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1. Argibide geologikoak

(Oharra: kapitulu honetan izartxoaz (*) agertzen diren hitzen esanahia kapitulu amaierako glosarioan azaltzen da).

Mundu honetan beti ere esparru batean gauzatzen
dira gertaerak, espazio eta denborazko esparruan,
hain zuzen ere, denbora espazioaren laugarren dimentsioa izanik. Gertaerak kokatzeko lekua eta garaia

zehaztea ezinbestekoa denez gero, Zestoako lurren
(esparruaren) geologiaz argibideren bat edo beste
emateari egoki deritzogu. Horretarako Lurra planetatik hasi eta udalerriraino gerturatuko gara.
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1.1. irudia. Taula estratigrafikoa.

Gure planetak, duela gutxi gorabehera 4.560 milioi urte (m.u.) sortu zenez gero, hainbat aldaketa izan
du. Aldaketa horiek denboran zehar noiz gertatu ziren
adierazteko taula estratigrafikoa erabiltzen da. Taula
horretan iragan den denboraren banaketa edo denbora-tarte bakoitzean eratutako arroken banaketa
azaltzen da. Banaketa ondoko taulan unitate geokronologikotan (denbora-unitateak) eta unitate kronoes-

tratigrafikotan (arroka-gorputzak) ematen da.
Ondoko taulan goiko lerro horizontalean, “eontema”*, “eratema”*, “sistema”* “seriea”* eta “estaia”*
hitzak azaltzen dira. Hauek taula kronoestratigrafikoari
dagozkio. Bestalde, hurrenez hurren horien baliokideak
daude: “eona”*, “era”*, “periodoa”*, “epoka”* eta
“aroa”*, taula geokronologikoari dagozkionak.
Azkenik, “orogenia”* hitza ere azaltzen da.
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1.2. LURRAZALAREN EBOLUZIOA
Gure planetaren historian lau eon ditugu: Priskoarra
(4.560-4.000 m.u.), Arkearra (4.000-2.500 m.u.), Proterozoikoa (2.500-570 m.u.) eta Fanerozoikoa (570-0
m.u.). Lehen biak ezezagunak dira, eta badirudi
orduan lurrazal mehea eta hedapen txikikoa (oraingoaren % 5) agertu zela.

du egin zen. Afrika eta Hego Amerikaren artean lehen
riftak* eratu ziren. Orduan hasi zen Ozeano Atlantikoa sortzen eta Thetys itsasoa ixten.

- Kretazeoan kontinenteen mugimenduak bizkortu egin ziren. Laurasia zatituta Eurasia eta Ipar
Amerika banandu egin ziren. Gondwana zatituta
- Proterozoikoan, dirudienez, lurrazala lodiagoa Antartida, Australia, Hego Amerika, Afrika, Arabia
eta zurrunagoa zen. Bi lurrazal-gune independente eta India sortu ziren.
zeudela uste da: Protolaurasia (iparraldean) eta Proto- Zenozoikoan kontinenteek orain duten egoera
gondwana (hegoaldean). Bi lurrazal-gune edo kontinente horiek elkarren kontra talka egin eta superkon- lortu zuten. India Eurasiarekin elkartu egin zen. Orduan
Himalaia mendikatea sortu zen, Thetys itsasoko seditinentea sortu zen, Pangea I izenekoa.
mentuetan eragindako presioaren bultzadaz. Bestalde,
- Fanerozoikoan, Kanbriar-Siluriar periodo Afrika eta Eurasia arteko Thetys itsaso zatiaren konpreartean, Pangea I apurtzen hasi zen. Hortik lau bloke sio errotazionala gertatu zen orain 40 bat milioi urte.
kontinental sortu ziren: hiru Lurraren iparraldean, eta Orduan mendikate ugari sortu zen: Pirinioak, esaterako.
bat hegoaldean.
- Miozeno deituriko epokan Eurasiak eta Afrikak
talka
egin eta Alpe mendiek gutxi gorabehera orain
- Periodo Siluriarrean eta Devoniarrean
hegoaldeko kontinentea egonkor mantendu zen, duten itxura lortu zuten.
baina iparraldekoak ez, Orogenia Kaledoniarraren
Orain 10 milioi urte inguru hominidoak agertu
eraginez. Orduan Europako ipar-mendebaldea lehorziren.
tu egin zen.
- Periodo Karboniferoan eta Permiarrean ipar eta
hegoaldeko kontinenteen talkaz, Orogenia Hertziniarraren bidez, harri igneoak* eratu ziren.
- Permiar-Triasikoan urek atzera egin eta kontinenteak eratu ziren. Horrekin batera kontinenteak
lotu eta Pangea II osatu zen.
- Jurasikoan Pangea II apurtu egin zen. Handik
Laurasia eta Gondwana kontinenteak sortu ziren, eta,
harrezkero, eboluzio independentea izan dute. Bi
kontinenteen artean Tethys itsasoa eratu zen, oraingo
Mediterraneoa.
- Jurasikoaren amaieran Ipar Amerika eta Afrika
bananduta zeuden, eta India ere Gondwanatik banan-9-
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1.2. irudia. Pangea II duela 200
milioi urte.

1.3. irudia. Kontinenteak
Jurasikoan.

1.4. irudia. Kontinenteen egoera
Jurasikoaren amaieran.
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1.5. irudia. Kontinenteen egoera
Kretazeoan.

1.6. irudia. Kontinenteen oraingo egoera.
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1.3. EUSKAL HERRIKO GEOLOGIA

1.3.1. Paleozoikoa

Dena den, granitoak ez zituen erabat zulatu Karboniferoko sedimentuak. Milioika urtetako higaduraren
- Paleozoikoan, Periodo Kanbriarrean eta Ordovizia- ondorioz azaleratu zen gero granitoa, orain duen itxurrean, Euskal Herrian Nafarroako Aldudeko mendi- ra izateraino.
gunean eratu ziren lur zaharrenak. Kuartzitaz osatutaPaleozoikoan Euskal Herrian sortutako arrokak
koak dira. Arroka metamorfiko* kristalinoak direlako
hauek
izan ziren: kuartzita, kareharria, buztina, konez dute fosilik. Horien gainean Siluriarrean sortutako
eskisto* beltzeko geruzak daude. Arroka horiek itsas- glomeratua* eta granitoa. Granitoak beste arroketan
eragindako metamorfismoaz marmola, gneisa* eta
pean sortu ziren.
arbela sortu ziren.
- Periodo Devoniar, Karbonifero eta Permiarrean
eratutako materialak Aiako Harria eta Bortzirietako 1.3.2. Mesozoikoa
mendigunean eta Aldude-Kintoa mendigunean daude. Han-hemenka gune txikiagoak ere badira Bizkai- - Era Mesozoikoak hiru periodo hartzen ditu: Triasiko itsas aldera.
koa, Jurasikoa eta Kretazeoa.
- Devoniarreko materialak itsaspean sortu ziren.
Antzinako itsaso hartan metatutako sedimentuetatik
kareharriak eta buztin-arrokak (filitak) eratu ziren.
Orduko animalien fosilak dituzte. Devoniarrean itsasoak sakonera txikia zuen.

- Triasikoan arroka sedimentarioak eratu ziren,
errekarriak silizezko zementuaz elkartuta. Konglomeratu deitzen zaie arroka horiei. Aipatutako errekarriek hasierako irla haietan ibaiek goialdeetatik kostalderaino eramandako harrietatik sortu ziren.

- Karboniferoan basoetako egurretik ikatza eratu
zen, baina Euskal Herriko lurrak itsaspean zeudelako
ez dago ikatz askorik. Karboniferoaren amaieran itsas
hondoa altxatzen hasi zen Euskal Herrian. Lehen irla
lehorrak azaldu ziren Nafarroako Bortzirietan eta
Aldudetan. Orain 280 milioi urteko lurrak azaleratze
hari lehen Orogenia Hertziniarra deitzen zaio. Orduan
Etxalarren eta Larrun mendian ikatz apur bat sortu zen.

Triasikoaren hasierako konglomeratuen gainean
harea jalki zen, eta, ondoren, trinkotuta, hareharriak
eratu ziren. Lohia ere jalki zen, eta hortik lutitak*
sortu ziren.

Higadurak aurrera egin ahala, ibaiek gero eta
malda txikiagoa zutelako, urek gero eta indar txikiagoa zuten. Beraz, hasieran harriak eramaten bazituzten ere, azkenean harea eta buztina besterik ez.
- Permiarrean, Karboniferoa amaitu ondoren, kon- Sekuentzia hau osorik ikus daiteke Gipuzkoako Adatinente-arrokaren geruzaren azpitik granito-magmaz rra eta Urdaburu mendietan, Leitzaranen eta Berasteintrusioa* gorantz injektatu zen. Magma hark Aiako gin, edo Nafarroako Baztanen.
Harriko eta Bortzirietako periodo Devoniar eta Karboniferoko materialak zeharkatu egin zituen presioaBehe Triasikoko material hauen beste ezaugarri
ren eraginez. Orduan, material haiek berriz kristaliza- bat kolore gorria da, burdin oxidoek ezarritakoa.
tuta, arroka metamorfikoak eratu ziren. Orain Klima lehorra eta uholdeak zeudela esan nahi du
Gipuzkoako eta Nafarroako mugan dauden Aiako horrek. Lehorteak Triasikoaren amaierara arte iraun
Harria - Biandizko granitoa inguratzen dute. Granito zuen. Periodoaren azken aldera gatz eta igeltsu ugari
hori orain 270 milioi urte sortua da.
agertu zen lurrunketaz. Hainbat koloretako buztinak
- 12 -
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ere sortu ziren. Sumendi-fenomeno batzuen ondorioz zaio. Euskal Herrian harrezkero ez da izan bulkanismo-fenomenorik.
arroka berdea, ofita*, sortu zen.
- Jurasikoaren hasieran lurrek behera egin zuten,
eta itsasoek sakonera handiagoa zuten. Periodo horretako kareharriak eta margak ilunak dira, grisak eta
gris urdinxkak. Geruza erregularrak eratu zituzten.
Badirudi periodo baketsua izan zela, orain 135 m.u.
inguru lurrak goraka hasi eta itsasoaren sakonera
laburtu zen arte.
- Behe Kretazeoan Asturias-Gaztelako kontinentetik etorritako buztinak eta hareak jalki ziren. Gero
karbonatozko sedimentuak, jatorri organikokoak,
izan ziren nagusi. Arrezifeak eratu zituzten, hau da,
kareharri Urgondarrak*, gero Euskal Herriko mendigune garrantzitsuenak izango zirenak.
1.8. irudian, behean ezkerrean, ikus daitekeenez,
Iberiako mendigune paleozoikoa hedatu egin da,
seguru asko Gaztelako goi-ordokia higatuta ibaiek
delta eratu zutelako. Delta horri esker arro osoa sakonera txikikoa izango zen. Orduan azaleratuta zeuden
lurretatik landareak flotatuz iritsita, zenbait lekutan
(Zestoan eta Hernanin) lignito-geruza meheak eratu
ziren.

