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A3

A14

Algorri ibilbidea

Zumaiako flyscha liburu geologiko bat da, 
eta 50 milioi urtetik gorako historia biltzen 
du geruzaz geruza, orriz orri. Informazio 
hain baliotsua eskaintzen du ezen adi-
tuek mundu mailako mugarri geozienti-
fiko izendatu duten. Algorri ibilbidea San 
Termo ermitatik abiatzen da eta flyscheko 
atal intentsuena zeharkatzen du: Paleo-
zenoa. Iraganaren detektibe gisa ibiliko 
gara horretan zehar, gertaera ziragarriak 
aurkitzen ditugula, hala nola dinosau-

roen suntsipena edo historia geologikoan 
erregistraturiko klima aldaketak. Emango 
dugun pauso bakoitzak denboran atzera 
eramango gaitu eta gure planetaren his-
toriako gertaera erabakigarriak ezagutzeko 
bide emango digu.
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A1

A1

SAN TELMO

SAN TELMO A1.3. Ikonofosilak ermitan.

Algorri ibilbidea

Algorri ibilbidea

A1.1. SAN TELMO ERMITA 

A1.3. IKNOFOSILAK ERMITAN

A1.2. FLYSCHA 

San Telmo, Zumaiako marinelen zaindariaren ermita, herrian gehien ateratako argazkie-
tako bat da. Historiako lehen aipamena 1540koa da, nahiz segur aski XVII. mendean era-
berritu zuten, San Telmoren izenpeko Marinelen Kofradia sortu zenean.

Barnealdea nabarmentzekoa da, haren herri edertasuna ez da bertako beste ezein ermita-
tan aurkitzen. XVIII. mendeko erretaula urreztatu gabe dago eta rococo dekorazioa du, es-
kultura exentuaren kaltean, zeina tailu txiki batzuetara murrizturik geratu baita. San Telmo 
jaiak apirilaren amaieran ospatzen dira.

Ermitaren atzealdean (mendebaldea) lu-
rra osatzen duten begiratokiko harlauzek 
arrasto fosil bitxiak azaltzen dituzte, harri 
horien itsas jatorria frogatzen dutenak. 
Arrasto horiei iknofosil derizte eta duela 
miloika urte itsas hondoetan bizi ziren 
organismoek mugitzerakoan edo elikat-
zerakoan utziriko aztarnak dira. Aztarnaren 
geometria estua elikaduraren bila egin-
dako ekortze baten gisa interpretatzen da 
elikagaiak urri ziren hondo batean. Zumaia 
nazioarteko lehen mailako erreferentzia da 
itsas iknofosilen azterketari dagokionez.

Inguruan ditugun itsaslabarrak harri 
geruza oso ondo zehaztuek osaturik 
daude. Geruza horiei estratu derizte eta 
sedimentuen dekantazio geldiz eratu zi-
ren itsas azpian duela milioika urte asko. 
Duela 20 Ma itsas hondo horiek guztiak 
Pirinioekin batera jaiki ziren, eta gaurko 
egunean flysch esaten zaion formazio hau 
eman zuten. Geologoentzat, Zumaiako 
flyscha Lurraren historiako liburu ireki bat 

bezalakoa da. 8 km lodi den liburu honek 
geruzaz geruza 50 Ma inguru hartzen du 
eta historia geologiko berriaren klima eta 
biologia gertaera garrantzitsuenetako bat-
zuk kontatzen dizkigu. Badira ustekabeak. 
Lurraren historiak ingurumen aldaketa 
garrantzitsuak ditu, eta horiek oraina bes-
telako ikuspuntu batetik begiratzea ahalbi-
detzen digute.

San Telmo ermita                  

Marrazki bitxiak harlauzetan.

Harri geruzak.Ermitaren historia              

Organismoen arrasto fosilak itsaspean.

Flyscharen eraketa.

Bizitza eta ohiturak (150. or.) 

Ikonofosilak (pág 81).

Sarrera (20. or.). 
Flyscharen eraketa (64. or.). 
Harriak (68. or.).

Itsaslabarretan kokaturiko sareko pun-
tu guztiek flyscharekin zerikusia duten 
kontuak interpretatzen dituzte.

A9, A13, A14.

Flysch
Flysch

San Telmo
A1.3.

San Telmoko ermita Itzurungo hondartzatik

Helminthorhaphe Thalassinoides suevicus Scolicia strozzii
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A3.1. ITSASLABARRAK ETA MAREARTEKO ZABALGUNEA

A2

A3

SAN TELMOKO TOLESTURAK

ALGORRIKO BEGIRATOKIA  A3.1. Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea.

Algorri ibilbidea

Algorri ibilbidea

AA2. SAN TELMOKO TOLESTURAK

San Telmo ermitaren atzealdean argi ikus 
dezakegu flyscheko estratuen segida, 
geruza gogorrak (kareharriak) eta bigunak 
(margak) tartekatzen direla. Era berean 
ikus dezakegu geruza horiek tolestura bat 
eratzen dutela eta haustura andana batek 
jota daudela, faila izenekoak. Egitura txiki 
horiek sedimentuek milioka urtean jasan 
zuten deformazio prozesuari, Iberiaren eta 
Europaren arteko talkari erantzuten diote, 
azkenean talka horrek Pirinioak eta euskal 
mendiak altxatzea ekarri zuen. Gezurra 
badirudi ere, denborarekin eta indar te-
ktonikoen iraupenarekin, harriak plastilina 
gida deformatzen dira.

Geruzak aztertzen dituzten geologoek kon-
tuan hartu behar dute deformazio mota 

hau, geruzak errepikatu edo huts egin 
baititzakete. Biotopoko flysch formazioan 
garrantzizko tolestura eta faila gutxi dago; 
hortaz, oro har, geruzak bata bestearen 
ondotik datoz era jarraikian eta hurrenkera 
kronologikoan.

Estratu tolestuak eta hautsiak. Harrien deformazioa. Arrokak (68 or.). 
Egiturak (92 or.).

A8, A9, A13, S3, L6.

a) Tolestura etzana eta haustura lerradura duena (faila nagusia). Tolesturaren erdialdeari nukleo deritza eta 
besoei alpe.   
b) Faila txikia lerradurarekin.

falla

falla

a

b

nucleo

flanco

flanco

falla

San Telmo

Pliegue

Algorriko begiratokia itsasertzeko geomorfologiaren santutegi bat da, toki pribilegiatu bat 
itsasoaren eta labarren arteko borroka etengabeaz gozatzeko, milaka urteko gudu horrek 
paisaia ikusgarri bat utzi du.

Itsaslabarrak eta marearteko 
zabalgunea.

Zabalgunearen formazioa eta harekin loturiko elementu geomorfologikoak. Itsaslabarrak (50 or.). 
Itsaspeko plataformak (56 or.). 
Itsasertzeko hondartzak (58 or.).

A14, E2, E3, S2, S4, S6, S7, S8, S9.

a) Harri jauzi hau 2008 urtean gertatu zen. Urtero gertatzen da tamaina handiko jauziren bat. 
b) Eroritako blokeak biribiltzen direnean, labarrak jotzen dituzte itsasoaren higadura indarra handituz, eta marear-
teko zabalgunea leuntzen duen erratz urratzaile bat bezala funtzionatzen dute.

a b
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Flysch
Kala Lurmutur

Lurmutur

Deba 
(límite oeste del biotopo)

Herrestatutako blokeakEroritako blokeak

Harribiribilak

Harribiribil hondartza

Itsaslabarrak

Itsaslabarrak

Marearteko zabalgunea

Marearteko zabalgunea

A3 ALGORRIKO BEGIRATOKIA  A3.1. Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea. Algorri ibilbidea

A3 ALGORRIKO BEGIRATOKIA A3.1. Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea. Algorri ibilbidea

ALGORRI-PIKOTE ALDEKO ELEMENTU GEOMORFOLOGIKO NAGUSIAK 

bailara zintzilikatuak

Lur-jausiak

Lur-jausiak
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A3

A3

ALGORRIKO BEGIRATOKIA A3.2. Marearteko zabalgunea eta mareak

ALGORRIKO BEGIRATOKIA A3.3. Flyscharen liburu handia.

