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Amalurra (4,530 Ma.)
Kondairen arabera, Amalurra jainkosa nagusia da, inguru
naturala sortu zuena.
Amalurrak ematen dio magia eguzki loreari (carlina
acaulis). Nekazaritza inguruan baserrietako ateetan eguzki
loreak jartzen dira sorginak eta izpiritu gaiztoak uxatzeko.
Eguzki loreen sorginkeriak gaizkileak entretenitzen ditu
beren ileak kontatzeko zeregina aginduz, eta eguna iristen
denean gaiztakeria egin gabe hantxe egoten dira oraindik
ere... Horrela babesten ditu Amalurrak etxeak gauetan.
Esaten dutenez haitzuloetan eta mendi tontorretan
daude lurraren barnera sartzeko ateak eta Amalurrak gordetzen dituen altxorretara iristekoak... Ibilbideko paisaia
ikusgarria denez litekeena da sarrera horietako bat hemen
kokatuta egotea... ;)
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Ongi etorria
Galeako labarretik paseatzean natura beste modu batean ikusiko duzu,
eta harritu egingo zara formazio geologikoarekin lotutako adibide ikusgarriekin, Gorrondatxe- Azkorri hondartzaraino, euskal kostako ikusgarrienetako
bateraino, eramango gaituen salbuespenezko paisaia naturaletik ibili bitartean.
Amalurra ibilbidea Borobiako parkean hasten da, Bidezabal
metroaren ondoan. Aspaldi kiosko bat egon zen, Borobia esaten zioten emakume
bat jabe zuena, eta gaur egun jolas parke bat dago, terrazaz eta saltokiz jositako eremu batek inguratuta. Hortik,
biribilgunean Aingeruaren etorbidea
hartu eta joan zaitez Galeako biderantz, platanondoen artean.
Ibilbidearen pasealekutik ibili
bitartean, perpendikularrean ikusiko
dituzu Altube, Jata, Anboto –mendi
horretan omen zuen etxe nagusia beste
jainkosa batek, Marik, euskal mendi
guztien tontorretan bizi zenak– kaleak,
guztiak euskal mendien izena dutenak.
Jantzi oinetako erosoak, errespetatu ezazu gozatuko duzun gune
babestua eta prestatu naturarekin
konektatzeko –are gehiago zati batzuetan mugikorrak estaldurarik ez
daukalako–.
Milioika urtez atzera egiteko
bidaia orain hasten da!
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Ibilbidea
1. Galea

Inguru honen formazio geologikoaren inguruan jarraian jakingo duzuna hain
da izugarria, Amalurraren eraginetik gertuago dagoela dirudi zientziatik baino.
Horretan oinarritzen da, hain zuzen, ibilbide hau.
Orain dela milioika urte, Galeako pasealekua eta itsasoa altuera berdinean zeuden, imajinatzen duzu? Zergatik gozatu dezakegu gaur egun labarrak
nagusi diren paisaia honetaz? Badirudi itsas maila jaitsi egin zela kontinentearekin
alderatuta. Prozesu horren izen teknikoa eustatismoa da, eta, kasu honetan,
ez zen lauza tektonikoak altxa zirelako, baizik eta aldaketa klimatikoak glaziarretan pilatutako ur bolumenari eragin ziolako.
Gaur, puntu horretan, Kantauri itsasoaren ertza ikusi nahi badugu,
kostara inguratu behar dugu –gomendagarria da oso–. Orain dela milioika
urte, ordea, Galeako pasealekutik mugitu ere egin gabe, gure oinetatik aurrera
ikusiko genuke mugagabeko ur masa handi bat.
Ibilbidean zehar etengabe entzungo duzu “Galea” hitza. Horixe da
itsaslabarraren izena, lurmuturrarena (Punta Galea), surf txapelketarena
(Punta Galea Challenge) eta hemen hasten den eta Neguriko Golfeko Errege
Sozietatera arte iristen den eremu lauarena. Lursail horiek XIX. mendera arte
komunitatearen lurrak ziren, eta bertan ibiltzen ziren Andra Mariko abereak
larrean.
Jarraitu dezagun pasealekutik aurrera, Getxoko monumentu bereizgarrienerantz: Aixerrotarantz.

