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GIL 18  Peñalbako plataforma 
karbonatatua

Peñalbako plataforma karbonatatuaren ikuspegia.

kokapena (hegoaldeko 
ebakiko erdigunea):  
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 16’ 26,62 ‘’
Long.: 3º 13’ 45,80’’

•	UTM koordenatuak:
X: 481.386,16 m
Y: 4.791.275,16 m 

nola iri tsi 

BI-2617 errepidean, Tur tziozko hirigunearen iparraldean, hartu Gordón auzora doan sai-
hesbidea. Gordóndik, joan hegoalderan tz, Peñalba errekak sortutako hai tzartera. Han, 
agerian geldi tzen da sakonera  txikiko uretako arrapala karbonatatuko kareharrien ebaki 
estratigrafiko oso samar bat. Bada beste aukera bat ere: Tur tziozeko erdigunetik Peñalba 
errekaren eskuineko er tzari ia segika ekialderan tz doan pista har tzea. Sakanaren hondo-
tik joaten denez, ordea, arrapalaren ikuspegiak ez dira hain osoak.
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Gilaren deskribapen laburra 

Peñalbako arrapala karbonatatua Albiarreko sakonera  txikiko uretako arrapala karbona-
tatuak irtengunea duen plataforma karbonatatuaren fasearen aurretik izan zituen hiru 
faseetan hirugarrenari dagokio (irtengunea: er tza, sedimentazio-eremu sakonagoetara 
doan ezponda duen; ikusi GIL 16). Peñalbako azaleramendu ikusgarriek arrapala horien 
arkitektura estratigrafiko biziki osatua ikusteko aukera ematen dute; Eusko-Kantauriar 
arroko adibide onena dira.

Peñalbako kalkarenitak packstone eta grainstone bioklastikoen faziesez osatuak dau-
de (klastoek elkar uki tzen dute, eta haien artean oso lohi karbonatatu gu txi dago, zer-
bait egotekotan), non krinoideoak eta briozooak nagusi baitira. Arrapala mota hori da-
goen sakonera  txikiko uretakoa eta kostaldetik urrun dagoena izaten da; ho ts, tarteko 
arrapala tzat jo daiteke. Sakonera  txikiko uretako fazies mota horrek aurreko gertaere-
tako arrapala distalaren zati ba tzuen gainean izan zuen hedadura handieneko ekialde-
ranzko progradazio-fasea erakusten du (Bernako espikuliten unitatea; Aranburu, 1998). 

Peñalbako arrapalaren azken zatia nagusiki mikritikoa da, eta oxigeno minimoko zonako 
aldaketa ba tzuekin erlazionatutako i tsas ingurunean bat-batean gertatutako aldaketa 
baten adierazlea da (Aranburu et al., 1998). Haren gaina i tsas mailaren behera tzearekin 
eta failen jarduerarekin erlazionatutako higadura-eten bat da. Hala, Peñalbako arrapa-
laren alde urrunenean graben bat eratu zen. Han, hondeatutako paleoarroilak bete tzen 
zituzten kareharrizko bre txak jalki ziren hasieran, eta, ondoren, jatorri tektonikoko ildo 
batean sartuak zeuden sakonera  txikiko uretako hareharriak.

Bigarren mailako interesa 

Peñalbako arrapalaren gainaren etenak i tsas mailaren behera tze erlatibo batekin erla-
zionatutako airepeko esposizio bat izan zela adierazten duten disoluzio-aztarnak eta ze-
mentuak ditu. Geroagoko fluidoek (Kretazeokoek? baliatu zuten hala sortutako porosi-
tatea Pb-, Zn- eta Fe-mineralak jalki tzeko. Faila jakin ba tzuen jarduera sinsedimentarioak 
eta hausturei lotutako mineralizazioak adierazten dute fluidoak porositatearen bidez igo 
zirela hausturetatik.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 146.

•	Gaiari dagokionez: GIL 17, GIL 18.
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Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala

estratigrafikoa ●

Paleontologikoa ●

Petrologikoa

mineral-hobiak ●

beste ba tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten tziala mar txan

Interes kulturala:

Oharrak:
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