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Ibilbide honek biotopoko alderik ezkuta-
tuen eta ikusgarrienera garamatza: Sako-
neta eta Mendata gunea. Labarren ertze-
tik beretik aurrera doala, bidexka honek 
senaia bakartiak, harri zuriko murruak, 
ur-jauzietan isurtzen diren errekak eta 
Kantauriko marearteko zabalgune handie-
netako bat bistaratuko dizkigu. Mareabe-
heran agertzen den harrizko plataforma 

zabal horretan, itsasoaren indarrak bitxi 
geomorfologiko bat, paisaia zoragarri bat 
landu du; horrek, gainera, biotopoaren 
ondare naturala hobeto ulertzeko balio du.
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Sakoneta ibilbideaS0
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14 INTERPRETAZIO 
PUNTUS14

TEMÁTICA

Sakoneta ibilbide lineal bat da, 14 interes puntu ditu eta noranzko batera zein bestera egin daiteke nahiz, gaiaren eta paisaia-
ren aldetik, Itxaspe-Errotaberri noranzkoan egitea gomendatzen den.
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S2. AITZURI HORMATZARRA 

S1

S2

ITXASPE KANPINA 

AITZURI HORMATZARRA

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

S1. ITXASPE  
KANPINA 
Sakoneta ibilbideak harrituko gaitu bere 
paisaiagatik. Itsaslabarren mugatik doa 
eta hiru begiratoki panoramiko ditu. Lehen 
herenean Usarragaundiko flysch beltzaren 
gunetik doa, Aitzuri hormatzar ikusgarria 
atze-oihal duela. Mendatagaineko begi-
ratokira igoko gara biotopoaren osagai 
guztiez gozatzeko. Mendata-Sakoneta 
tartea bitxi bat da geomorfologia eta pai-
saiaren aldetik; Portutxikiko begiratokian 
amaitzen da biotopoko ekialderako biste-
kin. Azkeneko tartea Errotaberriko haran 
basotsuan barna doa eta ibilbide botaniko 
gisa pentsatua dago, biotopoko baso aniz-
tasunaren erakusgarri.  

130 metro garai, Aitzuri hormatzarra biotopoko gainbehera bertikal handiena da eta flyschen arteko banaketa markatzen du: flysch beltza 
mendebaldera eta flysch kareduna ekialdera.

Andutzeko failak, S3 puntuan xehetasunez analizatzen denak, bi formazio desberdin jartzen ditu kontaktuan: flysch beltza, mendebaldera (gure oinetan), eta flysch kareduna, Aitzuri 
hormatzarra eratzen duena, ekialdera. Aitzuri lurmuturra eman duten gogortasun eta higadurari aurre egiteko erresistentzia desberdinez gainera, bi formazio horien estratuek orientazio 
desberdinak agertzen dituzte. Flysch beltzeko geruzek kostalde lerroarekiko orientazio pareloa dute; flysch kareduneko kareharri gogorrak, ordea, ia-ia kostalde lerroarekiko perpendiku-
larrak dira. Egitate horrek eragiten du itsasoaren higadura diferentziala labarraren gainean eta, hortaz, kostaldeko tipologia.

Flysch beltza Flysch karedunaGeruza paraleloak 
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ila

Geruza perpendikularrak 

Aitzuriko pareta txuri handia.

Failak geruzen kokapena eta kostaldearen tipologia 
kontrolatzen du.

Itsaslabarrak eta marearteko zabalguneakl (50 or.). 
Banaketa litologikoa (72 or.).                              
Arrokak (68 or.).

S3, S4.

Lurmutur

Lurmutur

Kala

Hausturak

1. Andutzeko faila biotopoko ezaugarri tektoniko nagu-
sia da eta Behe Kretazeoko flysch beltza (gure oinetan) 
kontaktuan jartzen du Goi Kretazeoko flysch kareduna-
rekin, berriagoa eta gogorragoa berau. Gogortasun alde 
horrek itsas higadura kontrolatzen du eta Aitzuri lurmu-
turra zein Usarragaundi senaia eman ditu, harri karedun 
gogorragokoa lehena, litologia buztintsuagokoa eta ez 
hain gogorra, errazago higatu dena bigarrena.

Kostalde lerrozuzena:  geruzak kostalde lerroarekiko paraleloak direnean, labarrek erresistentzia bera egiten diote 
higadurari tarte osoan eta kostalde lerrozuzen estratuekiko paraleloa sortzen da.

Kostalde irregularra:  geruzak kostalde lerroarekiko zutak direnean, itsasoak erosoago higatzen ditu geruza bigu-
nagoko tarteak,eta lurmuturrek eta senaiek osaturiko kostalde irregularra sortzen da.

3. Hormaren bertikalitateak eta hain hautsia izateak 
higakin metaketa eragin dute, hartxingadi deiturikoa, 
mendi horma handietan berezkoagoa dena.

4. Aitzuriko haitzuloak higadurazko bi hutsarte handi 
dira, 20 m garai eta sakon, itsasoak eragindakoak higat-
zeko errazagoa den harriaren gune hautsi bati jarraiki.

2. Andutzeko faila Aitzuri hormatzarrarekiko norabide az-
piparaleloan doa. Horren frogagarri dira hormako estratu 
bertikalak ebakitzen dituen haustura kopuru handia.

AITZURI HORMATZARRAK BANATURIKO BI KOSTALDE MOTA 

AskizuArizmendi Algorri Aizkaizto Pikote
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S3. ANDUTZ: BIOTOPOKO FAILA HANDIA 

S3

S3

ANDUTZ: BIOTOPOKO FAILA HANDIA 

ANDUTZ: BIOTOPOKO FAILA HANDIA 

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Harri argien eta ilunen arteko kontaktua. Andutzeko faila eta biotopoaren historia tektonikoa. Arrokak (68 or.). 
Banaketa litologikoa (72 or.). 
Egiturak (92 or.).

S2, L6, A9.

Ingurunea gutxi-asko bareturik egon zen 
harik eta Iberiar Penintsula europar kon-
tinentearen aurka jotzen hasi eta arroa 
konpresiozko indar tektonikoak jasaten 
hasi zen arte. Sedimentuak tolestu, hautsi 
eta, azkenean, altxatu ziren eta, ondorioz, 
euskal mendiak eta Pinioak eratu ziren. 
Behe Kretazeoko faila normaletako batzuk 

berraktibatu ziren eta orduan era konpre-
siboan funtzionatu zuten. Aurrean dugun 
Andutzeko faila horren adibide ona da, 
eta kontaktuan jartzen ditu Deba Forma-
zioko (Behe Kretazeoa) flysch beltzeko 
materialak Itziar Formazioko (Goi Kreta-
zeoa) flysch karedunarekin. Faila horrek 
seguruenik Behe Kretazeotik funtzionatu 

zuen eta gero ingurune konpresiboan be-
rraktibatu zen eta Andutzeko faila sorrarazi 
zuen, zeinak harri erregistroko 4 milioi 
urte alde batera uzten dituen Itziar Forma-
zioan. Ezaugarri tektoniko hori biotopoko 
nagusia da, seriearen atal garrantzitsu bat 
alde batera uzten duen bakarra. Babestu-
riko inguruneko 8 kilometro labardunen 

gainerakoa osatzen duen sekuentziak 
Lurreko historiaren 50 milioi urtetik gora 
hartzen du, era jarraituan, geruzaz geruza.

Behe Kretazeoko ingurune hedakorra,  zeinean faila normalak eratzen diren; horiek bloke hondoratuak eta bloke 
altxatuak eta arroaren gero eta hondoratze handiagoa eragiten dituzte. Ingurune ezegonkor horretan eratu zen Deba 
Formazioko flysch beltza.