2. Aixerrota (1726) — P Galeako pasealekua, 30

Kantauri hegiko klima euritsua kontuan hartuta, harrigarria da haize errota
bat ikustea. Hain zuzen, Aixerrota Euskadik XVIII. mendean jasan zuen lehorte
baten ondorioz eraiki zen.
Aixerrota martxan egon zen 60 urtez, eta, makineria galdu bada ere,
badakigu irin1* fina ehotzen zela taloak egiteko (arto irinez egindako opila, txorizoarekin, odolkiarekin eta abarrekin jaten dena), eta irin arrunta ere egiten
zela ganadua eta hegaztiak elikatzeko. Hortik hornitzen zituzten Andra Mariko
landa herrigunea, dieapie-ren Marina Ibarra baserritarrari eskainitako ibilbidean
ezagutu ahalko duzun Getxoko auzoa.
Bitxia da, baina Aixerrota eraikitzea ez zen auzoko jendearen ekimena
izan. Aixerrota Irlandako jatorria zuen Bilboko Edmundo Shee izeneko merkatariak sortu zuen, eta alokairuko higiezin gisa erabili zuen*1.
Garai hartan, eraikuntzako materialak ingurutik hartzen ziren. Errotaren
kasuan: haitz grisezko harlangaitza Sopelakoa edo Barrikakoa da, eta ateko
eta leihoetako kareharrizko harlanduak Portu Zaharretik erauzi ziren, ziurrenik,
Galeako gotorlekukoak bezala.
Egungo estalkia eta hegalak 1956an jarri ziren (ez dira jatorrizkoak),
Getxoko Udalak eskuratu ondoren egindako eraberritzean (25.000 pezetaren
truke erosi zuen, gaur egungo 150 euro inguru). Gaur egun arte galeria ireki bat
da, alboko jatetxeak eta kafetegiak kudeatutakoa.
Aixerrota (1726) ez zen Getxoko bakarra izan. Antzekoa omen zen baten
hondarrak daude Arnabarren, Sopelako mugan. Beste errota batzuk ere eraiki
ziren Bizkaian, lehortea tarteko, Artxandan (1725) eta Ispasterren (1729).
Ezaugarri teknikoei dagokienez, Aixerrota kono enbor formako bolumen
bat da, estalki piramidala duena, oinplano biribilekoa eta bi solairukoa, ipar
ekialdera orientatutakoa. Dorre motako ardatz horizontala du errotak, eta
kanpotik manipulatu zitekeen estalki birakaria zuen. 9,50 metro ditu garaieran;
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oinplanoaren barruko diametroa 7,20 metrokoa da; eta hormen lodiera 1,45
metrokoa da.
Ba al zenekien...?
*1. Haize errota honen jabetzari erreferentzia egiten dion lehen datu historikoa 1725eko
martxoaren 28koa da, eta Armendiatxa edo Azalarieta izeneko Getxoko elizatean 25
gizalaneko (6.646 metro koadro) sail baten salmentari egiten dio erreferentzia. 1798aren
amaieran, Getxoko etxe eta eraikin guztiak zenbatzen direnean, Antonio Arteaga eta
besteak agertzen dira Aixerrotako biztanle moduan. 1967tik aurrera, udal sari moduan
ezarri zen, Udalak sustatuako jarduera herrikoiak, artistikoak edo kirolekoak saritzeko.

Galearantz goazela, ariketa aparatuen (bioparkea) parean haitz
bati erreparatuko diogu. Itxuraz ez du ezer deigarririk, baina paseoa ibilbide
geologiko garrantzitsua dela adierazten digu harrizko monumentu horrek.

3. Harri Basaltikoa, “Geologia Kalean”— P Eskuman, bioparkearen parean

Basaltoa (lurzoruaren gainazala osatzen duten harrien % 70*2) Sopelan (Sopelmar),
Bilbon (Enekuri), Fruizen, Errigoitin eta abarretan topatu ditzakegun berbera
da, ur azpiko jatorri bolkanikoa duena

