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Pozalagua 
 
Atzo 2014 /10/29 (asteazkena) Pozalagua kobak ikustera joan ginen Gandasegi 6. mailako ikasle             
guztiak.  
Pozalagua Ranero harkaitzetan dago, Armañoneko Parke Natural barruan, Karrantza Harana          
udalerrian, Enkarterri eskualdean; hau da, Bizkaiko Lurralde Historikoaren mendebaldeko muturrean. 
 
Goizeko 9.30-etan irten ginen Pozalaguako kobatara. 
Bertan gida bat itxaroten zegoen eta kobei buruz mila gauza kontatu zigun. 
 
Horrela, 13 gradu egiten zuela barruan eta  jakea jantzita joan behar zela. 
Koba hau harrobi batean lan egiten zeudela 1957 aurkitu zuten kasualitatez eta            
1991 egokitu zuten jendeak ikusi ahal izateko, horrela bi aldeetan eskubandak           
daude kobak ikusteko. 
 
Europako koba zuloetatatik handienetarikoa da eta Pozalaguako estalaktikta ikaragarriak dira,          
munduan bakarrak. 

Versalles gela handi bat dago, eta heltzeko laku lehortu bat zeharkatu behar da. 
Han ikusi genituen kobazuloko eszentritkorik handienak. Bizita amaitzeko, kobazuloaren barnean          

Behatokira iritsi ginen, bertatik Karrantzako zorupeko edertasuna eta handitasuna gozatu ahal izan            

genuen. 
Gidak baita azaldu zigun estalagmitak edo estalaktitak zuriak kaltzioz osatuta daudela eta marroiak             
burdinez, baita ere estalagtitak ura berantza botatzen zutela eta horrela estalgmitak sortu zirela             
eta biak batzerakoan habeak eratzen zirela..  
Bizitaren iraupena 5O minutu ingurukoa izan zen.  
 
 
 

Bisita amaitu ondoren parketxera joan ginen.   
Bertan beste gida bat zegoen gure zain eta gauza asko azaldu zigun.  
Lehenengo kareharria zer den erakutsi zuen eta baita ere esan zigun fosil asko aurkituak zirela               
alboko mendietan. 
 
 
 
 



Gero, ondoko mendiak ikusteko behatoki polit batera joan ginen, mendien pasai ederra gozatzeko. 
Hori dena ikusi ondoren gose ginen.  
Bazkaltzeko, mahi batzuk zeuden bertan eta horrela jarri eta tripa bete ondoren mugitu egin behar               
ginen. 
 
Azkenik esan, Kobaterako sarreraren ondoan (apur bat atzerago), eskulturaren ondoan batzuk           
mineralak hartzen joan ziren edo baita futbolean jolasten  .  

 
Irteera amaitzera zihoan.!! 

 
Zoritxarrez, joateko ordua iritsi zen eta autobus barruan pentsatu nuen zein ondo            
ibili ginen txangoan. 
Nire ustez irteera bikaina izan da, eguraldi ikaragarria eta gainera gauza asko ikasi             
ditut eta uste dut merezi duela etortzeak!!! 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Albistea: 
Repsol Gidak "2013ko txoko turistiko onena"" hitzekin izendatu ditu Pozalaguako kobak. Labirinto            
itxurako bere galerien neurrigabetasunak eta bertako edukien ikusgarritasunak erakarrita, egunetik          
egunera pertsona gehiago etortzen dira kobak ikustera. Horregatik, tokiko erakundeak hainbat ekimen            
sustatzen ari dira, geroz eta handiagoa den eskaera horri erantzuteko. Karrantzako Udalak mapa             
turistiko berria egin du, eta bertan bildu ditu udalerriaren interesgune ugarietako batzuk; hala nola              
"Karpin Abentura" Parkea edo "Biañezko Museo-Eliza" 
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