Andutzeko failak isla guztiz garbia du paisaian, oso desberdinak diren bi formazio kontaktuan jartzen baititu. Faila ez da plano bakartu soil bat, mapetan agertu ohi den bezala, baizik eta haustura gune bat, haustura eta desplazamendu plano 
batzuk dituena. Kasu honetan, haustura gune hau bat dator Aitzuri hormatzarrarekin; hori dela eta, paretan haustura gune batzuk marrazten ahal dira eta estratuen orientazioa aldakorra da.

Andutz failaren kokapena

ANDUTZEKO FAILA

Faila normalak

Flyscheko geruzak sedimentuen dekanta-
zioz eratu ziren itsas azpian, zola gutxi-
asko horizontalean. Itsas hondo horrek, 
Iberiar Penintsula gainerako Europatik 
bereizten zuenak, bere sedimentuetan 50 
milioi urte baino gehiagoko erregistro 
geologikoa, klimatikoa eta biologikoa bil-
du zuen, zehazki Behe Kretazeo (105 Ma) 

eta Behe Eozenoa (50 Ma) aldietan. 

Behe Kretazeoan, Iberiar penintsula, 
gaurko Bretainiatik gertu kokaturik ze-
goena, biratzen hasi zen erloju orratzen 
kontrako noranzkoan eta, era horretara, 
Kantauri itsasoa eta Bizkaiko golkoa ire-
kitzea ekarri zuen. Zabaltze mugimendu 
horrek moldatu zuen ingurunean, indar 

tektoniko hedakorrak pixkanaka-pixka-
naka itsas arro sakonak, faila normalek 
mugaturik zeudenak, sortzen joan ziren, 
eta flysch beltza ingurune horretan eratu 
zen. Flysch hori kolore iluneko buztinek 
osaturik dago, altxaturiko blokeetatik erori 
ziren hareharrizko geruza turbiditikoak 
tartekaturik dauzkatela. Apurka-apurka 

ingurune hedakorra baretzen joan zen eta 
arro sakoneko kondizioak ezarri ziren, eta 
hartan jalki ziren Goi Kretazeoko flysch 
kareduneko kareharriak.

S3

Goi kretazeoa

Goi kretazeoa Behe kretazeoa

Andutz faila

Andutz faila

Flysch kareduna
(Itziar fm.)

Flysch kareduna
(Itziar fm.)

Flysch beltza
(Deba fm.)

Behe kretazeoa

Flysch beltza
(Deba fm.)

Andutz faila

Mapa geologikoa

Flysch hareatsuaFlysch karedunaFlysch beltza

Flysch 
beltza
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Higadura Higadura Higadura Higadura

Itsasertza

S4.1. ITSASERTZEKO GEOMORFOLOGIAREN MUSEO BAT

S4

S4

MENDATAGAINAKO BEHATOKIA S4.1. Itsasertzeko geomorfologiaren museo bat

MENDATAGAINAKO BEHATOKIA S4.1. Itsasertzeko geomorfologiaren museo bat

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Senaiak eta labarrak. Itsasertzeko geomorfologia prozesuak. Itsaslabarrak eta marearteko zabalguneak (50 or.). 
Itsaspeko plataformak (56 or.).

S2, S5, S6, S7, S8, S9.

Estratuek itsasertzeko lerroarekiko duten orientazioak mugatzen du itsaslabarren morfologia. Mendebalderantz, flysch beltzeko estratuak 
kostaldeko lerroarekiko paraleloak dira eta itsaslabar lerrozuzena ematen dute. Ekialdean, Sakonetako flysch kareduneko geruzak kos-
taldeko lerroarekiko zutak dira eta beren higadura diferentzialak lurmutur eta senaien profila ematen du. Puntu honetan, komenigarria da 
oroitaraztea gure oinetan kokaturik dagoen eta S3 puntuan azaldu den Andutzeko failak markatzen duela estratuen orientazio ezberdina.

Marga oso bigunak. 

Gogortasun ertaineko margakareak. 

Kareharri oso gogorrak. 

Hareharri oso gogorrak. 

KOSTALDEKO LERROAREKIKO GERUZA ZUTAK  KOSTALDEKO LERROAREKIKO GERUZA PARALELOAK
Kostaldeko lerro erregularra eta estratuekiko paraleloa. Itsaslabarrak eta marearteko zabalgune erregularra eta txikiagoa.Kostaldeko lerro irregularra, lurmuturrak eta badiak. Itsaslabarrak eta marearteko zabalgune irregularra, tamaina handikoa.

M.Z. M.Z.
Itsaslabarrak

Lurmutur Lurmutur

Badia
Badia

S4

1) Itsasoak gau eta egun higatzen du itsaslabarren oina, 
bloke handiak jautsarazten dituela. Bloke horiek harri 
koskorretan hautsi, pilatu eta uhinen higadura ahalmena 
areagotzen dute.

2) Itsaslabarrek atzera egiten dute, beren oinetan Kan-
tauriko marearteko zabalgune handienetako bat uzten 
dutela. Itsas barruan beste plataforma batzuk daude: 
itsaspean eta mailakaturik ageri diren horiek antzinako 
itsas mailen berri ematen digute. Azkeneko glaziazioan, 
duela 18.000 urte inguru, itsas maila gaurkoa baino 120 
metro beherago zegoen.   

3) Mendatako ur-jauzi txikia haran esekien adibide ezin 
hobea da: itsaslabar hauen atzeranzko abiadura errekas-
toak harana higatzeko duen gaitasuna baino handiagoa 
delako lekukotasuna ematen du. Ikus ondoko paretatik 
oraintsu jautsi izana.

4) Flyscheko geruzak sedimentuen dekantazioz eratu 
ziren itsaspean. Gero, Pirinioen talkak tolestu eta altxatu 
zituen. Zabalgunean edo itsaslabarretan ikus dezakegun 
haustura pila dira horren frogagarri. Haustura horiek 
harria ahuldu, higadura laguntzen dute eta kanalak mol-
datzen dituzte zabalgunearen gainean.

5) Sakoneta hondartzan harea finaren kantitatea guztiz 
aldakorra da, itsasoaren ekarriaren mende baitago. 
Itsaslabarren aldean, harea finak leku babesetan dekan-
tatzen dira, horietan tirainak energia galdu eta uhinek 
karga uzten dutela.

Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura Higadura

Itsasertza

Itsaslabarrak M.Z. M.Z.
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S4.2. LANDAZABAL ATLANTIKOA 

S5.MENDATAKO LUIZIAK 

S4

S5

MENDATAGAINAKO BEHATOKIA S4.2. Landazabal atlantikoa

MENDATAKO LUIZIAK 

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Landaredi motak.

Tamaina handiko luizia.

Paisaiaren kudeaketa.

Hegaleko luizia eta Andutzeko failarekiko erlazioa.

Landa atlantikoa  (140 or.).

Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea (50 or.). 
Itsasertzeko hondartzak  (58 or.).

S10, S11, S12, S13, S14, E2, E4.

S2, S6, E3, A3, A9, A14.

Mendatako lur jauzia biotopoko hegaleko luizi handiena da. Jendea ez da horretaz ohart-
zen malda gutxiko mendi mazela batean gertatu zelako eta jadanik landarediak koloniza-
tu duelako. Lur jauzi honen mekanika Andutzeko faila sistemaren adarkadura diren faila 
txikiekin loturik bide dago: faila horiek harria hausterakoan eragiten diote gune honi eta 
litekeen irristatze plano gisa funtzionatzen dute.

