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IBILBIDEKO GELDIUNEEN KOKAPENA

PROFILA

IRTEERAREN HELBURUAK
Irteeran geologiako arlo desberdinak jorratuko dira, eta arlo bakoitzak ematen duen
informazioa erabiliz lurraldeko bilakaera geologikoaren une kurioso bezain interesgarria
deskribatuko da. Hasieran informazioa bilduko da, ikusten diren arrokak, fosilak eta egitura
tektonikoak deskribatuko dira eta ondoren, metodo zientifikoa jarraituz, bildutako datuen
interpretazioa eskainiko da. Irteeraren lehenengo geldiunetik, Urkiolagirretik, dagoen
Larranoko ikuspegia (1. irudia) irteeraren bukaeran guztiz aldaraziko duen prozesua izango da.

1. irudia. Urkiolagirretik dagoen Larranoko ikuspegia. Zeintzuk dira paisaia honen aurrean bururatzen
zaizkizun galderak?. Ziur irteeraren bukaeran ikuspegia guztiz desberdina izango dela, aberatsagoa
zalantzarik gabe.

Urkiolagirretik dagoen Larranoko ikuspegiaren aurrean edonori hainbat galdera edo
zalantza bururatu ahal zaizkio:
- Zer dira arroka grisak?
- Zergatik da Larrano landa berde bat landaretarik erakusten ez duten Anbotoko eta
Alluitzeko gailurren artean?
- Zergatik daude arroka grisak bi adar berdez zeharkatuta?
- Zergatik leku batzutan belarra eta besteetan ez?
- Zergatik erdiko ibar sakona?
- ............?
Galdera hauen guztien erantzuna bilatzeko geologoengana jo behar da eta irteeran zehar hauek
eta beste hainbat argituko dira zalantzarik gabe.

1. GELDIUNEA (X: 530418; Y: 4771084; Alt.: 1008 m)
Berdinak dira Urkiolagirreko gaina eta Anbotoko gailurreria?
Zeintzuk dira Urkiolagirreko gaina osatzen duten arrokak?
Argi dago ezetz, alde bateko eta besteko morfologia eta landaretza adibidez guztiz
desberdinak dira. Anbotoko gailurreriak erliebe nabarmena, morfologia malkartsua eta apenas
landaretzarik erakusten duen bitartean, Urkiolagirren erliebea ez da horren nabarmena,
tontorra askoz borobilduagoa, zabalagoa eta lauagoa da, gainera belarrez tapizatuta dago.
Desberdintasunen arrazoi nagusia alde batean eta bestean agertzen diren arroken izaeran bilatu
behar da.
Urkiolagirren ikusten diren arrokak nagusiki hareharriak dira (2. irudia), kuartzozko
legar borobilduak dituzten zenbait konglomeratu ere (2. irudia), tarteka ageri dira. Hauek
txandakatuta ageri dira horren nabarmenak ez diren lutitekin, horiek alteratzeko erraztasun
handiagoa dute eta ikusteko zailagoak dira. Hareharriek kolore argia dute, pikor tamaina
nabarmena (1-2 mm) eta kuartzoak, feldespatoak eta moskovitak erraz bereizten dira.
Konglomeratuak gainan zehar sakabanatutako hainbat blokeetan ikusten dira, hareharrien
arteko maila konglomeratikoak osatuz. Legarrak, oro har, 2-4 cm.ko geometria eliptikodun
kuartzo borobilduez eratuta daude, hareharriz eratutako matrize baten barruan. Elipseen
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geruzapenarekiko zehiarrak diren zenbait plano somatzen dira,

geruzapen gurutzatuak deitzen diren egiturak osatuz (3. irudia).

2. irudia. Urkiolagirreko gainan azaleratzen diren hareharriak eta konglomeratuak. Arroka hauek dira,
azaleratzen ez diren lutitekin batera, inguru honetako erliebearen eta landaretzaren arrazoia.

Urkiolagirren ikusitako hareharri eta konglomeratuak urgaineko eremuetan higatuak
eta ibaiek garraiatutako metakinak dira. Metakin horiek norabide bakarreko fluxu nagusi bat
dagoen lekuan metatutakoak dira, energia handiagoko sasoietan konglomeratuak eta energia
txikiagokoetan hareharriak (3. irudia). Horrelako baldintzak ibaietan sor daitezke, baina beste
zenbait tokitan aurkitutako segida berean itsas-fosilak aurkitu direnez, materialak delta
ingurune batean metatutakoak direla onartzen da. Delta ingurune horretan metatutako
sekuentziari Balmaseda Formazioa deritzo, bertan definitu zelako.

