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GIL 91 astondoko duna fosilak

astondoko duna fosilaren irudia, non ikusten baita ezaugarri duen estratifikazio guru tzatua.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 25’ 11,71’’ N
Long.: 2º 56’ 45,87’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 504.365,31 m
Y: 4.807.449,40 m

nola iri tsi 

Gorliz udalerritik, autoz joan Urezaran  tza pasealekutik hondar tzaran tz, pasealekuaren 
bukaeraraino. Aparkaleku bat dago han.
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deskribapena 

Astondoko badiaren a tzealdean dagoen hondar tzan, duna-eremu handi bat sortu du 
haizeak; Gorliz udalerriran tz sar tzen da, eta Txa txarro errekaren ibarrean koka tzen 
da. Mul tzo harea tsu eoliko horren barruan, iparraldean dauden duna zementatuak 
nabarmen tzen dira; Astondoko mazela eta Gorlizko ospitalearen ingurua har tzen dituz-
te. Duna-eremu hori Butroe ibaiaren estuarioaren badian dago, eta bokaleari lotutako 
jatorrizko sedimentu-konplexuaren parte da.

Pilaketa detritiko horren oinarria Goi Kretazeoko kareharri tupa tsuzko flysch baten gai-
nean dago, eta 3 geruza identifikatu dira dunetan. Behereneko geruza lutita harea tsu 
oso trinkoz osatua dago; grisak eta kolore arrekoak dira lutitak, eta kostaldeko ingurune 
ireki eta mugatuetako foraminiferoen eta lurreko gastropodoen oskolak dituzte.
 
Lehen geruza horren gainean, harea biogeniko zementatuen geruza bat dago; kolorez, 
hori-laranjak dira hareak, eta estratifikazio guru tzatu handiak dituzte, angelu ez oso han-
dikoak. Harea horien osagaiak oso ondo sailkatutako tamaina ertain eta handiko bioklas-
toak dira (bibalbio-, gastropodo- eta foraminifero-zatiak, nagusiki); kuar tzo-edukia, be-
rriz,  txikia da. Menisko gisako zementu karbonatatu batez loturik daude elementu horiek 
guztiek, eta lotailu horrek gogortasun handiagoa ematen dio geruza horri; hala, nabar-
men ikusten da eremuan, 150 m luzeko aurrealde batean. Duna-harkai tz kon tsolidatu 
hori (eolianita), erradiokarbono bidezko datazioaren arabera, 6.020-5.710±50 BP urte 
bitartekoa da. Porositate handia du, eta, horri esker, akuifero bat sortu da, gainean duen 
i tsas ospitalea horni tzen duena.

astondoko duna fosilen ezaugarri den estratifikazio guru tzatuaren xehetasuna.
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Geruza gorena harea fin eta ertainez osaturik dago; nagusiki kuar tzoz osatuta daude 
hareak, eta gris-horixkak dira. Harea solte horiek duna igokari eta landarez estalien ere-
mu handi bat osa tzen dute. I tsas mailatik 40 m-ra ere iristen dira, mazelan gora doan 
substratuaren gainean kokatuta, Gorlizko hiriguneran tz. 

beha tzeko punturik onena 

In situ.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 90, GIL 117, GIL 132, GIL 49, GIL 44, GIL 127, GIL 118, GIL 35, 
GIL 93, GIL 26, GIL 91, GIL 125.

•	Gaiari dagokionez: GIL 89, GIL 90, GIL 91, GIL 92, GIL 93, GIL 94.

Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa ●

Hidrogeologikoa ●

tektoniko/estrukturala

estratigrafiko/sedimentologikoa ●

Paleontologikoa

Petrologikoa ●

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten  tziala mar  txan

Interes kulturala:

Oharrak:
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