Bestalde, Mendatako senaia energia ertaineko hondartza baten adibide ona da. Ekialdean, 
aldian behin, harea lodia edo legar xehea pilatzen da, eta hondartza mugatzen duten bi 
lurmuturren artean harrapatua gelditzen da.

Zumaia

Mendatako arroa

Arantzamendi
Andutz

Sakoneta

Mendata

Hariztiak:   batez ere Arronamendi eta Mendatako arroetan banaturik daude eta soilik 27 ha hartzen dute 
guztira. Antzina, itsasontziak egiteko zur guztiz gutiziatua ateratzen zuten horietatik; gaur egun hedatzen ari dira 
bestelako erabilerak bertan behera utzi baitira.

Pinudiak: han-hemen bakarturiko pinu sail batzuk daude, 30 ha inguru hartzen dutenak. Pinua hazte bizkorre-
ko espeziea da eta zurgintzan erabiltzen da.

Txilardi-otadiak:  eremu handiak hartzen dituzte biotopoan, batez ere Elorriaga aldean. Aldi jakinetan haz-
ten dira: baso azidofiloak ordezkatzeko faseetan, suteen ondoren edo nekazaritza jarduera bertan behera utzi 
ondoren.

Larre eta belardiak: askoz ugariagoak dira biotopoko ekialdean eta 200 ha-tik gora hartzen dituzte. Azienda-
rentzako bazka lortzeko landuriko sailak dira, hala segaz moztekoak nola bazkalekutzat erabiltzekoak.

Artadiak:  hedadura txikiko zuhaizti trinkoetan banaturik daude eta 15 ha hartzen dute guztira. Gaur zuhaitz 
txikiak dira berriki zuretarako ustiatu baitira, baina denborarekin berezko tamaina hartuko dute. Biotopoko heda-
dura handieneko artadia eta hobekien eratua dena, Arantzamendikoa.

A) Luiziaren eta guneari eragiten dioten failen airetiko ikuspegia. 
B) Haustura azal batek lagunduriko luizi baten eskema, kasu honetan guneko failak. (Iturria: IGME). 
C) Luiziaren aurretiko ikuspegia. Aurrealdea 18 metro lodi da, eta bertan luizi baten ohiko nahaspila ikus daiteke. Atzealdean failaren marra ikusten da argi eta garbi.

lur-jausia
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S5
Fm. Itziar

Falla
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S6. MENDATAKO UR-JAUZI BITXIA 

S6

S6

MENDATAKO UR-JAUZI BITXIA 

MENDATAKO UR-JAUZI BITXIA 

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Ur-jauziak. Itsaslabarraren higadurak errekastoaren ura biltzen du. Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea (50 or.). S9, A3. 

Biotopoaren ezaugarri geomorfologikoen arteko bitxienetako 
bat: haran esekiak. Azalpena erraza da. Higadura eta itsas-
labarren atzerakadaren abiadura errekastoaren ubidearen 
higadura eta zulaketa abiadura baino handiagoa denean, 
itsaslabarrek partida irabazten dute: harana zintzilik geratzen 
da eta ubidea itsasora jauzi egin beharrean gertatzen da ur-
jauzi txiki baten itxuran. Hori itsasertzeko higadura prozesu 
oso aktiboa delako froga agerikoenetako bat da, eta gainera 
biotopoko errekastoen ibilbide eta emari eskasek lagunt-
zen dute horretan. Itsaslabarrean zintzilikaturiko ur-jauzien 
adibide onenak: Mendatakoa, biotopoko erdialdean, eta An-
dikarrekakoa, ekialdean.

Mendatako ur-jauziak, gainera, berezitasun bat du: itsas-
labarrak errekastoren ura bildu izanaren ondorioz eratu da. 
Duela denbora gutxi, gaur ur-jauzia dagoen aldean itsas-
labarraren atzerakadak harrapatu zuen errekaren ubidea eta 
ura labar aldera desbideratu zen, antzinako ubidea utzirik, I-E 
norabidea zuena eta 20 m inguru aurrerago eramaten zuena. 
Gaur egun, paleoubide hori sedimentuz eta landarediz esta-
lirik dago, baina bertatik erraz hauteman daiteke oraindik.

A) Hasierako eta gaurko ur-jauziaren kokapena.  
B) Mendatako paleoubidearen ikuspegia.   
C) Faila txiki batzuek eragiten diote alde horri eta 
bereziki ezegonkorra da, labarretik zintzilik dauden 
hesolek aditzera ematen dutenez. 
D) Mendata ur-jauzia euritean. 

Lur-jauzia

Harribiribil 
hondartza

Egungo 
ur-jauzia
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Hasierako ur-jauzia

Higadura

Higadura

Olatuak

S6

MENDATAKO UR-JAUZI TXIKIAREN BILAKAERA

MENDATAKO UR-JAUZIAREN EBOLUZIOA

Lur-jausia

Lur-jausia

Ha
si

er
ak

o 
er

re
ka

st
oaIts

as
lab

arr
ak

Hasierako 
ur-jauzia
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S7.1. GEOMORFOLOGIAREN KATEDRALA 

S7

S7

SAKONETA: BIOTOPOKO ALTXOR EZKUTATUA S7.1. Geomorfologiaren katedrala

SAKONETA: BIOTOPOKO ALTXOR EZKUTATUA S7.1. Geomorfologiaren katedrala

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta hondartza. Hondartzaren elementu geomorfologikoak. Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea (50 or.). 
Itsaspeko plataformak (56 or.). 
Itsasertzeko hondartzak (58 or.).

S4, S8.

Sakoneta hondartza biotopo guztiko leku 
erakargarrienetako bat da. Tamaina han-
diko hondartza hau bi lurmuturrek ba-
besturik dago, horiek ilargierdiaren forma 
ematen diote, sarturik dauden hondartzen 
ezaugarria izaten dena. Uhinek zuzen jot-
zen dute itsaslabarraren oina, hori zulatu 
eta harri bloke handiak jautsarazten di-
tuela. Bloke horiek pixkanaka-pixkanaka 
harri koskor bilakatzen dira, pilatu egiten 
dira eta berriro oinean jotzen dute labarra, 
itsasoaren higadura ahalmena areagotzen 
dutela. Itsaslabarren atzerakada hemen 
inon baino ageriagoa da, horien oinetan 
biotopoko marearteko zabalgune ikusga-
rriena hedatzen baita. 

Sakoneta hondartza, halaber, toki bikaina 
dugu Itziar Formazioa ikusteko, tarteka-
turiko kareharri, marga eta turbidita finez 
osatua dena.

Sakonetako hondartzan, harearen metake-
ta irregularra da eta zenbait elementuk bal-
dintzatzen dute: uhinen norabide nagusia, 
itsaslasterrak eta hondartzaren beraren 
morfologia. Mendebaldeko alderdia uha-
rriz osaturik dago; ekialderantz joan ahala, 
horiek gero eta txikiagoak dira, harik eta, 
ekialdeko alderdian jadanik, hondar me-
taketa garrantzitsu batera igaro arte. Uhi-
nek eta itsaslasterrek norabide nagusiari 
jarraiki garraiatzen dute harea, hego-ekial-
derantz. Alde harritsuan, uhinen talkaren 
energia handiagoa da eta tirainak hondar 
aleak eraman eta ekialderantz lekualdatzen 
ditu. Han Aizkaizto lurmuturrarekin topo 
egiten dute; horrek hesiarena egiten du eta 
harea bertan harrapaturik gelditzen da.