Kretazeoaren amaieran flysch fazieak batez ere
kolore gris argi eta arrosazko kareharri eta tupez
osatu ziren.

1.3.3. Zenozoikoa
Era Zenozoiko edo Tertziarioak epoka hauek ditu: Paleozenoa, Eozenoa eta Oligozenoa (Paleogeno izeneko
periodoaren barruan), eta Miozenoa eta Pliozenoa (Neogeno deitutako periodoaren barruan). Paleozenoan eta
Pliozenoan Euskal Herriko lurretan ez zen aldaketa handirik izan. Beraz, beste hiru epokak aipatuko ditugu.
- Eozenoaren erdi aldera lurrak altxatzen hasi
ziren, eta epokaren azken aldera lurrak azaleratu eta
itsasoa atzera eginda zegoen. Altxamendu haietan
lurrean toles handiak sortu ziren, orogeniak eraginda.
Paleozoikoaren amaiera aldera izandako Orogenia
Hertziniarraren antzekoa zen hura, baina munduan
zehar hainbat mendikate altxarazi zituen: Pirinioak,
Himalaia, Alpeak, Andeak, etab. Bigarren honi Orogenia Piriniarra deitzen zaio.

Tertziarioko arroketan Mesozoikoan arruntak
Klima tropikala eta sakonera txikiko itsasoa iza- ziren fosilak ez dira ageri. Dirudienez, orain 60 m.u.
nik, koral-organismoek arrezifeak sorrarazi zituzten, inguru meteorito handi batek Lurrarekin talka egin
kareharri Urgondarrak alegia. Duela 120 m.u. inguru zuen, eta espezie gehienak suntsitu egin ziren.
sortu ziren kareharri haiek orain ia geruzarik gabeko
masa handiak dira, kolore argiko kareharriak.
Bizkaiko sinklinorioan* (Galea lurmuturretik
Ermuraino) eta Nafarroan zein Araban kareharriak
- Goi Kretazeoan itsasoaren hondoak behera egin eratu ziren. Gipuzkoako kostan, berriz, Zumaiatik
zuen. Koral-kareharrizko sedimentuen ordez tupa*- Bidasoaraino hareharri-geruzak agertu ziren. Garai
sedimentazioa nagusitu zen, zeina Araban ugaria hartako hareharrizko geruzak txandakatuta daude
baita. Goi Kretazeoaren amaieran sedimentazioan geruza mehe eta buztintsuagoekin, hau da, flyschak
buztina garrantzitsu bihurtu zen. Bizkaiko eta Gipuz- eratu ziren. Flyscharen ezaugarria da, hain zuzen,
koako Goi Kretazeoaren ezaugarri diren flysch* hareharrizko geruza gogorrak eta buztinezko (lutitazfazieak* eratu ziren. Orduan itsasoaren hondoan ko) geruza bigunak txandaka edukitzea.
Zumarraga eta Mungia bitartean sumendi-erupzioak
gertatu zirelako, biskositate handiko basaltozko laba
Lehen adierazi dugunez, Orogenia Piriniarraz
atera zen itsas hondora. Forma biribileko eta elkarri orain 40 m.u. inguru itsaspeko lurrak altxatu eta
itsatsitako pilotak diruditelako pillow laba esaten tolestu egin ziren. Orduan sortu ziren Euskal Herriko
- 13 -
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mendiak. Harrezkero daude Bizkaiko itsasora aldeko
eta Mediterraneora aldeko isurialdeak. Bizkaiko itsaso aldera ibaiek beren higadura-lana egin dute, orain
dugun erliebea moldatu arte.

soak eta abarrek garraiatutakoak dira Kuaternarioko
materialak. Sedimentu askeak dira. Mapa geologikoetan Kuaternarioko lurrak ibaien erdi aldeko eta
beheko ibilguak edo hondartzak izan ohi dira.

Mediterraneo aldera, ordea, Katalunia aldeko kostaldeko mendikateak ibaiei urak itsasoratzea oztopatu
egiten zien. Horregatik aintzira handiak sortu ziren,
Nafarroako Erriberaraino eta Arabako hegoalderaino
iristen zirenak. Trebiñuko depresioan ere antzeko zerbait gertatu zen. Aintzira txikia sortu zen Kantabriako
mendikatearen eta Obarenes mendien artean. 1.9. irudian ikus daiteke aipatutako egoera.

Kuaternarioko materialak errekarriak, legarrak,
buztina, harea eta lohia dira. Ibai-terrazak ere Kuaternarioan eratutakoak dira. Oraingo ibaiek lehen zituzten maila eta ibilguak erakusten dituzte.

- Oligozenoan zehar Eozenoaren amaieran zeuden
aintzirak antzera iraun zuten. Aintziren ertzetako hondoan errekarrizko konglomeratuak eratu ziren, eta
aintziren erdi aldeko hondoan buztinak eta igeltsuak
jalki ziren.

Kuaternarioan zehar izandako glaziazioak ere
kontuan hartu behar dira. Günz glaziazioa orain 1,1
m.u. hasi eta duela 750.000 urte inguru amaitu zen.
Hurrengo glaziazioa, Mindel izenekoa, badirudi
orain 580.000 urte hasi eta duela 390.000 urte amaitu zela. Hirugarren glaziazioari Riss deitzen zaio.
Orain 200.000 urte hasi eta duela 140.000 urte amaitu zen. Laugarren eta azken glaziazioaW ürm izenekoa da. Orain 100.000 urte hasi eta duela 12.000
urte amaitu zen.

Bizkaiko itsaso alderako isurialdean higadurak
Glaziazioetan izotzak Europako lurralde zabalak
aurrera jarraitu zuen, eta kostaldeko lerroak atzerantz
estali zituen. Beraz, itsasoko uraren mailak behera
ekin zion olatuen eraginez.
egin zuen. Glaziazioak amaitutakoan, berriz, itsas
- Miozenoan, Orogenia Piriniarra gertatu eta ondo- mailak gora egin zuen.
rengo 20 m.u.ko higaduraren ondoren, Kataluniako
mendietan zehar urek Mediterraneorako bidea ireki
egin zuten. Orduan, Nafarroako eta Arabako hegoaldea hartzen zituen aintzira husten hasi zen. Trebiñuko
aintzira txikiko urek ere Haro aldetik irtenbidea ireki
zuten.
Miozenoaren erdi aldera, orain 15 m.u. inguru,
oraingo Euskal Herriko lur guztiak azaleratuta zeuden. 1.10. irudian erakusten da egoera hori. Irudian
ikusten denez, itsasoko kostako lerroa artean ez zen
gaur egungo lekuraino etorri.

1.3.4. Era Kuaternarioa
Era Kuaternarioak azken 1,5 m.u. inguru hartzen ditu.
Denboraldi laburra denez gero, prozesu naturalez
garraiatu eta leku jakin batzuetan jalkitako materialak
egozten zaizkio era honi, hau da, haizeak, ibaiek, itsa- 14 -
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1.7. irudia. Triasikoaren hasieran, lehen Orogenia
Hertziniarraren ondoren, Euskal Herrian
azaleratuta zeuden lehen lurrak.

1.8. irudia. Behe Kretazeoaren amaiera. Arrezife
Urgondarren eraketa.

1.9. irudia. Eozenoaren amaiera, orain 40 m.u.
Orogenia Piriniarraren ondorengo aintzirak.

1.10. irudia. Aintzirak Euskal Herriko lurretatik
erretiratuta zeuden Miozenoaren erdi aldera (orain
15 m.u.).

Itsasoa
Kostaldea
Aintzira
Arrezifeak
Lehorra
- 15 -
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1.4. GIPUZKOAKO GEOLOGIA
- Erdi eta Behe Triasikoan probintziaren iparGipuzkoako arroka zaharrenak Paleozoikoan sortu
ziren. Berrienak, berriz, oraindik orain, nahiz eta Oli- ekialdean “Keuper fazie”* izenekoa dugu. Batez ere
kolore askotako buztinez osatutakoa da, baina
gozenoaren eta Kuaternarioaren arteko arrokarik
gorrixka da gehienbat. Igeltsua eta gatz-materialak
agertu ez den.
ere baditu.
- Paleozoikoan sortu ziren arroka zaharrenak, proGarai hartako klimaren ondorioz, lurrunketa hanbintziako ipar-ekialdean, Aiako Harrian. Erliebe maldia zen. Horregatik, arroka ebaporitikoak* (igeltsua,
kartsua da, batez ere kuartzitaz eta arbelez osatua.
gatz arrunta, etab.) metatu ziren. Epoka haietan arroTartean konglomeratuak eta kareharrizko mailaren
ka bolkanikoak ere (ofitak) maiz agertu ziren.
bat ere badute.
- Permiarrean eta Behe Triasikoan jarduera tektonikoaren* bidez lurrak tolestu eta erliebea eratu zen.
Gero higaduraren bidez erliebea jaitsi egin zen, eta
lehengo unitatearen gainean arrokamultzoak sortu
ziren, kolore gorrikoak: hareharri, buztin, lohiharri
eta konglomeratuak.

- Jurasikoari dagozkion sedimentuak batez ere
Aralarren eta Tolosan daude. Karbonato-arrokak dira.
- Behe Kretazeoaren hasieran eratutako arroketan
kareharri eta tupa grisak dira ugarienak. Hareharria
eta buztina tartekaturik dituzte.

1.11. irudia. Aizarna eta Izarritz (Erlo).
- 1616 -
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Arroka horiek sedimentatu ondoren klima beroa
hedatu zen. Orduan itsasoko organismoak (koralak,
errudistak*, belakiak...) ugaldu eta metatu egin ziren.
Horren ondorioz arrezifeak azaldu ziren, arrezife
Urgondarrak. Lodiera handia zuten, eta kareharri grisez eratuta zeuden. Arrezife haietatik sortu ziren
Gipuzkoako mendi ezagunenak: Udala, Ernio, Erlo,
Aizkorri, Txindoki, Uzturre, etab.

tzea itsas gainazaletik hondo sakonetarainoko korronte zurrunbilotsuei zor zaie. Korronte haiek garraiatu
zituzten sedimentuak, eta horregatik deitzen zaie turbidita*.

