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GIL 103 itzurun hondartzako 
multzo geomorfologikoa

i tzurun hondar tzaren panoramika, marea behean dela. argazkiaren ezkerrean, marianton 
lurmuturra eta i tzurun txiki —hondarrik gabe— ikus daitezke.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 18’ 4,2 ‘’ N
Long.: 2º 15’ 35,6’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 560.029,00 m
Y: 4.794.529,00 m

nola iri tsi 

Zumaia herritik, oinez, I tzurun hondar tzara joan behar da. 



GIL 103 – Itzurun hondartzako multzo  
geomorfologIkoa

2  GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen

Gilaren deskribapen laburra 

Interes geomorfologikoko elementu ugarik osa tzen dute I tzurun hondar tza. Hondarra-
ren banaketa da lehen ezaugarri harrigarria: ugaria da I tzurun hondar tzan, eta ia inoiz 
ez da ager tzen I tzurun txikin, aldameneko hondar tzan (ipar-ekialdean). Izan ere, Dania-
rreko kareharrien horma tzarraren babesean dago I tzurun, hegoaldean, eta bi hondar-
tzekin muga egiten duen lurmuturra du ipar-ekialdean. Alboetan mugarri horiek izatea 
lagungarria da hondar tzan hondarra pila tzeko: olatuek indarra gal tzen dute Daniarreko 
hormarekin talka egitean, eta, urak i tsasoran tz a tzera egitean, aipatutako lurmuturrare-
kin topo egiten dute, zeinak hondar tzan harrapa tzen baitu hondarra. Lurmutur horrek, 
bestalde, ez dio uzten hondarrari I tzurun txikira pasa tzen. Forma geomorfologiko ugariko 
ingurune soil bat da Itzuruntxiki, interes didaktiko handikoa (harkoskozko eta honda-
rrezko hondar tza, azpia jandako labarrak, bloke handien erorketa, hegal-luiziak arroka 
bigunean…).

Hondar tzako hai tzuloen xehetasuna. Haustura bertikalen alderako higadura diferen tzialak eratu 
zituen hai tzuloak.



GIL 103 – Itzurun hondartzako multzo  
geomorfologIkoa

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  3

Hondar tzako beste elementu berezietako ba tzuk I tzurungo hai tzuloak dira. Daniarreko 
horma tzarreko hormetan eratuta daude, non i tsasoaren eta eragile atmosferikoen higa-
durak bereziki arrokaren beraren haustura bertikalen alderan tz eragiten baitute. Hai tzulo 
bi txi horietako ba tzuek 15 metrotik gorako sakonera dute, eta haietakoren batek sifoi 
gisa fun tziona tzen du.

beha tzeko punturik onena 

Hondar tza bera, hondarrezko eremua eta harrizkoa bereizten dituen lurmuturrera igota, 
edo hondar tzako behatokia (altuera eta perspektiba ematen ditu). Talaimendi menditik 
ere hondar tzaren ikuspegi orokor osoa dago.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 23, GIL 25, GIL 27, GIL 28, GIL 43, GIL 45, GIL 48, GIL 101,  
GIL 102, GIL 119, GIL 135.

•	Gaiari dagokionez: GIL 92, GIL 94, GIL 95, GIL 99, GIL 100, GIL 101, GIL 103,  
GIL 104, GIL 105, GIL 118.

Harkosko-hondar tza, labarrak, bloke eroriak eta i tzurun txiki inguruko luizia.
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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: san telmo baseliza, Zumaiako marinelen patroia, labarraren er tzean dago.

Oharrak:
eremuak, halaber, interes estratigrafiko eta paleontologiko nabarmena du; bi muga-
estratotipo eta P/e muga ditu, eta mundu guztiko geologoen ohiko helmuga da. 
interes hori Gil 45en landu da.
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