Ibilbideari jarraituko diogu, Karmengo Ama Birjinaren hilerriaren
paralelo. Hilerri horretan barrena ibili ahal izango zara deapie-ren Fidel Iturria
arkitektoaren ibilbidearen bidez.
Amalurra kondairaz betea bazegoen, itsas hilerrietan (kostatik gertuko
lekuetan daudenetan), misterio ugari dago. Itsasoko jendeak, hiltzean, hilobian
bide sekretu bat omen dauka, bakean itsasora itzultzen dituena.
Hilerriaren ondotik, hurrengo mugarrira iritsi aurretik, herrian
festarako erabili izan diren zelaiak daude. Zelai horietan egiten da Paellen
Nazioarteko Lehiaketa, eta giro paregabea egoten da. Lagun kuadrilla batek
asmatu zuen eta jaiaren eta gastronomiaren inguruko ohitura hau Azkorriko
zelaietan sortu zen 1963ko uztailaren 25ean. Jende askok parte hartzen zuenez,
1970ean Aixerrotako zelaietan antolatzen hasi ziren. Gaur egun getxotarrek
gehien maite duten jaietakoa izaten jarraitzen du, bai parte-hartzaileek baita
bisitariek ere.
Ba al zenekien...?
*2. Amalurra gorabehera, lurraren gainazala hainbat prozesu geologikok osatu zuten:
igneoek, sedimentarioek eta metamorfikoek. Beranduago, gainazal solido hori aldatu
egin zuen higadurak, meteorizazioak, bulkanismoak, sedimentazioak, itsasaldien
eraginak eta abar. Gaur egungo orografia mugimendu tektonikoek, prozesu ugarik
eta milioika urtek osatu dute.

4. Basoak, Floraren eta faunaren bizilekuak

Galeako pasealeku hau tamarindo zerrendek zedarritzen dute. Zuhaitz espezie
hori itsas pasealekuetan ugaria da, itsasoko haize gogorrari aurre egiten baitio.
Horietan eta eskumako pinudian*3 martinak, pottorroak, eiderrak, aliotak eta
itsasoko beste hainbat hegazti babesten dira, horietakoren bat ikusteko zortea
izango ote duzu?
Inguru hauetan irailean bazabiltza, ziurrenik itsaso usainaz gain piku
lurrina ere sumatuko duzu, pasealekuaren bidean pikondoren bat oraindik
badago eta. Fruta arbola horrek tradizio handia du udalerrian, batez ere Andra
Marin, beste fruitu batzuekin batera, esaterako, haranak, gereziak, piperrak,
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tomateak eta abar dira ohikoak. Amalurrak ematen die gizakiei jatekoa, eta
horregatik uztak onak ziren hura gurtzean.
Ba al zenekien...?
*3. Badakizu nola kalkulatu daitekeen koniferoen edo hosto iraunkorreko zuhaitzen
adina, enborra moztu eta eraztunak zenbatu behar izanik gabe?. Jarri zaitez basoari
begira, eta zenbatu bertiziloak; horrela esaten zaio teknikoki enborraren inguruan
garaiera berberean hazten den adar zerrenda bakoitzari. Zenbat ziren? Horiek dira (ia)
zuhaitzaren urteak. Zenbaki horri 2-4 urte gehitu behar dizkiozu, aldi horretan pinuan
aldaxkak baitira (adar bakarreko zurtoinak).

Pasealekuan gora goazela, ezkerrean, labarraren ondoan,
hurrengo mugarria iksuiko dugu apurka-apurka.