Arrezifeek hartzen ez zituzten eremuetan tupak,
kareharri buztintsuak, kareharriak eta buztinak jalki
ziren. Arrezife Urgondarreko sedimentazioaren ondoren, edo aldi berean, zenbait arroka mota metatu
ziren: konglomeratuak, hareharriak eta buztinak.
Mugimendu tektonikoen eraginez itsaspeko lurrak
azaleratuta sortu ziren aipatutako arroka motak.

- Goi Kretazeoan eratutako materialak aurrekoen
gainean daude. Kareharri grisak eta tupak dira, eta
Gipuzkoan ugari daude. Itsasoko sedimentuez eratu
ziren. Hegoaldera sakonera txikiagoa eta iparraldera
sakonera handiagoa dute. Sedimentazio horiek garbi
ikusten dira Zumaiako kostaldean eta Donostia inguruko autobide-ezpondetan.

Ondoren, higaduraren ondorioz, ibaietan konglomeratuak eta hareharriak jalki ziren. Kostaldean eta
itsaso sakonagoetan beste metaketa batzuk ere bazeuden. Metaketa horiek buztin iluna zuten, tartean hareharri mehe eta guzti. Buztina eta hareharria txandaka-

- Era Tertziarioko Paleozenoan eta Eozenoan eratutako arroken arrasto ugari dago Zumaia eta Bidasoa
ibaiaren artean. Batez ere buztinak eta hareharriak
dira. Alderdi baxuenean, berriz, tupa-kareharriak
daude. Kostatik urrun metaturiko sedimentuak dira.

Er

lo

ko

an

tik

lin

a
alde
kost
o
k
a
zkoa
ne
*
u
a
Gipu
ig
tu
an
nd
m
e
m
ko
rte
ko
sa
a
a
t
Uz
L
ie
tur
re/
zir
t
r
He
rni
Bo
ok
o sinklinala

al

a

Oit

z/B

eas

ain

go

Aipatutako konglomeratuak eta hareharriak Nafarroako Bortzirietako mendigunearen ertzetan daude.
Turbiditak, berriz, kostaldean ugari dira.
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1.12. irudia. Gipuzkoako egitura geologiko nagusiak.
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1.13. irudia. Gipuzkoako mapa geologikoa.
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1. Argibide geologikoak

- Eozenoaren amaieran eratu ziren probintziako
tolestura nagusiak, lurrak gora altxatuta. Orduan
sortu ziren Gipuzkoako oraingo tolestura nagusiak.
Ikus 1.12. irudia. Egitura hauek batez ere M-IMetik
eta E-HE alderantz orientaturik daude, sortu zituzten
indarrekiko nahikoa zut. Egitura horietan tolesturak
eta hausturak daude. Tolesturak dira Oitz/Beasaingo
sinklinala, Aralarko antiklinala eta Uzturre/Hernioko
sinklinala. Hausturak, berriz, Leitzako faila* eta Aizkorriko zamalkadura dira.

1.4.1. Gipuzkoako erliebea
Gipuzkoan altitude txiki eta ertaineko mendiak
daude. Aizkorriko Aitzuri da mendirik garaiena
(1.551 m). Aizkorrik eta Aralar mendiek bereizten
dituzte Mediterraneorako eta Bizkaiko itsasorako isurialdeak.

Gipuzkoako ibaiek, beraz, Bizkaiko itsasora isurtzen dute bildutako ura. Ibai garrantzitsuenak Deba,
Urola, Oria, Urumea eta Bidasoa dira. Hego-mende- Oligozeno, Miozeno eta Pliozeno izeneko epokei baldetik ipar-ekialderantz ebakitzen dute erliebea,
dagozkien sedimenturik ez dago Gipuzkoan. Baliteke hau da, egitura geologikoen norabidearekiko zut.
sedimentaziorik gauzatu ez izana, edo metaturiko
materialak gero higatu izana.
Gipuzkoaren erdialdean erliebearen altitudea 800
eta 1.000 metro bitartekoa da. Hegoaldekoak baino
- Kuaternarioari dagozkion material batzuk hauek mendi txikiagoak ditu, beraz.
dira: hondartzetako metaketak, ibar barreneko alubioiak*
eta ibar-hegaletako hainbat material. Azken hauek erlieKostaldean erliebea bestelakoa da. Erliebe leuna
be nagusien isurialdeetan kolubioiak* osatzen dituzte.
du, batez ere 200 eta 300 metro bitarteko altitudeko
muino txikiak dituelako. Itsas aldean labar malkarGlaziarren morrenetako kondarrak ere metatu tsuak daude. Gipuzkoako kostaldean ekialderantz
ziren han-hemenka Aralar mendiaren goialdean. Mendizorrotz (420 m) eta Jaizkibel (540 m) gailenSedimentu hauek ez dute lodiera handirik.
tzen dira.

1.14. irudia. Gipuzkoako erliebea sestra-kurbez
adierazten duen mapa.
- 19 -
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1.4.2. Gipuzkoako ibaiak

tik ekialdera, hauek dira: Deba, Urola, Oria, Urumea,
Oiartzun eta Bidasoa. Azken honek 69 km ditu, 59
2
Gipuzkoako probintziak 19 km -ko zati txiki bat km Nafarroan eta 10 km Gipuzkoan.
baino ez du urak Ebro ibaira bideratzen dituena. Gai- Deba ibaiaren arroak 538 km2 hartzen ditu, eta
nerako lurralde osoan jasotako ur guztiak Bizkaiko
itsasora isurtzen dira zenbait ibairen bidez.
ibilguak 62,5 km-ko luzera du. Urteko arro horretako
batez besteko prezipitazioak 1.384 milimetrokoak
Ibaien emariak gorabeherak izaten ditu urtean dira, eta batez beste 14 m3/s-ko emaria du ibaiak.
zehar. Neguan urez ongi hornituta egoten dira, baina
udan eta udazkenean emari txikia izan ohi dute. Bes- Urola ibaiak 364 km2-ko arroan bildutako urak
talde, lurraren % 20 inguru material iragazkorrez osa- jasotzen ditu. 59,3 km-ko luzera du, eta batez bestetuta dago. Beraz, hor urak iragazi eta lurpeko akuife- ko malda % 13,5ekoa da. Arro horretan prezipitazioroak eratzen dira. Akuifero horietako ura gero ak batez beste urteko 1.330 mm-koak dira, eta batez
iturrietan azaleratu eta lurrazaleko urekin elkartzen beste segundoko 8 m3 ur isurtzen ditu itsasora. Aizda. Akuiferoak batez ere Kretazeoko eta Jurasikoko korriko mendikatearen inguruan sortzen da Urola
kareharri Urgondarretan sortzen dira, baina baita ibaia. Zumarraga-Urretxuko sarreran Urola arroaren
Kuaternarioko alubioietan ere.
zabalera 2,5 km-koa besterik ez da. Ibaiaren ibilguak
gero Goi Kretazeoan sortutako basaltoak ebakitzen
Gipuzkoan malda handiko ibai laburrak daude, eta ditu. Gero, Azpeitian eta Zestoan, Erloko kareharri
erliebea hegoaldetik iparraldera ebakitzen dute. Kos- Urgondarra ebakita, behe-ibilguan meandro handiak
taldean urak zuzenean itsasoratzeko arro txiki batzuk eratzen ditu, batez ere Zestoan, Aizarnazabalen eta
ere badaude. Gipuzkoako ibai nagusiak, mendebalde- Zumaian.

IBILGU NAGUSIA
KARSTIFIKATURIKO MATERIAL IRAGAZKORRAK
KONTSOLIDATURIKO MATERIAL
IRAGAZKOR DETRITIKOAK
KONTSOLIDATU GABEKO MATERIAL
IRAGAZKOR DETRITIKOAK

1.15. irudia. Gipuzkoako drainatze-sarea.
- 20 -
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- Oria ibaiaren arroa da Gipuzkoako handiena: 888
km2. 78,5 km luze da, eta % 9,9ko batez besteko
malda du. Arro horretan urteko prezipitazioak batez
beste 1.548 mm-koak dira, eta batez beste 25,6 m3/sko emaria isurtzen du itsasora.
- Urumea ibaiaren arroak 279 km2-ko azalera du.
Nafarroako Ezkurran jaio eta Donostian itsasoratzen
da. Lehen 19 km-ak Nafarroan ditu, hurrengo 8 km
Nafarroa eta Gipuzkoako mugan, eta azken 19 km-ak
Gipuzkoan. % 16,45eko batez besteko malda du. Arro
horretan urteko prezipitazioak 2.083 mm-koak dira,
eta itsasora batez beste isurtzen duen emaria 11,13
m3/s-koa da.

- Lurpeko urei dagokienez, Gipuzkoako azaleraren
% 10a baino zerbait gehiago material iragazkorrez
osaturik dago. Hor ura iragazi egiten da, eta lurpeko
korronteak, akuiferoak, sortzen dira. Urtean akuiferoek 190 hm3 ematen dituzte, hots, probintziako baliabide hidrauliko guztien % 10a. Gipuzkoako akuifero
garrantzitsuenak Jurasikoan eta Kretazeoan eratutako
kareharri Urgondarretan daude. Kareharri horiek
eratu ondoren, urak disolbatu egin ditu. Horrela
arraildurak sortu dira, eta ondoren haitzuloak eta leizeak daude. Topografia mota berezia eratzen da, karst
izenekoa. Bertan iturburu karstikoetatik ateratzen da
lurpeko ura.

Gipuzkoako formazio karstiko nagusiak Aizkorri,
arroa du, eta 18,5 Aralar, Hernio/Bidania, Izarraitz/Arno eta Gatzu- Oiartzun ibaiak 87,5
km-ko luzera. Maldaren batez bestekoa % 36,6koa da. me/Zestoan daude. Ibai eta ibai ondoetako alubioiak
Urtean batez beste 2.138 mm-ko prezipitazioak jaso- ere material iragazkorrak dira, eta 1.15. irudian erakusten da material detritiko horiek non dauden.
tzen ditu, eta 2,67 m3/s-ko batez besteko emaria du.
km2-ko

1.16. irudia. Urola
ibaia Loiolan.

