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GIL 118 barrikako tolesturak, 
txitxarropunta-kurtzio

airetiko ikuspegia (Google earth), marea behean dela; barrikako tolesturaren sekzio horizontala, 
batere ohikoa ez dena, ikusten da.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 18’ 0.52‘’ N
Long.: 2º 16’ 4,39’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 502.259,94 m
Y: 4.806.042,94 m

nola iri tsi

Sopelatik Plen tziara doan errepidea hartuta (BI-2122), Elexalde auzoa baino lehen, 
Zearretako biribilgunean (24. kilometroan dago), mendebalderanzko desbidera tze bat 
dago, aparkaleku zabal batera doana. Aparkalekuko behealdetik, hondar tzara eta laba-
rretara jaisteko eskaileretara doan bide bat atera tzen da.

Aipatu beharrekoa da labar horretara i tsasbeheran joan behar dela beti eta eskailerak igo 
behar direla mareak gora egin baino lehen.
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deskribapena

Labar horietan, azalera tzeen kalitatea ikusgarria da. San Valentin hai tzetik, iparraldean, 
Kur tziope puntaraino, hegoaldean, labar-sekzio jarraitu bat dago. Han, askotariko to-
leste- eta zamalka tze-egiturak ikusiko ditugu, eta ezkata tektonikoak, duplexak, etab., 
bai eta haiei elkartutako eskala  txikiagoko egiturak ere (diaklasak, faila-ildaskak, txanga 
hautsiak...). Bizkaiko sinklinorioko ipar-alpean kokatutako Cenomaniarreko eta Turonia-
rreko materialetan garatu ziren egitura horiek. Adin horretako materialak flysch hareadun 
bati eta flysch karedun bati dagozkio, eta badira, tarteka, ekarpen bolkaniko ba tzuk ere. 
Material horiek zenbait aldiz errepika tzen dira, bi zamalkadura handi baitaude, zeinek 
Cenomaniarreko materialak Turoniarreko flysch karedunaren gainean ezarri baitituzte.

Nabarmen tzekoa da, halaber, egitura horiek bi sekziotan ikus daitezkeela, eta hori ez da 
batere ohikoa. Labarraren sekzio bertikalean, egiturak eta materialak plano bertikal edo 
ebaki estruktural batean irudikatuta ikusten ditugu; abrasio-plataforman, berriz, i tsasbe-
heran, egitura horiek mapa geologiko batean ikusiko liratekeen moduan irudikatuta ikus 
di tzakegu.

Begi-bistan egitura asko daude deskripzio xehe bat merezi luketenak, baina hiru sekzio 
bakarrik aipatuko dira, egitura esangura tsuak dituztenak hala esanahi geologikoagatik 
nola ikusizko balioagatik.

Txi txarropuntan, ipar-bergen tziako toles angeluar ikusgarriak daude, eta iparraldeko mu-
turrean falka tektoniko bikoi tz bat ikusten da, gero xaflatua eta ipar-bergen tziako fase 
ter tziarioak tolestua, zeinak adierazten baitu toles-interferen tziek eragindako egiturak 
daudela. 

airetiko beste argazki bat (Google earth), marea behean dela: sekzio horizontaletik labarreko 
sekzio bertikalerako iragatea ikus daiteke, eta toles-interferen tziako egiturak ager tzen dira.
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Barrikako hondar tzako eskailerak jai tsi bezain pronto, NE-an ipar-bergen tziako anti-
klinal handi bat ikus daiteke, hego-alpean faila askoren eragina jasan duena. Zenbait 
egitura-motaren arteko interferen tziak ere ikus daitezke, bai eta lehen tolestura baino 
lehenagoko falka  txikiak ere. Oinplanoan, halaber, zenbait faila ikus daitezke osagai ho-
rizontalak dituztenak. Osagai horiek tolestura ter tziarioaren bi faseen izaera traspresibo 
destrogiroa adierazten dute.

Azkenik, Goikomendiazpi izeneko senadian, chevron motako toles angeluar ikusgarriak 
daude. Horregatik, leku horri, “toles angeluarren Kapera Sixtinoa” esaten diote geolo-
goek. Senadi berean baina pixka bat SW-rago, toles-interferen tziak sortutako irudi bat 
ikus daiteke (arrain-isa tsaren forman), erakusten diguna zer konplexua den deformazio 
ter tziario alpetarra sektore horretan.

Egituren azterketatik abiatuta, bi deformazio-fase inferi daitezke, alderan tzizko bergen-
tziakoak: lehena NE-ran tz, eta bigarrena SSW-ran tz.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 117, GIL 132, GIL 49, GIL 44, GIL 96, GIL 35, GIL 127, GIL 90.

•	Gaiari dagokionez: GIL 117, GIL 118, GIL 119, GIL 120, GIL 121, GIL 122, 
GIL 125, GIL 126, GIL 127.

Chevron motako toles angeluarren ohiz kanpoko azalera tzea 
Goikomendiazpiko senadian; hori dela eta, “toles angeluarren 
kapera sixtinoa” esaten diote geologoek lekuari.

Goikomendiazpiko senadiko toles angeluarren 
airetiko argazkia. J.C. iturrondobeitiak u tzitako 
argazkia. 
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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:
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iparralderanzko bergen tzia duen antiklinal bat, tamaina handikoa. txi txarropunta inguruko toles angeluarrak. 
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