5. Galeako Gotorlekua (1740) — P Galeako pasealekua, 32

Historikoki estrategikoa izan den leku batean gaude. Erdi Aroan, suak pizten
ziren nabigatzen laguntzeko, eta tentuz zaintzen zen etsaien ontziterien belak
edo balearen bat agertzen ote ziren. XXI. mendean, leku paregabea da surfeko
Punta Galea Challenge lehiaketaz gozatzeko*4.
Galeako gotorlekua 1740an eraiki zen, kosta indartzeko inguruan zebilen
ontzidi ingeles handiaren mehatxuari erreparatzeko.
Defentsa hori hiruk osatzen zuten: Punta Begoña (Horacio Etxebarrieta
ibilbidea deapie-n), San Ignazio Ustegin eta Arrigunaga (azken bi horiek deapie-ren Pedro Bilbao ibilbidean ezagutuko dituzu). Ezkerraldean kokatutako
bateriekin batera, fronte handia osatzen zuten.
Galeako gotorlekua edo Printzearen gaztelua Jaime Sycre ingeniariak
diseinatu zuen. Hasieran, 16 kanoi zituen, eta artilleria mota horretara egokitutako arkitektura zuen: dorrerik ez, horma baxuak, oinplano poligonala eta
ezpondak. Kronikek diotenez, hura eraikitzeko inguruko herrietako gizonak
ekarri zituzten.
Dorrea 1791an eraiki zen, eta gero itsasargi moduan erabili zen, XIX.
mendearen amaieratik 1950era arte. Une horretatik aurrera ez zuen erabilera
zehazturik izan, askaldegi moduan erabili zen tarte bat izan ezik. Hala ere, gaur
egun Euskadin garai hartako hoberen kontserbatutako arkitektura militarraren
adibide ederra da.
Arkitekturari dagokionez, gotorleku militar poligonala da, ardatzarekin
simetrikoa eta kostarekin perpendikularra dena. Ez da erregularra, ordea. Gaur
egun dodekagono itxura du, baina J. Craneren planoan (1753) dekagono bat zen,
eta egun angelu zuzena duten bi irtenguneak ez zituen.
Hormak, ezponda moduan jarriak, harlanduxkozkoak dira, eta harlanduak ditu angeluak eta goiko ertzak indartzeko. Horrez gain, hormak zabalak
baina baxuak dira, gehienbat Abraren aldean. Hamahiru kanoi zulo eta lubaki
ez oso sakon bat ditu. Monumentaltasuna sarreran dago kontzentratuta,
bobeda txaranbeldua osatzen duen arku eskartzano baten azpikoa. Lubakia
egurrezko zubi altxagarri batek gurutzatzen zuen, baina galduta dago jada.
Barruan harlangaitzezko eraikuntza soil batzuen hondarrak besterik ez daude.
Denboraren poderioz, funtzio militarra eta kanoi kopurua jaitsi egin zen
apurka-apurka (hasieran hamabi ziren, 1790an zortzi, eta 1827an sei bakarrik).
Azkenean, zerbitzutik kanpo gelditu zen.
Ba al zenekien...?
*4. Punta Galea Challenge da Big Wave Tour olatu handien surfeko munduko zirkuitu
ospetsua osatzen duten 7 probetako bat, eta Europan antolatzen den bakarra da.
Surf txapelketa hori urriaren eta martxoaren artean antolatzen da, orduan izaten
baitira baldintza egokienak eta iraunkorrenak: 5-7 metroko olatuak, perfektuak eta
indartsuak. Lehiaketa Getxon finkatu da 2005/2006tik.
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Lekua Punta Galea Challenge lehiaketaz gozatzeko perfektua
izateaz gain, egokia da ere bidean gelditzeko eta itsasoko eta lurreko soinuez
gozatzeko, baita gure Eguzkiak ematen dizkigun iluntzeez ere.
Nahi duzunean, pasealekutik jarraituko dugu, eskuman Galeako
golf urbanizazioa utziz. Ezkerrean egitura bat ikusiko dugu: Galeako itsasargiaren sirena. Hara joko dugu jarraian. Lekua ezagutzen erraza da, sarrerako
atean Bilboko Portu Agintaritzaren txapa baitu (Bilbao Port).

