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GIL 95 kiputzeko kuaternarioko 
aztarnategia

kipu tz-eko bisonte-garezurraren berregitea.

nola iri tsi 

Ez dugu kokapenaren berri emango, espoliazio arriskua duelako.

Ateratako material gehiena UPV-EHU/Aranzadiren GEO-Q laborategian dago, eta Eusko 
Jaurlari tzaren material arkeologiko eta paleontologikoen gordetegian (In txaurrondo).

Gilaren deskribapen laburra 

Kipu tzeko aztarnategia Arno mendiaren ekialdean dago. Barrunbe karstiko bat da, Behe 
Kretazeoko kareharri urgondarretan eratua. Leize-zulo honek 6 metro inguruko sakonera 
du, eta, azken glaziazio-maximoan, tranpa natural gisa jokatu zuen duela 20.000 eta 
15.000 urte bitarteko fauna kuaternarioaren tzat.

Sedimentuzko betegarri bat du, 4,5 metroko sakonera duena, eta hainbat geruzaren 
nahasketa, buztina, kareharria eta bertako hormetatik eroritako bloke-bre txak. Leizea 
2002an deskubritu zen, eta, hainbat indusketaldiren ondoren, Goi Pleistozenoko ugaz-
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tun-hezurren Kantaurikoko kon tzentraziorik handienetako bat atera tzea lortu da. Han-
dik 13.000 hezur baino gehiago atera dira, eta haien bidez baieztatu ahal izan da 48 
orein, 23 elur-orein eta 18 bisonte pasatu zirela handik. Hain zuzen, estepako bisonte 
heldu batek, 900 kilo ingurukoak, adibide fosil ikusgarriena u tzi digu: garezur ikaragarri 
bat, 90 cm-ko zabalerakoa, penin tsulan osorik kon tserbatu den bakarra.

Lurzorua alkalinoa da, jatorri karstikokoa, eta horrek lagundu du hezurrak ondo kon-
tserba tzen. Garai bereko aztarnategi gehienetan ez bezala, Kipu tzen ez dago giza jar-
dueraren aztarnarik bat ere. Beraz, leizean kon tserbatu den faunak ikaragarrizko balioa 
du garai hartan inguruko ekosisteman bizi ziren espezieen lagin adierazgarri gisa. 
 

beha tzeko punturik onena 

Eusko Jaurlari tzaren material arkeologiko eta paleontologikoen gordetegia. In-
txaurrondo.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 60, GIL 23, GIL 25, GIL 23, GIL 119, GIL 127.

•	Gaiari dagokionez: GIL 128.

kiputz iX aztarnategiko ebaketa estratigrafikoa. 
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Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala

estratigrafikoa

Paleontologikoa ●

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten  tziala mar  txan

Interes kulturala:

Oharrak:
Gaur egun, garezurra eusko Jaurlari tzaren material arkeologiko eta paleontologikoen 
gordetegian dago (in txaurrondo).
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