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GIL 19  anbotoko kareharriak  
eta tontorrak

anboto mendigunearen i txura, oñatitik.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 4º 5’ 16,58 ‘’ N
Long.: 2º 35’ 45,20 W

•	UTM koordenatuak:
X: 532.891,41 m
Y: 4.770.659,57 m

nola iri tsi 

Durangotik, BI-623 errepidetik, Urkiolako mendatera igo, eta Polpoleko zelaira dara-
man bidera joaten da San Antonio santutegitik (1. irudia) (ekialderan tz). Handik ipar-
mendebalderan tz joanda, GIL 34ra iristen da; hego-ekialderan tz joanda, berriz, gai-
lur-lerroarekiko paralelo ibiliz, Anboto tontorrera edo Zabalandi muinora iristen da, eta, 
handik begiratuta, ezin hobea da kareharrizko piramide handiaren ikuspegia. A txartetik 
ere joan daiteke, baita O txandiotik ere, Arabako aldetik joanez gero (A-623).
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Gilaren deskribapen laburra 

As txikitik Anbotora gora tzen den erliebe ikusgarria Aptiar-Albiarreko kareharriz eratua 
dago, eta sakonera  txikiko uretako plataformako faziesak dituzte, errudista handiak di-
tuztela (nagusiki errekienidoak) bizi-posizioan. Anbotora (1.331 m) igo tzen den bidea, 
lehen zatian, izen bereko faila batekiko paraleloa da (NW-SE), eta Balmaseda formazioko 
lutita eta hareharrien gainetik joaten da. Anbotoren hego-ekialdeko isurialdean, egitura 
antiklinal orokor bat ageri da, failaren gainean. Han, arrezife-hazkunde dekametrikoak 
(kareharri mikritikoko nukleoz osatuak (lohi karbonatatua) eta koral masiboak eta erru-
dista errekienidoak dituztenak) eta alpe bioklastikoak bereizten dira.

Kareharri horietan, modelaketa karstiko handia nabarmen tzen da, diaklasen aldeko 
arrakalen (2. irudia) eta disoluzio-kanalen (rillenkarren eta rundkarren) garapenak eta 
hodi karstikoak dituena. Anbotoren ekialdeko hegalean, Zabalandiko sakana da nagusi; 
Artekale auzoraino jaisten da, 1.000 m baino gehiagoko desnibela du, eta haren pare-
tetan ezkuta tzen da Anbotoko Mariren leizea. Anbotoren hegal horrek piramide-forma 
ia perfektua du, kareharri-puska handi hori gailurreraino muga tzen duten er tz zorro tzek 
eratua.

Bigarren mailako interesa 

Anboto lepoaren inguruan eta handik dagoen ikuspegi orokorrean Behe Kretazeoko 
sakonera  txikiko uretako plataformen hedadura ikus daiteke, baita deltako metaketen 
hego-mendebaldetik (Gorbeia, E txaguen...) egin zuten aurrerapena ere. Inguru ezin ho-
bea da, halaber, arrokek haien konposizioaren eta testuraren arabera duten modelaketa 
diferen tziala (kareharriak gainetan eta hareharriak/lutitak sakonuneetan) eta tektonikak 
paisaiaren erliebean joka tzen duen papera ikusteko.

anbotoren ekialdeko hegal ikusgarria, Zabalandi muinotik.
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beha tzeko punturik onena 

Zabalandiko muinoa (1,5 ordu oinez).

Beha tzeko puntu irisgarri onena 

Udalatik ere bikaina da ikuspegia.

erlazionatutako Gilak:  

•	Geografikoki: GIL 34, GIL 108.

•	Gaiari dagokionez: GIL 111, GIL 112, GIL 16, GIL 126.

anbotoren ekialdeko hegalaren eskema geologikoa.
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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: mariren leizea eta elezaharra. eaeko mendi mitiko eta mire tsienetako bat da, baita 
gehien igo tzen denetako bat ere.

Oharrak:
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