6. Galeako Itsasargia

Galean Abrako zaindari moduan dauden leku natural horien tradizioei jarraituz,
hiru itsasargik ohartarazi dituzte XIX. mendearen amaieratik arrantzaleei eta
itsasoko jendeari gau ilunetan ekaitz maltzurrez eta olatu gurutzatuez.
Galeako lehen itsasargia gotorleku zaharraren hondarretan egon zen,
1850ean. Linterna horrek oliozko lanpara bat zuen eta urte batzuen ondoren
petroliozkoa jarri zioten. Argi zuri finkoak 10 miliako distantzia zuen. Laino ugari
egoten zen bertan, lurmuturraren puntatik urruti zegoen, eta Bizkaiko Labe
Garaien sustapenaren ondorioz itsasargi berri bat sortu zuten, argi distiratsuarekin eta indartsuagoarekin.
1905ean jarri zen martxan, baina itsasadarraren laino ugariek eragiten
zien oraindik. 1933 inguruan elektrifikatu zen arren, laster utzi zuten, egiturak
arazoak zituela eta. Jakingo duzu non zegoen, zehazki, egungo faroaren sirenaren ondoan baitzegoen.
Orduan sortu zen egungo itsasargia*5. Bilboko Portu Agintaritzaren
esku dago, eta oraindik jatorrizko erabilera bera du. Linterna hegazkinentzat
eta itsasontzientzat egina dago (kristalezko kupula duenez distirak hegazkinetatik ere ikusten dira) eta 27 miliako distantzia barne hartzen du (43 km gutxi
gorabehera). 3 bristada zuri egiten ditu 8 segundoan behin.
Itsasargia atzean utziko dugu, eta, hortik aurrera, ez dugu eraikitako mugarririk topatuko bidean. Ezkerrean Kantauri itsasoaren handitasuna
dugu, eta, eskuman, Neguriko Golfeko Errege Sozietatearen zelaia*6.
Ba al zenekien...?
*5. Badakizu Bizkaian lau itsasargi daudela? Galea, Gorliz, Matxitxako (Bermeo) eta
Santa Katalina (Lekeitio). Deapie-k gomendatzen dizu horiek ikustera gerturatzeko!
*6. 1961an, Neguriko gunearen garapen demografikoa zela eta, kluba Galeara mugitu
zen. Zelaia, aurrekoa bezala, Javier Aranak diseinatu zuen, eta 18 zuloko ibilbidea du,
6280 metro luze da eta 72ko parea.
Klubeko txaleta Eugenio Aginaga Azketa arkitektoarena da, eta DOCOMOMO arkitektura
modernoko mugimenduak aitortza egin dio. Klub pribatua da, eta sarrera mugatua du.

7. Bizkaiko Sinklinala, Galea-Oiz

Puntu honetan, Oiz-Galea ardatz sinklinalaren beraren gainean gabiltza. Elementu tektoniko horrek markatzen ditu Euskal Herriko-Kantabriako arroko egitura
handiak, besteak beste. Formazio geologiko horrek esan nahi du Bizkaiko mendi
guztiak I120E ardatzaren noranzko berean tolesten direla. Harrigarria, ezta?
Bizkaiko sinklinala interes geologikoko lekuetako bat da (IGL), hauekin
batera:
•
Barrika-Galeako paleolaugunea.
•
Hondartzetako fosilak.
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Beachrockak edo Tunelboka eta Gorrondatxe- Azkorriko hondartza zementatuak.
Urrezko iltzea.
Ba al zenekien...?
*7. Sinklinala, estratu tolestuek osatutako formazio geologikoa (sedimentu pilatuek
osatutakoa), hostopil baten antzekoa, estratu berrienak erdiko ardatzean dituena.

Lurrazala sortu zenetik aldaketa geologiko guztiak modu naturalean gertatu izan ziren. Baina badirudi orain Antropozenoan sartu garela, non
gizakiok lur planetaren bizi zikloa aldatzea lortu dugun. Horren adibide bat da
hurrengo mugarria.

8. Tunelboka

Gure azpian dugu Tunelboka, ibilbideko lehen hondartza zementatua. Hondartza
hau gogortua dago, hein handi batean jada existitzen ez diren Bizkaiko Labe
Garaiko galdaketa hondarren isurietatik sortua.
Hondartza honen sorkuntza jarduera industrialaren ondorio zuzena da,
eta bertan topatu ditzakegu “teknofosilak”: jatorria ezagutzera arte aztertu
ahal izan diren adreiluak, freskagarri potoak, plastikoak, beirak eta abar. Horrek
iradokitzen du oso berria dela.
Etimologiak adierazten duen moduan, Tunelbokan isurtzen ziren Bilbo
inguruko*8 ur beltzak. Horregatik dago kanalizazio bat hondartzaren ondoko
labarrean (gaur egun ate batez itxita dago).
Ba al zenekien...?
*8. Kolera izurrite baten ondoren Bilbo izan zen estatuan ur zikinak garbitzen hasi ziren
lehenengo hiria. 1903an Recadero Uhagon ingeniariak hiriarentzako saneamendu
proiektu bat diseinatu zuen. Bertan, hoditeria handia egin zen Elorrieta-Zorrotzaurreko
punpatze estaziotik Tunelbokan itsasoratu arte. Badakizu zer diren malakateak*9?
*9. Andra Mariko parke baten izenaz gain, zer da soinu berezia duen hitz hori? Malakateak
dira Getxo gurutzatzen duen eta Bilboko ur zikinak itsasora bidaltzen zituen tunel batera
sartzeko etxolak. Tunel horrek 1936an utzi zion funtzionatzeari, eta hura eraikitzeko
bost putzu bertikal zulatu behar izan ziren, aireztatzeko eta indusketako materialak
erauzteko. Material horiek kentzeko malakateak erabili ziren (elementu mekanikoak,
biradera bati eraginez kargak altxatzeko eta jaisteko balio dutenak). Horregatik mantendu da izendapen hori udalerrian dauden bistako adreiluzko eta harlangaitzezko
eraikuntza txiki horientzat. Malakate parkean (Maidagan kalea) dagoen malakatea
da hoberen kontserbatzen dena.
Instalazio horiek babesleku antiaereo moduan erabili ziren Gerra Zibilean.