Algorri ibilbidea

Algorri ibilbidea

A3.2. MAREARTEKO ZABALGUNEA ETA MAREAK

A3.3. FLYSCHAREN LIBURU HANDIA  

Biotopoko paisaia erabat aldatzen da 6 or-
dutik behin, mareak marearteko zabalgunea 
estali edo desestaltzen duen bakoitzean, eta 
horrek, paisaia definitzeaz gainera, baldint-
zatu egiten du inguru horretako bizitza.

Mareak ozeanoko ur masaren eta Ilargia-
ren eta Eguzkiaren arteko elkarrekintzaren 
mende dago. Egunean bi mareagora eta 
bi mareabehera ditugu, eta bien arteko 
kota aldea 4,5 metrora irits daiteke marea 
bizietan, Eguzkiak eta Ilargiak indarrak 
batzen dituztenean. Horregatik marea bi-
ziak beti ilbetean edo ilberrian.

Marearteko zabalguneko ekosistemaren 
baldintzatzaile nagusia dira mareak. Mare-
agoran, zabalgune osoa ur azpian geratzen 
da, baina mareabeheran (bi aldiz egunean), 
zati handi bat agerian geratzen da eta es-
pezie gehienek putzu txikietan biziraun 
behar dute ura berriro igo artean. Egoera  
tenperatura, gazitasuna, oxigenazioa, etab.  
aldatzen da eta lehia basatia da. Aldakor-
tasun horrek eta biotopoko marearteko za-
balgunearen hedadura handiak ekosistema 
hori oso berezia bihurtzen dute, bertako 
biodibertsitate indizeak oso garaiak direla.

Marearteko zabalgunera iristeko leku 
bakarrenetako bat dugu Algorri. Platafor-
ma horretako putzuetan paseatzea 134. 
orriko eranskinean deskribaturiko espezie 
ohikoenak identifikatzeko ariketa diberti-
garria gerta daiteke eta inguru honen abe-
rastasunaren ideia bat ematen dezake. Ha-
rri solterik ez mugitzea gomendatzen da, 
espezie asko horietan babesten dira eta. 
Bloke bat irauliz gero, guztiz garrantzitsua 
da zegoen-zegoenean uztea berriro, habi-
tata ez aldatzearren. Edozein espezieren 
ale bat harrapatzea edo hiltzea biotopoko 
araudiaren mende dago eta dagokion bai-
mean behar du. Erreserba integraleko bi 
eremu daude, eta gainerako biotopoaren-
tzat biodibertsitate nitxo hedakor gisa fun-
tzionatzea da horien helburua. 

Azaleratze honen tamaina handia ulertze-
ko leku hauta dugu Algorriko begiratoki 
hau. Hemendik biotopoko itsaslabarren 8 
km-ko eremu gehiena ikusten da, historia 
geologikoaren 50 milioi urte ikusmenean.

Alabaina, zein aldetara irakurtzen den li-
buru handi hau? Non hasi eta non bukat-
zen da? Geruzen makurdurari erreparaturik 
eta itsaspean eremu lau batean jalki zirela 
kontuan hartuz gero, jakin dezakegu non 
dauden geruza zaharrenak eta, hortaz, non 
hasi eta non bukatzen den gure historia.

Harri mota kontuan hartuz, azaleratzea-
ren 8 kilometroak pakete edo formazio 
litologiko handitan banatzen dira, nor-
malean tokiko toponimiaren izena hartzen 
dutenak. Kasu honetan, Goi Kretazeo eta 
Paleogenoko kareharrizko serien barnean 
gaude, zehazki Aitzgorri formazioan, kare-
harriak eta kolore gorrixkako margak tarte-
katurik izatea bereizgarri duena. 

Marearteko zabalgunea estalia eta agerian.

Harri geruzaz eraturiko itsaslabarrak.

Mareen funtzionamendua eta zabalgunearen ekosistema.

Biotopoko flysch formazioaren adina eta tamaina.

Mareak (46 or.). 
Marearteko zabalgunea (50 or.). 
Kontserbazio biologikoaren arauak (24 or.).

Banaketa litologikoa (72 or.).

Marea aldaketa ikusteko eta zabal-
gunera iristeko beste leku apropos 
bat: S8.

Formazioaren parte handi bat ikusteko beste begiratoki batzuk: A4, S4, S9.

Puntu hau mareabeheran eta marea-
goran bisitatzea gomendatzen da.

Mareagoraren eta mareabehearen arteko aldea 
Algorri-Pikote eremuan. Zabalgunera sartzean marea 
goratzen den ordua kontrolatu beharra dago, sarbide 
nagusiak azkar-azkar ixten baitira.

a) Geruzak sedimentuen dekantazioz itsaspean 
eratzen direnean capas, zaharrenak apurka-apurka 
lurperatzen dira.  
b) Pirinioak altxatzen direnean zabukatze bat gertatu 
zen eta biotopoaren eremuan geruza zaharrenak 
ekialderan kokaturik gelditzen dira.  
c) Era horretara, geruza zaharrenak Deba aldean (105 
Ma) kokatzen dira eta pixkanaka-pixkanaka berriagoak 
dira Getariaraino (50 Ma) iritsi arte. Liburu handi ho-
nek bi kapitulu handi ditu: Kretazeoa eta Paleogenoa 
(Tertziario). Horien zatiketa, begiratoki honen oinetan 
kokatua, historiako hondamendi biologiko handiene-
tako batek markaturik dago: dinosauroen suntsipena, 
duela 65 Ma gertatua.   

a b c

Zaharragoa Paleogenoa Kretazeoa

Za
ha

rra
go

a
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ALGORRIKO BEGIRATOKIA A3.4. K/T Mugako suntsipen handia.

ALGORRIKO BEGIRATOKIA A3.4. K/T Mugako suntsipen handia.

Algorri ibilbidea

Algorri ibilbidea

A3.4. K/T MUGAKO SUNTSIPEN HANDIA 

Duela 65 Ma Lurreko bizitzak bere histo-
riako suntsipen handienetako bat jasan 
zuen. Dinosauroak eta planetako bizit-
zaren %75 baino gehiago desagertu zen 
betiko meteorito handi baten inpaktuaren 
ondoren. Suntsipen horretaz baliatzen dira 
geologoak Kretazeo aldiaren amaiera eta 
Paleogenoaren (Tertziario) hasiera markat-
zeko; horregatik K/T mugako suntsipena 
esaten zaio. Suntsipen biologiko global 
horrek bere arrastoa utzi zuen mundu 
guztiko harri askotan, baina badaude ger-
tari horren santutegi batzuk. Horietako bat 
begiratoki honen oinetan dago. 80ko eta 
90eko urteetan Zumaia pieza giltzarrietako 
bat izan zen gertari handi horren ikerketan.

Nola ikusten da Kretazeoko amaie-
rako suntsipen handia Zumaian?  

Kretazeoko geruzetan (ekialderantz) ikus-
ten genituen espezie fosil gehienen sunt-
sipenak definitzen du Zumaiako K/T muga. 
Muga horretan ageri den kolore iluneko 
geruza mehe batek anomalia kimikoak eta 
mineralogikoak biltzen ditu; horiek meteo-
rito baten talkaren bidez esplika daitezke. 
Geruza mehe horri mugako buztina 
esaten zaio. Gure eleberriko pertsonaia 
gehienak kolore iluneko orri batean betiko 
desagertu balira bezala da, krimenaren 
arrastoak orri horretan idatzirik gelditu di-
relarik, eta horiek Yukatango penintsulako 
heriotzaren krater handira garamatzate.

