a l’EZ.1 i en
unes poques entrades es va passar de -36 a -351 m.
Un avenc així es mereix alguna cosa més que un
número i el vam rebatejar Ezkaurriko Leizea.

Els anys 1994-95 es continuen revisant taps de
neu a l’EZ.2 i l’EZ.9 amb bons resultats, es desco-
breix l’EZ.28, es comença la revisió de l’EZ.11
(Grallera del Ibón d’Ezkaurri) i es desobstrueix l’es-
tretor final, una altra estretor més avall i es baixen
uns trenta metres més. La descoberta i exploració de
diverses cavitats a Tendeñera va fer que abandonés-

sim les exploracions a
Peña Ezkaurri fins a
l’any 2005. El mes d’a-
gost es reequipa la cavi-
tat, s’eixamplen els pas-
sos més conflictius i es
topografia el tram final.
Un flanqueig a -77 per-
met assolir una via late-
ral que finalitza a -256.

El context geològic
Les anomenades Sierras Interiores, de les quals Peña
Ezkaurri és la més occidental que realment mereix
aquest nom, presenten una estructura pràcticament
idèntica o amb variacions mínimes fins al Mont Per-
dut, lloc on els materials cretacicoeocens han estat
molt més replegats i amuntegats.

Estratigràficament les variacions són igualment
poc importants, amb canvis laterals de fàcies poc
destacables en l’eocè i més marcats en el cretàcic.
Així, en l’anomenat gres de Marborè (maestrichtià),
que visualment es caracteritza pel seu color rogenc,
els vessants nord de Sierra Tendeñera o Telera, com
més a l’oest, més fina és la granulometria i més cal-
cària es torna. 

Al nord trobem el sòcol paleozoic, intensament
fracturat i damunt del qual jeu, discordant, la cober-
tura mesocenozoica fortament plegada i desplaçada
cap al sud per una sèrie de mantells de corriment.
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Algunes dades sobre
Peña Ezkaurri

A la pàgina anterior:
Remuntant un ressalt
al vestíbul d’entrada
de la Cueva del Ibón
d’Isaba.
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Morfologia exterior
És similar a la de la resta de les Sierras Interiores
cosa normal atesos els paral·lelismes de materials,
climàtics, estructurals, etc. Són típics carsts d’alta
muntanya, encara que a Peña Ezkaurri les precipita-
cions han de ser més grans, ja que està més influen-
ciada, a causa de la situació geogràfica més a l’oest,
pel clima oceànic.

Tanmateix, la cota –relativament baixa (2.000 m)–
fa, en principi, estranyes les grans acumulacions de
neu i glaç que hi ha en algunes cavitats. La lògica
ens permet suposar que són degudes a la major
quantitat de precipitació en forma de neu que altres
massissos més a l’est, i confirma el que dèiem en el
paràgraf anterior.

Si alguna cosa, geomorfològicament parlant, carac-
teritza Peña Ezkaurri és la gran quantitat de dolines i
zones deprimides existents a la part central del massís.

EXPLORACIONS

espeleòleg 45 25espeleòleg 4524

Al cretàcic, hi trobem calcàries margoses, margues, gresos
calcaris, intercalacions dolomítiques: el predomini d’uns o
altres condicionarà la possible carstificació d’aquests mate-
rials. Encara que globalment actuen com a impermeables i
només alguns paquets ben concrets i delimitats són suscepti-
bles de ser carstificats, això no és un cas excepcional i podem
citar el Sistema Sabadell (-580 m) o la Cueva del Castillo
(3.700 m de recorregut i 235 m de desnivell) com a grans
cavitats excavades en paquets carbonatats del cretàcic de les
Sierras Interiores.