Atzean utziko dugu Tunelboka, ibilbide osoan alboan dugun landare batzuei erreparatuta. Kostako txilarra da, bertako landare espezie bat.
Hurrengo mugarria ikusteko, behera begiratu behar dugu, olatuak lehertzen
diren lekura... Ea itsasbeheran ikusteko aukera dugun, hobeto behatzeko!

9. Paleolaugunea

Beste behin, interes geologikoko leku bat da (IGL), itsasoarekin eta naturarekin
kontaktua duen ibilbide honek erakusten diguna.
Gainazal lau bateko haitzetan itsasoak sortutako higadura “laugunea”
deitzen da. Olatuen eragin hori labarren azpian ikusi daiteke, itsasbeheran.
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Barrikan-Galean sortutako paleolauguneak bat egiten du Kuaternarioan sortutako eta itsasoko mailatik gora altxatutako gainazal lau batekin.
Galeatik Barrikara ikusi dezakegu: zerrendaren luzera 7,2 kilometrokoa da, eta
zabalera kilometro batekoa, gutxi gorabehera. Orain 100.000 eta 50.000 urte
artean, glaziazio arteko aldikoa da, lurraldearen zati handi bat itsasoak estaltzen zuenekoa. Itsasaldi lauguneak itsas mailaren aldaketen ondorioz azaltzen
dira, transgresioen eta erregresioen eta/edo altxatzeko prozesu tektonikoen
eta beste mugimendu batzuen ondorioz.
Gure bideari ekingo diogu berriz Gorrondatxe- Azkorri hondartzara
daraman pasealekutik.
Garaia da gaur gozatu ditugun paisaia hauen sortzaile den
Amalurrari eskainitako ibilbide honen azken mugarrirantz jotzeko. Lurrazala
sortu zenetik aldaketa geologiko guztiak modu naturalean gertatu izan ziren.
Badirudi Antropozenoan sartu garela, besteak beste munduaren dinamika
geologikoan eta naturalean aldaketa bat eragitea eta gure hondakinekin nahi
bezala aldatzea lortu dugun garaian*10.
Labarretatik ikusiko dugu Gorrondatxe- Azkorri hondartzak baduela
antzik Tunelbokarekin, hura era beachrock edo zementatutako hondartza bat
baita.
Ba al zenekien...?
*10. 2019ko martxoan, Ereaga hondartzan hasi zen “Plastiko madarikatua” kanpaina,
gero Estatu guztira zabalduko zena. Ingurumenaren aldeko Greenpeace GKOak sustatu zuen, eta hasiera horretarako Kon Kortajarena enbaxadore, modelo eta aktorea
agertu zen. Ekimenaren helburua izan zen plastikoaren kutsadura murriztea eta erabili
eta botatzeko kultura murriztea, baita ontzi berrerabilgarriak edo berriz betetzekoak
dituzten produktuen erabilera sustatzea ere. Hondartzetan miaketak egiteaz gain,
kontzientziazio tailerrak ere eman ziren.

