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GIL 115 labetxuko higadura-
formak (Jaizkibel)

Jaizkibel formazioaren i txura. turbidita-sekuen tzia batez osaturik dago; zenbat eta gorago, orduan 
eta lodiagoak eta pikor larriagokoak dira turbiditak.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 21’ 50,62 ‘’ N
Long.: 1º 52’ 16,16’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 591.106,62 m
Y: 4.801.923,43 m

nola iri tsi 

Hondarribian, Guadalupeko Amaren ermita parean, GI-3440 errepidea hartu behar da, 
Donostiaran tz, eta Jaizkibelgo Eren tzineko kuartel zaharrera doan bidearekiko bideguru-
tzeraino jarraitu. Bide horretan, kostaraino jarraitu behar da.
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Gilaren deskribapena 

Jaizkibel formazioko parte dira Labe txuko hareharriak. Hauek dira formazio horren osa-
gaiak: Eozenoko flyschean eratutako hareharrien eta lutiten alternan tzia, higadurak 
eragindako sistema turbidikoen metakina eta plataforma baten birsedimentazioa. Ha-
reharriak kuar tzodunak dira (% 90), eta zementu karbonatatua dute; kolore askokoak 
dira: grisaxkak, horixkak eta gorrixkak (burdin oxidoen eraginez). Korronte-egitura asko 
gorde tzen dituzte. Iparralderanzko okerdura duen egitura monoklinal batean daude.

Labe txuko hareharrien meteorizazioak sor tzen duen modelaketa ezaugarri hauen ondo-
rio da: arrokaren beraren testura intrin tsekoak (zementazioa, barne-xafladurak, etengu-
neak, burdin oxidoen presen tzia eta abar) eta egituren antolaerak, hala nola estratifika-
zio-planoak edo hausturak eta diaklasak izatea.

Kostaldean azalera tzen diren arroka pikor tsuetan, hala nola hareharrietan, ohikoa da 
kanpoko gainazalaren ga tz-meteorizazioa gerta tzea eta forma biribilduak sor tzea, albeo-
lo gisa (zentimetrikoak) edo tafoni gisa (tamaina dezimetrikoetik hasi eta metrikoetara-
inokoak). Gainazal horizontaletan gara tzen direnean, sakonune i txiak sor tzen dira, me-
teorizazio-askak, gnamma izenekoak; albeoloak elkar tzen direnean, abaraska-i txurako 
egiturak sor tzen dira. Ez dago argi haren jatorria; higadura eolikoa, ezkata tzea, krioklas-
tia eta ga tz-meteorizazioa aipatu izan dira. Ohikoak dira kostaldean. Forma-, tamaina- 
eta kolore-aniztasuna izugarria da, eta mundu mailako adibiderik onenetako bat osa tzen 
dute. Jaizkibel-Ulia formazio osoan ikusten dira higadura-forma horiek, baina Labe txun 
dago geoforma berezien kon tzentraziorik handiena.

“maskorra”, babespeko higaduraren adibide bikaina. barrualdean, hareharria desegin egiten da; 
kanpoaldean, berriz, sendoagoa da, patina zarakartuak sor tzen baitira. egitura horietan ondo 
ikusten da turbiditen barne-egitura; zenbait mota eta koloretako xaflak ageri dira.
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Meteorizazioak lanean jarrai tzen du gaur egun, hezetasun-aldaketen, zementu karbona-
tatuaren disoluzioaren, i tsas ga tzaren ekin tzaren eta haizeak eragiten duen higaduraren 
ondorioz, eta modelaketa-forma bereziak sor tzen dira ipuinetakoa dirudien paisaia ho-
netan.

beha tzeko punturik onena 

In situ. Kostako bideari jarraituz. 

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 50, GIL 77, GIL 99, GIL 136.

•	Gaiari dagokionez: GIL 108, GIL 49, GIL 50.

labe txu are ederrago egiten du megaestratu gorrixka bat egoteak. 
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Gil-aren balorazioa

Valoración Bajo Medio Alto Muy alto

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:
estetikari dagokionez, eaeko Gilik garran tzi tsu eta harrigarrinenetako bat da, baina 
ezezaguna da oso, baita komunitate geologikoan ere.
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albeoloak elkar tzean, abaraska-i txurako egitura 
oso ikusgarriak era tzen dira.

barne-xaflek, kolore-aldaketek eta higadura-
formek mosaiko benetan artistikoak osa tzen 
dituzte.
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