3. irudia. Material detritikoaren pikor-tamaina zenbat eta handiagoa izan gero eta handiagoa da
mugiarazteko behar duen energia. Urkiolagirren ikus daitekeen geruzapen gurutzatua eta egiturak
fluxuarekiko duen erlazioa.

2. GELDIUNEA (X: 531469; Y: 4771177; Alt.: 915 m) (X: 531356; Y: 4771299; Alt.: 891 m)
Zeintzuk dira harrobietan agertzen diren arrokak?
Zer adierazten duten harrobietan eta harrobien inguruan agertzen diren arrokak?
Zergaitik harrobiak?
Bi harrobietan arroka arras bitxiak ikus daitezke. Goiko harrobian egitura planokara
nabarmena garatzen dituzten kareharriak daude. Plano horien gainean erraz bereizten dira
orientazio zehatzeko lerroak. Plano horiek ez dute geruzapena adierazten, deformazioz



sortutakoak dira eta foliazio -plano gisa ezagutzen dira. Foliazio planoetan bereizten diren


lerroek aldiz, lineazioa adierazten dute (4. irudia). Deformazioz eraldatu eta horren egitura
planokara lortzen dituzten arrokei milonita deritze.

4. irudia. Goiko harrobiko kareharri deformatuek foliazio-plano nabarmenak garatzen dituzte, arroka
kareharri milonitikoa bihurtuz. Esfortzu tektonikoen eraginez foliazioak eta lineazioak nola sortzen diren
erakusten duen irudi eskematikoa.

Beheko harrobian zuloz jositako arroka bereizgarria aurki daiteke. Hutsuneak erlatiboki
angelutsuak dira eta arrokak porositate nabarmena erakusten du. Mota honetako arrokei
karniola deritze eta, oro har, kaltzitaz, dolomiaz eta burdinadun mineralez eratuta egoten da.
Zuloak igeltsuaren edo anhidritaren disoluzioz sortzen dira. Nahiz eta sorrera-leku arruntena
ez izan, mota honetako arrokak failetan zehar garraiatzen diren fluidoen eraginez sor daitezke.

5. irudia. Beheko harrobian aurkitzen diren karnioletako argazkia.

3. geldiuneranzko bidean, begiak arroketan eramanez gero, beste faila-arroka
bereizgarria ikusten da bide bazterrean. Kasu honetan 1 eta 4 zentimetro bitarteko arroka zati
angelutsuak oso pikor fineko zementu karehatsuaz marroizkaz inguratuta daude. Arroka zati


     

        
   
            

gehienak kareharrizkoak dira, eta tarteka kaltzitaz betetako cm-ko zainak beha daitezke. Arroka
hauek bretxa tektonikoak dira (6. irudia), failaren mugimenduak eragindako marruskadurak
jatorrizko arrokaren apurketa hauskorra eragiten du, alde batetik kareharri zati angelutsuak eta
bestetik oso pikor fineko masa bat garatuz. Ondoren, oso pikor fineko masa birkristaldu egiten
da eta blokeak inguratzen dituen zementua sortzen du.

6. irudia. 2. eta 3. geldiuneen arteko bide bazterrean aurki daitekeen bretxa tektonikoen adibidea.
Kareharrizko zati angelutsuak birkristaldutako zementuaz inguratuta daude.

Geldiune honetan bereiztutako milonitak, karniolak eta bretxa tektonikoak faila batek
baldintza desberdinetan sortutako arrokak dira. Milonitak sortzeko tenperatura eta presioa
deformazio moldakorra sortzeko bestekoak izan behar dute, aldiz, bretxa tektonikoak baldintza
hauskorretan sortutakoak dira, segurazko beranduago eta azaletik gertuago. Karniolak aldiz,
failan zehar mugitutako fluido hidrotermalen eraginez sortuak izango dira. Era berean,
Polpoleko iturria failarekin lotuta dago, failak balditzatzen baitu iturriaren kokapena.
Harrobiak Bilbo inguruko labe garaien sasoikoak dira, dolomiak bilatzeko egindakoak.
Dolomia labe garaietan burdinaren galdatzea errazteko eta produktu egokiagoak lortzeko
erabiltzen baitzen.
3. GELDIUNEA (X: 531331; Y: 4771513; Alt.: 922 m)
Zeintzuk dira eta nola sortu dira Durangaldeko gailurreria osatzen duten arrokak?
Nola dakigu itsas azpian sortu zirela?
Anbotoko gailurreria, eta Larranotik ikusten diren gris koloreko gailur guztiak,
kareharrizkoak dira. Kareharriak nagusiki kaltzio karbonatoz osaturiko arroka sedimentarioa
da beraz, batez ere kaltzitaz eratuta dago. Kareharriak gaur egun ur azpian baino ez direnez
sortzen, iraganean ere egoera berdinean sortuko zirela onortzea baino ez dago. Kareharrien
sorrera-baldintzak gehiago zehazteko fosilak aztertu behar dira. Zalantzarik gabe Larrano
inguruan agertzen den fosil ugariena errudistak dira, baina koralak, orbitolinak edo
gastropodoak ere sarri agertzen dira (7. irudia). Errudistak Dinosauroekin batera desagertutako
kusku biko muluskua da. Bi kusku asimetriko zituzten eta bietako bat sustratuari lotuta egoten
zen (7. irudia). Kretazeoan zehar Tetis itsasoan garatutako arrezife gehienen sortzaileak dira.
Garai horretako errudistak oso sendoak ziren, lodiera handiko oskolak zituzten eta kusku biak