Garrantzizkoa da esatea azaleratze hau 
UNESCOko geosites zerrendan sartu 
dela, munduko ondare geologikoaren 
atal baten gisa.

Suntsipen handia eta Kretazeoaren eta Pa-
leogenoaren arteko muga markatzen duen 
geruza enigmatiko hori doi-doi milimetro 
batzuk lodi dira, baina anomalia nabarme-
nez kargaturik dago, zeinek Lurrean gerta-
turiko erabateko aldaketa adierazten duten:

 

• Puntu horretaraino antzemandako Kre-
tazeoko fosilen %75 baino gehiago 
desagertu ziren.  

• Iridioaren kontzentrazio oso altua 
neurtu da, eta soilik meteoritobat izan dai-
teke haren jatorria..

• Nikel askoko espinelez hornituriko mi-
croesferulak talka guneari dagozkion zati 
txikiak dira, Yukatanen atmosfera zeharkatu 
zutenak eta suzko tanten euri kiskagarri gisa 
mundu osoan erortzen joan zirenak.

• Kedarra agertzea sute handiak izana 
inplikatzen du.

MUGAKO BUZTINAREN ANOMALIAK ETA INTERPRETAZIOA 

Geruza beltz mehea.

Dinosauroen suntsipen handia.

 K/T Muga (106. orr.). Algorriko azaleratzea biotopoko K/T bakarra da eta munduan ezagunenetako 
bat, baina euskal arroak beste adibide on batzuk ditu, hala nola Sopela, Hen-
daia, Bidarte edo Urrutxua.  

Algorrikosenaian K/T muga bertatik ikusteko, mareabeheran sartu beha-
rra dago. Biotopoko araudiak zigortu egiten du organo kudeatzailearen 
baimenik gabe edozein lagin biltzea.

Foraminifero planktonikoen suntsipena %75etik 
gorakoa izan zen. Bizirik iraun zuten espezieak eta 
Paleozenoko berezkoak ziren berriak askoz txikiagoak 
dira eta maskorren paretak oso ahuldurik dituzte. 
(Argazkiak: Estibaliz Apellaniz doktoreak utziak, EHU).

Suntsipen masiboa: amoniteak, foramini-
fero planktonikoak eta nanofosilak. 

Zumaiako mu-
gako buztinaren 
kokalekua eta 
anomaliak.

Iridio kontzentrazio handia. 

Nikel askoko espinelez hornituriko 
microesferulak.

Kedarra.

Mugako anomaliak 
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Algorri ibilbidea

ZUMAIAKO K/T MUGA

Zumaian datuek ez dute engainatzen. Zer-
bait izugarri gertatu behar izan zuen Kre-
tazeoko azken egunean espezie gehienak 
betiko desager zitezen.

• Suntsipen nabarmenena amoniteena da. 
Biotopoaren Kretazeoko itsaslabarretan 40 
cm-ko diametroko fosil ikusgarriak (Nautilus 
Museoa, Mutriku) azaltzen dituzten zefalopo-
do horiek erabateko suntsipena jasan zuten 
mugako buztina agertzearekin batera.

• Foraminifero planktonikoak,  orga-
nismo txiki zelulabakarrak, itsasoetan flo-
tatzen bizi zirenek, era, desagerpen guztiz 
nabarmena jasan zuten: informazio iturri 
nagusi dira Kretazeoko itsasoetan hon-
damendi hartan gertatu zenaz jabetzeko. 
Muga aurretan ozta-ozta harri lagin bakoi-
tzean gramoko 75 maskor txiki dira batez 
besteko kopurua; buztin mailaren ondoko 
laginetan, ordea, 5era jaisten dira doi-doi. 

Hau da, planktonikoen biomasaren %93 
jaitsi zen. Espezieei erreparatuz gero, 
ikusiko dugu muga arte ezagutzen ziren 
foraminifero kretazeoen 63 espezieetatik 

33 suntsitu egin ziren buztin beltzaren 
agerpenarekin batera. Eta bizirik ateratzea 
lortu zuten 30ak apurka-apurka desagertu 
ziren mugaren ondoren doi-doi eta Paleo-
zenoko 16 espezie berrietarako bide ema-
ten dute. Garrantzitsua da kontuan hartzea 
bizirik iraun zuten espezieak, oro har, Kre-
tazeoan baino askoz txikiagoak direla eta 
maskorretako paretak argi eta garbi ahul-
durik agertzen direla. 

• Karekizko nanofosilek ere kontuzko 
suntsipena jasan zuten mugaren den-
boran. Mikrofosilen ugaritasuna harri 
laginetan %80 jaitsi zen eta espezieen 
suntsipena %60 ingurukoa izan zen, da-
tuez egiten den interpretazioa nolakoa den. 
Mugako eremuan, Kretazeoko 68 espezie 
desagertu ziren, 6 espezie juxtu mugaren 
ondoren hedatu ziren eta 14 espezie pa-
leozeno berri agertu ziren.

• Foraminífero bentonikoak, itsas 
hondoetan bizi zirenak ia-ia ez zituen jo 
hondamendi honek. K/T mugako inguru-
men aldaketak atmosferan gertatu ziren 
batez ere eta eragin gutxi izan zuten itsas 
hondo sakonetan. 

Edozein kasutan ere, biodibertsitateak eta 
biomasak goreneko mailak iritsi zituzten 
justu mugaren aurretik, horrek bat-bateko 
suntsipenaren hipotesia babesten du. In-
gurumena jadanik hondatu samar egon 
zitekeen sumendien erupzio ugarien eta 
Kretazeoaren amaieran gertaturiko itsas 
mailaren aldaketen ondorioz, baina age-
rikoa dirudi Yukatango meteoritoaren 
inpaktua izan zela eragile nagusia.

SUNTSIPEN EREDUA ZUMAIAKO K/T MUGAN

Kretazeoa
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Barietatea: 70 espezie

Barietatea: 63 espezie

Barietatea

Ugaritasuna

%60 suntsipena

%75 suntsipena

%80 erorketa

%93 erorketa

Erabateko suntsipena

Ugaritasuna

Ugaritasuna

Kretazeoa

Paleozenoa

Paleozenoa
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A4.1. ITZURUNGO KRONOESTRATIGRAFIA ETA LITOLOGIA 

Itsaslabar kretazeoak atzean utzi eta Pa-
leozenoan sartzen gara bete-betean, be-
giratoki honetatik garai hori osoki ikus 
dezakegula. Paleozenoa K/T-ko suntsipen 
handiarekin hasi zen (65,5 Ma) eta 10 mi-
lioi urte geroago amaitu zen P/E mugan 
(55,8 Ma), Lurrak bere historioa osoan 
jasaniko berotze handienetako batekin, 
ondoko garaiaren hasiera markatu zuena: 
Eozenoa.

Paleozenoa hiru estaitan banatzen da: 
Daniarra, Selandiarra eta Thanetiarra, eta 
haien arteko mugak Zumaian mugako es-
tratotipo ofizial gisa definitu ditu Nazioar-
teko Estratigrafia Batzordeak. Horrek esan 
nahi du hau dela planetako lekurik onena 
garaia aztertzeko.

Ikuspegi litologikotik, Aitzgorri forma-
zioan gaude betiere, baina hemendik oso 
ongi bereiz daitezke ondoko bi formazioak:

Itzurun formazioa, kareharrien eta margen 
tartekatze batez definitua, azken tarte ba-
sal oso buztintsua eta gero eta turbidita 
gehiago agertzen dituena; eta Jaizkibel 
formazioa, turbiditen presentzia handia 
bereizgarri duena, A14. puntuan ikusiko 
denez (ikus 2.4.4 kapitulua. Banaketa lito-
logikoa. 72. or.).

Itzurungo itsaslabarren ikuspegi panoramikoa. Paleozenoaren banaketa kronoestratigrafikoa. Arrokak (68 or.). 
Banaketa litologikoa (72 or.). 
Mugak eta denbora geologikoa (96 or.).