10. Gorrondatxe- Azkorri Hondartza

Etimologikoki, atx “haitz” eta “gorri” hitzez osatuta dago. Gainera, izen hori
du Gorrondatxe- Azkorri eta Barinatxe- La Salvaje hondartzen arteko haitzak.
Gorrondatxe- Azkorri hondartza –Tunelboka bezala– zimentazio hondarra gogor- tzean sortu zen, fundizioko isurkietako karbonatuaren eraginez.
Bertan, beraz, harri naturalak eta artifizialak ditugu. Nola jakin dezakegu iman
batez zeintzuk diren batak eta besteak?
Hala da! Harri batzuk Bizkaiko Labe Garaietatik datorren zepa metalurgikoaren hondarrak dira. Puntu honetan, itsaso zabalean, hainbat kilometrora, estrategikoki kokatu zen biltegi bat, itsasaldien eraginetik urrun zegoena,
hondakinak hondartzetara iritsi ez zitezen. Beraz, hondakin horiek honaino iritsi
badira, izan da itsasontziak bidean lasta botatzen zutelako, bidearen iraupena
laburtzeko.
Hondartzara jaitsi aurretik, informazio afixa batek ematen digu lurreko
gainazalaren garai ezberdinen testuingurua, eta ikuspuntu geologikotik Askorriko edo Gorrondatxe- Azkorriko flyschek duten garrantzia azaltzen digu.

10.a. Urrezko iltzea

Hondartza honetan teknikoki GSSP akronimoaz izendatutako puntu bat dugu:
“sekzio estratotipoa eta muga globaleko puntua”. Hau da, nazioartean adostasusunez hautatutako adierazleak dira, estratuetan aldaera garrantzitsuak
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markatzen dituztenak, normalean inguruko fauna fosilean islatutako aldaketa geologiko garrantzitsuekin lotuta daudenak. (Bat dator blackites inflatus
kare-nanopankton espeziearen agerpenarekin.
Hondartza honetan kokatutako urrezko iltzeak*11 adierazten du oinarri lutezinensearen estratotipoa. Garai horretako materialak aztertzeko haitz
sekzio egokientzat dute. Haitz hauetan 5 milioi urte inguruko historia hartzen
duen flysch sedimentazioa ikusi daiteke (orain dela 50-45 milioi urte). Orain
azaleratutako material horiek 1.500 metroko sakonera duen itsas ibar batean
jalki ziren.
Labarraren magalean, bide estu batetik, ezkerrean, bilatu ezazu
urrezko iltze baten antzeko zerbait, eta ikusi ezazu mundu mailako erreferentzia
geologikoko puntua.
Kontuz, ordea... hondartza honetan fauna eta flora babestua dago eta!
Ba al zenekien...?
*11. Ezarritako 61 estratotipoetatik bost Iberiar Penintsulan daude (2018an zenbatuta),
eta horietatik 3, Euskadin. Gogoan hartu: Peniche (Portugal), Fuentelsaz (Guadalajara),
bi Zumaian (Gipuzkoa) eta Getxoko Gorrondatxe- Azkorri hondartza honetan.

10.b. Dunak eta apo lasterkaria

Hondartza hau horren berezi bihurtzen duten beste bi faktore dira, ingurumenaren ikuspegitik, duna ekosistema eta apo lasterkaria.
Zortea izango duzu itxitako putzuetan tamaina ertaineko anfibio bat
ikusten baduzu, azalean bizkarreko marra zuri edo horixka nabarmen bat eta
oso atzeko hanka garatuak dituena (hortik datorkio “lasterkari” izena). Espezie
horien habitata etengabe eraldatzen du gizakiak (zapalduz, autoekin eta abar),
nahigabe egin arren haren ingurua kaltetzen duten ekintzen bidez.

Paisaia honen jatorriari buruzko bitxikeria berriz beteta dugu burua,
eta izpiritua naturarekiko harremanak emandako bibrazio onez. Beraz, gonbidatzen zaitugu bidean gelditzera eta inguruan indarberritzera.
Eguraldia lagun badugu, bainatu zaitez Kantauri itsasoko uretan, Amalurrarekin batera udalerriko geologian, faunan eta floran egindako ibilbide honetan
bidaide izan ditugunetan.
Ibilbide geologikoarekin jarraitu nahi baduzu, ordea, deapie-k gomendatzen
dizu ibilbidea Barinatxe- La Salvaje hondartzaraino (distantzia: 1400 m).
Azkenik, autobusa gomendatzen dizugu Getxoko erdigunera joateko. Bestela,
bizikleta –eta energia– baduzu, jarraitu ezazu bidegorri saretik herriguneraino.