Aizkaizto

Sakoneta hondartza handiaren mugak: Mendata lurmuturra (S7) ekialdean (A) Aizkaizto lurmuturra (B) mende-
baldean. Marea bizietan, itsaslabarraren oinean hedatzen den zabalgunea ikusgarria da eta kostaldeko lerroaren 
atzerakada garbia erakusten du. Estratuen paralelotasuna eta haien ezaugarri desberdinek paisaia geologiko bakana 
sortzen dute, ezin pentsatuzko forma geometrikoak dituena. Harribilek marearteko zabalgunearen azala higatzen 
dute uhinek arrastaka garraiatzen dituztenean. Mendebalderantz, zabalgunea Aizkazto aldean baino askoz leunduago 
dago, lurmutur horren inguruan are ibiltzea ere zaila delarik (C). Hori, ekialderantz gero eta turbidita lodiago eta 
gogorragoak agertzearen ondorioa da, higadurari hobeki eusten diote eta zabalgunean kanal guztiz ikusgarri batzuk 
sortzen dituzte.      

Sakoneta hondartza itsaslabarretik ikusia.

Mendatako 
punta
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S7.2.SAKONETAKO ITSAS ERRESERBA S8. SAKONETAURREA, IRISTEN DEN IBAIA           

S7

S8

SAKONETA: BIOTOPOKO ALTXOR EZKUTATUA S7.2. Sakonetako itsas erreserba

SAKONETAURREA, IRISTEN DEN IBAIA

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Itsasoa. Errekastoaren itsasoratzea.

Sakonetako itsas erreserbaren mugak eta funtsa. Itsas mailan itsasoratzearen interpretazioa.

Marearteko zabalgunea (130 or.). 
Kontserbazio biologikoaren arauak (24 or.).       

Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea (50 or.). 
Banaketa litologikoa (72 or.).

E3. S6, S9, A3. E2.

Marearteko zabalgunea biotopoko eko-
sistema konplexuena eta aberatsena da. 
Bertan bizi diren espezie kopuru handiak 
mareen kondizio aldakorretetara egokitu 
behar izan du, egunean mareek bi aldiz 
estali eta agerian uzten baitutte. Bioto-
poko zabalgunearen hedadura handiak 
eta sarbide zailak ahalbidetu egin dute 
biodibertsitatea hemen era bikainean 
gordetzea. Hori dela eta, altxor biologiko 
honen kontserbazioa biotopoaren helburu 
nagusietako bat da. Araudiak erreserba in-
tegraleko bi gune mugatu ditu: Sakoneta 
eta Elorriaga (E3). Erreserba guneetan de-
bekaturik dago ezer ateratzea, gune horiek 
funtsezko bi funtzio betetzen baitituzte: 
giza eraginik gabeko biotaren eboluzioa 
analizatzea ahalbidetzen dute eta gaine-
rako biotopoarentzat babesleku eta hazi 
hedakor gisa jokatzen dute.

Leku honetan itsasora isurtzen den errekak 
Sakoneta eta Errotaberri errekastoetako 
ura biltzen du, eta itsas mailan isurtzen 
den biotopoko erreka bakarra da. Ibibilbi-
de honen beraren S6 eta S9 puntuetan 
azaltzen den bezala, biotopoan itsaslaba-
rren higadura, oro har, erreka txikiek be-
ren ubidearen gainean gauzatzen dutena 
baino eraginkorragoa eta bizkorragoa da. 
Era horretara eratzen dira haran esekiak 
eta ur-jauziak. 

Argudio horren funtsezko aldagaietako bat 
zera da: biotopoko haran gehienak oso 
motzak dira eta gune babestuko mazela 
atlantikoen urak bakarrik biltzen dituzte, 
horrek higadura ahalmen guztiz mugatua 
ematen diela. Leku honetan gure arreta 
biltzen duen errekari dagokionez, aldagai 
hori asko aldatu da zeren Errotaberri erre-
kastoa Andutz mendigune karstikotik bai-
tator, biotopoko ekialdetik beraz. Horrek 
ur ekarpen etengabea eta gainerako erre-
kastoena baino askoz handiagoa inplikat-
zen du; ondorioz, errekastoaren higadura 
ahalmena askoz handiagoa da eta bide 
ematen dio haran honi bere profila itsas 
mailaraino higatzeko.

Fenomeno berezi honetaz gainera, S8 
puntua marearteko zabalgunera iriste-
ko sarbide zuzen bakarretako bat da. 
Mareabeheran plataformatik paseatzea 
gomendatzen da, haren berezitasun bio-
logiko eta morfologikoez gozatzearren. 
Garrantzitsua da eta gogoratu beharra 
dago erreserba eremu batean eta ekosis-
tema erabat konplexu eta sentikor batean 
gaudela. Gida honekin batera doazen itsas 
faunari buruzko taulak (134. or.) guztiz 
baliagarriak dira espezieak identifikatzeko.

Turbidita gogorren gune batean bermatu-
rik dagoen Aizkaizto murrua ere deigarria 
gertatzen da; harri horiek higadurari eutsi 
eta Sakoneta hondartza mugatzen duen 
lurmuturra eman dute.

Bestalde, leku honek Itziar Formazioaren 
amaiera eta Aginaga Formazioaren hasiera 
markatzen du, bigarrenak oinaldeko tarte 
honetan turbidita aski lodien etengabeko 
tartekatzeak ezaugarri dituela.

Itsas erreserba integralak biotopo osoko labardun 
aldeari eransten zaizkio babes handieneko eremu gisa. 
Ortoargazkian, Sakoneta hondartzaren erdilargi forma 
ikusten da.

A) ) Errotaberriko errekastoa zuzenean marearteko za-
balgunera isurtzen da; bertan, uraldi batean errekastoak 
garraiaturiko harriak koskorrak ikus daitezke.

B) Sakoneta hondartzaren ikuspegi ikusgarria Aizkaizto 
lurmuturretik. Hemendik, S4-S8 puntuen artean ze-
harkatzen den Itziar Formazioaren ikuspegi bikaina dugu.

C) Sakonetaurrea hondartzaren ekialdeko alderdian 
Aginaga Formazioko turbiditak guztiz ugariak eta aski 
lodiak dira. (Argazkia: Gorka Zabaleta). 

E7

Itsas erreserba 
integrala

10m

10m

Aizkaizto

Harribiribilak
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Artea, berezko mediterranear basoa 
hobekien definitzen duen zuhaitza. Hori 
dela eta, Gipuzkoako paisaia ozeanikoan 
han-hemen barreiaturik agertzen diren 
orban txiki ugariek interes biogeografiko 
handia dute. Aurreko garaietan, medite-
rranear klimaren antzekoa genuela, gure 
eskualde guztian zehar hedaturik zeuden 
artadiak. Erlikia moduko orbanek irauten 
dute lurzoru guztiz meheetan, batez ere 
kare lurretan, malda handiko hegi eguzkit-
suetan, isurketa gutxi eta lurreko drenaia 
ona dutenetan.

Lurzoru horiek ez dute interes agrologiko-
rik eta horregatik artadiek ez dute hariztiek 
bezainbesteko ustiatzerik jasan Era be-
rean, nekazaritza jarduera bertan behera 
utzi ahala, lurralde osoan nabaritzen den 
joera berau, erraztu egiten zaio artadiari 
bere egunean kendu zizkioten eremuak 
berriro kolonizatzea. 