1.17. irudia. Oria
ibaia Orion.
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1.5. ZESTOAKO GEOLOGIA

Arroabeko etxeak 25 m inguruko altitudean daude,
Zestoako udalerria honako koordenatu hauen barruan
Arroagoikoak 140 bat metrokoan, Zestoako hirigunedago:
koak gutxi gorabehera 60 metrokoan, Ibañarrietakoak
159 m-koan, Aizarnako plaza ondokoak 205 m inguErreferentzia-sistema: Datum ETRS89, GRS80
rukoan, eta Iraetakoak 40 metrokoan.
elipsoidea, UTM proiekzioa:
Iparraldeko puntua:
4793289.9
1.5.1. Zestoako estratigrafia
Hegoaldeko puntua:
4783019.45
Mendebaldeko puntua: 557108.65
1.13. irudian ikusten denez, Zestoako udalerriari
Ekialdeko puntua:
567211.54
dagozkion lurrak gehienbat Kretazeoan sortutakoak
dira. Behe Kretazeoan eratu ziren Iraeta ingurutik
Erreferentzia-sistema: WGS84 koordenatu geograherrian hegoaldera dauden ia lur guztiak, eta Goi Krefikoak:
tazeoan Iraeta ingurutik iparralderagokoak. Horrez
Iparraldeko puntua:
43º
17’
22”
N
gain, Kuaternarioko materialak daude Urola, Arroa
Hegoaldeko puntua:
43º 11’ 52.1” N
erreka eta abarren ibilguetan.
Mendebaldeko puntua: 2º 17’ 49.5” W
Ekialdeko puntua:
2º 10’ 17.4” W
1.18. irudian zehatz-mehatz erakusten dira Zestoako udalerrian dauden material motak eta horietako
Iparraldeko eta hegoaldeko puntuetatik lerro hori- bakoitza noiz sortutakoa den.
zontala marraztuta eta mendebaldeko zein ekialdeko
puntuetatik lerro bertikala marraztuta, laukizuzena
1.18. irudian (13) zenbakiak lur hauek hartzen ditu:
lortuko dugu. Laukizuzen horrek inguratzen ditu Zes- Arroabeko Sarrondo baserrietatik hasi eta Arroabeko
toako lurrak. 43,69 km2 ditu udalerriak. Gipuzkoak zati bat, eta Indamendiren beheko aldea. Hor txandaguztira 1.997 km2-ko azalera du, eta Oñati da lurrez katuta daude tupa, tupa-kareharriak eta kareharri
hareatsuak, oso ale xehekoak. Flysch detritiko kareherri handiena (107,31 km2).
tsua dago.
Zestoako lurretan mendirik garaiena Sañoa dugu.
Material hauek Goi Kretazeoko aro CampaniaAzpeitia, Errezil eta Zestoa elkartzen diren puntuan
581 m-ko altitudea du itsas mailarekiko. Erlo bere rrean eta Maastrichtiarrean eratutakoak dira.
1.032 m-ko altitudearekin handiagoa da, noski, baina Mikroskopioz begiratuta kareharri hareatsuak,
lohiharridun kareharri buztintsu eta burdintsuak
Azpeitiko lurretan dago.
ikusten dira.
Zestoan Santa Engrazia dugu bigarren mendia, 507
Aipatutako irudian (12) zenbakiak zerrenda estua
metroko altitudeaz. Hirugarren Indamendi dago, bere
462 metroko altitudeaz. Santa Engrazia inguruan hartzen du Arroabeko tren-geltoki aldetik Agote baseEzkurroamendik eta Astuimendik hurrenez hurren rri alderaino. Beste zatia, berriz, Txiribogan du. Lur461 eta 443 m-ko garaieran dituzte gailurrak. Artzaba- zerrenda horretan txandakatuta daude tupa, tupaleta mendia 441 metro altu da, eta Ertxiña 435 metro hareharria eta kareharria. Flysch kareduna eratzen
altu. Ondarbaso baserri ondoko Munoaundik 366 dute. Potentzia*, guztira, 300 metrokoa da. Goi Kremetro ditu (eta Endoiak ere bai), eta Aizarnako San tazeoan sortutako materialak dira, aro CenomiarPelaio ermita ondoko Lopesoroko gainak 361 metro. Santoniarrean sortuak, hain zuzen.
- 22 -
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1.18. irudian (11) zenbakiak Arroabeko Artzuriaga
baserritik Ibañarrietarainoko zerrenda hartzen du.
Tupa-hareharri gris geruzatuak daude. 100 metroko
potentzia duen zerrenda estua da. Geruzen lodiera
gutxi gorabehera 60 cm-koa da. Erliebea muinotsua
da, kolore zurixkakoa. A-8 autobidearen Arroa-Zestoako ordainleku inguruan gogor tolestutako bi gune
daude.

Osinbeltzeraino, Urola ibaia topatu arte. Hor harrobiaren paretik, Pagio baserri aldetik Txiribogaraino
jaisten da zerrenda honen hegoaldeko muga. Tupa eta
kare-lohiharri beltzak dira. Geruza batzuetan, batez
ere sabaikoetan, pirita ugari dago barreiatuta. Behe
Kretazeoan, aro Albiarrean, eratutako materialak
dira. Potentzia 600 m ingurukoa da.
1.18. irudiko (3) eta (5) zenbakiei Indamendiren
goialdea dagokie. (5) zenbakiko lurretan koral-kareharri grisak daude. (3) zenbakiari dagozkienetan,
berriz, lutita karetsu grisak, tupa hareatsuak eta buztinak daude, eta tartean lignitozko mailak ere bai.
Gogor tolestutako guneak ere badira.

Irudiko (9) eta (10) zenbakiek Zestoan lurralde
zabalagoa hartzen dute. Arroaerrekako Ibarrola eta
Olaberri baserrietatik hasi eta Iraetako zubitik Aizarnazabalgo Sallubi baserriaren arteko zerrendari
dagozkio, Urola ibaiak muga egiten duela. Lutita beltzak eta hareharriak txandakatuta daude. (10) zenbaMaterial Urgondar aloktonoak* dira. (3) geruzak
kiak adierazitako lurretan lutitak dira nagusi, eta (9)
zenbakiak adierazitakoetan hareharriak. “Flysch bel- 350 m inguruko potentzia du, eta (5) zenbakikoak 50100 m-koa. Behe Kretazeoan aro Aptiar-Albiarrean
tza” deitzen zaio.
eratutakoak dira.
Hareharrizko geruzek 10-20 cm-ko lodiera dute,
Irudian ikusten denez, (3) zenbakiari eta (5) zeneta gehienbat goialdean daude. Burdin noduluak eta
septariak (hau da, geruzapenarekiko maila paraleloan bakiari dagozkien lurrak tartekaturik daude.
dauden egitura diagenetikoak*) ugari dira.
Sastarrain baserri ingurutik Artzabaleta eta OsinHareharriak litarenitak* eta arkosa*-litarenitak beltzeraino doa iparraldeko muga Urola ibairaino, eta
dira. % 65 kuartzoa dute, % 10 plagioklasa*, % 15 Zubimusuren pareraino hegoaldetik. Hegoaldeko lerro
matrizea* eta % 10 burdin oxidoak. Ale-tamaina oso horrek Bainuetxean jarraitzen du ibaiaz beste aldera,
xehea eta ertaina bitartekoa da. Material hauen poten- eta hortik Baio baserri aldean gora Ereñozarra ingurutik Ezenarroraino doa. Hortik Aizarnako Ipintza basetzia 600 metro ingurukoa da.
rri ondotik segitzen du Santa Engraziako ermitaren
Gogor tolestutako guneak daude Arroagoiko Irao hegoalderaino, eta hortik behera hartzen du Miruriebaserri inguruan eta Arbetolare baserri inguruan. rreka aldera 600 bat metro behera. Puntu horretan gora
Behe Kretazeoko aro Aptiarrean eratutako materialak egiten du 300 bat metro, angelu zorrotza eratuz. Aritxoeta eta Astuimendi artean igarotzen da lerroa, eta
dira.
hortik Aizpeltz mendira eta Ezkurroa baserri aldera.
1.18. irudiko (14) zenbakiari dagozkion lurrak Ezkurroatik Granada baserriraino jaitsi eta Altzolarats
Urola ibai ondoan daude, Iraetako Sabean, Zestoako errekak muga egiten du Txiribogaraino.
hirigune inguruan, Bainuetxean eta Lasaoko Gallari(3) zenbakiari dagokion lurraldean kare-lutita gristxo baserri aldean batez ere. Alubioi-materialak dira
urdinxkak eta tupa hareatsuak dira nagusi. Karbono(zenbait konglomeratu, hareak eta lohiak).
buztinak eta lignitoa ere badaude. Lurralde horretan
(6) zenbakiak zati zabala hartzen du Zestoan (10) ugari tartekaturik daude tupa-kareharri gris ilunak,
zerrendaren hegoaldera. Mugak hauek ditu: Zebaine- orbitolinadunak* (2). Material hauen potentzia gune
rreka eta Uztapide baserrietatik hasita Artzabaleta eta batetik bestera asko aldatzen da.
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1.18. irudia. Zestoako
mapa geologikoa.

IKURREN ESANAHIA

noranzkoaz

IKURREN ESANAHIA
KUATERNARIOA

Tupa, tupa-kareharriak eta kareharri hareatsuak

CAMPANIARRA

Tupa, tupa-hareaharria eta kareharria

SANTONIARRA

Tupa-kareharri gris geruzatuak

CENOMIARRA

GOI
KRETAZEOA

Ibaiko metaketak

Lutita beltzak batez ere, eta hareharriak
Hareharriak batez ere, eta lutita beltzak
ALBIARRA

Hareharriak batez ere, eta lutita beltzak
Tupa eta kare-lohiharri beltzak

BEHE
ALBIARRA

Errudistak eta koraldun kareharriak
Kareharri geruzatuak

APTIARRABEHE ALBIARRA

Lutita kareatsu grisak, marga hareatsuak eta buztinak
L (lignitozko guneak)
Tupa-kareharri
orbitolinadunak
Kare-lohiarri grisak
eta tupa kareatsuak

BARREMIARRA

BEHE KRETAZEOA

Lutita beltzak batez ere, eta hareharriak
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Bertan dauden materialak kare-lohiharri grisak,
(5) zenbakiak hartzen dituen lurretan tupa-kareharri grisak daude, eta tarteka kareharri geruzatuak ere mikadunak, eta tupa hareatsuak dira. Material hauen
bai (4). Kareharri Urgondarrak dira. Gehienetan lig- potentzia 100-200 metro bitartekoa da.
nitoaren gainetik daude, baina tartekaturik ere bai.
Behe Kretzazeoan, aro Barremiarrean eta AptiaKretazeoan sortutako materialak dira, epoka Neo- rrean, sortutakoak dira.
comiarraren hasieratik aro Albiarra amaitu artean eratutakoak hain zuzen.
1.5.2. Zestoako geologia estrukturala
1.18. irudian ikusten denez, udalerriko hegoaldea
(8) eta (7) zenbakiei dagozkien materialek hartzen
dute. (5) zenbakiaren lurren hegoaldeak eta udalerriaren hegoaldeko mugak inguratzen dute.