A continuació, de nord a sud, trobem les calcàries del paleo-
cè, que són les que formen l’estructura anticlinori de Peña Euz-
carri pròpiament dit, especialment visible, al vessant sud. Es
tracta de calcàries detrítiques amb força foraminífers, molt cla-
res i amb una potència que hem avaluat entre 150-200 m,
encara que l’apilament de diverses sèries i l’estructura ens per-
met considerar que el gradient hidrogeològic és molt superior,
de l’ordre de 800 o 900 m. Intensament carsti-
ficades és on es troben la major part de les
cavitats importants.

Al sud i de manera discordant s’ini-
cien les sèries de margues i gresos amb
alguna intercalació calcària de certa
importància, almenys a les valls del
Belagua i del Beral, que coneixem com
a fàcies flysch i que estan datades com a
eocè inferior.

EZ.1
EZKAURRI’KO LEIZEA 
Ezkaurri (Isaba, Navarra)
Topografia: A. Amenós, M. Bosch, A. Inglés, 
R. Mallol, F. Piazuelo, V. Zapater
Síntesi: M. Bosch / Dibuix: A. Amenós
ERE-CEC 1993
Recorregut total: 746 m.

EZ.2
Ezkaurre 
(Isaba, Navarra)
Topografia: A. Amenós, 
F. Piazuelo, M.Romero, 
V. Zapater
Síntesi: M. Bosch
Dibuix: A. Amenós
ERE-CEC 1994
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EZ.27

Grallera del Ibón d’Ezkaurri (EZ.11).
Les congestes de neu dels primers pous

poden variar molt d’un estiu a l’altre. 
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La impressionant boca de l’avenc EZ.2 es troba
enmig del rascler de la vessant nord d’Ezkaurri.



Els avencs
Els avencs són molt verticals, nets i de parets nues,
no hi ha restes de concrecionament actual. És evi-
dent que ens trobem a les parts altes del sistema càrs-
tic i la circulació encara no està jerarquitzada. L’única
excepció és la gran galeria de l’EZ.1, amb processos
d’enfonsament destacables, sediment fi i rastres de
circulació d’aigua. Tant aquesta galeria com l’EZ.2
estan estructurades sobre una mateixa falla.

Tanmateix, sembla que la galeria tant de l’EZ.1
com de l’EZ.2 són formes residuals d’una etapa de
carstificació més antiga, clarament preglacial però
que, com passa sovint, han estat reaprofitades pel
carst actual. És conegut que a les diferents fases de
glacialisme pirinenc l’ablació superficial va afectar
l’antic relleu de finals del terciari i va assolir propor-
cions difícils d’imaginar, alhora que s’encaixaven
profundament els rius que tallen els massissos de
nord a sud. Només en aquest context paleogeogrà-
fic, que va escapçar grans pous en desenes de metres,
podem entendre la presència, en superfície, de restes
estalagmítiques importants que només la destrucció
de la cavitat on s’havien format pot deixar al desco-
bert. Se’n troben pels voltants de l’EZ.2, a la boca
de l’EZ.9 o a As Foyas de la cara nord.

EXPLORACIONS
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Sovint estan alineades seguint discontinuïtats
estructurals al fons de valls seques o al bell mig del
pendent, però n’hi ha moltes altres d’escampades una
mica pertot arreu. Poden ser dolines nivals de parets
subverticals, amb forma d’embut o de fons pla: fins i
tot en algun cas especial semblen d’enfonsament.

Els rasclers són abundants encara que molt arra-
sats per l’acció del glaç. La gelifracció ha estat i és
important i la seva acció ha estat la causa de possi-
bles obturacions de cavitats existents, especialment a
les dolines, totalment obturades per materials de
reompliment: no és casualitat que no s’hi hagi loca-
litzat cap avenc i sí que se n’ha trobat, en canvi, als
vessants.

Cal parlar de les dues depressions força grans del
vessant sud, excavades en el flysch i just en el contac-
te amb les calcàries paleocenes. En una d’aquestes i a
l’esmentat contacte s’esglaonen diversos engolidors
fòssils i, en el punt més baix, un de temporal (EZ.4)
en moments de desglaç o pluges intenses. Cal desta-
car-lo, car és l’únic lloc on poden efectuar-se colora-
cions encara que sigui en moments molt puntuals.