Bidexkan bertan txilardi-otadiaren erakus-
garri egokia begiets dezakegu, habitat 
serial hori fase degradatuei edo aurre-
rapenean ari direnei dagokie, eta artadia 
birsortzearekin loturik daude. Zuhaiztiaren 
inguruetan dagoeneko artadiaren ertz gisa 
jokatzen duen landaredi aberatsa aurki de-
zakegu. Horien artean, nabarmentzekoak 
dira: gartxu hostoestua (Phyllirea angusti-
folia), txorbeltza (Rahmnus alaternus), en-
dalarra (Smilax aspera), ereinotza (Laurus 
nobilis), elorri beltza (Prunus spinosa), 

otxar basatia (Rubia peregrina), erratza 
(Ruscus aculeatus), etab. Espezie lagun 
horiek, gehienbat, mediterranear flora ja-
rraigoari dagozkio eta, gure eskualdean, 
mota honetako baso masak dira horien 
babes bakarra.

S9. PORTUTXIKIKO BEGIRATOKIA         

S10. ERROTABERRIKO ARTADIA                   

S9

S10

PORTUTXIKIKO BEGIRATOKIA

ERROTABERRIKO ARTADIA        

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Senaia handia, itsaslabarrak, jausteak eta marearteko 
zabalgunea.

Artadia

Itsasertzeko geomorfologia.

Biotopoko baso habitaten banaketa

Itsaslabarrak eta marearteko zabalgunea (50 or.). 
Itsaspeko plataformak  (56 or.). 
Banaketa litologikoa  (72 or.).

2.5.3 Landa atlantikoa (140 or.)

E3.

S4, S11, S12, S13, S14 

1) Flyscheko geruzak jarrera horizontalean eratu ziren itsaspean sedimentuen 
dekantazioaz. Gero, Pirinioen talkak tolestu eta altxatu zituen, agerian uzten 
zuelarik historia geologikoaren 50 milioi urtetik gorako liburu bat. Itsaspean 
eratzeko unean sedimentuen metaketak 4.000 metroko lodiera gainditu zuen.

2) Lehen planoan dugun jauste berria labarrean zintzilik geratu da eta, hor-
taz, horren erorketa ez du zerikusirik ezponda oinaren zulaketarekin. Horrek 
frogatzen du higadura ez dela itsasoaren eraginez bakarrik gauzatzen, baizik 
eta haizea, esprai gatzduna eta euria bezalako agente atmosferikoek ere eragin 
handiz jardun dezaketela itsaslabarraren gainean.

3) Askaturiko materialak marearteko zabalgunera erori ondoren birlandu egi-
ten dira, eta ondoriozko harribilak pilatzen dira itsaslabarraren oinean, uhi-
nen higadura eta urradura ahalmena areagotzen delarik. Itsaslabarrek atzera 
egiten dute eta beren oinetan Kantauriko marearteko zabalgune handienetako 
bat uzten dute.

4) Biotopoko haran gehienak I-H norabidean orientaturik daude eta 1 Km 
baino ibilbide laburragoa dute, eta emari eskasa hortaz. Ondorioz, haran 
horiek itsaslabarrean zintzilik gertatzen dira, itsaslabarraren higadura eta 
atzerakadaren abiadura handiagoa delako ubideak haranaren gainean duen 
higadura ahalmena baino. 

Artadia

Otaadi-txilardia

Errotaberriko artadia biotopoan hobekien kontserba-
turiko eta zabalenetako bat da. Lehen planoan artadia 
birsortzearekin loturiko txilardi-otadia ikus daiteke.



220
221

S11./S12. BASO MISTO ATLANTIKOA                    S13. HALTZADIAK 1                             

S11 
S12

S13

BASO MISTO ATLANTIKOA       

HALTZADIAK 1       

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Baso mistoa. Haltzadiak.

Biotopoko baso habitaten banaketa. Biotopoko baso habitaten banaketa.

Landa atlantikoa  (140 or.). Landa atlantikoa  (140 or.).

S4, S10, S13, S14 S4, S10, S13, S14. 

S10

S11

S12

S13

S14

Ibar hondoko basoak, ibaien urez betetzen 
ziren ibarretakoak bota zituzten laborantza 
lurrak ateratzeko, ibarrak hiri eta industria 
erabilpenetarako baliatu aurretik. Baso 
misto eutrofoa, haritza adibide nagusi 
duena, eraldaketa honetan eremu gehien 
galdu duen baso formazioa da. Ibilbide 
tarte honetan ohartzen gara harizti atal 
soil batzuek bakarrik iraun dutela.

Larreen inguruko alderdietan hautematen 
da espezie ugaritasuna, hala zuhaitzena, 
haritza (Quercus robur) edo lizarra (Fraxi-
nus excelsior) bezalakoak, nola zuhaixka 
itxurakoak, horien artean hurritza, zuhan-
dorra (Sorbus sanguinea), elorri zuria 
(Crataegus monogyna) edo txorbeltza 
(Rahmnus alaternus) begiztatzen ditugula.

Habitat mota hauetako zuhaitz eta zuhaixka 
espezie ugariek moldatzen duten baso 
mota eta egiturak fauna komunitate kon-
plexuak ezartzeko bide ematen du.

Zeharkatzen ari garen belardia, Gipuzkoako 
larre guztiak bezalaxe, jatorrian zuahiztiak 
estalia egon zen: haltzak errekaren ingu-
ruan eta harizti mistoa gainerako eremuan. 
Aziendaren presioa apaldu ahala, berezko 
landarediak espazioa berriro kolonizatzeko 
joera agertzen du, mendi hegal hezeagoe-
tatik hasita. Haltzadi hurbilaren hazi txikiak 
barreiatzen dira ingurunean eta, aziendak 
kimuak jateari ekiten badio ere, apurka-
apurka larre aldera hedatzen ari da eta, 
errekaz bestaldean, are artadiaren estaira 
iritsi da. Zenbait alderditan, haltzadiaren 
bultzada hainbesterainokoa izan da non 
abeltzainak dagoeneko lursail hori utzi 
eta alanbre hesia atzeratu duen.

Lur hezeen alderako joera horretaz gaine-
ra, haltzak, hasierako haziera indartsua eta 
fruitu emate ugaria kontuan izanik, era be-
rean, izaera kolonizatzaile nabarmena du, 
hainbesteraino non basoa lehengoratzeko 
hasierako faseetan beretzen dituen lurzo-
ruak, klimaren aldetik, hariztiari bailegoz-
kioke. Hala eta guztiz, haritza, hazteko era eta 
ezkurrak barreiatzeko gaitasun txikiagoa di-
rela eta, astiroago suspertuko da eta bere le-
kua erreklamatuko dio haltzadi hasi berriari. 

Haltzadiak. Artadia. Txilardi-otadia.

Baso mistoa / hariztia. Pinudia. Larrea.

Haltzadiek zeharkako ardatz bati jarraitzen dio-
te ibaien ubidean zehar eta saiheska hedatzen 
dira faktore batzuen arabera, hala nola malda, 
lurzoruaren erabilgarritasuna edo, kasu honetan 
bezala, azienda egotea. Ibaiaren ezkerreko ert-
zean, haltzadia era naturalean hedatu da mendi 
mazelan gora; eskuineko ertzean, aldiz, horren 

hedapena bat-batean mozturik gelditu da azien-
dak kimuak jaten baititu. Normalean, haltzadia-
ren ondoren, haritz baso mistoa hedatu ohi da 
eta, gero, malda handiagoetan eta klima egoera 
mesedegarriagoan, artadiak agertzen dira. 
Eremua aziendarentzat edo segatzeko erabilt-
zen denean, larre bihurtzen da, baina jarduera 

horiek bertan behera utzitakoan, txilardia, bere 
lekua berreskuratzen hasten da eta hori baso 
berri bat sendotu aurreko fasea da.