A3, A6, A7, A10, A13.

P/E S/T D/S K/T

Paleozeno/Eozeno (P/E) muga hondartzaren sarre-
ran kokaturik dago eta anomalia isotopikoak dituen 
eremu gorrixka bat du ezaugarri, anomalia horiek 
planetaren historiako klima berotze nagusietako bat 
markatzen dutela.

Selandiar/Thanetiar (S/T) ,muga, Itzurun hon-
dartzan kokatua, polo magnetikoen inbertsioak defi-
niturik dago, fenomeno guztiz ohikoa gure planetaren 
historian. Muga hau estratotipo gisa definitu dute 
Zumaian.

Daniar/Selandiar (D/S)  muga harri gogorretatik 
harri bigunagoetarako igarobidean kokatua, San Telmo 
ermitaren azpian bertan. Aldaketa litologiko hori itsas 
mailaren eroriko handi batekin loturik dago. Muga hau 
estratotipo gisa definitu dute Zumaian.

Kretazeo/Terziario (Paleogeno) (K/T)  muga Al-
gorri senaia txikian kokaturik dago. Geruza beltz mehe 
batek markatzen du hondamendi hau, espezieen %70 
baino gehiagoren suntsipenarekin, dinosauroak barne, 
bat dator. Suntsipen hau meteorito handi batek Yuka-
tan penintsulan jotako inpaktuarekin loturik bide dago.

PALEOZENOAREN BANAKETA KRONOESTRATIGRAFIKOA ITZURUN HONDARTZAN  

DIVISIÓN LITOLÓGICA DE LA PLAYA DE ITZURUN  

Eozenoa
Ypresiarra

Jaizkibel  
formazioa  Aitzgorri formazioa Itzurun formazioa

Turbiditak Margak Tuparri karetsuak Kareharriak Marga gorriak Kareharri gorriak

Thanetiarra Daniarra
Paleozenoa Kretazikoa



172
173

A4

A4
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PALEOZENOKO BEGIRATOKIA A4.2. Ziklotasun gustiz susmagarri bat.

Algorri ibilbidea

Algorri ibilbidea

A4.2. ZIKLOTASUN GUZTIZ SUSMAGARRI BAT

Aitzgorri formazioan gaude, kareharrien 
eta margen tartekatze etengabeaz eraturik 
dagoen Aitzgorrin. Turbidita gutxi batzuk 
besterik ez dago, oso lodiera mehekoak 
(ikus 2.4.3. kapitulua, Harriak. 68. or.).

Kareharriak eta margak harri autoktonoak 
dira, sedimentu buztintsu finaren eta itsas 
organismoen maskor txikien dekantazio 
geldiaz eratuak. Maskorren dekantazioa 
nagusi denean, kareharri bat sortzen da 
(horregatik dira gogorragoak) eta buztina-
ren dekantazioa gailentzen denean, marga 
bat eratzen da (horregatik dira bigunagoak).

Kareharriak eta margak etengabe tartekat-
zeak erakusten digu itsasoan buztinaren 
eta maskorren proportzioa era ziklikoan 
aldatzen dela. Labarrean, gure oinetan di-
tugun harriei erreparatuz gero  bi ziklotasun 
ezagutzen ahal ditugu (ikus beheko irudia):

• Kareharri-marga parea, non margak lo-
diera oso mehekoak diren.

• Bost pareko paketeak, lodiera handia-
goko marga batek mugatuak.

Sedimentu buztintsuaren kantitate han-
diagoa edo txikiagoa kontinenteek itsaso-
ratuko duten ekarpenaren mende egongo 
da, eta hori, bere aldetik, ibaien garraio 
ahalmenaren eta higadura kontinentalaren 
araberakoa izango da, parametro horiek 
klima baldintzekin loturik daudelarik. Era 
horretara, erlazio bat ezar daiteke harrien 
ziklotasunaren eta klimaren ziklotasunaren 
artean. Alabaina, zerk eragiten du zikota-
sun hori? eta zenbatetik behin gertatzen 
da? Milankovitch-en ziklo astronomikoek 
dute erantzuna (ikusr 2.4.6. kapitulua, 
Zikloestratigrafia. 84. or.).

• Kareharrien eta margen tartekatze ja-
rraitua Lurreko ardatzaren prezesio 
mugimenduak eragina dago, 20.000 urte 
behar izaten duena, eta, Eguzkiarekiko 
orientazioaren arabera, bi egoera klima-
tiko ematen ditu: hotza bata eta beroagoa 
bestea. Horietako bakoitzak geruza gutxi 
edo gehiago karbonatatua ematen du eta, 
hortaz, kareharri-marga pare bakoitzari 
20.000 urteko ziklo bat dagokio. Hau da, 
geruza bakoitzak 10.000 urte inguru adie-
razten du.

• Bost pare bakoitzeko beste ziklotasun 
bat gertatzen da, Lurreko orbitaren 
ezentrikotasunaren mugimenduak 
markatua oraingoan, eliptikoagoa edo bi-
ribilagoa izan daitekeena, horren arabera 
Lurretik Eguzkirainoko distantzia aldatzen 
delarik. Orbita honen geometria 100.000 
urte bakoitzeko errepikatzen da, eta gure 
oinetan dauden paketeak ematen dituzte.

Ziklo astronomikoak harrietan identifikat-
zea guztiz baliagarria da denbora kontatu 
ahal izateko isotopoen bidezko datazio 
absolutua ezin egin daitekeen lekuetan. 
Ondoko irudian ikus daitekeenez, orain 
gauden Aitzgorri formazioan ezentrikota-
sun ziklo guztiak nahiko zehatz identifikatu 
ahal izan dira. 

Pakete ziklikoak harrietan. Milankovitch-en ziklo astronomikoak. Arrokak (68 or.). 
Zikloestratigrafia (84 or.).

A9.

Ziklo astronomikoak harrietan  
Aitzgorri formazioan geruzak tartekatu egiten dira 
prezesio pareak (~20.000 urte) moldatzen dituztela, 
eta horiek beren aldetik orbitaren ezentrikotasunak 
markaturiko 100.000 urteko paketeetan elkartzen 
dira (E21, E22, E23...). (Bruce Runnegar doktoreak 
utzitako irudia. UCLA).

Inbertsio magnetikoak.

E21

E21

E22

100.000 años

E22E23

E24E25

E26E27
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A5. MAGNETOESTRATIGRAFIA

A6. ITZURUNGO PANELA 

Arreta jarriz gero, ikusiko dugu nola Zu-
maia ebakidurako geruza gehienak zulaturik 
dauden harri lagin  zilindrikoa ateratzeko. 
Lagin horiek mineral magnetikoen orien-
tazioa neurtzen dute, horiek harria eratu 
zeneko Lurraren eremu magnetikoaren 
orientazioa adierazten baitute. Geruza 
bakoitzeko lagin bana lortuz gero, inbert-
sio magnetikoak detektatzeko gai izango 
gara eta, era horretara, denbora bitarte 

jakin bateko eremu magnetikoaren his-
toria berreraiki ahal izango dugu. Horrek 
bide ematen digu azaleratzea kron deriz-
ten kapitulu magnetikoetan banatzeko, 
erreferentzia guztiz baliagarria dakarrena, 
erlazionatu munduko beste edozein for-
maziorekin daitezke eta. Banaketa horrek 
ebakidurako gertari paleontologiko edo 
kimikoak kokatu eta erlazionatzeko bide 
ematen digu. Adibidez, esan dezakegu K/T 

muga 29r kronean gertatzen dela edo P/E 
mugako berotze handia 24r kronean ger-
tatzen dela.   

Zumaiako Paleozenoak xehetasun handiko 
laginketa du, bertan argi eta garbi aurkitu 
direlarik 29, 28, 27, 26, 25 eta 24 kronei 
dagozkien inbertsioak. Eremu magnetiko 
normala “n” baten bidez azaltzen da, eremu 
magnetiko inbertsoa “r” baten bidez. 