oso ezberdinak. Azpiko kuskua askoz handiagoa zen, kono formako geometria zuen eta
bertikalki lurrean lotuta egoten zen. Gaineko kuskua oso desberdina zen, txikiagoa eta tapa gisa
jokatzen zuen (7. irudia). Izaki horien tamaina zentimetro gutxi batzuetatik ia 2
metrotarainokoa izan zitekeen.
Garaian-garaiko izaki ezberdinek osatzen duten ekosistema aztertuz orduko ezaugarri
geografiko eta klimatikoak ondoriozta daitezke. Horrela kareharri horietan deskribatutako
fosilen arabera jakin daiteke arroka hauek orain dela 110 Ma inguru sortu zirela, orduko itsas
epel-beroetan garatutako arrezife antzeko bioeraikuntza baten gisa (7. irudia).

7. irudia. Errudisten bizilekua Kretazeoko itsas epeletan. Bioeraikuntzak altugunea eratzen zuen barnearrapalaren ertzean, itsasoaren sakonera txikiko eta sakonera handiko muga gisa. Errudista fosil osoa eta
Kretazeoko errudisten bizi-posizioko berreraketaren irudia. Larrano inguruan eta Euskal Herriko
kareharrizko tontorretan aurki daitezkeen errudisten eta koralen fosilak.

4. GELDIUNEA (X: 531366; Y: 4771564; Alt.: 946 m)
Zeintzuk dira Larranoko igoeran belarrez estalitako eremuetan agertzen diren arrokak?
Zer da geldiunean ikusten den zutabe-moduko arroka?
3. eta 4. geldiuneen artean aldaketa nabarmena somatzen da. Kareharriak nagusi diren
eremuetan belarra apenas agertzen da, arrokak biluzik ageri dira beraien kolore grisa nabarmen

erakutsiz. Aldiz, Larranoko igoeran kareharriak zeharkatzen dituzten belarrez estalitako bi adar
daude (1. irudia). Argi dago bi adarretan agertzen diren arrokak ez direla kareharri berdinak
izango, aldaketa litologiko batek baldintzatzen duela morfologia aldaketa. Belarrez estalitako
eremuan dauden arrokek kolore berdezka dute, pikor finekoak dira, baina eguzki-argitan jarriz
gero distira egiten duten mineralak bereizten dira, plagioklasak hain zuzen. Noizean behin
mineral ilunagoak ere antzeman daitezke, piroxenoak izan ohi dira. Lupaz edo mikroskopioz
aztertuz gero, pikorrez baino kristalez eratutako arroka bolkanikoa dela erraz bereizten da, eta
plagioklasa eta piroxenoekin batera, anfibolak eta burdina oxidoak agertzen dira askoz
proportzio txikiagoetan. Arrokaren mineralogiak eta ehundurak esaten dute arrokak basaltoak
direla, beraz arroka magmatiko efusiboak, laba basaltiko baten hozketa azkarraren eraginez
sortuak lurraren azalean edo lurrazaletik oso gertu.
Geldiunean deigarriena belarretan etzanda dagoen zutabe-formako arroka da (8.
irudia). Hemen ikusten den zutabea eta bi adarretan barreiatuta ikusten diren forma
geometriko irregularrak (8. irudia) magma basaltikoaren hozketan garatutako hausturen
ondorio dira. Hausturek, zutabe modura ezagutzen diren prisma poligonalen sare jarraitua
osatzen dute. Zutabe-disjuntzioa arrunta da basaltoetan eta arrokak hoztean jasaten duten
kontrakzioaren ondorio dira (8. irudia).