Haltzadiak

Baso mistoa

Baso mistoa

Artadia

Pinudia
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S14.HALTZADIAK 2          

S14

S14

HALTZADIAK 2

HALTZADIAK 2

Sakoneta ibilbidea

Sakoneta ibilbidea

Haltzadiak. Biotopoko baso habitaten banaketa. Landa atlantikoa  (140 or.). S4, S10, S11, S12, S13. 

Gutxitan aurkituko dugu, kasu honetan 
bezala, paisaiaren elementu bati hain lotua 
den zuhaizti motarik. Ia segurutzat eman 
daiteke isuri atlantikoko ibai guztiek, ho-
rien artean Gipuzkoako urbide orok, haltz 
zerrenda bat daramatela berekin, bazterren 
paraleloan emana. Zuhaizti hori ez den le-
kuan, segurtasun osoz esan dezakegu ibai 
ertzak eraldatu egin dituztela, laborantza 
lurrak edo larreak ateratzeko, edo etekin 
komertzial handiagoko espezieek ordezka-
tu dituztela, hala nola pinuak edo alboak.  

Haltza (Alnus glutinosa) tamaina erdiko 
betulazeoa Kontinente Zaharreko ibai ertz 
eta urez bete daitezkeen lurzoru guztietan 
hedaturik dago bere galeria formazio ti-
pikoan. Nabarmentzekoak dira habitateko 
gainerako espezieei egiten dien ekarpena 
eta haren eskakizun urriak. 

Finkatzeko aski du lur azaletik ur geruza 
bat oso hurbil izatea, hainbesteraino non 
beste espezie batzuk halako egoeran hilko 
liratekeen, ur gehiegiz sustraiak itorik. Be-
hin garatuz gero, egonkortasuna ematen 
die ibai ezpondei, uholdeetatik babesten 
baititu, kalitateko aterpeak sortzen ditu 
ibai faunarentzat sustrai sistema listu eta 
urpekoari esker, itzala dakarkio ubideari, 
elikadura dakarkio arrain faunari ada-
buruan mantentzen duen entomofauna 
ugariari esker eta lurren kalitatea hobetzen 
du bere orbelaren kalitate bikaina dela eta. 
Eta hori nitrogeno atmosferikoa finkatzeko 
duen gaitasunari zor zaio, trebetasun hori 
batere komuna ez delarik fabazeoak ez di-
ren espezieetan; horrek, bestalde, lurzoru 
mota guztiak kolonizatzea bideratzen dio, 
urtsuak izanez gero.

Errotaberriko ibar txikia gorabehera gutxiko 
ubide bat da, uholde ordoki garrantzitsurik 
gabea, baina bertan haran atlantikoen baso 
habitat desberdinen banaketa arauak finkat-
zen dituzten gakoak interpreta ditzakegu.

A) Haltza ar eta eme aleak.  
B) Haltzadia Errotaberriko errekan zehar. Larrean 
kolonizazioko ale batzuk ikus daitezke.
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L6L5

L3L3

Lapari ibilbidea

Ibilbide labur eta erraz hau Debako itsas 
pasealekutik abiatzen da, hondartzen on-
dotik, eta biotopoko harri zaharrenetara 
garamatza: flysch beltza. Formazio honek 
Zumaiakoa baino gutxiago ezaguna bada 
ere, puntu guztiz deigarri batzuk ditu, hala 
nola Aitzandiko tolestura handiak edo De-
bako noduluak eta septareak. 

 Bideak, era berean Behe Kretazeoko koral 
paisaian sartzen gaitu eta ohiz kanpoko 
hedadura dakarkio biotopoaren erregstro 
geologikoari.

L0

PROFILA Desnibela: +8 / -8     

LAPARI:  
FLYSCH BELTZA  1,910 km / 30 minutu

L1

L5
L2

L4

L3
L6

TEMATIKA

Asfaltu edo 
antzerakoak

+ 1,8 m

LURZORUAK

Lur trinko edo 
hartxintxarrak

Kaltzada edo 
bidezidorrak

Lurrazal  
mailakatua

Higadura handiko 
lurrazabalak

ZABALERA

1,8 - 1,5 m

1,5 - 1,2 m

1,2 - 0,9 m

- 0,9 m
HondartzaZu hemen 

zaude
Interpretazio 
panela Aparkalekua Baseliza Jatetxea Sarbide

14 INTERPRETAZIO 
PUNTUL6

Al
tu

er
a 

(m
)

Luzera (km) Lurzoruak
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40
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0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
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L1. PASEO BAT BEHE KRETAZEOAN ZEHAR 

L1

L1

PASEO BAT BEHE KRETAZEOAN ZEHAR      

PASEO BAT BEHE KRETAZEOAN ZEHAR     

Lapari ibilbidea

Lapari ibilbidea

Lapari ibilbideak Debako itsas pasealekua 
zeharkatu eta Behe Kretazeoko paisaian sart-
zen gaitu. Biotopoko alderdirik mendebalde-
koena harri zaharrenek osatua da: Albiarreko 
flysch beltza (105 Ma). Kolore iluneko for-
mazio honek garaiko ingurune tektoniko aski 
nahasia adierazten du. Kantauri itsasoak bere 
lehen urteak betetzen zituen.  

Behe Kretazeoan, Iberiar Penintsula, gaurko 
Bretainiatik gertu kokaturik zegoena, birat-
zen hasi zen erloju orratzen kontrako no-
ranzkoan eta era horretara, Bizkaiko golkoa 
irekitzea ekarri zuen. Zabaltze mugimendu 
horrek moldatu zuen ingurune hartan, indar 
tektoniko hedakorrak pixkanaka-pixkanaka 
ildo sakonez hornituriko itsas hondoa sort-
zen joan ziren, ildo horiek plataforma garai 
batzuek bereizten zituela.

Flysch beltza ildo sakon horietan sortu zen, 
batez ere kolore iluneko buztinek eta hare-
harrizko geruza turbiditikoek osatua; mate-
rial horiek eremu kontinentalen higaduratik 
zetozen, ezpondan behera erortzen ziren 
kanaletatik, eta itsas hondoan haizemaile 
turbiditiko handiak sortzen zituzten. L3 eta 
L4 puntuek Deba Formazioko flysch beltza-
ren adibide onak erakusten dituzte.

Plataforma garaietan koralezko uharriak eratu 
ziren; horiek, geroago, kareharri oso gogo-
rrak eta mendiak eman zituzten, hala nola L2 
puntutik ikusten den Arno mendia. Koralezko 
uharriak osatzen zituzten organismoen fosilak 
L5 puntuan ikus daitezke, itsas pasealekua 
moldatzen dituzten bloke handietan. L6 
puntuak, bere aldetik, Aitzandiko tolesturak 
erakusten dizkigu, biotopoko ikusgarrienak.

Debako hondartza. Arroko Behe Kretazeorako sarrera. Flyscharen sorrera (64 or.). 
Arrokak (68 or.). 
Banaketa litologikoa (72 or.).

L2, L3, L4, L5, E1.

Behe Kretazeoko ingurune hedakorra, zeinean faila normalak sortu ziren eta horiek bloke hondoratuak, bloke altxatuak 
eta arroaren hondoratze progresiboa eragin zituzten. Ildo sakonetan eta ezponda ezegonkorretan sortu zen Deba For-
mazioko flysch beltza, buztinek eta turbiditek osatuak eta itsaspeko haizemaile handitan jalkiak.

Gunearen berreraiketa 
paleografikoa Albiarrean (110 
Ma). (Garcia Mondejar, 1990, 
egokitua).

Azaleraturiko mendigune paleozoikoa.

Kostaldeko ordokia urez erdi estalia.