Zestoako mapa geologikoan norabide nagusiak mendebalde/ipar-mendebaldetik ekialde/hego-ekialderakoak dira. Tertziarioan epoka Eozenoaren ondoren
izandako tolestura nagusiari zor zaizkio. Deformazio
honek sortutako tolesen ardatzak gehienetan horizonLutita beltzak eta hareharriak txandakaturik talak dira, I -120º -E-ko norabidea dute eta bergendaude. Batzuetan, (8), lutitak dira nagusi (pirita ere tzia* ipar-ekialderakoa.
badute), eta besteetan, (7), hareharriak, kolorez nabarrak eta ale xehe ertainekoak. Material hauen potenMaterial gehienak kareharriak edo flysch erakoak
tzia 1.500 metro ingurukoa da.
dira, baina esfortzuei ez diete berdin erantzuten.
Flysch erako materialetan angelu-toles isopakoak*
Behe Kretazeoan, aro Albiarrean, eratutako mate- sortzen dira, oso plano axial etzana dutenak. Toleskerialak dira.
ta fase honetan alderantzizko failak, urratuak eta
zamalkadurak sortu ziren. Batetik Indamendiren
1.18. irudian, hego-ekialdeko puntan, Altzolarats goiko aldean, eta bestetik Amilibia, Txiriboga eta
errekatik (edo Granada baserritik) Pagoeta mendi aldera Altzolarats errekan Pagoetako zamalkadura dago.
Zestoak badu lurraldetxo bat, batez ere Linatzeta base- Arroaerrekan Katzaola baserritik Olaberri baserri
rria eta garai batean zutik zegoen Kamio baserria har- alderaino alderantzizko faila dago, hegoalderako bergentzia duena.
tzen dituena. (1) zenbakiak erakusten du non dagoen.

1.19. irudia. A-B ebakidura (1.18 irudiarena).
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1.20. irudia. C-D ebakidura (1.18 irudiarena).

Kare-materialek hausteko joera dute. Tolesten dire- 1.5.3. Zestoako karst eta haitzuloak
nean erradio handiko toles tenteak eratzen dituzte.
Karsta kareharrietan, igeltsuetan eta beste zenbait
Eozenoaren ondoren izandako tolestura nagusia- arrokatan disoluzioz sortzen den topografia mota
ren ondoren konpresiozko beste bat ere gertatu zen berezia da. Urak, kareharria disolbatzeko, CO2 gasa
hegoaldera. Tolestura erretrobergentea sortu zen, hau disolbaturik eduki behar du. Uraren tenperatura zenda, material berari eragindako toles nagusiaren aurka- bat eta baxuagoa izan, hainbat eta CO2 gehiago izanko norabidean okertua. Horrelako faila alderanztua go du disolbaturik. Beraz, ahalmen handiagoa izango
dago Zestoako Bainuetxean hasi eta Akoako Zubigo- du arroketako karbonatoak disolbatu eta haiek zulaena baserri alderaino.
tzeko.
Zestoatik mendebaldera agian diapiroren* bat
egon daitekeela pentsatu izan da, zeren eta Zestoako
Bainuetxeko urek kloruroak eta sulfatoak baitituzte.
Ur horiek, hain zuzen, Ertxiña eta Baio aldeko kareharriak eta Etorra aldeko lutita eta hareharriak elkartzen diren gunean azaleratzen dira.

Zestoan kareharrietan sortutako karsta dugu. Batez
ere, Ertxiña mendia erdian duela, Altzolarats errekaraino eta Baio, Akoa eta Santa Engraziaraino hedatzen
da. Artzabaleta aldea ere, kareharrietako paisaia karstikoa da. Karstaren ezaugarri dira dolinak (sakonune
itxi eta txikiak), leizeak eta urak lurpetik drainatzea.

1.21. irudia. Ertxiñako paisaia
karstikoa (Artzabaletatik
begiratuta).
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1.22. irudia. Artzabaletako
paisaia karstikoa.

1.23. irudia. Akoako sakonunea
Artzabaletatik begiratuta.
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1.24. irudia. Aizarnako sakonunea Santa Engraziatik begiratuta.

Dolina eta sakonuneei dagokienez, bi gune interesgarri ditugu: Aizarnako sakonunea eta eta Akoako
sakonunea. Biak ere haran luzangak dira (Aizarnakoa
handiagoa), eta elkarrekiko paralelo daude, Ertxiña
mendiak bereizten dituelarik.

iragazi eta lurpean biltzen dira. Lurpetik doazenak,
berriz, gehienak Amabiturrietan ikus daitezke. Hor
elkartzen dira Urola ibaiarekin. Hala ere, lurpean bildutako uren zati bat Osinbeltzeko harrobitik gertu
ibairatzen da.

Garai batean Ertxiña mendiaren hegaletan, Behe
Bi sakonuneak elkar hartuta, 4 bat km luzeko eta
2,5 km zabaleko azalera betetzen dute. Bi sakonune- Kretazeoko kare-formazioaren barruan dauden lignitoak ustiatu egin ziren. Lignito-hobiak 10 eta 80 zentiek, batera hartuta, elipse forma osatzen dute.
metro bitarteko potentziakoak dira. Badirudi plataforAkoa eta Aizarnako depresioak sortu baino lehen ma penintsular txiki bat eratzearekin zerikusia dutela.
urak karsteko kareharria disolbatu egin zuen, eta Itsas mailak behera egindakoan ertzetako aintziretan
azpitik ur-korronteak bere bidea ebakitzeari ekin garatutako landareetatik sortuko ziren lignitoak.
zion. Azpia zulatu ondoren, Behe Kretazeoko harriak
Zestoa inguruan badira karstetan urak ebakitako
hondoratu egin ziren. Gainean, berriz, kareharria urak
disolbatuta, lapiaz edo lenarrak eratu ziren, hau da, barrunbe handiak. Izarraitzen, adibidez, Maikutxo 3
gailur zorrotzez bereizitako ildaska sakon eta zulo leizea, Aitzbeltzeko leizea, Leizeta, Goenagako leizea, Aixako zuloa, Mallueta eta Arraztoko leizea.
irregularrez osatutako formak.
Ernio aldean Santutxuko leizea eta Sabe saia - Leize
Zestoako bi sakonune horietako urak gainazalean aundia 2. Gazumen, berriz, Sagainzelaiko haitzuloa.
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Zestoako udalerrian dauden haitzulo guztiak jaso- batera utzita) haitzulo eta leize nagusien kokalekuak
tzea lan nekeza da, baina guk hemen (meatzeak alde ipiniko ditugu mapan. Hauek dira:
1. Ekain (Deba)

12. Olalde III

23. Baio I

33. Potzueta

44. Amalda IV

2. Ekain II (Deba)

13. Ikeitz (Idiakaitz)

24. Baio II

34. San Pelaio

45. Amalda VII

3. Ekaingo leizea (Deba)

14. Artzabaleta I

25. Autsokogaina II

35. San Pelaio barrena

46. Amalda VI

4. Ekain IV (Deba)

15. Artzabaleta II

26. Autsokogaina III

36. Aranobaso

47. Egaña

5. Ekain V (Deba)

16. Osinbeltz

27. Autsokogaina IV

37. Arbelaitz II

48. Aitze

6. Erlaitz

17. Kobatxiki II

28. Autsoro

38. Arbelaitz I

49. Astuipeko estalpea

7. Ekaintxiki

18. Danbolin-zulo

29. Autsokogaina I

39. Arbelaitz III

50. Astuigaina

8. Baltzolaberriko leizea

19. Ertxiña II

30. Askatzua eta

40. Amalda

51. Aitzelar I

9. Baltzolaberri

20. Ertxiña I

41. Amalda III

52. Aitzelar II

10. Olalde I

22. Hilerriko gaina

31. Iribarreneko dolina

42. Amalda II

53. Agorrerreka

11. Olalde II

22. Arozenapea

32. Askatsua

43. Amalda V

54. Erralla I eta II

Iribarrena artekoa

14 15

!

6

5!
3

17
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!
! !
!
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! !
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1.25. irudia. Zestoako haitzulo eta leizeak.
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Hauez gain Zestoako lurretan lignito eta zenbait
metalen bila XIX. mendean eta XX. mendean gizakiak egindako zuloak ere badaude. Dena den, XVI.
mendeko Zestoako agiri batek, 1479. urteko datuak
ematen ditu. Aizarnako Askatsua baserri ondoan haitzuloa zegoela dio. Geroago, Aizarnan Egañazpitik
Santa Engraziarako bidea haitzulo baten gainetik
doala dio. Hirugarren haitzuloa ere Aizarnan koka-

tzen du, Etxeberri baserriaren inguruan, Auntzesieta
izeneko lekuan, lorbidetik gertu. Gure ustez hemen
32, 36 eta 47 zenbakiez markatutakoak dira. (1506-XII18. Libro de amojonamientos y apeamientos varios [10]. Zestoako Udal Artxiboa. Saila: Hacienda municipal. Negoziatua: Bienes municipales, Sorta: Termino municipal, Liburu-zk.: 1,
Espediente-zk.: 3. (Beldarrainen bi transkripzio ere badaude
pergaminoko originalaz gain).

1.26. irudia. Askatsua baserria.
Aizarna.

1.27. irudia. Etxeberri
baserria. Aizarna.
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1.5.4. Zestoako Beaingo sedimentu-tolesturak

sakabanatu egin daitezke. Tolesteko prozesuaren
ondoren deformaturiko geruzak sedimentazioz estali
Zestoako iparraldean Ibañarrieta eta Bedua bitartean, egiten dira gaineko sedimentu-geruza paraleloen
Beain (edo Bein) baserriaren ondoan A-8 autobidea bidez.
lubaki batetik igarotzen da, eta bertan argi eta garbi
ikusten dira sedimentu-tolesturak (1.28. irudia).
1.5.5. Iraetako meandroa
Gune horretan Goi Kretzeoan eratutako sedimentu-arrokak ikusten dira. Geruza gogor eta bigunak
txandakatuta daude. Kolore zurixkak hareharri hareatsuzko geruzak tupa gris iluneko geruzekin txandakatuta daudela ikus daiteke. Oro har, turbidita*-fazie
bikaina osatzen dute.

