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GIL 96 Gorrondatxe eta 
tunelbocako hondartza zementatua

Gorrondatxeko hondartzaren itxura. Hondartza zementatuaren maila ondo ikusten da.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 22’ 42,40’’ N
Long.: 3º 1’ 36,59’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 497.826,55 m
Y: 4.802.842,24 m

nola iri tsi 

Ge txo udalerritik, autoz lehenengo eta oinez gero, La Galeako errepide-pasealekua har-
tu, eta i tsas aldera jo Punta Galeako harkai tzaren perimetroa inguratuz, ekialderan tz. 
Bestela, Ge txoko herrigunetik Zientoe txe kalea hartu (BI-3722 errepidea) Gorronda txeko 
hondar tza aldera. Kalearen amaieran, aparkaleku bat dago; hortik La Galeako aurreko 
pasealekuarekin bat egin daiteke. Hondar tzetara jaisteko, eskailerak daude (Tunelboca), 
edo oinezkoen bidezidor bat (Gorronda txe).
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deskribapena 

Abraren kanpoaldean, ekialderan tz, Punta Galeako labarren oinean, Ge txoko udalerrian, 
i tsasoko sedimentuen zenbait metaketa daude, kolore ilunekoak, beach-rock tipokoak. 
Harri sedimentario ba tzuk dira, kal tzio karbonatoarekin maila desberdinetan zementa-
tuak. Marearteko zonan era tzen dira, sedimentu-mota desberdinak nahasiz, harea-ta-
mainakoak eta legar-tamainakoak.
 
Hondar tza honetan, gaur baino lehenagoko harea horiek zer txobait zementatuta daude 
aragonitoarekin, sakonera  txikiko i tsasguneetan eta i tsas eremu ubera tsuetan oso ohikoa 
den prozesu diagenetiko baten ondorioz. Harri erdisendotu horiek beira-zati eta eraikun-
tzako adreilu-zati ugari dituztenez, esan daiteke duela gu txi eratu direla. 

Hasierako ustea zen sumendietatik sortua zela harea, baina orain badakigu metaketa 
honen jatorria burdingin tzatik etorritako zepa-isurketa ba tzuk direla, karbonatotan oso 
abera tsak. Inguruetako burdin industriatik eratorritako isurketak dira, oso ohikoak Abra-
ren irteeran XX. mendearen hasieran. Gero, i tsas korronteek eta olatuek industria-isur-
ketak sakabanatu, eta fenomeno geologiko hau eragin zuten, zeina kostaldeko zerrenda 
mugatu honetan bakarrik ageri baita. 

XX. mendearen amaierara arte, an tzeko metaketak aurkitu zitezkeen Ge txoko Arrigu-
naga hondar tzan ere, Abra barruan. Baina material haiek artifizialki estali zituzten Bakio 
pareko i tsas plataformatik ateratako harearekin, helburu turistikoetarako.

Hondar tza zementatu –beachrock– horizontala, geruzen gainean.
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erlazionatutako Gilak 
•	Geografikoki: GIL 90, GIL 117, GIL 132, GIL 49, GIL 44, GIL 127, GIL 118, GIL 35, 

GIL 93, GIL 26, GIL 91, GIL 125.

•	Gaiari dagokionez: GIL 89, GIL 90, GIL 91, GIL 92, GIL 93, GIL 94, GIL 95.

Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa ●

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala

estratigrafikoa ●

Paleontologikoa

Petrologikoa ●

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial en activo

Interes kulturala: bilboren garapen industrialari oso lotua.

Oharrak:

Gorrondatxeko hondartza zementatuko mailaren xehetasuna. Higatzen ari da gaur egun. 
metakinaren harkoskoetan adreilu-zatiak ikus daitezke (gorrixkak).
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Gorronda txeko hondar tza zementatuaren xehetasuna.
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