Altxaturiko blokeak koralezko 
uharriekin. 
Itsaspean sakonera handiko ildo 
hauetan eratzen da flysch beltza. 

Ezponda guneak.

Turbiditak eratzen dituzten 
sedimentu korronteen (uhertasun 
korronteen) norabidea.  

Gauko kostaldea.

BEHE KRETAZEOKO INGURUNE HEDAKORRA EUSKAL ARROAN 

Itsaspeko 
abanikoa

Turbiditak

Arrezifeak

Itsaspeko 
arroila



228
229

L2. ARNO MENDIKO KORALEZKO UHARRIA       

L2

L2

ARNO MENDIKO KORALEZKO UHARRIA 

ARNO MENDIKO KORALEZKO UHARRIA 

Lapari ibilbidea

Lapari ibilbidea

Atzealdean dauden mendiak Arno kareha-
rrizko mendigunekoak dira eta 600 metro-
tik gorako gailurrak dituzte. Kareharri oso 
gogorrek eratu zituzten mendi horiek, eta 
plataforma garaietan garaturiko koralezko 
uharriez osatu ziren, flysch beltza ildorik 
sakonenetan eratzen ari zela. Formazio hori, 
Urgondarreko Formazioa izenez ezaguna, 
nabarmendu egiten da fosiletan aberatsa 
eta oso gogorra delako, eta halako munta 
bat duten euskal mendi gehienak eman 
ditu: Ernio, Izarraitz, Udalaitz, Aizkorri, Ara-
lar, Anboto, Gorbea…

Begiratoki honek biotopoko itsas azpiko 
arroak Behe Kretazeoan nolako tamaina zuen 
imajinatzeko bide ematen digu, ildo sakon 
bat izan zenaren hondotik plataforma garaie-
tan sorturiko harriak ikusten baititugu.

Arno mendia. Behe Kretazeoko koralezko uharriak. L5, E1. 

Flysch beltza

1

4
5

3

2

Flysch beltza

Flysch beltza

Kareharri arrezifalak

Arno

L3
L4

L2
L1

Flysch beltza

BEHE KRETAZEOAREN BERRERAIKETA  
EUSKAL ARROAN 

FLYSCH BELTZAREN KOKAERA LAPARI HONDARTZAN ETA UHARRIZKO  
KAREHARRIAK ATZEALDEKO ARNO MENDIAN.

1) Koralezko uharriak: uharrizko kareharriak. 
2) Ezponda-arro hondoa: flysch beltza. 
3) Sakonera txikiko plataforma: kareharriak eta margak. 
4) Ibai ahoak eta deltak: hareak eta buztinak. 
5) Itsasertz hareatsua eta aintzirakoa: hareak eta buztinak.
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L3. FLYSCH BELTZAREN BEREZITASUNAK     

L3

L2

FLYSCH BELTZAREN BEREZITASUNAK   

FLYSCH BELTZAREN BEREZITASUNAK     

Lapari ibilbidea

Lapari ibilbidea

Debako flysch beltza erraz bereizten da 
biotopoko gainerako flyschetik duen kolore 
ilunagatik. Formazio hau ia beltz koloreko 
lutitek eta margek osaturik daude, etenga-
be tartekaturiko turbidita horixkekin, zeinak 
ezpondan ebakiriko arroila handietatik erori 
ziren eta grabitazio fluxuek sortu zituzten. 
Ezpondatik itsaspeko ordokiraino hedatu-
riko sedimentuen haizemaile handi batean 
eratu zen flysch beltza. 

Ezponda gunean, malda den lekuan, sedi-
mentazioa energia handiko ingurune batean 
gertatzen da eta kaotikoagoa da. Gainera, 
maiz slump izeneko hegaleko jauste asko 
gertatzen dira (L4). Aitzitik, haizemailearen 
alderik urrunenean, itsas azpiko ordokian, 
uhertasun korronteen sedimentazioa la-
saiagoa da eta hareharrizko geruza guztiz 

ordenatuak eta alboko hedadura handikoak 
sortzen dira, hala nola leku honetan ikus 
ditzakegunak.

Kolore iluneko itsaslabarrak tartekaturiko turbiditekin. Flysch beltza. Flysch eraketa (64 or.). 
Arrokak (68 or.).

L4.

FLYSCH BELTZAREN ERAKETA ESKEMA 

FLYSCH BELTZAREN NODULUAK 

A) Turbiditen jauste eta itsaspeko haizemaile handiaren 
eraketaren eskema. Ingurune honetan sedimentazioa, 
batez ere, ezpondaren hurbiltasunaren araberakoa da. 
B) Deba Formazioa, lutita beltzekin eta turbidita ongi 
definituekin, ordoki abisalean jalkiak. 

A) Higadurak askaturiko nodulu baten negatiboa. 
B) Siderita (FeCO3) nodulua.       
C) Kaltzitaz beteriko hausturak dituen septarea.  
Noduluak biltzea debekatua dago eta biotopoko 
araudiak gogor zigortzen du.

Turbiditak

Kontinentea

Arrapala

Ezponda

Arroa
Hareharria

Lutita 
beltzak

Durante la fase de consolidación y transfor-
mación del sedimento en roca, las arcillas 
negras experimentaron concentraciones 
locales que generaron nódulos o concre-
ciones. Los nódulos tienen forma ovalada 
y crecen dentro del sedimento con una 
densidad muy elevada. La mayoría de es-
tos nódulos son de calcita, sílice o siderita, 

mineral de hierro muy habitual en fondos 
marinos con escaso contenido de oxígeno. 
En la Formación Deba algunos de estos 
nódulos se han fracturado en su interior y 
han sido posteriormente rellenados con pe-
queños cristales de calcita, cuarzo o barita, 
dando lugar a las conocidas septareas de 
Deba. Cuando estos nódulos se despegan 

de la roca por la erosión del mar, dejan en 
la pared el negativo de su morfología, como 
un pequeño nido tallado en la roca.  

En este punto es importante recordar que este 
tramo del biotopo ha sido declarado tramo de 
especial interés geológico, y que por lo tanto 
la recogida de cualquier muestra está absolu-
tamente prohibida, si no se realiza para fines 
científicos o se tiene el permiso correspon-
diente del órgano gestor del biotopo.  
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L4. KAOSA FLYSCH BELTZEAN      

L5. KORALEZKO UHARRIAK DEBA IBAIAREN HARRI LUBETAN    

L4

L5

KAOSA FLYSCH BELTZEAN   

KORALEZKO UHARRIAK DEBA IBAIAREN HARRI LUBETAN  

Lapari ibilbidea

Lapari ibilbidea

Puntu honetako harriek itxura nahasia ageri 
dute, halako eran non hareharrizko estra-
tuak ere garbi jarraitu ezin daitezkeen. Des-
ordena hau sedimentazioarekin batera ger-
taturiko lerratze mota bati zor zaio, slump 
izenez ezagutzen dena. Ezponda guneetan 
edo hurbilen daudenetan, oraindik malda 
pixka bat dutenetan, ohikoa da sedimentu 
berriek egonkortasuna galtzea eta ezpondan 
behera erortzea, kontuan hartzeko moduko 
nahaspila eragiten dutela. Behin lerratze 
hori egonkortuz gero, sedimentu berria-
goen dekantazioak erabat estaltzen du.

Deba iabaiaren harri lubetako pasealekua-
ren alboak eratzen dituzten bloke handiak 
uharrizko kareharri gogorren adibide bikai-
na dira, horiek azalekoagoko plataformetan 
eratu ziren ildo sakonenetan flysch beltza 
jalkitzen ari zen garai berean. Bloke hauen 
plano moztu eta leunduei erreparatuz 
gero, Behe Kretazeoko koralezko uha-
rriak osatu zituzten organismo batzuen 
fosil txiki ugari ikusiko dugu.