Iraetan Urola ibaiak, auzoko etxeen paretik igaro
ondoren, meandro zabala eratzen du, “Sabea” inguratuz (ikus 1.29. irudia). Amilibiko gainean zentroa
hartu eta kilometro-erdi inguruko erradioaz gutxi
gorabehera zirkuluerdia eratzen du ibaiak. Gutxienez
XV. mendean lur horietan Iraetako saroia egon zen.

Egitura honetan maila tolestuak eta zartatuak
daude. Fenomeno hori askotan turbiditek trinkotu
gabeko sedimentuen gainean grabitazio-indarra eraginda sortzen da. Sedimentuak, hain zuzen, malda
txikiko itsas ondoetan jalki ziren. Jarduera tektonikoak, sedimentuak trinkoturik egon ezean, erraz tolesta
ditzake.

Ibaiaren ibilguaren ertz ganbilean (Saabiko soroak
daudenean), berriz, ia lur lauak daude. Beraz, meandro paregabea da.

Gaur egun tolesturak duen geometria aztertuta,
desplazamenduaren norabidea zein izan den jakin
daiteke. Jarduera tektoniko indartsuetan geruzak zartatu egiten dira, eta zati askeak, “slump” izenekoak,

Ibai-haranak denboran zehar zenbait etapa izaten
ditu: gaztaroa, helduaroa eta zahartzaroa. Heldutasunera iristen denean, hasieran hondo lauko harana handitzeari ekiten zaio. Ibaiaren bihurgunea zabaltzen
denean, ibilgua kanpo aldetik higatzen da. Barne
aldean, berriz, nahiko lur laua geratzen da, uholdeohe deitzen dena; izan ere, hor jalkitzen dira korronteak ekarritako materialak. Aldika izaten diren uhol-

1.28. irudia. Beaingo
sedimentu-tolesturak.
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deetan gainean harea xehea eta buztina jalkitzen dira.
- Sin Nombre (1) deitutako lignito-meatokia da
Horrela uholde handitan bertaraino ekarritako alubioi zaharrena. 1844an hasi ziren ustiatzen. Kretazeoko
handiagoak estali egiten dituzte.
kareharri eta tupa-kareharrien artean hiru lignitogeruza zituen, eta bat ustiatu zuten. Geruzaren noraIbaiaren korronteak ertz bat higatzen jarraitzen bidea I-41º-M da. Inklinazioa, berriz, 15º-koa M-41ºduenez, uholde-ohea gero eta zabalagoa da. Beraz, H aldera. Geruzak 1,67 m-ko potentzia du. 1978an
ibaiaren bihurgune biribilagoa (meandroa) eratzen da. iraungi zen ustiatzeko baimena. “Corta y Cía, S.L.”

1.29. irudia. Iraetako
meandroa (Sabea).

1.5.6. Zestoako meatzeak eta harrobiak

sozietatearena zen. Katre edo Irabide baserriaren
ondokoa da meatoki hau.

Zestoako lurretan batez ere lignito-meatzeak ustiatu
dira. XIX. mendearen erdi aldera kare hidraulikoa
egiten hasi ziren Zestoan, eta horretarako erregaia
behar zutenez gero, Ertxiña mendiko lignitoa ateratzeari ekin zioten. Ondoko 1.30. irudian Ertxiña mendian eta inguruetan ustiatutako meatzeak markatu
dira. XX. mendearen bigarren erdian utzi zioten
azken meatzea ustiatzeari.

- San Fermin (2) izeneko meategian 1855. urtean
hasi ziren lanean lignitoa ateratzeko. Kretazeoko
kareharri eta tupa artean lau lignito-geruza zituen.
Geruzaren norabidea: I-42º-M. Inklinazioa: 31º-koa
M-42º-H aldera. Potentziak: 1,2 m, 0,75 m, 0,8 m eta
txikiagoa. “Uriarte y Zubimendi” sozietatearena zen.
1979. urtean iraungi zen ustiatzeko baimena. 1885.
urtean ondoko zatitxo bat (soberakoa) erantsi zitzaion
Ertxiña mendian ustiatutako meatze garrantzitsue- San Fermin ustiapenari.
nak hauek izan ziren: Irabide, Garestiya, Luisito,
- La Cuarta (3) izeneko meatzean 1856. urtean hasi
Etxaide, San Sebastian eta La Ascension, Akoa aldera, eta La Cuarta, Gloria, Sin Nombre, San Fermin ziren lanean. Kretazeoko kareharri eta tupen artean
hiru lignito-geruza zituen. Geruzaren norabidea: I-42ºeta Eustakia Aizarna aldera.
- 33 -

I ZESTOA MENDETAN ZEHAR (Historiaurretik 1500. urtera arte)

- Garestiya (5) izeneko meatzea bereziagoa da.
M. Inklinazioa: 31º-koa M-42º-H aldera. Potentzia: 0,9
m. 1935. urtean “Cementos Zumaya, S.A.” sozietateak 1872. urtean hasi ziren ustiatzen. 137 metro luzeko
galeriaren muturrean Kretazeoko tupa eta arbel-harehartu zuen. 1979. urtean iraungi zen baimena.
harrien artean lurra nahasian zuen lignitozko geruza
H-17º-E.
- Eustakia (4) deitutako meatzea 1861. urtean hasi zegoen. Geruzaren norabidea: I-17º-M
ziren lantzen. Kretazeoko kareharri eta tupa artean Inklinazioa: 39º-koa M-17º-H aldera. Geruzaren
lignito-geruza bat zuen. Norabidea: I-42º-M H-42º- potentzia: 2,5 m-koa batez beste.
E. Inklinazioa: 14º-koa M-42º-H aldera. 0,56 m-ko
- Irabide (6) deitutako meategia 1880. urtean hasi
potentzia zuen geruzak. “Uriarte, Zubimendi y Cía”
ziren ustiatzen. Hasieran bertan ez zuten lignitorik
sozietatearena zen. 1979an iraungi zen.
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1.30. irudia. Zestoako meatzeen kokalekua.
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- San Sebastian (9) meategia lantzen 1885ean hasi
aurkitu, baina barrurago topatzeko itxaropenetan
aritu ziren. 1935. urtean “Cementos Zumaya, S.A.” ziren, baina lignito gutxi topatu zuten. “Uriarte y Zubienpresak bereganatu zuen. 1979. urtean iraungi zen. mendi” enpresarena zen. 1979. urtean iraungi zen.
- Gloria (10) izeneko meategian ere ez zuten ligni- Etxaide (7) izeneko meategian ez zuten lignitorik
topatu. 1880. urtean hasi ziren bertan lanean. 1938an torik aurkitu. 1935. urtean “Cementos Zumaya, S.A.”
“Cementos ABC” enpresak bereganatu zuen, eta gero enpresak bereganatu zuen. 1979an iraungi zen ustia“Cementos Alberdi, S.A.” sozietateak. 1968. urtean tzeko baimena.
iraungi zen.
- Luisito (11) meategian 1902an hasi ziren lignito
- La Ascension (8) izeneko meatokian 1881. urtean bila. Geruzaren deklinazioa: 15º 35’-koa mendebalhasi ziren lanean. 1884. urtean meategiak lurralde zaba- dera. Jose A. Odriozola Barrena jaunarena zen.
lagoa lortu zuen ustiatzeko. Ez zuten, ordea, lignito 1967an amaitu zen ustiatzeko baimena.
askorik aurkitu. “Uriarte y Zubimendi” enpresarena izan
zen, 1979. urtean ustiatzeko baimena iraungi zen arte.

1.31. irudia. Aizarnako San Fermin lignito-meategiaren ebakidura.
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Zestoako meatze garrantzitsuenak hauek izanaga- nak, ustiatzeko emakida edo baimenen erregistrotik
tik, inguruan beste hainbat ere badira. Ondoko koa- ateratakoak.
droan emango ditugu, labur, beste horien xehetasu-

Meatzearen izena (zk.)

Minerala
Hasieraurtea

Amaieraurtea

Oharrak

San Pelaio (12)

1859

lignitoa 1967

Norabidea: Ipar-Hegoa. Inklinazioa: 34º-koa
M-ra. Potentzia: 2,5 m. 1938an “Cementos ABC”
eta gero “Cementos Alberdi, S.A.” enpresek
lantzen zuten.

San Juan Bautista (13)

1888

lignitoa

Norabidea: I-20º-E-ra. Inklinazioa: 20º-koa M20º-H aldera. Potentzia: 0,3 m. Kretazeoko hareharriak daude.

Ertxiña (14)

1871

lignitoa 1908

Norabidea: I-19º-M. Inklinazioa: 25º-koa M-19ºH aldera. Potentzia: 0,35 m. Lur asko du lignitoak.

Ntra. Sra. de las Nieves (?)

1871

lignitoa 1918

Norabidea: I-15º-M
H-15º-E-ra. Inklinazioa:
20º-koa M-15º-H-ra. Potentzia: 0,3 m. Kretzeoko
hareharriak daude.

San Jose (15)

1872

lignitoa 1918

Norabidea: I-15º-M
H-15º-E-ra. Inklinazioa:
20º-koa M-15º-H-ra. Potentzia: 2 m. Lur asko du
lignitoak. Tupa-kareharriak eta arbel-hareharriak
daude.

Nikolas (16)

1876

burdina 1908

Kretazeoko kareharri artean hematite arrea dago.

Petra (?)

1876

burdina 1979

1935ean “Cementos Zumaya, S.A” enpresak hartu
zuen. Kretazeoko hareharri artean hematite
gorria eta arrea daude.

San Millan (gehigarria) (?)

1876

lignitoa 1926

Norabidea: E-40º-I
M-40º-H-ra. Inklinazioa:
50º-koa I-40º-M-ra. Potentzia: 1,3 m. Lignitoa
buztin-arbelekin nahasian dago. Chelo 2-tik
750 m iparraldera dago.

La Esperanza (17)

1878

lignitoa 1921

San Isidro (eta gehigarria) (?)

1878

lignitoa 1921

Alfredo (?)