Irudian ikus daitekeenez, ez dago irau-
naldi jakin bat aldaketa magnetikoetarako 
eta horiek ez dira begi hutsez hautematen 
harrietan.

Itzurungo begiratokia Zumaian maizenik 
bisitaturiko lekuetako bat da. Hori dela eta, 
puntu horretan gaiari buruzko panel handi 
bat jartzea erabaki zen. Zumaiako ebakidu-
ra azaltzeko ikuspegirik onena ez da  (A4 
IPa askoz egokiagoa da), baina aukera 
aparta da jendearen emana aprobetxatzeko 
eta biotopoaren balioei dagozkien kontuak 
ezagutarazteko. Lekuan inpakturik txikiena 
eragitearren, ibilbide tematikoen sareko 
38 interes puntuetatik 6tan bakarrik jarri 
dira interpretazio panelak.

  

Panelak biotopoko begiratoki naturale-
tan jarri dira, halako eran non guztiak 
ikuskatuz ingurunearen ideia orokorra 
gureganatu dezakegun eta aldian behingo 
bisitarien gogobetekoa izan dadin. Gida 
honek interpretazio maila handiago bat in-
plikatzen du, ingurune pribilegiatu honen 
interes natural eta zientifiko guztia ulertzea 
ahalbidetzen baitu.

Zundatze txikiak harrietan.   

Interpretazio panela.

Flyscheko harrien erregistro magnetikoa.

Biotopoa interpretatzeko politika.

Paleomagnetismoa (88 or.). Ez dago fenomeno honi eskainiriko beste IPrik, baina zundatze mag-
netikoak hauteman daitezke ebakidura osoan zehar.

Mendebaldera begira dauden euskal kostaldeko 
hondartza bakanetako bat da Itzurun. Udaberrian eta 
udan hemengo ilunabarrak ikusgarriak dira.

Paleomagnetismo laginketak.

T/K
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A7. P/E MUGAKO BEROTZE HANDIA 

Paleozenoa berotze handi batekin amaitu 
zen, Paleozeno-Eozenoko Maximo Termikoa 
(PETM). Klima jadanik aski beroa zen Kre-
tazeoan eta Paleozenoan, baina bat-batean 
duela 55,8 milioi urte atmosfera metanoz 
(CH4) eta karbono dioxidoz (CO2) bete zen 
eta Lurrak bere historiako berotze handie-
netako bat jasan zuen.

P/E mugari dagokion kapituluan (120. or.) 
ikusi denez, maximo termiko horren kausa 
nagusiak metano hidratoen desestabiliza-
zioarekin zerikusia bide du. Horrek ingu-
rumen kutsadura oso handia eragin zuen 
eta, ondorioz, berotegi efektu indartsua 
sortu zen. Berotze hark kontuzko ondo-
rioak ekarri zituen espezien eboluzioan 
eta planetako ingurumen guztietan erre-
gistratu zen, bereziki latitude garaietan. 
Zumaia munduko leku klasikoetako bat da 

gertaera hori itsas hondo sakonean sor-
buru duten harrietan. Hala, 2004 urtean, 
azaleratze hori mugako estratotiopo ofizial 
gisa proposatu zuten, eta horrek onarpen 
zabala izan zuen komunitate zientifikoaren 
aldetik.

PETMa Zumaian erregistratu zen, gertaera 
hori definitzen duten ezaugarri tipikoekin:

•Karbonatorik gabeko tarte buztintsu bat, 
ozeanoaren azidotzea eta karekizko mas-
korren disoluzioa direla eta.

• Karbono 13 isotopoaren gainbehera, 
CO2 eta metano atmosferara eta ozeanora 
igortzearekin lotua.

•  Oxígeno 18 isotopoaren gainbehera, 
berotegi efektuak eraginiko beroketaren 
ondorioz.

• Kaolinita gehitzea, mineral tipikoa higa-
dura tasa handiko klima beroetan. 

• Itsas hondoan bizi ziren foraminifero 
bentonikoen suntsipen masiboa.

• Aldaketa bat foraminifero planktonikoen 
elkarketan; horiek aldaketara egokitu be-
har izan zuten eta beren berezko habitata-
ren bila migratu ziren.

Buztin gorrien zerrenda.

Paleozeno/Eozeno mugako berotze handia.

P/E muga (120 or.). Biotopoko azaleratze bakarra da, baina piriniar arroan osa de-
zakegu gertari honen erregistroa, Ordesan eta Campon sako-
nera gutxiko urei dagokienez eta Trempeko seriean ingurune 
kontinentalei dagokienez.

Karbono 13 eta oxigeno 18 isotopoek gainbehera 
handia jasan zuten tarte buztintsuaren hasierarekin 
batera. (Schmitz et al. 1997, egokitua).

Karbono eta oxigeno 
isotopoen eta karbonatoaren 
leheneratzea.

Ingurumen egoera normala 
berreskuratzea.  

Klima lehorra eta higadura handia.

Foraminiferoen maskorren CaCO3 
disolbatzea.

Ozeanoaren azidotzea CO2 eta 
metanoaren absortzioagatik.

Metano igorpen, berotegi efektu eta 
beroketaren hasiera.

Paleozenoko ohiko ingurumen 
egoera epela.

Kaolinita gehitzea.

Kaltzio karbonatorik gabeko 
eremua.

Foraminifero bentonikoen 
suntsipen masiboa.

C13 eta O18 isotopoen bat-
bateko gainbehera.

Kareharriak eta margak, 
ohiko edukiekin: karbonatoa, 
istopoak eta Paleozenoko 
fosil tipikoak.

ZUMAIAKO P/E MUGAREN INTERPRETAZIOA 

Zutabea Erregistroa Interpretazioa
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Paleozenoa
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Eozenoa

Buztinak

Tuparria

Kareharri berdexka
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Tarte buztintsua
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A8. ITZURUNGO HAITZULOAK

Aitzgorri formazioko horma gorrixka geru-
zen paraleloan orientatzen da, gutxi gorabe-
hera I120oE norabidean, eta gehienbat ipar-
mendebaldeko norabidea duen itsasoaren 
aurkako murru bat da. Higadurak bidea 
egin du harriaren haustura bertikaletan ze-
har eta horman haitzulo ikusgarriak sortu 
ditu, bost metrotik gora sakon izatera iris-
ten direnak. Hausturek harriaren ahultasun 
planoak ageri dituzte eta, ondorioz, leku 
aproposak higadura aurrera joan dadin, 
hala sakonean nola alboetara. 8 puntuko 
haitzuloa mekanismo beraren bidez gara-
tu da, baina hormako geruzen paraleloan. 
Mareabeheran sartu eta formazio horren 
barrunbeak ikus daitezke. 

Haitzuloak.

Higadura diferentziala hausturei jarraiki.

S2.

A) Itzurungo horma gorrixkaren 
ikuspegia, hausturak eta zulaturiko 
haitzuloak agerian daudela. 
(Argazkia: Gorka Zabaleta). 
B) Haustura bertikala eta hasiberri 
den higadura. 
C) Bi haustura bertikalen elkargu-
nean zulatzearen eraginez sorturiko 
haitzuloa.

