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   Irteera Aritxulegiko gainatik abiatuko da, bertan bukatzeko ere. 
Aritxulegiko gainara iristeko Oiartzunera jo dezakegu eta bertatik 
Lesakako bidea hartu (GI-3420), edo Lesakara joan eta bertatik 
Oiartzungo bidea hartu (NA-4000). Kotxea aparkatzeko tokirik 
aproposena Arritxulo aterpetxearen aparkalekua da. 
     Kotxea aparkatu ondoren, karreterara bueltatu eta karreteran gora 
eskumara dagoen bidezidorra hartuko da, mendi-magalaren gainean 
kokatu arte. Puntu horretan hasiko da irudian zehazten den ibilbidea. 
Ibilbidea bi zatitan bana daiteke. Lehenengokoan, iparralderantz doan 
bidea hartuko dugu mendian gora egiteko. Bidea ondo ikusten da eta 
dagoen gurutzebidera iristean “gailurrak” markatzen duen seinalea jarraitu 
behar dugu. 1.7 km egin eta 250 m igo ondoren iritsiko gara estraineko 
geldiunera. Gero, bide beretik beherantz egingo dugu, abiatu garen 
lekuraino. Bigarren zatian, karreteran behera joko dugu, Oiartzun aldera, 
eta eskumara dagoen lehendabiziko kaminoa hartu. Bidea jarraituz berriro 
karreterara bueltatuko gara, eta, azaleramendu bat ikusteko, beherantz 
100 m inguru egin ondoren gorantz abiatuko gara, Arritxuloko 
aparkalekurantz. Horrela, 9 km inguruko ibilbidea osatzen da.  

Ibilbidea eta geldiuneak erakusten dituen argazki aereoa. 

Ibilbidearen kokapena eta ezaugarriak 



  Irteera abiatzeko, Euskal Herriko geologiari buruzko hainbat datu 
aipatuko dira. Arro sedimentarioak zer diren, Euskokantauriar arroa zer 
den, Pirinioak noraino iristen diren, bata eta bestearen arteko muga eta 
desberdintasun nagusiak zeintzuk diren, eta antzeko beste hainbat gai 
argituko dira lehendabiziko geldiunean. Tokia aproposa da, eguraldia 
lagun, bertatik ikusten den paisaia interpretatuz galdera hauek eta beste 
hainbat, erantzuteko gai izango garelako. 
    Azalpen orokorren ondoren detaile gehiagoko azterketa geologikoak 
burutuko dira. Lehenengo, bigarren eta hirugarren geldiuneetan, Aiako 
granitoidearen ezaugarri petrologikoak eta arroka ostalariarekin granitoak 
duen ukipena aztertuko dira. Ondoren, hirugarren eta bostgarren 
geldiuneen arteko ibilbidean, granitoidea intruitu deneko arroka 
ostalariaren ezaugarriak dira landuko direnak. Ondoren, 5. geldiunean 
arroka sedimentarioak agertzen dira, eta beraien ezaugarriak eta ordura 
arte ikusitako arrokekin duten harremana jorratuko dira.  

Euskokantauriar arroa. Non bizi gara? 

Donostiatik Hondarribira bitarteko ikuspegia ibilaldiko 1. geldiunetik.  

   Beraz, ibilbidea oso egokia da arroken zikloa jorratzeko, arroka igneo, 
metamorfiko eta sedimentarioak agertzen direlako. Arroka multzo 
bakoitzaren ezaugarri nagusiak errepasatu ondoren, Aiako granitoidearen 
bilakaera magmatikoa azalduko da eta Euskal Herriko prozesu geologiko 
zaharrenak laburbilduko dira: orogenia Hertziniarra eta Pangeako sorrera, 
Aiako granitoidearen bilakaera, eta Pangeako sakabanaketaren 
lehendabiziko urratsak. 