8. irudia. 4. geldiunean ikus daitekeen zutabe adierazgarrienaren argazkia. Mendebaldeko adarrean
garatutako prisma poligonal irregularrak. Zutabe-disjuntzioaren sorrera-lekua laba-fluxu baten barruan;
kanpoko aldea azkarrago hozten denez forma irregularragoak ematen ditu, aldiz, fluxuaren barnean
hozketa motelagoa denez kontrakzio-hausturak garatzeko behar besteko denbora izaten da.

5. GELDIUNEA (X: 531243; Y: 4771684; Alt.: 935 m)
Zergaitik sortzen da belarra arroka bolkanikoen gainean eta ez kareharrietan?
Higadura prozesuen aurrean basaltoek eta kareharriek portaera guztiz ezberdina dute.
Urak kareharriak apurka apurka disolbatu egiten ditu eta, kasu honetan, kareharriak oso
puruak direnez ez dute hondakinik (lurzorua) uzten. Azukrea uretan bezala denborarekin
disolbatu egiten da eta urak eramaten du inolako arrastorik utzi gabe. Arroka bolkanikoak,
aldiz, higadura prozesuen aurrean, degradatu egiten dira, alteratu, eta ondorioz landaretza
hazteko moduko lurzorua garatzen da (9. irudia).

9. irudia. Basaltoen eta kareharrien arteko muga. Kareharriak fresko, alteratu gabe daude eta basaltoak,
aldiz, degradazio-maila nabarmena erakusten dute. Basaltoetan arroka progresiboki nola degradatzen den
ikusten da eta gainetik lurzoruaren agerpena nabaria da.

6. GELDIUNEA (X: 531337; Y: 4771759; Alt.: 986 m) (X: 531441; Y: 4771642; Alt.: 1014 m)
Beraz, belarrez estalitako Larranoko gain laua, arroka bolkanikoz eratuta dago?
Nola sortu dira Larranoko arrokak?
Orduan, zergaitik belarra kareharrietan?
Orain arte ikusitakoaren arabera, Anboto eta Alluitzeko kareharrizko bloke erraldoien
artean kokatutako Larranoko larre berdea arroka bolkanikoz eratuta egongo dela pentsatzea
litzateke logikoena. Aldiz, bertoko arrokak aztertzen direnean erraz ikusten da ez dela horrela.
Arroka gehienak kareharriak dira, baina ez orain arte ikusitakoaren modukoak; geruza
meheetan antolatuta daude, ez dute errudista ez koralik erakusten eta, konposizio aldetik,
besteak baino buztintsuagoak dira, ez dira aurrekoak bezain puruak (10. irudia).
Kareharri buztintsuekin tartekatuta arroka berezia azaleratzen da. Arroka oso gogorra
da, pikor oso finekoa eta kareharriek baino kolore nabarmen ilunagoa du. Erliebean zertzobait
goratuta ageri diren 5 geruza ematen ditu, 20 cm eta metro 1 bitartekoak. Geruza silizeoak dira,
belakien arantzetan edo espikuletan oso aberatsak direnak (%90 baino gehiago). Belakiak
normalean karbonatodun espikulak dituzte baina hemen agertzen direnak silizedunak dira (10.
irudia).

10. irudia. Larranoko gaina batez ere kareharri buztintzuz dago eratuta eta bertan tartekatzen dira arroka
silizeoen hainbat geruza. Arroka silizioak batez ere belaki silizeoen espikulez daude eratuta (%90).

Beraz, Larranoko arroka gehienak kareharriak dira baina buztin proportzio bat dute,
eta horren eraginez Alluitz eta Anbotoko tontorrak eratzen dituzten kareharri puruagoak baino
ahulagoak dira. Aldiz, higadurak kareharri hauek ere disolbatu egiten ditu, baina
kareharrietako buztinak ez dira disolbatzen eta bertan geldi daitezke lurzorua eratuz.
Horregatik da Larrano, larre berdez eratutako eremu laua.
IKUSITAKO