A

B C

A9.1. MILANKOVITCH-EN ZIKLOAK HARRIETAN

San Telmo ermitaren azpian kokaturiko 
horma, 4 puntuarekin batera, azaleratzerik 
onena da harrietan  Milankovitch-en ziklo-
en eragina hautemateko. Kasu honetan 
kareharrien (gogorragoak) eta margen (bi-
gunagoak) tartekatze jarraikia ikus daiteke, 

geruza lodiera oso antzekoak agertzen 
dituela. Pare bakoitza 20.000 urte inguru 
irauten duen prezesio ziklo bati dagokio. 
Bestalde, garbi-garbi antzeman daiteke nola 
bost pare bakoitzeko marga gogorragoak –
karetsuagoak  dituen tarte bat errepikatzen 

den. Maila handiagoko bigarren ziklotasun 
horrek orbitaren ezentrikotasun mugimen-
duari erantzuten dio, 100.000 urte bakoit-
zeko errepikatzen dena. Mugimendu orbital 
hauek baldintzatzen dute Lurrak Eguzkitik ja-
sotzen duen energia kantitatea, kliman eragin 

zuzena duena, eta klimak bere aldetik itsas 
hondoan jalkitzen den sedimentu motari era-
giten dio. Hortaz, harri hauek zehatz-mehatz 
gordetzen dute Milankovitch-en ziklotasun 
astronomiko-klimatikoa.

Geruzen tartekatze ziklikoa. Milankovitch-en ziklo astronomikoak. Arrokak (68 or.). 
Zikloestratigrafia (pág 84).

A4.

Prezesio zikloa

20.000 urte         

Prezesio ziklo batek, kareharri/
tuparri bikote bat sortzen du

Exzentrizitate ziklo batek, bost 
bikoteko taldeak sortzen ditu

Exzentrizitate zikloa 

100.000 urte         

Tarte tupatsuagoa  
(biguinagoa)

Kareharri/tuparri bikotea: prezesio zikloa. 20.000 urte

Bost bikote: exzentrizitate zikloa. 100.000 urte

Tarte karetsuagoa 
 (gogorragoa)

MILANKOVITCHEN ZIKLO ASTRONOMIKOAK

Haustura bertikalak

Haustura

Higadura

Haustura Haustura

Haustura
Haustura

Koba

Olatuen norabidea

Haustura bertikalak

~100.000 urte ~100.000 urte
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A9.2. HAUSTURA HANDI BAT ITZURUN HONDARTZAN A9.3. SAN TELMOKO HARRI JAUZIA 

San Telmo ermitaren azpiko horma eta 
hondartzako itsaslabarra (atzeko planoan) 
duplex motako egitura moldatzen duten 
hausturek jota daude. Faila horiek geruzak 
jarrera horizontalean eta indar tektonikoek 
konprimaturik zeudela sortu ziren faila ho-
riek. Gero kulunkatu egin ziren, gainerako 
geruzekin batera, egungo jarrera makurtu-
raino. Faila horiek material desplazamen-
du txikiak eragiten dituzte, zeinek geruzen 
errepikapenak eragiten dituzten labarrean.  

San Telmo azpian kokaturiko harri jauzia 
deigarri gertatzen da blokeen tamaina han-
diagatik. Hondartzan ikus ditzakegun gai-
nerako harri jauziak askoz harri puska txi-
kiagoez osaturik daude, itsaslabarra higatu 
ahala hondartzara erortzen joan direnak. 

Aurreko atalean deskribaturiko haustura 
dugu bloke handi horien erorialdiaren 
erantzule. Failek harria ahultzen dute eta 
higadura laguntzen duten plano bihurt-
zen dira. Meteorizazioak ahuldu egiten du 
hausturaren kohesioa, eta azkenean ezin 
du inguruko harriaren pisuari eutsi eta 
bloke handien erorialdia eragiten du.

Hausturak itsaslabarretan. Bloke handiak askatzea.

Duplex deformazioko egiturak. Failaren eragina harri jauzi motan.A2, A11, A13, S3, L6.

A14, E3, S9.Egiturak (92 or.).

a) Itzurungo failak, azaleratzearen gainean markatuak. Koloreko puntuak identifikatzeako errazak diren puntuak 
irudikatzen dituzte; horietan failaren desplazamendua hauteman daiteke. Labar oinetako zenbakiek ondoko 
interpretazio puntuen kokapena markatzen dute. 
b) Failek eragindako desplazamenduen eskema. 
c) Egitura osoaren berreraiketa. Hiru failek sakonera bera dute eta duplex motako egitura bera osatzen dute.

Bloke handien askatzea San 
Telmon.

Paleozenoa hiru estaitan 
banaturik dago eta bereizten 
dituen mugak mugako estra-
totipo ofizial izendatu dituzte 
Zumaian. Bertan urrezko iltzea 
eta izendapena ageri duen 
plaka ikus daitezke. Argaz-
kiaren gainean ondoko interes 
puntuen kokapena seinalatu da.

Animalia batek  geruza artean zulatutako galeria.

a

b

c

A9.4. PALEOZENOKO ESTRATOTIPOAK A9.5. ZULAGAILU BAT HARRIETAN

Zumaiako Paelozenoko estratipoen gaineko 
begiratoki hauta dugu 9 puntua.“Denbora 
geologikoa” (96. or.) kapituluan ikusi be-
zala, Lurraren historia de kapituluak eta 
azpikapituluak ditu, haien arteko mugak 
geologoen harrietan ezagutzen ahal duten 
gertariren batek markaturik daude. Muga 
kronologiko zehatz bat definitzen duen 
gertaria ikusgai duten munduko azaleratze 
guztien artean, International Commission 
on Stratigraphy (ICS) delakoak horietako 

bat aukeratzen du nazioarteko erreferentzia 
izan dadin. Puntu horri estratotipoa edo 
GSSP deritza eta urre koloreko iltze batez 
markatzen da. 2010eko maiatzean, ICS 
batzordeak Daniear/Selandiar eta Selan-
diar/Thanetiar mugen estratopikoak ezarri 
zituen Itzurungo hondartzan, tarte hori 
nazioarteko lehen mailako erreferentzia 
geologikoa bihurtzen zutela.

Daniarreko formazioko (Aitzgorri Forma-
zioa) azken estratuetara hurbildu eta haren 
profilari arretaz begiratuz gero, geruza 
batetik bestera gurutzatzen duten hainbat 
galeria ikus ditzakegu. Organismoa kare 
sedimentuan (zuriagoa) lurperatzen de-
nean eta margara (gorrixkagoa), pasatzen 

denean, azken horretan kare gehiagoko 
sedimentua sartzen du, gogorragoa eta 
zuriagoa dena. Horregatik, margetan koka-
turiko galeria askok kolore zuriagoa dute 
eta nabarmenago agertzen dira. Gutxienez 
hiru geruza zeharkatzen dituen galeria kiri-
bil bat bereziki deigarri gertatzen da.

Itzurungo flyscheko itsaslabarra. Estratoen arteko hodi espiralak.

Estratotipoen kokapena. Iknofosilak.

Mugak eta denbora geologikoa (96 or.). Fosilak (pág 76 or.).

A10, A12. A1, A12, A13, A14.

Hausturak

Paleoazenoa
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A10 SELANDIARREKO ESTRATOTIPOA (60,1 MA) Algorri ibilbidea

Algorri ibilbidea

A10. SELANDIARREKO ESTRATOTIPOA (60,1 MA) 

A11. FAILA ENGAINAGARRI BAT

Aitzgorri Formazio oso karetsutik oinarri 
guztiz buztinduneko Itzurun Formaziorako 
iragangunea markatzen duen aldake-
ta litologikoan kokatzen da Daniarraren 
eta Selandiarraren arteko muga (GSSP). 
Horretaz gainera, gertaera biotiko txiki 
sail batek definitzen du muga hori, baina 
batez ere nabarmentzekoa da karbono 13 
isotopoaren minimo erlatiboa. 2010 urteko 
maiatzaren 6an, International Commission 
on Estratigraphy batzordeko arduradunek 
urrezko iltzea jarri zuten muga hori mundu 
mailako estratotipo gisa egiaztatzen duena.

