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GIL 22  matxitxakoko flysch beltza 

serie turbiditikoa, i tsasoran tz okertua.

kokapena (i tsasargi  
berria) 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 27’ 16.38 ‘’ N
Long.: 2º 45’ 12.91’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 519.936,03 m
Y: 4.811.323,41 m

nola iri tsi 

Bermeotik zuzenean, lehenengo BI-3101 errepidea eta, handik, gero, i tsasargiran tz doan 
BI-4203 errepidea hartuz.

Gilaren deskribapen laburra 

Ma txi txako lurmuturra Bizkaiko punturik iparraldekoena da, eta i tsasoraino sar tzen da. 
Ikuspegi zoragarria dago handik. Lurmuturra unitate morfoestruktural bat da, supraur-
gondar konplexuko flysch bel tzaren serie turbiditikoaren gainean gara tzen dena.
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Ma txi txako lurmuturreko labarretan daude Goi Albiarreko flysch bel tz konplexu litoestra-
tigrafikoaren erdiko aldeko jatorri turbiditikoko hareharri-azaleramendurik onenak.

Hareharriek bete tzen dute Bermeo-Sollubeko paleoildoa, zeina iparraldean mugatzen  
baitu Gazteluga txeko paleogainak. Fazies harea tsu eta lutitikoak sekuen tziatan daude 
antolatuta: batetik, kanal-betegarriak eta, bestetik, kanal-arteko eremuak, gainezka tzeen 
ondoriozko sedimentuak dituztenak. Halaber, ohikoak dira kanaletik lobulura bitarteko 
tran tsizioko sekuen tziak. Material horien artean,10 m-rainoko lodierako hareharri eta 
lutitazko slumpak daude puntu ba tzuetan. Slump horiek, ziur asko, failen jarduerarekin 
loturiko mugimendu sismikoek sortuak izango dira. Paleokorronteen arabera, ekarpen 
siliziklastikoak iparraldetik etorriak dira, Landetako mendigune deri tzon eremu urgaine-
ratutik.

Halaber, interes handiko elementu geomorfologikoak dira labar horiek eta Ma txi txako 
lurmuturra bera, eta kostaldeko dinamikarekin lotutako prozesu asko ikusten dira han.

beha tzeko punturik onena 

Beha tzeko punturik onena labarraren behealdea da (puntu gorria); baina hara iristeko, 
bidexka arrisku tsu samar bat hartu behar da, lurmuturraren ekialdera jaisten dena.

Beha tzeko puntu irisgarri onena 

Ma txi txako i tsasargiaren ingurua, guztiz irisgarria, beha tzeko puntu gisa; dena dela, ai-
patutako egitura sedimentarioak ez dira ondo ikusten hemendik. Gaur egun, interpreta-
zio-panel bat dago han (puntu horia).

serie turbiditikoko kareharriak (kanalekoak) eta lutitak,  txandakatuta.
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erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 22, GIL 88, GIL 95, GIL 105.

•	Gaiari dagokionez: GIL 23, GIL 24, GIL 25.

Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa ●

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala ●

estratigrafikoa ●

Paleontologikoa ●

Petrologikoa ●

mineral-hobiak

beste ba tzuk

Interés económico (extractivo) Pasado Potencial en activo

Interes kulturala: ma txi txako lurmuturra, eta hango i tsasargia, erreferen tzia geografiko eta kultural 
garran tzi tsua dira.

Oharrak: leku egokia da beste Gil ba tzuk ikusteko.

kareharri, kuar tzoarenitak, kuar tzita eta 
bioklasten zatiz osatutako konglomeratu 
polimiktikoaren xehetasuna. konglomeratu 
horrek osa tzen du kanal turbiditikoen oineko 
betegarria.

lignitoa, turbiditen fazies limolitikoetan.
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