Euskokantauriar arroa sortzen hasi aurreko egoera 

     Euskokantauriar arroaren bilakaera geologikoa abiatu aurreko 
baldintza geologiko orokorrak deskribatuko dira. Orain dela 300 Ma 
kontinente guztiak elkarren ondoan zeuden, Pangea superkontinentea 
eratuz. Laurasia eta Gondwanaren arteko talkaren eraginez garatutako 
mendikate Hertzinikoaren edo Variskoaren barne kokatuko lirateke Euskal 
Herriko arroka paleozoikoak. Prozesu horren ondorio dira Pirinioetako 
arroka metamorfiko eta plutoniko gehienak eta, era berean, Bortzirietako 
mendigune honetan, Aiako granitoidea eta inguruan agertzen diren arroka 
metamorfikoak. Bortzirietako mendiguneko arrokak dira Euskokantauriar 
arro osoan azaleratzen diren basamentuko arroka bakarrak. Ondoren, 
Pangearen sakabanaketarekin batera, abiatuko da Euskokantauriar 
arroaren bilakaera geologikoa eta basamentuko arrokak arroan pilatutako 
sedimentu guztien azpitik kokatutakoak izango dira.  

1. geldiunea: 
Ezaugarri geologiko orokorrak eta Aiako granitoidea 

Kokapena UTM 30N: X = 598381; Y = 4792543; Alt. = 730 m  

Orain dela 300 Ma-ko 
(Karboniferoa) eskema 
paleogeografikoa. Kontinente 
guztiak Pangea izeneko 
superkontinentea eratuz bildu 
ziren mendikate Hertzinikoa 
sortu zuen kolisio baten 
bitartez. Prozesu honetan 
garatu zen Euskokantauriar 
arroko basamentua.  



Aiako granitoidearen azterketa geologikoa 

   Lehendabizi, granitoideak sortzen duen erliebeari erraparatuko diogu. 
Argi dago aurrez aurre ditugun tontorrak inguruko materialik gogorrenak 
direla higaduraren aurrean. Baina ibilaldia hasi dugun tokian granitoidea 
dago ere eta ekialderantz dagoena granitoidea da ere, eta ez du horren 
tontor alturik ematen. Granitoide guztia konposizio eta ezaugarri berekoa 
balitz antzeko erliebea emango luke, baina horrela ez denez, 
granitoidearen barnean izaera desberdineko arrokak daudela iradokitzea 
logikoa da. 

Bortzirietako mendigunearen eta Aiako granitoidearen mapa.(Bodego et al., 2014)  

    Tontor hauek izaera masiboa dute eta ikusten diren haustura-planoak 
diaklasak dira. Esku-lagina aztertuz gero granitoidea pikor ertain-finekoa 
eta ekigranularra dela ziurta genezake. Feldespatoak dira kristal 
handienak (<0.5 cm), tamaina txikiagoko kuartzo, feldespato eta 
plagioklasen artean erraz bereizten dira. Kolore iluneko kristal isolatuak 
biotitak dira. Oro har, arrokak kolore argia duenez eta duen osaera 
mineralogikoa erabiliz, leukogranito bezala da ezaguna. Erakusten duen 
pikor tamainaren arabera pikor larriko, ertaineko edo txikiko leukogranito 
gisa izenda daiteke. Zenbaitetan, moskovita eta fluorita bezalako 
mineralak aurki daitezke, beti oso proportzio txikietan. 



    Mikroskopioan ikusten da kristal handienak feldespatozkoak direla, 
gero plagioklasak, kuartzoak eta biotitak txikienak. Feldespatoak 
anhedralak izan ohi dira eta plagioklasek ertz kristalino nabarmenak 
erakusten dituzte. Kuartzoak aldiz, kristal borobilduak eta anhedralak 
sortzen ditu, aurrekoak baino txikiagoak. Biotita da koloredun mineral 
bakarra, beste guztiak baino urriagoa eta tamaina txikiagokoa.  

Leukogranitoaren esku-lagin baten argazkia eta mikroskopioan ateratako beste 
bat nikole paralelo eta gurutzatuekin. Mineral nagusiak kolore argiko kuartzo, 

feldespato eta plagioklasak dira. Biotita da, noizean behin agertzen den 
koloredun mineral bakarra.  