Itsaslabarrera hurbilduz gero, gertutik ikus 
dezakegu faila batek ageri duen itxura. 
Harri batean plano baten arabera gertatzen 
den hausturari faila deritza, eta alde ba-
natan kokaturiko blokeak plano horretan 
zehar desplazatzen dira. Faila gunea elkar-
loturik dauden hainbat faila txikiren mul-
tzoak osatua izaten da. Failaren gainean 
dagoen blokea jaitsiz gero, falla nor-
mala deritza; eta gainean dagoen blokea 
igoz gero, alderantzizko faila deritza. 
Mota baten edo bestearen interpretazioak 
bere garrantzia du, lehena hedadurazko in-
gurune batekin, hau da, tenkatze ingurune 
batekin erlazionaturik baitago; bigarrena, 
aldiz, konpresiozko egoera bati dagokio. 
Kasu honetan, interpretazioa aski garbi 
dagoela dirudi, gaineko blokea beherantz 
desplazatzen baita: faila normala.

Harri buztintsuagoetarako bat-bateko al-
daketa litologiko hori itsas mailaren 40-80 
metro bitarteko beheraldi gisa interpretat-
zen da, eta arroaren hondoratze tektoniko 
batekin erlazionaturik dago. Itsas mailak 
behera egiten duenean, plataformak eta 
haien sedimentuak agerian gelditzen dira 
eta aise higatu eta arroaren hondora ga-
rraiatzeko eran gertatzen dira. Bestalde, 
ibaiek beren profila egokitu behar dute oi-
narrizko maila berri apalagora, eta horrek 
ere higadura handiagoa eragiten du ubi-
dean; azkenean, horren emaitza arroaren 
hondora sedimentu terrigeno gehiago 
ekartzea da. Era horretara gertatzen da bat-
bateko aldaketa litologiko bat, hala nola 
puntu honetan ikusten dena.

Kareharrietatik margetarako aldaketa litologikoa eta 
urre koloreko iltzea.

Geruzen desplazamendua ageri duen haustura.

Itsas mailaren bat-bateko behera egitea.

Alderantzizko faila baskulatu baten interpretazioa.

A12.

A2, A9, A13, S3, L6.

Mugak eta denbora geologikoa (96 or.).

Egiturak (92 or.).

Erakunde eta zientzia ordezkariak bildu ziren Zumaian 
“urrezko iltzea” iltzatzeko eta muga hau mundu mai-
lako erreferentzia bihurtzeko.

a) Failaren panoramika orokorra. 
b) Desplazamendu xehetasuna eta 1 
eta 2 geruzen errepikatzea.  
c) Gaineko blokearen beheranzko 
mugimenduaren ondoriozko marrus-
kadura tolesturak.

Itsas mailaren bat-
bateko beheraldi ba-
ten ondorioen eskema. 
Ibaien eta agerian gel-
dituriko plataformaren 
higadura handiagoatu 
egiten da eta arroaren 
hondora doan material 
kontinentalaren ekar-
pena oso handia da.

Daniar/Selandiar mu-
gako itsas mailaren be-
heraldiarekin loturiko 
aldaketa litologikoa. 

A11 FAILA ENGAINAGARRI BAT
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A11 FAILA ENGAINAGARRI BAT Algorri ibilbidea

Algorri ibilbidea

Geologian dena ez da lehen begiratuan 
ematen duena. Horregatik garrantzitsua 
da ikusten dena eskualdeko geologiaren 
testuinguruan jartzea. Badakigu estratu 
horiek kokaera horizontalean eratu zirela 
eta, gehienbat, konpresio indarrak jasan 
dituztela, eta horiek baskularazi dituztela 
gaurko kokaeran gelditu arte. Ingurune 
horrek adierazten digu alderantzizko faila 
baskulatua izan daitekeela (konpresiozko 
ingurua), eta ez faila normal bat, hasieran 
hala iruditu bazaigu ere. Hori berresten 
digu gaineko blokaren marruskatze to-
lesturak hor egoteak, soilik konpresiozko 
inguru batean sortu ahal izan baitziren.

A12 THANETIARREKO ESTRATOTIPOA (58,7 MA) A12.1. Thanetiarreko estratotipoa / A12.2. Zoophycos-ez beteriko pareta bat.

FAILA NORMALA EDO ALDERANTZIZKO BASKULATUA?

A12.1. THANETIARREKO ESTRATOTIPOA (58,7 MA) A12.2. ZOOPHYCOS-EZ BETERIKO PARETA BAT 

Daniar/Selandiar mugako estratotipoa polo 
magnetikoaren inbertsio bat du bereizgarri, 
zehazki, 26n kronaren oinarria. Magnetis-
moari dagokion kapituluan (88. or.) ikusi 
denez, harrietan lehen begiratuan erregistro 
magnetikoa ez da ikusgai gertatzen.

Aitzitik, geologoek dituzten korrelazio tresna 
ahaltsuenetako bat da, horren bidez konpa-
ratzen ahal baitira leku hauek eta munduko 
edozein aldetako antzeko beste batzuk. Eta 
hori hala da inbertsio magnetikoak planeta 
osoan berdin gertatzen direlako.  

Gure eskuinean dugun estratifikazio pla-
noari erreparatzen badiogu, haustura or-
togonaleko bi multzo hautemango ditugu, 
banan-banako karratuak eratzen dituzte-
nak. Haustura mota hau guztiz ohikoa da 
harri estratuetan eta indar hedakor txikiei 
erantzunez sortzen dira. 

Arretaz begiratuz gero, konturatuko gara 
lauki horietako askok barnean aztarna fo-
sil enigmatiko bat daukatela, Zoophycos 
izenekoa. Zoophycos horiek hainbat estai-
tako egitura helikoidala dute eta organis-
mo oso txikiren baten elikatze galeriatzat 
hartu ohi da, organismo horrek U forman 
zulatzen duela sedimentua ondoz ondoko 
kanaletan zehar. Zoophycos-en mailak edo 
diskoak erdiko bide bertikal baten bitartez 
loturik egon ohi dira. 

Iltze bat eta plaka bat. Harri plano bat fosil kiribil enigmatikoz betea. 

Thanetiarreko estratotipoa, inbertsio magnetiko batek 
definitua.

Zoophycos.A10. A1, A9, A13, A14.

Mugak eta denbora geologikoa (96 or.). Iknofosilak (81 or.).

2010eko maiatzaren 6an, erakunde eta zientzia ordezkariek Thanetiarreko estratotipoaren urrezko iltzea jarri zuten 
eta Zumaia Paleozenoa aztertzeko nazioarteko ezinbesteko erreferentzia bihurtu zuten. 

a) Haustura ortogonal oso markatuak ageri dituen 
estratifikazio azalera. 
b) Zoophycos baten xehetasuna.

a

b

Hasierako posizioa

Indar konpresiboak

ALDERANTZIZKO FAILA

FAILA NORMALA

Hausturak

BASKULATUTAKO
ALDERANTZIZKO FAILA

Indar extensiboak
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A13 ITZURUN ETA SAN TELMO AZPIA ARTEAN A13.1. Aztarnak polaritatea markatzen dute. Algorri ibilbidea

Algorri ibilbideaA13 ITZURUN ETA SAN TELMO AZPIA ARTEAN A13.2. Forma sigmoidaleko geruza bitxi bat.

A13.1. AZTARNEK POLARITATEA MARKATZEN DUTE

A13.2. FORMA SIGMOIDALEKO GERUZA BITXI BAT 

Aztarna fosilek serie estratigrafiko baten 
polaritatea marka dezakete, hau da, esaten 
ahal digute nontsu dauden estraturik an-
tzinakoenak eta nontsu berrienak, erakus-
ten digutenaren arabera: aztarnaren ildoa 
edo betegarria. Ildoa estratuaren sabaian 
kokatuko da; betegarria, aldiz, ondoko es-
tratuaren horman kokatuko da.

  

Puntako estratu irteenak sabai ildoen zein 
hormako betegarrien adibide onak erakus-
ten ditu, eta ordu arte kontuan hartua ge-
nuen seriearen polaritatea berresten du.

