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GIL 77 Jaizkibeleko ibai-haranak

Jaizkibelgo mendebaldeko ibilbide laburreko haranen mul tzoa.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 22’ 1,63‘’ N
Long.: 1º 51’ 40,12’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 592.271,96 m
Y: 4.802.213,86 m

nola iri tsi 

Hartu GI-3440 Lezoren eta Hondarribiaren artean, eta, Jaizkibel gaina pasatutakoan, har-
tu iparralderan tz atera tzen den pista. Jarraitu pista horretatik oinez, i tsaser tzera iri tsi arte.
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Gilaren deskribapena 

Jaizkibel formazioa honela definitzen da:  lodiera handiko formazio litologiko bat, pikor 
fin eta ertaineko kuartzo-hareharrizko geruza gris-urdinxka (horia, alterazioaren ondo-
rioz) lodiz (tarteka, pikor lodiko hareharrizko geruzak ere ikusten dira) eta zementu kare-
dunez osatua. Hareharrizko geruza lodien artean tartekatuta, izaera buztintsuko geruza 
mehe batzuk daude (lutitak). 

Akuiferoaren sistema banakako “azpiakuifero” ba tzuetan zatituta dago, alboetan fazie-
sak lutitetara aldatu direlako edo alterazio-haustura baxuko eremuak daudelako. Horrez 
gain, dirudienez, badira zenbait maila piezometriko, iragazgai tz erlatiboz bereiziak.

Baliabide berriztagarria, guztira, 13,8 hm3-an zenbate tsi da (EVE, 1996). Lezo, Pasaia eta 
Hondarribiko udalerriak horni tzen dituzten zenbait iturburu garran tzi tsuren bidez egiten 
da deskarga, bi isurialdeetan.

Akuifero honek iragazkortasun bikoi tza du: primarioa, pikor arteko porositateagatik, eta 
sekundarioa, pi tzadurengatik eta hari lotutako disoluzioagatik (karstifikazioa). Iturburu 
asko lo tzen zaizkie material horiei; iturburu horietako ba tzuek N-S norabideko errekas-
toak sorrarazten dituzte, eta i tsasora isur tzen dira. I tsasora tzean, chevron erako erliebe 
ikusgarriak sor tzen dituzte labarren lerroan.

Mendigune osoan dauden haranen eta lurrazaleko draina tze-sarearen erakusgarri delako 
aukeratu da proposatutako GILa.

eren tzin eta aierdi errekek osa tzen dute mendiguneko garapen handieneko haranetako bat.
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beha tzeko punturik onena 

In situ.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 50, GIL 99, GIL 115, GIL 136.

•	Gaiari dagokionez: GIL 101.

Gil-aren balorazioa

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:

Oharrak: Haran bat aukeratu da mendigune osoaren erakusgarri tzat.
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