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GIL 125 billao lurmuturreko 
multzoa

serie turbiditiko harea tsu-lutitikoa. Gorlizeko i tsasargira doan mendi-bidearen azpiko labarrean 
azalera tzen da. behean, arrizabalakaia senadian, harkoskoz eta —modu puntualean— hareaz 
osatutako hondar tza ikusten da, zeina kostaldeko dinamikaren eta mendi-hegalaren irristaduraren 
emai tza baita; halaber ikusten da abrasio-plataforma  txiki bat material turbidikoetan.

kokapena (i tsasargia)
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 26’ 1,86‘’ N
Long.: 2º 56’ 39,55’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 504.506,41 m
Y: 4.808.996,45 m

nola iri tsi

Plen tziako metro-geltokitik, abiatu Gorlizeran tz BI-3154 errepidetik. Errepideak Plen-
tziako i tsasadarraren gaineko zubi berria zeharka tzen du. Gorlizera iri tsita, hartu BI-3151 
errepidea Astondoran tz, eta u tzi bertan ibilgailua. Aparkalekutik, oinez, Billao i tsasargira 
doan errepidea hartu behar da, Bizkaiko Foru Aldundiaren haztegia zeharkatuta.
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deskribapena

Inguru honetan eta Gazteluga txen (GIL 88), adin bereko materialak azalera tzen dira. 
Material horiek adierazten dute Europako plakaren hegoaldeko er tzean, hau da, Eus-
ko-Kantauriar arroaren iparraldeko er tzean, jarduera tektoniko bizia izan zela.

Gaztelu puntak (Azkorriaga) Behe Albiarreko i tsas plataforma karbonatatu bat adierazten 
du, zeinak Behe- Erdi Albiarrean airepeko esposizioa izan bai tzuen failadura aktiboaren 
eta i tsasoaren mailaren jai tsiera erlatibo baten ondorioz. Haren sabaian, bada paleokarst 
bat, ongi garatua, ondorengo aldietan burdin mineralizazio (hidrotermal?, airepeko ube-
ratsua?) baten har tzaile izan zena eta gaur egun alterazio supergenikoko burdin oxido 
gisa (limonita, goethita) ager tzen dena; mineralizazio hori modu ez-industrialean ustiatu 
zen joan den mendean.

Kolapso-gertaera horren ondoren, kostako alubioi-konoko faziesak ezarri ziren (fan-del-
ta; Monte Grande formazioa). Bi motako faseak bereizten dira: fase flubioalubialak, zei-
netan pikor larriko material siliziklastikoak sar tzen baitira (konglomeratuak, hareharriak), 
eta fase i tsastarrak, zeinetan kareharri koraldun eta errudistadunak gara tzen baitira. 
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Ekarpen sedimentazio horien jatorria iparraldean dago, an tza. Sistema sedimentario ho-
rren serie bat biziki osatuta ageri da Azkorriaga eta Arrizabala arteko labarretan.

Behe Albiarreko sakonera  txikiko i tsas plataforma failaz mugatutako bloketan banatu 
zen Behe Albiarretik Erdi Albiarrerako tran tsizioan. Geroxeago, hondoratu egin zen pla-
taforma, eta, pixkanaka, i tsaso sakoneko sistema turbiditiko bat ezarriz joan zen ekial-
detik eta hegoaldetik, zeina, Erdi Albiarretik Goi Albiarrera bitartean, gainjarri egin bai-
tzi tzaion mendebalderan tz sortutako etenguneari. Hala, eremu horretan, etenguneak 
hiato handiagoa du ekialdean dauden eremuetan baino (adibidez, Armin tza, GIL 24); Goi 
Albiarreko materialak Erdi Albiarreko serie oso murri tz baten gainean ezarri ziren. 

Badira, halaber, arroka igneo basikoak failetan, bai eta,  txandaka geruzatuta, lodiera 
 txikiko basalto-tarteak ere.

Albiarraren amaieraren eta Behe Cenomaniarraren arteko gertaerak berekin dakar, ba-
tetik, tokiko etengune bat sor tzea azpian dauden Goi Albiarreko serieen gainean, eta, 
bestetik, pikor larriko fazieseko sistema turbiditiko bat sar tzea (Billao lurmuturreko kon-
glomeratuak eta hareharriak).

Erdi-Goi Cenomaniarrean, hondora tze orokor bat gertatu zen Billao lurmuturraren in-
guruan, eta arrapala distal karbonatatu bat garatu zen, tarteka zenbait gertaera turbidi-
tiko dituena. Fase horrek Albiarretik Behe Cenomiarrera bitartean nagusi izan zen jardue-
ra tektonikoaren amaiera ekarri zuen, eta bidea eman zion subsiden tzia esten tsiboago 
(ez-diferen tzial) bati, ziur asko efektu termotektoniko bati lotua; efektu horrekin batera, 
i tsasoaren maila igo tzen hasi zen pixkanaka. Igoerak izaera globala izan zuen, eta, Eus-
ko-Kantauriar arroan, Turoniarrean bururatu zen. Erdi Cenomanierreko eta Turoniarreko 
materialak Gorlizko badian azalera tzen dira, Astondo eta Uresaran tza artean; egituraz, 
Gorlizko sinklinalaren nukleoa osa tzen dute.

Aipa tzekoa da, halaber, interes geomorfologikoa, kostaldeko dinamikaren eta mendi-he-
galaren irristaduraren erakusgarri ona baita: labarrak eratu dira —oso malkarrak eta iris-
pide zailekoak—, harkosko-hondar tzak, eta Billao uhartea. 

behe albiarreko fan-deltako hareharriek sortutako irtengunea. toles antiklinala albiarraren amaierako 
konglomeratu-serie turbiditikoan. 
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erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 117, GIL 132, GIL 90, GIL 44, GIL 96, GIL 35, GIL 127, GIL 118, 
GIL 24.

•	Gaiari dagokionez: GIL 20, GIL 21, GIL 22, GIL 23, GIL 24, GIL 25, GIL 26.

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:

billao uhartea konglomeratu-materialaren xehetasuna.
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billao lurmuturraren inguruko ebaki estratigrafikoa. oso argi ikusten dira sakonera  txikiko i tsas 
plataformaren hondora tzea, i tsaso sakoneko inguruneen ezar tzea eta erlazio estratigrafiko 
konplexuak (iturria: robles et al., 1988).
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