Azaleramenduan agertzen direneko arroken deskribapena  

  Aurreko geldiuneko azaleramenduekin konparatuta erliebearen 
morfologia zeharo desberdina da, azaleramenduak bilatu egin behar dira, 
ez daude nonnahi. Erliebearen formak askoz ere leunagoak dira, belarrez 
edo zuhaitzez estalitako muino borobilduak. Hala ere, nahiz eta arrokak 
lur eta landaretza geruza fin batekin estalita egon, noizean behin 
azaleratu egiten dira. Iparralderantz begiratuz gero oso erraz bereizten da 
izaerea desberdineko arroken arteko muga, Aritxulegiko failak markatzen 
duenez bapatekoa delako. 
  Azaleramenduetako arrokak aztertzen badira, ikus daiteke erraz 
bereizten direla aurretik definitutako leukogranitoetatik. Hala ere, hainbat 
arroka aztertu ondoren azaleramenduen arteko eta azaleramendu bateko 
arrokak ere, oso desberdinak direla ikus daiteke. Oro har, gehienak 
leukogranitoa baino ilunagoak dira, biotita edo anfibola bezalako mineral 
ilunak proportzio altuagoetan agertzen direlako; baina badaude arroka 
argiagoak ere, leukogranitoaren antza dutenak. Arroka ilun eta argiagoak 
nahastuta ageri dira, txabolaren parean dagoen bideko trintxeran ikusten 
den bezala. Pikor fineko arroka berdeek alterazio-gradu handiagoa dute 
eta pikor larriagoko arroka argiagoak, aldiz, alterazio-gradu txikiagoa. 
   Inguru honetako pikor fineko arroka erlatiboki ilunen mineralogia 
kuartzoz, feldespatoz, plagioklasaz, anfibolez eta biotitaz dago eratuta eta 
mineral osagarri modura ilmenita, esfena, allanita, zirkoia eta apatitoa 
agertzen dira. Mineral ilunen kopuruaren arabera hiru arroka mota definitu 
dira. Inguruko gehienak granitoak dira aldiz, plutoiaren gunerantz arrokak 
gehiago iluntzen dira eta granodioritak edo oso ilunak diren dioritak eta 
gabroak bereizten dira. Gabro eta dioritak piroxeno, anfibol, biotita eta 
plagioklasaz osatutako pikor fin-ertaineko arrokak dira eta mantuko 
arroken fusioaren ondorio dira. Aldiz, kuartzoz, feldespatoz eta 
plagioklasaz eratutako leukogranitoak kontinente-lurrazalaren fusio 
partzialaren ondorio dira. Beraz, jatorri desberdineko bi magmek osatzen 
dute Aiako granitoa, eta orain gauden ingurunea bi magmen arteko 
nahasketa eremua litzateke.  

2. geldiunea: 
Aiako granitoidean sakonduz  

Kokapena UTM 30N: X = 597968; Y = 4791620; Alt. = 481 m 



Aiako granitoa eta sukaldaritza begetarianoa 

    Sukaldariek pure bat dastatuz osagaiak zeintzuk diren jakin dezaketen 
antzera geologoek granitoideen azterketa petrologikoaren bidez jakin 
dezakete zeintzuk izan diren granito hori sortzeko fusioa jasan duten 
mineralak eta bakoitzaren proportzioak. Ezagutza hori lortzeko 
laborategian “sukaldaritza-lana” egin dute, izaera desberdineko arrokak 
labean tenperatura desberdinetan berotu dituztelako, nola eta zer 
galdatzen den eta zein izaerako magmak sortzen diren ikusteko. 
    Patata, kalabazina eta kalabaza nahasten direnean kolore argiko purea 
lortzen da, eta kalabaza kopurua handitu ahala kolorea biziagotu egiten 
da. Aldiz, patatak, bainak eta azelga osoak erabiltzen direnean purea 
askoz ilunagoa izango da. Era berean, mantuko arroken tenperatura 
igotzen denean piroxeno, anfibol eta plagioklasek fusioa jasaten dute eta 
magma iluna sortu. Aldiz, kontinente-lurrazaleko fusioa gertatzeko 
tenperatura baxuagoak behar dira osaera desberdina duelako, eta 
kuartzoa, feldespatoa, plagioklasa eta moskovita bezalako mineralek 
jasaten dute fusioa, kolore argiagoa izango duten magmak sortuz. 

Granitoide mota desberdinen arteko ukipena, kolore argia leukogranitoari dagokio eta 
iluna diorita bati. Mikroskopioan dioritek leukogranitoak baino askoz mineral koloretsu 

gehiago dituzte, piroxenoak, anfibolak eta opakoak batez ere. 



