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GIL 101 sakonetako 
marearteko zabalguneko multzo 
geomorfologikoa

sakonetako eta mendatako kalen panoramika, mendatagaineko gailurretik.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 17’ 49,7’’ N
Long.: 2º 18’ 56,8’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 555.498,64 m
Y: 4.794.041,31 m

nola iri tsi 

I tziarko gainetik (N-634), Deba eta Zumaia artean, I txaspe auzo eta kanpinera doan bi-
dea hartu behar da. Auzo horretara iri tsitakoan, Sakonetako marearteko zabalgunea  
adierazten duten seinaleetaraino jarraitu behar dugu, zementuzko errepidea ixten duen 
hesiraino heldu arte. Handik, oinez segitu behar da zementuzko pistatik, eta, ondoren, 
Mendata errekako uretan behera jarraitu.
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Gilaren deskribapen laburra 

Interes geomorfologiko handiko elementu askok osa tzen dute Sakonetako abrasio-pla-
taforma. Lehenik eta behin, aten tzioa ematen du kostaldearen geometria irregularrak, 
zeina flyscharen geruzen higadurarekiko erresisten tziarekin erlazionatuta baitago. Izan 
ere, geruza horiek kostaldearen lerroarekiko perpendikularrean daude, eta, higadura 
diferen tziala dela eta, geometria irregularra da, lurmuturrek (kareharriak eta hareharriak) 
eta senadiek (margak) osatua. Sakoneta eta Mendata kalak dira higadura diferen tzial 
horren bi adibide bikain.

I tsas higadurak eta eragile atmosferikoek eragin handia dute labarretan; hori agerian 
gera tzen da eremu horretako ezaugarri geomorfologiko ugarietan:

l Sakonetako marearteko zabalgunea Kantauri i tsasoko abrasio-plataforma han-
dienetako bat da. Marearteko zabalguneen eraketako elementu geomorfologiko ti-
piko guztiak ikus daitezke haren gainean (ezponda hondeatuak, uharriak, gainazal 
leunduak…). i tsaspeko kartografia xehatuan, sei maila bereizi dira 6 km-ko distan-
tzian eta 90 m-rainoko sakoneran.

l Mendatako ur-jauzia harrapaketa-adibide berezi bat da: kostaldearen atzeratzea 
errekara iritsi zen; ur-jauzi  txiki bat sortu zen, eta paleoibilgua lehortuta geratu zen 
(50 metro harago jarrai tzen du, labarraren mugaraino).

l Mendatako luizia hegal baten lur-jausiaren adibide bikain bat da. Seguruenik, la-
gungarria izango zen Andu tzeko failarekin erlazionatutako failak egotea. Luiziaren 
aurrealdeak 25 m baino gehiagoko lodiera du, eta i tsasoak etengabe higa tzen du.

ai tzuriko leizeak, andu tzeko failako hausturen aldera higatuak.
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l Ai tzuriko leizeak bi sargune ikusgarri dira, izen bereko labarraren oinean. Andu-
tzeko failarekin erlazionatutako hausturen higadura diferen tzialaren ondorio dira; 
Behe Kretazeoko flysch bel tza eta Goi Kretazeoko flysch kareduna bereizten ditu faila 
horrek.

l Sakonetako hondar tzak oskol-forma ia perfektuko geometria du, eta bi lurmutu-
rrek babesten dute. Lurmutur horiek baldin tza tzen dute, korronteen norabidearekin 
eta olatuekin batera, hondarraren, legarraren eta harkoskorren banaketa hondar-
tzan. Sedimentu meheenak (hondarra) ekialdean kokatu ziren pixkanaka, Aizkaiztoko 
lurmuturraren babesean; legarrak, berriz, ohikoagoak dira mendebaldean, eta ener-
gia-gradiente garbi bat marka tzen dute hondar tzaren barruan.

beha tzeko punturik onena 

Mendatagaineko behatokia edo GIL guztia zeharka tzen duen interpretazio-bidea. Abra-
sio-plataformara jaisteko, kontuan izan behar dira mareak. Izan ere, marea goian dagoe-
nean, erabat estalita gera tzen da abrasio-plataforma. 

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 23, GIL 25, GIL 27, GIL 28, GIL 43, GIL 45, GIL 48, GIL 102, GIL 
103, GIL 119, GIL 135.

•	Gaiari dagokionez: GIL 23, GIL 90, GIL 92, GIL 94, GIL 95, GIL 99, GIL 100, GIL 
102, GIL 103.

sakonetako marearteko zabalgunea.
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Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa l

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala

estratigrafikoa

Paleontologikoa

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba   tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten   tziala mar   txan

Interes kulturala:

Oharrak:
eremuak, halaber, interes estratigrafiko eta paleontologiko handia du. izan ere, 
eaeko Goi kretazeoko flysch kareduneko sekziorik onena da. dena den, flysch hori 
Gil 27n aztertuko da.
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mendata errekastoaren argazkia, labarretik egina. 

www.ingurumena.net