L’altra zona deprimida, una mica més a l’est, té el
fons ocupat per l’Ibón d’Ezkaurri, estany temporal
que acostuma a eixugar-se alguns estius.

EZ.11
Grallera del Ibón d’Ezkaurri 
Ezkaurre (Isaba, Navarra)

Topografia: G. Archetti, M. Bosch, 
D. Ferrer, A. Inglés, X. Mor, R. Rovira, 
M. Rubinat, M. Trepat
ERE-CEC 1990-2005

EZ.28
Ezkaurri (Isaba, Navarra)

Topografia: R. Buisán, D. Ferrer, A. Inglés, M. Trepat
ERE-CEC 14/08/1995 i 3/11/96

CATÀLEG DE CAVITATS

Cavitats Desnivell  Recorregut

EZ.1 (Ezkaurri’ko Leizea) -351 m 746 m
EZ.2 -129 m
EZ.3 (Cueva del Paso de Ezkaurri) 78 m
EZ.4 Engolidor
EZ.5 -37 m
EZ.6 -72 m
EZ.7 -12 m
EZ.8 -13 m
EZ.9 -69 m
EZ.10 -80 m
EZ.11 (Grallera del Ibón d’Ezkaurri) -274 m ?
EZ.12 -15 m
EZ.13 -15 m
EZ.14 -41 m
EZ.15 -28 m
EZ.16 21 m
EZ.17 -137 m
EZ.18 -9 m
EZ.19 -11 m
EZ.20 (Sima de l’Agulla d’os Pastós) -101 m
EZ.21 7 m
EZ.22 -8 m
EZ.23 -23 m
EZ.24 -4,5 m 18 m
EZ.25 -10 m 20 m
EZ.26 No explorada -15 m 
EZ.27 -9 m
EZ.28 -64 m
Cueva del Ibón d’Isaba +90 m 540 m
Cueva de l’Agulla d’os Pastós 65 m
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La boca de la Grallera
del Ibón d’Ezkaurri
(EZ.11). A la foto
inferior, feta desde la
boca, es veu l’ibón que
dona nom a la cavitat.
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Les surgències
Les circulacions subterrànies i la localització dels
llocs d’emergència segueixen el mateix patró que a la
resta de les Sierras Interiores, cosa normal atès que
son part d’una mateixa estructura geològica, amb
similars característiques litològiques i tectòniques
orientades globalment d’est a oest, i que ha estat
tallada perpendicularment per diversos rius, en

aquest cas, el Beral pel costat oriental i el Bela-
gua per l’occidental.
Els blocs resultants han estat remodelats pels

mateixos factors climàtics i l’evolució morfològica i
de la carstificació presenta paral·lelismes –a Bisau-
rín, a Tendeñera– molt evidents. Dit d’una altra
manera, alguns sediments d’Alano poden correlacio-
nar-se amb altres de la vall de l’Ara i entre tots
intentar establir les relacions entre glacialisme i cars-
tificació al Pirineu central.

Retornant al tema de les surgències descartarem
pels seus petits cabals, la Fuente de Bainer, a la cara
nord, i les diverses i difuses fonts localitzades a les
Ateas de Belabarze per centrar-nos en els tres llocs
on els volums d’aigua són més importants.

Fonts d’Ezkaurri
A la cara sud, per sota l’Ibón d’Ezkaurri, esglaonades
entre els 1.500-1.600 m. Els cabals observats
oscil·len entre els 5 i els 30 l/s, encara que els pastors
afirmen que algun any queden pràcticament seques.
No creiem que tinguin cap relació amb el carst,
serien escorrenties provinents de l’eocè i del quater-
nari i pèrdues del mateix Ibón vehiculades per algun
estrat més calcari del flysch.

