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GIL 94 la arena hondartza  
eta dunak

Hondar tzaren i txura. mendebaldean, Punta del Castillo, eta, ekialdean, Punta lucero.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 20’ 51,66’’ N
Long.: 3º 6’ 57,90’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 490.591,72 m
Y: 4.799.432,21 m

nola iri tsi 

Zierbenako San Mames auzotik autoz abiatuta, BI-3794 errepidea hartu La Arena auzo 
aldera (Zierbena), hondar tza osteko aparkaleku handira iri tsi arte. Bestela, Muskizeko 
udalerriko herrigunetik ere joan daiteke. Autoa hartu, eta BI-3796 errepidetik joan, es-
tuarioaren eskuineko er tzetik, Petronorren birfindegiaren instalazioen ondotik, hondar-
tzako aparkaleku handiraino.

deskribapena 

Albo banatan kareharrizko eta kareharri tupa tsuzko labarrak dituen hondar tza ahokatu 
bat da. Labarrok Behe Kretazeokoak dira: Punta Lucero da ekialdekoa, eta Punta del 
Castillo, mendebaldekoa. Estuario-bokaleetan eratu ohi diren hondar tzen moduko bat 
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da, morfologia luzekoa eta profil maskor-i txurakoa. Haizearen eraginez, duna aktiboen 
eremu bat sortu da hondar tza a tzean. Garai batean, padura-eremu zabal batek ordez-
ten zituen dunak, estuarioan gora, baina, 1970az geroztik, Petronor birfindegiaren eta 
enpresa lagun tzaileen kokaguneak erabat hartu ditu.

Hondar tza 960 m luze da, eta ia 9 ha-ko azalera har tzen du i tsasgoran; 34 ha-koa, i tsas-
beheran. Oso adierazgarria da harearen kolorea: iluna da, ibaiak eta estuarioak ekarri-
tako burdin mineralen eraginez. Ez dugu ahaztu behar Somorrostro aldeko meategiak 
ustia tzen hasi zirela XX. mendearen hasieran. Hondar tzaren ekialdeak maskor-i txura du, 
eta hondoa oso malkartsua: badiaren hondoa izan da beti. Hondar tzaren erdialdeak eta 
mendebaldeak, berriz, sedimentu-metaketa ba tzuk dituzte, estuario-bokaletik eratorriak.

Hondar tza a tzean dauden dunek 10,4 ha-ko azalera bete tzen dute, eta, gaur egun, Eus-
kal Herrian egoera erdinaturalean dagoen duna-azalera handiena da. Metaketa eoliko 
horri asko eragin zioten sarbide gisa egindako bideek eta aparkalekuak, baina, gerora, 
asko handitu da harea-ekosistema horren azalera, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Zierbena 
eta Muskizeko udalek ingurumena lehenera tzeko 1980ko hamarkadaz geroztik egin di-
tuzten lanei esker. 

Bokalearen eremu hori da estuarioko mul tzo guztian ondoen kon tserbatu den ingurua, 
nahiz eta era berean giza presio handia jasaten duen; izan ere, aisialdi-eremu oso 
arrakasta tsua da, eta jende ugari ingura tzen da bertara, udan.

beha tzeko punturik onena 

In situ.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 140, GIL 149.

•	Gaiari dagokionez: GIL 91, GIL 92, GIL 93, GIL 95, GIL 96.

Hondar tzaren ekialdea eta hondar tza a tzeko dunak.
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landare tzaz estalitako duna bat. bertan dagoen panelak informazioa 
eta balioa jakinarazten ditu.

Hondar tza, dunak eta barbadun ibaiaren padura ondo 
seinalizatuta daude. kalitateko informazio-panel ba tzuk daude, 
sistemaren balio ekologikoaz ohartarazten duen informazioa 
dutenak. 

la arenako hondar tzaren eta dunen zeharkako irudia. 1965.
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Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa ●

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala

estratigrafiko/sedimentologikoa ●

Paleontologikoa

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten  tziala mar  txan

Interes kulturala:

Oharrak:

bibliografia espezifikoa 

•	 aizpiri, F. (1985): Estudio de la playa de La Arena: estado actual, factores condicionantes, soluciones 
previsibles. bizkaiko Foru aldundiaren ikerlan argitaragabea, 65 or. 

•	 Cearreta, a., alday, m, irabien, m.J., e txebarria, n. eta soto, J. (2008): “Modern conditions and recent 
environmental development of the Muskiz estuary: historical disturbance by the largest oil refinery of 
Spain”. Journal of iberian Geology 34: 191-213.

•	 bizkaiko Foru aldundia (1990): bizkaiko interes geologikoko guneak. kultura saila, 270 or.

www.ingurumena.net