GUZTIAREKIN

ZEIN

DA

GEOLOGOEK

KONTATZEN

DUTEN

HISTORIOA?
Historioa orain dela 110 Ma inguru hasten da, baldintza tropikaletan aurkitzen den eta
metro gutxiko sakonera duen itsaso garden eta epel batean. Bertan aurkitu zuten bizilekua
errudistak eta koralak bezalako itsas-izakiak, beste hainbat organismoekin batera. Bizibaldintzak egokiak zirela eta izaki horiek arrezife edo eraikuntza bioklastiko erraldoiak sortu
zituzten, ondoren kareharri bihurtuko zirenak eta Euskal Herriko mendi kasko gris gehienak
eratuko zituztenak.
Baina baldintza idiliko horiek bapatean aldatu egin ziren, gaur egun katastrofe
naturaltzat dugun prozesu bolkaniko baten ondorioz. Orduko prozesu tektoniko estentsionalek
sortutako ahultasun-eremuak erabiliz sakonean sortutako magmek gora egin zuten, arrezifeak
zeharkatu zituzten eta azaleko prozesu bolkanikoak eragin. Segurazko prozesu bolkanikoen
eraginez lurraldea goratu eta sakonera txikiko eremua izanik itsas-mailaren gainetik kokatuko
zen (11. irudia). Horrela, produktu bolkaniko berriak higaduraren eraginpean geldituko ziren,
arroan zehar barreiatuz. Horregaitik gaur egun, magmek lurrazalean zehar azalera iristeko
sortutako pasabideak baino ez dira ikusten, azalera iritsitako guztia higatua baitago. Azaletik

gertu hoztutako magmek baldintza egokiak aurkitu zituzten zutabe-disjuntzio egiturak
garatzeko. Era berean, baliteke 2. geldiunean ikusitako kareharri deformatuak eta karniolaegiturak garai honetan nagusi zen estentsio-egoerarekin lotutako faila normal garrantzitsu
baten ondorioak izatea.
Prozesu bolkaniko nagusiak gertatu ondoren inguruak hozketa orokorra jasan zuen eta
arroka bolkanikoen kontrakzioak ingurunearen subsidentzia edo hondorapen lokala eragin
zuen (11. irudia). Horrela, inguruko sedimentazio-baldintzak zein ekosistemak aldaketa
nabarmena jasan zuten. Sedimentazio-baldintzei dagokienez, Anboto edo Alluitz bezalako
kareharri masibo bioklastikoak sortu ordez, sedimentazio karbonatatua buztinekin nahasten
zen kareharri buztintsuak sortzeko. Ekosistemari dagokionez, inguruan nagusi diren errudistak
eta koralak osatutako eraikin bioklastikoak ezin direnez sakonera horietan garatu, eremua beste
zenbait izakik bereganatzen dute.

11. irudia. Larranoko inguruak Behe Kretazeoaren bukaeran jasan zuen bilakaera geologikoaren azalpena.
Irudia Fernández-Mendiola eta García-Mondejar (2003) lanean agertzen den irudi batetik eraldatua da.

Prozesu bolkanikoak iraun bitartean, eta segurazko ondoren ere, magmekin lotutako
fluido hidrotermalak heltzen dira itsasora (11. irudia) inguruko bizi-baldintzak guztiz aldatuz.

Badirudi oskol karbonatatudun izakiak ezin izan zirela bizi-baldintza berrietara egokitu eta
beraiek utzitako hutsunea espikula silizeoak zituzten belakiek hartu zutela. Beraz, fluido
hidrotermalek inguruko kimismoa aldatzen zutenean oskol karbonatatudun izakiak desagertu
egiten ziren eta belaki silizeoek okupatzen zuten eremu osoa, aldiz fluido hidrotermalen
eragina desagertzen zenean izaki karbonatatuek ingurua berreskuratzen zuten.
Denborarekin inguruko paleogeografia aldatu egin zen eta baldintza tropikaletan
garatutako arrezife edo eraikin bioklastikoen gainetik, kontinentetik eratorritako sedimentuak
agertzen dira, Urkiolamendiko hareharri eta konglomeratuak lutitekin tartekatuta. Sedimentu
hauek delta-sistema erraldoia eratu zuten, kareharrien desagerpena eragin zuena.
Itsas azpian sortutako material hauek guztiak, Iberia eta Europaren arteko kolisioaren
eraginez, Pirinioen sorrerrekin batera, tolestu, apurtu eta urgaineratu egin ziren. Ordutik gaur
egunera, higadurak moldatu du gaur egun dugun paisaia zoragarria, azalean utziz orain dela
110 Ma itsaso tropikala astindu zuen prozesu bolkanikoaren froga zalantzagabea. Hasieran,
Urkiolamenditik ikusitako paisaia ziur orain guztiz ezberdin ikusiko duzula (12. irudia).

12. irudia. Larrano inguruko argazki baten interpretazio geologikoa irteeran zehar ikusitako arroken eta
egituren kokapenarekin.
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