1879

Arbe (18)

1880

lignitoa 1888

Norabidea: E-40º-I. Inklinazioa: 50º-koa I-40ºM-ra. Potentzia: 0,8 m. Lignitoak lurra du.
Kretazeoko tupa eta hareharriak daude.
Chelo 2-tik gertu dago, iparraldera.

La Esperanza (gehigarria) (17) 1881

lignitoa 1921

Ez dago lignitorik agerian.

El Porvenir (18)

lignitoa 1978

“Corta y Cía” sozietatearena. Ez dago lignitorik
agerian.

1881

zinka

?

1886
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El Porvenir (gehigarria) (19)

1881

lignitoa 1978

“Corta y Cía” sozietatearena. Ertxiña
meatzearekin duen elkargunean lignito apur bat
dago.

La Sorpresa (?)

1882

lignitoa 1932

Norabidea: I-20º-M
H-20º-E-ra. Inklinazioa:
45º-koa E-20º-I-ra. Potentzia: 0,5 m. Chelo 2
meategitik 550 m iparraldera dago.

Santa Ana (?)

1884

lignitoa 1890

Sinforosa (?)

1885

lignitoa 1885

Victoria (?)

1888

lignitoa

Casualidad (20)

1885

lignitoa 1888

La Esperanza (17)

1885

lignitoa 1935?

San Ignacio (?)

1885

Santo Domingo (?)

1885

lignitoa 1895

Fabiana (?)

1885

lignitoa 1935

San Roman (?)

1885

lignitoa 1926

San Juan (13)

1886

lignitoa 1894

San Isidro (?)

1886

lignitoa 1892

Ntra. Sra. de las Nieves (?)

1886

lignitoa 1952

San Rafael (?)

1886

lignitoa 1978

Inazio Murua Baltzola jaunarena. Galeria baten
ahoan mineral apur bat dago.

San Rafael (soberakoa) (?)

1887

lignitoa 1978

Inazio Murua Baltzola jaunarena. Mineral apur bat
azaleratuta dago.

Santo Domingo (soberakoa) (?) 1887

lignitoa 1895

Ez da mineralik ageri.

Akiles (?)

1889

burdina

Iraetako burdinola zaharraren zepak baino ez
daude. Chelo 2-tik 600 m iparraldera dago.

Petra (soberakoa) (?)

1890

burdina 1979

Maria (21)

1890

burdina 1893

Antonio (22)

1890

burdina 1892

Maria Josefa (?)

1890 burdina, etab.1916

Indamendiko antzinako lanak, burdin mea duen
zangaz. Chelo 2-tik 1.000 metro iparraldera dago.

Egaña (?)

1890 burdina, etab.1900

Ez da mineralik ageri. Chelo 2-tik 1.180
m iparraldera dago.

Maria Josefa (soberakoa) (?)

1891

Chelo 2-tik 930 m iparraldera dago.

San Prudentzio (23)

1891 burdina, etab.1894

?

Markatutako azaleran lanik ez da egin.

?

1885

?

burdina? 1916
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Domingo (?)

1892

lignitoa 1894

“Ursalto” izeneko parajean. Meatoki isolatua da.
Kokaleku ezezaguna.

Santa Maria (24)

1896

lignitoa 1897

Bidetik 4 m-ra dago galeria-sarbidea.

San Asentzio (?)

1896

lignitoa 1908

San Roman (soberakoa) (?)

1897

lignitoa 1926

Santo Domingo (?)

1898

lignitoa

Esperanza (17)

1898 harri-ikatza1903

Santiago (?)

1898

burdina 1898

San Antonio (25)

1899

lignitoa 1903

San Bizente (26)

1900

burdina 1901

San Jose (soberakoa) (15)

1900

Santiago (?)

1901

?

1895ean iraungitako Santo Domingo meatzea izan
daiteke.

Chelo 2-tik 750 m iparraldera dago. 18 ha inguru
ditu.

lignitoa? 1934an dekretuz utzia
lignitoa 1926

1892an iraungitako Santiago meatzea izan daiteke.

San Mamerto (?)

1901

lignitoa

?

Santa Cruz (?)

1901

lignitoa

?

Elvira (27)

1902

burdina 1902

Petardo (28)

1902

lignitoa

Santiago (soberakoa) (?)

1902

lignitoa 1926

Santiago (lehen soberakoa) (?) 1902

lignitoa 1926

San Mamerto (soberakoa) (?)

1902

lignitoa 1926

Elvira (27)

1902

lignitoa 1923

Jose Mari (?)

1903

ikatza

1908

Amalia (?)

1906

ikatza

1978

Arano (?)

1908

lignitoa 1912

Karmen (29)

1916

lignitoa 1964

Joan Alberdi Gartzia jaunarena.

Karmen 2 (30)

1916

lignitoa 1964

Joan Alberdi Gartzia jaunarena.

Karmen (soberakoa) (29)

1916

lignitoa 1964

Joan Alberdi Gartzia jaunarena.

San Jose (15)

1920

lignitoa 1952

1918 inguruan utzitako San Jose meatzea da.

Ntra. Sra. de las Nieves (?)

1920

lignitoa 1935

1918an iraungitako izen bereko meategia da.

Urte berean utzia, ez ordaintzeagatik.

?
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San Pedro (?)

1921

lignitoa 1922

Chelo 2-tik iparraldera, Egaña eta Maria Josefa
meatzeen lekuan dago.

La Esperanza (17)

1922

lignitoa 1927

Urte horretan zorrengatik utzia. 1921ean
iraungitako La Esperanza bera da.

San Isidro (?)

1922

lignitoa 1922

1921ean iraungitako San Isidro meategia da.

Onena (?)

1923

lignitoa 1922

Santiago Irizar Garralda jaunarena. 1921ean
iraungitako San Isidro meategiaren lurrei eragiten
die.

Elvira (27)

1924

lignitoa

1923an iraungitako Elvira meategia da.

Ertxiña (14)

1930

lignitoa 1978

?

Jose A. Odriozola Barrena jaunarena. 1908an
iraungitako Ertxiña meategia da.

- Autsoroko gaineko harrobia. Kareharrizko bloke
Zestoako lurretan, ikusten denez, meategi ugari
dago, baina horiez gain lurrazalean ustiatutako harro- handiak eraman zituzten Aizarnako harrobi honetatik,
biak ere izan dira. Honako hauek dira garrantzitsuenak: batez ere Zumaiako kai-muturrera eta kirol-portura.
- Ibañarreita barreneko Iraetako harrobia. Ibaña- Artzabaleta azpiko harrobia. XX. mendean ustiarrieta azpian Iraetako Sabean ibaiaz beste aldean
tu zen, kareharria aterata.
ustiatu zen harrobi hau XIX. mendeaz gero kare
- Osinbeltzeko harrobia. XX. mendean ustiatu zen. hidraulikoa egiteko. XX. mendearen erdi aldera utzi
Kareharria ateratzen zuten. Garai batean karobia ere zioten ustiatzeari. Behe Kretazeoan eratutako hareharri eta lutitak atera ziren.
bazen ondoan, karea egiteko.

1.32. irudia.
Artzabaleta
azpiko harrobia.
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Horiez gain aldi txiki batez ustiatu izan da harrobiren bat edo beste. XX. mendearen erdi aldera, adibidez, Zestoako ur-depositua egiteko Ertxiña mendiaren maldan bertan atera ziren behar ziren harriak

(kareharriak). Gauza bera egin zuten Bainuetxean
zubi zaharra eta bide zaharraren (Bentapeligrora doanaren) hasieran. Orobat Amilibitik Aizarnarako errepidea egiteko.

1.33. irudia. Osinbelzko
harrobia Artzabaletatik
begiratuta.

1.34. irudia. Aizarnako
errepideko harrobia.
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1.5.7. Zestoako ibai, erreka eta iturriak

berriz, eta, azkenik, Zumaian itsasoratzen da. 11,5
km inguru egiten ditu Urola ibaiak Zestoan.

- Zestoako ibai bakarra Urola da. Hegoaldetik iparraldera zeharkatzen du udalerria. Lasaon sartzen
da Zestoako lurretan. Gero, Bainuetxean eta Zestoako hirigunean meandro txikiak eratuta, Osinbeltzen haitzartean Iraetara iristen da. Hor, Sabean
meandro bikaina eratuta, Txiribogatik aurrera
Aizarnazabal eta Oikiako lurrak bustitzen ditu.
Hurrena Beduan Zestoako lurrak ukitzen ditu

- Lasao auzoan Lasaoerrekaren urak gehitzen
zaizkio Urola ibaiari. Lasaoerreka Etumeta ondoko
Bisigu baserriaren ondoan sortzen da. Hortik behera Otola, Edarritzagagoena, Edarritzagabarrena
baserrien eta abarren ondotik igarota elkartzen da
Urola ibaiarekin. Bost bat kilometroko luzera du.

1.35. irudia. Lasao errekako
urak Urola ibaira isurtzen
diren gunea.

1.36. irudia. Urola ibaia
Iraetan.
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- Lasao aldean, Bainuetxe alderantz, Gallaritxoerreka elkartzen zaio Urolari. 2,5 km inguruko ibilgua
du, eta Ondarbaso baserriaren ondoan sortzen da.
Goi-ibilguari Lizardierreka deitzen zaio.
- Hurrengo Lili eta Errotatxo ondoan Sastarrainerrekako urak gehitzen zaizkio Urolari. Erreka honek
Sastarrain baserriaren parean Beliosoroerrekaren eta
Goltzibarrerrekaren urak biltzen ditu. Sastarrain
baserritik ibairaino 1,5 km inguruko ibilgua du. Goltzibarrerrekak, berriz, 2 km ditu Zestoa eta Debako
udalen lurren muga gisa.
- Altzolaraskoa da Zestoako lurretan Urola ibaiari
urak ematen dizkion beste erreka bat. Errezilgo parte-

an sortzen da, Indo mendiaren magalean. Iruerrietako
erreka eta Saroeberrierreka daude hasieran, baina bi
hauek Granada baserriaren ondoan elkartzen dira,
Zestoako mugan. Hortik beherako lehen atalari Granadaerreka ere deitzen zaio. Urbietako bailara eratzen
du Granada baserritik Txiribogan Urolarekin elkartzen den guneraino. 10 km inguru luzeko ibilgua du.
Azkenik, Zestoan bada urak zuzenean itsasoratzen
dituen erreka bat: Arroaerreka, hain zuzen. Itziarko
Santuaran aldean sortzen da. Goi-ibilguari Usarroaerreka ere deitzen zaio. Ibarrola baserriaren inguruan
sartzen da Itziar aldetik Zestoako lurretan, eta
Narruondon uzten du Zestoa. Zumaiako herrian Urola
ibaiarekin errioan elkartu ondoren itsasoratzen da. 4,5
km inguruko bidea du Zestoako (Arroako) lurretan.