Sistema de Fuén Castillo
A l’extrem SE, al nivell del riu (1.060 m), just en
començar el magnífic congost del riu Beral i que
separa Alano d’Ezkaurri. Està captada per subminis-
trar aigua al poble d’Ansó. Les obres efectuades, una
caixa de ciment inundada, no permeten veure res.
En episodis de càrrega del sistema apareixen, a cota
més alta, diversos sobreeixidors entre el pedruscall
del vessant. Aquests cabals poden duplicar o tripli-
car els de la surgència pròpiament dita, avaluats en
40-60 l/s en estiatge i 250-300 en càrrega.

El volum i la regularitat dels cabals fa suposar l’e-
xistència d’una xarxa evolucionada amb sistemes
annexos com a reservori i que proporcionen la regu-
laritat esmentada.

La zona d’alimentació serien les depressions, els
camps de dolines i el rasclers, que s’estenen de manera
contínua a partir dels 1.600 m, i que garanteixen un
elevat índex d’infiltració. Cal remarcar especialment
les aportacions provinents de l’eocè –en teoria poc
permeable– i que són capturades per diversos engoli-
dors, com l’EZ.4, just en el contacte amb les calcàries.
Malgrat això, podem considerar-ho un carst autòcton
ja que aquestes aportacions són, actualment, petites en
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quantitat i curtes en temporalitat: desglaç, alguna tem-
pesta. Abans que els diferents episodis glacials arrases-
sin el flysch eocè, aquest tipus d’alimentació al·lòctona
tenia més importància, tal com sembla que s’ha pro-
duït al sistema Arañonera. La infiltració baixa molt
verticalizada, aprofitant l’estructura anticlinal per aca-
bar circulant pel flanc sud fins a Fuén Castillo.

Sistema de la Cueva del Ibón d’Isaba
Cavitat de 540 m de recorregut en la qual les gale-
ries més extenses fan de sobreeixidor. És a 815 m
d’alçària, a pocs metres sobre el riu Belagua, i la
boca s’albira perfectament des de la carretera.

La surgència pròpiament dita és a un centenar de
metres al sud i rep el nom de Fuentes de Istupa. Els
cabals oscil·len entre uns pocs litres per segon i els
40-50 l/s. Part d’aquesta aigua és captada, però
majoritàriament apareix entre pedres i vegetació.

Més curiós és el funcionament de la cova com a
sobreeixidor. Entra en càrrega en molt poc temps
–entre dues i quatre hores–, abocant fins a 300-400
l/s. L’explicació més plausible és que no es tracta
d’aigües càrstiques, o almenys no bàsicament, sinó
de pèrdues existents a la llera del barranc de Belabar-
ze en travessar perpendicularment les calcàries, i que
en pujar el nivell de l’aigua entren en funcionament
de manera torrencial. Les aigües tèrboles que acom-
panyen aquestes crescudes i l’existència d’engolidors,
alguns de penjats i d’altres al mateix llit del riu, sem-
bla que confirmen aquesta hipòtesi.

La diferència de cabals respecte del sistema de
Fuén Castillo ens fa creure que aquest té la zona d’a-
limentació en sectors més marginals i poc carstifi-
cats, a l’oest i nord del massís, on de fet no hi ha
cavitats conegudes.

Cova de l’Agulla de Os Pastós 
Ansó (Osca)
Topografia: M. Bosch, J. Quera
ERE-CEC 12/09/1992

Vestíbul de la Cueva
del Ibón d’Isaba.

El refugi de pastors
de Loma de Chilón, 

en el camí que puja a
l’Ivó de Ezcaurri des

de la vall d’Ansó.

La cara nord del Peña
Ezcaurri. A la dreta i
coberta de vegetació
es destaca la Punta
Abizondo (1.673 m).
En primer terme la
pista que porta a
Zuriza, des d’on és
presa la foto.
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EZ.9
Ezkaurri 
(Isaba, Navarra)

Topografia: A. Amenós, 
A. Inglés, A. Montserrat,
M. Romero
ERE-CEC 15/08/1995
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