Horma azpian iknofosilezko betegarriak 
dituen marga geruzetako bati erreparatuz 
gero, horren barneko geometria sigmoideoa 
deigarri gertatuko zaigu. Harriak era horre-
tara hausten dira ebakidura guneetan; gune 
horiek oso baliagarriak gertatzen dira geolo-
goentzat, ebakiduraren noranzkoa erakusten 
baitigute. Gisa horretako datu txikien lagunt-
zaz, geologoek mendikateen deformazioaren 
izaera eta noranzkoa berreraikitzen dute. 
Kasu honetan ikusten dugunez, mugimen-
duaren noranzkoa bat dator A9 eta A11pun-
tuetan analizaturiko failen noranzkoarekin, 
logikoa dena guztiak sistema beraren osa-
gaiak direla kontuan hartuz gero.

Aztarnak eta betegarriak estratu baten alde bietan.

Forma sigmoidaleko barne orriak dituen geruza.

Seriearen polaritatea.

Goian kokaturiko failari loturiko ebakidura gunea.

A1, A9, A12, A14.

A2, A9, A12, S3, L6.

Iknofosilak (pág 81).

Egiturak (92 or.).

Ildoak edo betegarriak estratuen sabaian edo horman egoteak informazioa ematen ahal digu seriearen polaritateaz.

a) Estratuaren kokalekua. Sabai eta hormari buruzko interpretazioa bat dator ordu arte kontuan hartua genuen 
seriearen polaritatearekin. 
b) Estratuaren sabaia narraste aztarnen ildo naturalekin. Batzuetan, betegarri puska txiki bat ildoari itsasirik geratu da. 
c) Estratuaren horma betegarri askorekin.

a) Faila nagusiaren eta ebakidura gunearen 
kokalekua. 
b) Ebakidura guneko xehetasuna.
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14 puntua Eozenoan dago, zehazki Jaizki-
bel Formazioan, turbidita kopuru handia 
izatea ezaugarri duena. Hareazko hon-
dartza eta harri gunea (piszina) bereizten 
dituen irtenguneko harrietan arreta jarriz 
gero, turbidita txiki asko (ilunenak) topa-
tuko ditugu marga edo kareharrizko geru-
zen artean tartekaturik. Bost turbidita txiki-
raino aurkitzen ditugu marga geruza baten 
barnean; hortaz, jausteen maiztasuna izu-
garri emendatu da 13 puntutik. Eozenoan 
sartu ahala (Getaria, Donostia, Jaizkibel 
aldera), turbideten kopurua handiagoa da 
eta gero eta lodiagoak dira.

Pirinioen lehen erliebe kontinentalak gero 
eta hurbilago izatea eta ondoriozko eze-
gortasun tektonikoa da kopuru gehitze 
horren zergatia. Higadurak erliebe berriei 
ekin die eta sedimentu terrigeno gehia-
go sortu dute haien inguruan. Bestalde, 
eremu horrek plaken talkak jasaten du; 
ondorioz, deltetan jalkiriko sedimentuek 
egonkortasuna galtzen dute eta ezpondan 
behera erortzen dira. Bizkaiko Golkoa itxi 
egiten da eta ezponda gero eta hurbilago 
dago; horrek, era berean, geruzen tamaina 
handiagoatzea dakar.

A13 ITZURUN ETA SAN TELMO AZPIA ARTEAN A13.3. Turbiditak, harri mota berria Flychean. Algorri ibilbidea

Algorri ibilbideaA14 “PISCINA”KO EOZENOA A14.1. Eozenoko turbiditak.

A13.3. TURBIDITAK, HARRI MOTA BERRIA FLYSCHEAN

Daniarreko Aitzgorri Formazioa, A2-A5 
eta A8 puntuetan zeharkatu duguna, ge-
hienbat, kareharrien eta marga gorrixken 
tartekatze batek moldaturik dago. Itzurun 
formazioa, A10 puntutik zeharkatzen ari 
garena, halaber, orain arte kareharrien 
eta margen tartekatzeak moldaturik dago. 
Harri guzti horiek sedimentu buztintsu eta 
itsas mikromaskorren dekantazio geldia-
ren ondorioz sortuak dira. Arretaz begi-
ratuz gero, gure aurrean beste harri mota 
bat ikusiko dugu: turbiditak. Hareharrizko 
geruza hauek, kareharrien eta margen ar-
tean tartekaturik, ezpondatik itsas hondora 
erortzen ziren jauste handien ondorioz 
eratu ziren. Batez ere granulometria lodia-
goagatik bereizten dira, barne orriak ondo 
zehaztuak eta oina guztiz garbia dauzkatelako.

Barne laminazioak sedimentuaren mugi-
mendua islatzen du, behin betiko dekantatu 
aurretik. Kareharrien eta margen geruzek 
10.000 urte inguru behar dituzte dekantat-
zeko; lodiera bereko turbidita batek, aldiz, 
segundu gutxi batzuk aski ditu. Bi turbi-
diten artean dauden kareharri eta marga 
geruzak zenbatu eta 10.000 aldiz biderkatuz 
gero, konturatuko gara bi jausteen artean 
100.000 urtetik gora igaro zirela.

Barne orriz hornituriko hareazko geruzak. Turbiditak pixkanaka azaltzen dira. A14.Arrokak. (68 or.). 
Banaketa litologikoa (72 or.).

a) Bi turbiditen kokalekua. 100.000 urtetik gora pasa 
dira baten eta bestearen artean. 
b) Barne laminazioa eta oin ukitze oso garbia dira 
turbiditen bereizgarriak. 
c) Zenbait kasutan, halaber, pikorren sailkatze 
positiboa ikus daiteke. Pikor lodienak eta astunetan 
lehenago dekantatzen dira eta, hortaz, geruzaren 
behealdean kokaturik daude.

a

c

b

A14.1. EOZENOKO TURBIDITAK
Hareharrizko geruza asko. Ezegonkortasun tektonikoa areagotzen eskualdean. A13.Arrokak. (68 or.). 

Banaketa litologikoa (72 or.).

Eozenoko murrutzarrak turbidita maiztasun handiagoa 
erakusten du, Paleozenoan erregistraturikoa baino 
askoz handiagoa. Kasu honetan bost turbidita aurki 
ditzakegu marga geruza baten barnean (10.000 urte).
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A14 “PISCINA”KO EOZENOA A14.1. Eozenoko turbiditak. Algorri ibilbidea

Algorri ibilbideaA14 “PISCINA”KO EOZENOA A14.2. Museo geomorfologiko bat

TURBIDITEN BANAKETA ITZURUN HONDARTZAN

Tamaina handiko turbiditak. Bost turbidita geruza autoktono bakoitzean.

a) Itzurun hondartzan harea pilatzea baldintzatzen duten elementuen eskema. 
b) Piszina aldeko elementu geomorfologikoak: 1. Zuloak itsaslabarraren oinean. 2. Harri koskorrezko hondartza. 
3. Lurmuturra. 4. Harri jaustea itsaslabarraren behealdean. 5. Bloke handiak, eroriak eta irauliak.

Turbidita bat hamar geruza bakoitzeko. Turbidita oso gutxi.

Orain gauden lurmuturra begiratoki geomorfologiko hauta dugu. Hor egonik, Itzurungo 
hormatzar gorrixkaren ondoan, hesiarena egiten du harea Itzurungo hondartzan metatzea 
eragiten duela. Itsasoak, aitzitik, askoz energia handiagoa du Piszina deritzan alde harrit-
suan eta higadura gogorra eragiten du itsaslabarretan, alde horretako zulo handietan eta 
jausteetan ikusten denez.

A14.2. MUSEO GEOMORFOLOGIKO BAT
Itsaslabarrak, hondartzak, jausteak, lurmuturrak… Itsasertzeko dinamika. A3, E3, S2, S4, S6, S7, S8, S9.Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea (50 or.). 

Itsasertzeko hondartzak (58 or.).
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