Rudistak bi oskol asimetriko zituzten moluskuak ziren. Batek, itsura 
konikoa zuen eta itsas hondora itsatsita zegoen, eta besteak, tapa mo-
duan funzionatzen zuen. Bibalbio hauek oso ugariak izan ziren kreta-
zeoko sakonera gutxiko gure arroko itsasoan. Horregatik gure mendiak 
eratzen dituzten kareharrietan ikusten errezak dira.

Chondrodontak tamaina handiko bibal-
boak ziren. Kretazeoko itsaso hondoetan 
bizi ziren koralezko arrezifeak ematen zuten 
babesean.

Guztiz nahasirik ageri diren kolore iluneko itsaslabarrak.

Fosilak harri lubetako blokeetan.

Ezpondako slumps direlakoak flyschean.

Behe Kretazeoko koralezko uharriak.

Flyscharen eraketa (64 or.). 
Arrokak (68 or.).

L3.

L2, E1.

A) Sedimentuen metaketa ezponda gunean edo 
maldadun gune hurbil batean.   
B) Sedimentuen desestabilizazioa eta ezpondan behera 
lerratzea. Sedimentuak erabat nahasi eta tolestura 
desordenatu asko gertatzen dira. 
C) Lerraturiko sedimentuak erabat estalirik gelditzen 
dira turbidita berriak erori eta sedimentu berriagoen 
dekantazioaren ondorioz.  
D) Azaleratzearen itsura nahasia.  
E) Slump motako lerratze baten tolestura desordenatu 
tipikoa hondartzara sartzeko eskaileretan kokatua. 

SLUMP MOTAKO LERRATZE BATEN ERAKETA 

ChondrodontakRudistak Rudisten kolonia

Sedimentazioa SedimentazioaIrristatzea
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Aitzandi muturrak biotopo osoan aurki dai-
tezkeen tolestura ikusgarrienak ditu. Flys-
cheko geruzak Iberiar Penintsularen eta Eu-
ropako plakaren artean konprimatu zirenean 
konpresiozko esfortzu tektoniko handiak 
jasan zituzten, eta harriak plastilina balira be-
zala deformatu ziren. Alpetar Orogenia derit-
zan deformazio fase hori duela 50 Ma inguru 
hasi eta duela 20 Ma inguru bukatu zen eta 
Pirinioak mendilerroaren eta euskal mendien 
azaleratzearen eragilea izan zen.

Biotopoko flyscheko harrietan deformazio 
hori gune guztiz mugatuetan kontzentratzen 
dira eta normalean faila eta haustura gisa 
agertzen da. Aitzandi muturreko tolesturek 
ohikoa ez den egitura bat dute eta deigarriak 
gertatzen dira ondoko ezaugarriengatik: ta-
maina handia, geometria estua eta kokaera 
etzana (tolestura errekunbentea).

Hiru ezaugarri horiek adierazten dute to-
lesturak gertuko faila batekin erlazionaturik 
egon daitezkeela, eta Zumaiako (A2) San 
Telmoko tolesturaren antzeko kasua sortu 
dutela baina eskala handiagoan.

L6. AITZANDI MUTURREKO TOLESTURAK       

L6

L6

AITZANDI MUTURREKO TOLESTURAK    

AITZANDI MUTURREKO TOLESTURAK

Lapari ibilbidea

Lapari ibilbidea

Etzandako tolestura handiak Aitzandin. Tolesturen egiturak. Egiturak (92 or.). A2, A9, A11.

Aitzandiko tolestura errekunbentea.

A) Geruzen hasierako kokaera horizontala.  
B) Aurreko tolestura duen alderantzizko faila. 
C) Azken baskulatzea gaurko eran kokatu arte.

AITZANDIKO TOLESTURA ERREKUNBENTEAREN (ETZANA) INTERPRETAZIOA 

Aitzandi
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A3

E3

S2
S4

A3

A2
A1

E1 E2

E3

E4

S1

S2S3
S4

S5

S6

S7

S8

S9

A3

Talaia ibilbidea

Talaia ibilbideak Gipuzkoako kostalde 
osoa hartzen du, Hondarribitik Saturra-
raneraino, eta biotopoari dagokion tartea, 
zalantzarik gabe, ibilbideko ikusgarrien 
eta interesgarrienetako bat da. Ibilaldi 
honek ibilbide sareko gunerik ikusgarrien 
eta interesgarrienetako batzuk lotzen ditu 
eta Zumaia eta Itxaspe arteko itsasertza 
zeharkatzen du ezin hobeki seinaleztaturik 

dagoen bidexka batetik. Talaiak ahalegin 
fisiko handia eskatzen du, baina ingurune 
babestu honen zientzia, paisaia eta natu-
ra balioak ezagutzeko modurik onena da. 
Leku bakoitzari buruzko azalpenak dago-
zkion ibilbide tematikoan aurkituko dituzu.

T0

PROFILA        INTERPRETAZIO  PUNTUAK Desnibela: +641 / -541     

TALAIA:  
BIOTOPOKO INTEGRALA  10,870 km / 3 ordu 55 minutu

HondartzaZu hemen 
zaude Aterpea Interpretazio 

panela Kanpaldia Koba Aparkalekua Langa Atseden 
gunea Baseliza Jatetxea Sarbide

E3

S2S4

A3A2A1

S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9

TEMATIKA

Al
tu

er
a 

(m
)

Luzera (km)

220

140

180

100

60

2 4 6 8 103 5 7 9

E1 E2 E3 E4
ELORRIAGA

SAKONETA

ALGORRI
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Biotopoa autoz

  Proposamen honek ibilbide sareko puntu 
iritsi-errazenak eta begiratoki interesga-
rrienak biltzen ditu, autoa uzten dugun 
tokitik oinez egin beharreko hamar minu-
tuko bidean gehienez. Errepidez tarte labur 
bat eginda, biotopoaren geologia eta pai-
saia balio garrantzitsuenen ikuspegi aski 
konplitua lortuko dugu. Leku bakoitzari 

buruzko azalpenak dagozkion ibilbide te-
matikoan aurkituko dituzu.

FC

FLYSCHA AUTOZ 
BIOTOPOA EZAGUTZEKO MODU ERRAZA 

Abeltzaintza estentsiboko eremu 
batean zaude. Zure txakurra 
kontrolatuta eduki, mesedez.

Ez piztu surik eta ez bota zigarrorik. 
Horrela suteak eta lurraren kalteak 
ekidingo dituzu.

Ez ezazu animalia, landare, 
edo fosilik bildu. Bere 
etxean daude.

Abeltzaintza estentsiboko eremu batean 
zaude. Bidean aurkitzen dituzun ate eta 
langak ondo itxi.

Bideetatik bakarrik ibili. Ezin dirta la-
rreak zeharkatu, ez eta belarra zapaldu 
martxotik urria bitartean.

Ez bota edo utzi 
zaborrik.

A3
A6 A7

A1

E2

E1E4

E3

S4
L2

L5

L6

L1

L4
L3

INTERPRETAZIO PUNTUAK

A3 A6 A7A1

S4 L2L1 L4L3 L5 L6

E1 E3E2 E4
ELORRIAGA

SAKONETA LAPARI

ALGORRI

A1 E4

S4L3

TEMATIKA

HondartzaZu hemen 
zaude Aterpea Interpretazio 

panela Kanpaldia Koba Aparkalekua Langa Atseden 
gunea Baseliza Jatetxea Sarbide
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