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ikuspegi panoramikoa barrikatik; Gorlizko gazteluaren muino txoa ikusten da.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 4º 25’ 20,03‘’ N
Long.: 2º 57’ 18,68’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 503.627,35 m
Y: 4.807.705,37 m

nola iri tsi 

Urezaran tzako pasealekutik gertu dagoen aparkalekuan u tz daiteke autoa, Astondoko 
pasealekura bertara eta hondar tzara iri tsi aurretik. Astondoko pasealekuan dauden duna 
fosilen ondoan, eskailera ba tzuk daude; handik, oinezkoen tzako bide batera aterako 
gara, eta goran tz jarraituz, labarraren ondoan dagoen beste bidexka estu batera. Zen-
bait begiratoki pasatu ondoren, Gaztelu Puntara (Azkorriagako gotorlekua izenaz ere 
ezaguna) iri tsiko gara, zeina izen bereko muinoan baitago. Beste aukera bat Kukullu 
bidea har tzea da (asfaltatuta dago), Billano lurmuturrera eta hango i tsasargira eramango 
gaituena. Baserri bat eta granja bat pasatu ondoren, belardi bat zeharka tzen duen oi-
nezkoen bidexka hartu, eta Gaztelu Puntara iri tsiko gara.



GIL 26 – Gaztelutxoko zehar-ebakia  
(azkorriaGa punta)

2  GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen

deskribapena 

Gaztelu Punta (edo Azkorriaga Punta) Gorlizeko labarretan dagoen i tsas muino  txiki bat 
da, 300 m-ko luzera, gehienez 180 m-ko zabalera eta 50 m-ko kota maximoa dituena. 
Behe Kretazeoko arroka sedimentario karbonatuz osatua dago nagusiki. Muino horretan 
daude, halaber, XVIII. mendeko Azkorriagako Gaztelu edo Gotorlekuaren hondakinak. 
Bizkaiko jaurerriko kostaldearen defen tsa-sistemaren elementuetako bat izan zen gazte-
lua. Gorlizeko labarretan eta haien inguruan, balio handiko biotopoak daude (kantauriar 
artadia, dunak, Astondoko badiako kostaldeko eremuak, eta abar). Gaztelu Puntako ele-
mentu geologikoek are bereziago bihur tzen dute ingurune natural hau.

Ikuspegi geologikotik, Gaztelu Punta Bizkaiko sinklinorioaren iparraldeko alpean dago, 
Eusko-Kantauriar arroan. Muino arroka tsu hori kareharri urgondarrez osatua da nagusiki. 
Kareharriok duela 100 milioi urte baino gehiagoko i tsas plataforma karbonatatuan sor-
tu ziren, non koralezko arrezifeak eta beste bioeraikun tza ba tzuk —errudistenak, batez 
ere— bai tzeuden. Azken horiek molusku bibalbioak dira, zeinak nahiz eta Kretazeoan 
ugari eta askotarikoak izan desagertu egin bai tziren garai haren amaieran, Kretazeotik 
Ter tziariorako tran tsizioan (K/T muga) gertatu zen krisialdi biologiko handian. Kareharri 
urgondarren gainean hareharriak daude, ez oso lodiak (0,5-1 m-koak), faila arrunten 
alderan tz azalera tzen direnak. Kareharrien eduki mikropaleontologikoak aztertuz (fora-
miniferoak), Behe Albiarrekoak direla esan genezake. 

Gorlizeko Gaztelu Puntako serie karbonatatu urgondarra, 60 m-ko lodierakoa, zenbait 
zatiz osatua dago. Seriearen oinean, fazies aloktonoak daude (bre txak); haien gaineko 
serie ziklikoan, berriz, kolonizazio organikoko adibideak ageri dira (bioeraikun tzak), eta, 
azkenik, gain-gaineko seriea somerizazio azkarrekoa da. Gero, azken urgainera tzearen 

kareharri urgondarren gaineko gazteluaren hondakinen xehetasuna.
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ondoren, karstifikazio-prozesu bat gertatuko zen, segurki. Kareharrien barrunbe beteak 
ikusirik —zeinak gaineko serieko terrigenoez beteta baitaude; Behe eta Erdi Albiarre-
ko Makrosekuen tzia 1 edo Monte Grandeko formazio esaten zaio serie horri—, diso-
luzio-etapa garran tzi tsu bat egon zela esan daiteke. Kare-harri segida horren ondoren, 
mugimenduen ondoriozko bioklasto-metakin bat ageri da lehenik; eta gero, gorago, 
hareharri silizeoak daude, zeinak kostaldeko sistema sedimentario bati lotutako i tsas in-
gurune sakonera gu txiko bati baitagozkie. Material horietan, zeinek Billano lurmutur eta 
uharte txoko eta Ermua mendiko labarrak osa tzen baitituzte, duela 100 milioi urte inguru 
delta-eremu horretan ibili ziren dinosauroen aztarna fosilak aurkitu dituzte.

Eusko-Kantauriar arroaren eboluzio geologikoa oso estu loturik dago, batetik, Ipar Atlan-
tikoaren irekierarekin eta Bizkaiko Golkoaren hedadurarekin —Mesozoikoan (Triasiko-Be-
he Kretazeoan) gertatu zen hori— eta, bestetik, Iberiar plakak europar plakarekiko jasan 
zuen desplazamenduarekin (Kretazeo-Ter tziarioan). Aptiar-Albiarrean (Behe Kretazeoa), 
failen eragina jasan zuen Eusko-Kantauriar arroak, eta sedimentazio-eremuak zatitu zi-
tuzten failok. Horrek i txura mailakatua eman zion arroari: batetik, eremu garaiak, non 
sakonera  txikiko plataforma karbonatatuak kokatu bai tziren, koral-arrezife eta errudisten 
bioeraikun tza ugarikoak, eta, bestetik, i tsas eremu sakonagoak, ildo deiturikoak. Hala, 
eskema horri jarraituz, kareharriak eremu garaietan metatu ziren; margak, lutitak eta 
hareharriak, berriz, ildo-eremuetan batik bat. Material mul tzo horri Urgondar konplexu 
deri tzo literaturan.

erlazionatutako Gilak 
•	Geografikoki: GIL 125, GIL 91, GIL 93, GIL 118, GIL 35, GIL 44.

•	Gaiari dagokionez: GIL 14tik GIL 25era, GIL 27.

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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Gorlizko Gaztelu Puntako serie karbonatatuko eduki paleontologikoa.
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