1.37. irudia. Sastarrainerreka.

1.38. irudia. Altzolaratserreka
Altzolarats jauregiaren parean.
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baino askoz ere txikiagoa da Zestoako “ilargi-esnean” daudenena. 2.000 nanometroko kristal-tamaina
da ohikoa, eta Zestoakoan 100 nanometrokoak daude.
Beste elementu batzuen arrastoak ere baditu, baina
hauek ere oso tamaina txikikoak.
Zestoako lurretako haitzuloan ilargi-esneak hormak eta zorua zuritzen ditu, baina harritzekoa da
ehun metroko galerian zehar 0,05-0,10 l/s-ko emariaz
erreka zuria ateratzea.
Haitzulo horretako fauna eta bakterioak zehatzmehatz aztertu dira, eta, ondorioz, honako hauek
topatu dituzte: haitzulotako 20 espezie (horietako bat
Neobisiidae pseudoeskorpioia, zientziarako espezie
berria), eta lau bakterio talde (Actinobacteria,
Gamma-Proteobacteria, Firmicutes eta Termo-Deinococus).

1.39. irudia. Arroaerreka Arroabeko parean.

Zestoako ibai eta errekak arrantzarako ez ezik
makinei eragiteko ere balio izan dute historian zehar.
Errotak, burdinolak eta zentral elektrikoak martxan
ibili dira ur-saltoen indarraz baliatuta.
- Zestoako iturriei dagokienez, garrantzitsuak dira
Urola ibaira husten diren akuiferoak: Amabiturrietakoa eta Osinbeltzekoa. Hauek Aizarna eta Akoan iragazi eta lurpean bildutako urak bideratzen dituzte.
Aipagarria da, bestalde, Zestoako haitzulo batean
dagoen “moondmilch”, “moonmilk” edo “ilargiesnezko” erreka.
Munduan beste hainbat lekutan ere topatu dute
ilargi-esnea, baina solidoagoa. Gainera kaltzio karbonatoa eta magnesio karbonatoa ditu urak leku horietan. Zestoakoak ez du, ordea, karbonatorik, gibsita
izeneko minerala baizik, hau da, sistema monoklinikoan kristaltzen den aluminio hidroxidoa edo
Al(OH)3. Gibsita-kristalek izan ohi duten tamaina
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- Oso famatuak dira, bestalde, Zestoako Bainuetxeko iturriak. Gesalaga deitzen zaio iturriak dauden
lekuari. 1760. urteaz gero hasi zen jendea ur horiek
hartzera kanpotik etortzen, osasunarentzat onak zirela eta. Bi iturri dira famatuak: Andre Mariaren Jaiotza
izenekoa eta San Inazio izenekoa. Hona hemen iturri
horietako uren ezaugarriak:

Andre
Mariaren Jaiotza

San Inazio

31,5º
1,006779

27,6º
1,004108

Tenperatura
Dentsitatea

Irakinda ateratako gasak
Azido karbonikoa 9,7 cm3/l
Oxigenoa
5,1 cm3/l
Nitrogenoa
20,6 cm3/l
Gatzak, etab.
Sodio kloruroa
Kaltzio sulfatoa
Sodio sulfatoa
Magnesio sulfatoa

5,5263 g/l
1,9980 g/l
0,4926 g/l
0,4493 g/l
Kaltzio bikarbonatoa 0,0779 g/l
Kaltzio kloruroa
0,0322 g/l

1.41. irudia. Zestoako Bainuetxea.
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9,2 cm3/l
3,4 cm3/l
20,3 cm3/l

3,1166 g/l
1,5480 g/l
0,2665 g/l
0,2093 g/l
0,0636 g/l
0,0800 g/l
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1.7. GLOSARIOA

Aloktonoa. Dagoen lekuan eratu ez den formazio geologikoa da.
Alubioia. Ur-korronteek garraiatutako materiala edo sedimentu-metaketa da.
Antiklinala. Goranzko tolestura ganbila da.
Arkosa. Gutxienez % 20-30 feldespato-pikorrez osaturiko arenita taldeko hareharria da.
Aroa. Eskala geokronologikoan denbora-unitatea da. Zenbait arok epoka osatzen dute.
Arroka metamorfikoa. Lehengo arroka bati presio, tenperatura edo bestelako agenteen eraginez eraldaketa
fisiko-kimikoz lortutakoa da.
Bergentzia. Tolestura-sistema edo mantuko geruzen desplazamendu edo inklinazioaren norabidea da.
Diagenetikoa. Sedimentuak harri trinko bihurtzeko prozesu fisiko-kimikoari dagokiona da (harea hareharri
bihurtzeari dagokiona, adibidez).
Diapiroa. Sakoneko harri plastikoak arroketan zehar gorantz igotakoan sortzen dena da. Gaineko arrokak gazteagoak eta astunagoak izan ohi dira.
Ebaporitikoa. Itsaso itxi edo aintziretako ura lurrunduta uretan disolbaturik zeuden materialek eratzen duten
sedimentua da.
Eona. Denbora-unitate handiena da, multzokaturiko zenbait eraz osatua. Lurraren historia geologikoan lau
eon daude.
Eontema. Eon batean eratutako arroka-gorputza adierazten du. Zenbait eratemaz osatua da.
Epoka. Multzokaturiko zenbait arok epoka osatzen dute.
Era. Zenbait periodo multzokatuta sorturiko denbora-unitatea da. Mesozoiko izeneko era, adibidez, hiru
periodoz osaturikoa da.
Eratema. Era batean sortutako arroka-gorputza da. Zenbait sistemaren multzoak osatzen du eratema.
Errudista. Itsasoko molusku bibalbioak ziren, zenbait tamainatakoak. Maskorra substratura itsatsita zeukaten
eta ongi egokiturik zeuden horrela bizitzeko.
Eskistoa. Arbela da, pikor oso xehea duen arroka homogeneoa.
Estaia. Aro batean eratutako arroka-gorputza da. Multzokaturiko zenbait estaik seriea osatzen dute.
Faila. Geruza geologikoen haustura da, banandutako blokeen mugimendu erlatibo horizontal edo bertikala
duena.
Faziea. Genesiaren ikuspuntutik aztertuta, harri baten ezaugarri multzoa da.
Flyscha. Sedimentuzko formazio detritikoa da, zenbait sedimenturen (hareharri, kareharri, buztin eta abarren)
geruzak txandaka dituena. Orogenesiaren fase nagusien aurreko geosinklinaletan (kontinente ertzeko lurrazaletan) sortzen da.
Gneisa. Harri metamorfikoa da, kuartzo eta feldespatozko geruzak batetik eta mika eta anfibolezko (silikatoen klaseko mineral taldea) geruzak, bestetik, txandaka dituena.
Harri igneoa. Lurrazalean edo mantuan sortzen den material urtu, bero edo magmarekin eratutakoa da.
Intrusioa. Urtutako masa magmatikoa lurrazaleko harri solidoen artean barneratu eta gogortzearen ondorioa
da.
Isopakoa. Geruza jakin batean potentzia bereko puntuak biltzen dituen lerro ideala da.
Keuper faziea. Germaniako Goi Triasikoaren goiko estaiari dagokion formazio geologikoa da. “Keuper”
hitzak kolore anitzekoa esan nahi du. Coburg inguruan dauden tupa gorriztengatik du izen hori.
Kolubioia. Isurketa sakabanatuak distantzia laburrean garraiatutako harea- edo lohi-ale txikiz eratutako alubioia da.
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Konglomeratua. Zementuaz elkartutako harri puskatxoz eratutako harri sedimentario detritikoa da.
Litarenita. Arenita litikoa da, hots, 0,065-2 mm bitarteko partikulez osatutako sedimentu-arroka detritikoa, %
15 baino matrize gutxiago duena.
Lutita. Harri sedimentario detritikoa da, 64 mm baino diametro txikiagoko aleez osatutakoa.
Mantua. Lurraren barneko geruza da, lurrazalaren eta nukleoaren artean dagoena.
Matrizea. Sugearen azalaren itxurako diabasa (harri endogenoa) da.
Ofita. Sugearen azalaren itxurako diabasa (harri endogenoa) da, berdea eta orban zuriak dituena.
Orbitolina. Foraminifero fosila da, orbitolinidoen familiakoa, maskorra ahurra edo lente-formakoa duena.
Foraminiferoek ezaugarri hau dute: gorputza karekizko maskorraren barruan edukitzea.
Orogenia. Zenbait prozesu geologikoren multzoa da: Lurraren gainazaleko plakek eraginda bi lurralderen
arteko talkaren ondorioz sortutako mendikatean eta ondorengo eboluzioan parte hartzen duten prozesuen
multzoa.
Periodoa. Zenbait epoka multzokatuta eratzen den denbora-unitatea da.
Plagioklasa. Feldespatoen taldeko material multzoa da. Sodio eta kaltzio silikato triklinikoak dira.
Potentzia. Geruza edo zain baten lodiera da.
Rifta. Estentsio-faila arrunten eraginez lurrazal kontinentalean sortutako sakonune luze eta estua da. Jarduera sismiko eta bolkanikoak izan ohi ditu.
Seriea. Epoka batean eratutako arroka-gorputza da, multzokatutako zenbait estaiz osatua.
Sinklinala. Tolestura bakun bateko sakonunea da, bi antiklinalen artean dagoena.
Sinklinorioa. Paralelo samarrak diren tolesturen multzoa da, osorik hartuta egitura sinklinala duena, hau da
tolestura bakuneko sakonunea, bi antiklinal edo goranzko tolestura ganbilen artean dagoena daukana.
Sistema. Periodo batean eratutako arroka-gorputza da. Multzokaturiko zenbait seriez osatzen da.
Tektonikoa. Lurraren barne-indarrek eragindako deformazioei (tolestura, faila eta abarri) dagokiena da.
Tupa. Sedimentu-harria da, kaltzio karbonatoak zementaturiko buztinez eratua.
Turbidita. Uhertasun-korronteek metatzen duten sedimentuzko gorputza da.
Urgondarra. Behe Kretazeoan Aptiarrena eta Behe Albiarrean jalkitako kare-materialei esaten zaie.
Zamalkadura. Bi lurzoru-geruza bata bestearen gainean jartzea da, tolesturetan, adibidez.

- 47 -

