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GIL 112 txindokiko tontorrak  
eta kareharriak

txindokiko er tza, Zaldibiatik.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 01’ 20,90 ‘’ N
Long.: 2º 05’ 17,25’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 532.891,41 m
Y: 4.763.713,68 m

nola iri tsi 

N-1 errepidean, hartu Ordiziako irteera, eta, handik, GI-2133 errepidea, Zaldibia aldera. 
Guru tzatu herria, eta jarraitu Larrai tz auzoraino.
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Gilaren deskribapen laburra 

Txindoki Gipuzkoako mendi enblematikoenetako bat da. 1.346 metro garai eta er tz 
zorro tz batez burutua, Aralar mendizerrako tontorren artetik gailen tzen da.

Mendilerroaren erdigunean material zaharragoak, jurasikoak, eta izaera karbonata-
tukoak dauden arren eta Behe Kretazeoko lutitak eta hareak ere dauden arren (Weald 
formazioa), Txindoki eratu dutenak Aptiar-Albiarreko kareharri urgondarrak dira, sakone-
ra  txikiko plataforma subtropikalaren er tzekoak, eta, mendebalderan tz, ezponda-fazie-
serako tran tsizioa dute (Gaztelumendi). Kareharri mikritikoak dira, eta fosil ugari dituzte, 
gehienbat bibalbioak —familia askotako errudistak, batez ere— eta koralak. Ezponda-fa-
zieserako tran tsizioa ikusgai gera tzen da paisaian, Txindokiko er tz nagusia osa tzen duen 
kare-paketea desagertu delako.

Arrezife-kareharriak eta inguruan dituzten tuparriak desberdin higa tzen direnez, mendia-
ren gailurrean er tz zorro tz bat eratu da.

Txindokiko mul tzoak, gainera, interes estrukturala du, zamalkadura bat duelako 
hegoalderan tz, ondo baino hobeto ikusten dena. Zamalkadura horrek serie jurasiko osoa 
ezar tzen du, okerdura  txikiarekin, Txindokik, Auza Gazteluk, Artubik eta Balerdik osa tzen 
duten fronteko kareharri urgondar ia bertikalen gainean.

txindokiko gailurra, arrezife-kareharriz osatua.
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beha tzeko punturik onena 

GI-2133 errepidea, Zaldibia eta Larrai tz artean, edo er tza bera.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 9, GIL 83, GIL 87, GIL 106, GIL 120.

•	Gaiari dagokionez: GIL 9, GIL 16, GIL 18, GIL 19, GIL 111.

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:

txindokiko arrezife-kareharriak, hegoaldetik.
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