    Prestatutako bi pureak bata bestearen gainean astiro botatzen 
baditugu, gehiago edo gutxiago nahastuko dira hainbat baldintzen 
arabera. Pureak gero eta zirinagoak izan edo tenperatura zenbat eta 
handiagoan elkartu gehiago nahastuko dira. Aldiz, pureak sendoak 
direnean eta kontu handiz, hotzean nahastean, pureen arteko nahasketa 
oso txikia izango da. Kongeladorean sartu eta tuper transparentea 
ataratzen dugunean, bi pureak bakoitza bere aldean jarraituko dute. Aiako 
granitoari antzeko zerbait gertatu zaio, izaera eta osaera desberdineko bi 
magma elkarren ondoan jarri dira, magma ilun sendoa erdiko aldean eta 
magma argi arinagoa ertzetan eta, bien artean, nahasketa-eremu bat 
garatu da.  

Aiako granitoidearen ezaugarri geologiko orokorrak  

  Aiako granitoidea Bortzirietako mendigunean aurkitzen da eta 
Pirinioetako granitoideen artean mendebaldekoena da. Euskokantauriar 
arroan azaleratzen den bakarra da. Dituen dimentsioak kontutan hartuta 
(75 km2 inguru) stock gisa sailkatzen da, geometria obalatua du NNE-
SSW orientazioan luzatuta eta erditik, Aritxulegiko E-W failaren bitartez, 
bitan zatituta dago. Plutoiaren barruan aurki daitezkeen aldaera 
petrologikoak ugari dira, baina bi multzo nagusitan banatzen dira. 
Lehenengokoak, granitoidearen periferia estaltzen du, arruntagoa da 
iparraldeko erdian eta arroka azidoenak barneratzen ditu, kontinente-
lurrazaleko fusio partzialaren bitartez sortutakoak. Bigarrenak, aldaera 
litologiko gehiago ditu, mantuko arroken fusio partzialaren ondorio diren 
gabroak, dioritak, granodioritak eta montzogranitoak bereiztu dira, eta 
plutoiaren erdiko aldea betetzen du. 
   Burututako datazio erradiometrikoek adierazten dute granitoidearen 
lekutzea orain dela 267 Ma gertatu zela, Permikoan, orogenia Hertziniarra 
bukatu ondoren. Kontinente-lurrazala loditu duten konpresio-indarrak 
desagertzean, mendikateak oreka isostatikoa berreskuratzeko jasaten 
dituen estentsioaren bidezko mehetze-prozesuarekin lotzen da 
granitoidearen jatorria. Kontinente-lurrazala mehetzen denean arroken 
deskonpresioa gertatzen da, sakonera txikiagoan kokatzen dira baina 
tenperatura mantenduz. Horrela sortu ziren Aiako granitoidea osatzen 
duten mantuko arroken fusio partzialetik eta, era berean, kontinente-
lurrazaleko fusio partzialetik eratorritako magmak.  



Aiako plutoiaren eta inguruko arroken arteko harremanak  

   Aiako granitoideraren eta inguruko arroken arteko muga garbia da. 
Horrek adierazten du granitoidearen hozketa azkarra izan zela, 
tenperatura desberdintasuna zenbat eta denbora gehiago iraun gero eta 
handiagoak izango direlako ostalariaren eta granitoidearen arteko mugan 
gertatzen diren nahasketa-prozesuak. 
  Leukogranitoaren alboan karreteran ikusten diren arrokak 4-5 
zentimetrotara iristen ez diren klastoz osatutako konglomeratuak, batez 
ere kuartzozko pikorrak erakusten dituen grauvacka argi bat eta 
hareharriak dira. Horiekin batera, granitoidea inguratuz ageri diren 
Devonikoko eta Karboniferoko arroka guztiak granitoidearen arroka 
ostalaritzat jotzen dira. Badirudi, azaleramenduko arrokek ez dutela 
granitoidearen inolako eraginik jaso, granitoidea intruitu aurretik zuten 
ehundura eta mineralogia nagusia mantentzen baitute.  

3. geldiunea: 
Granitoidearen eta arroka ostalarien arteko ukipena  

Kokapena UTM 30N: X = 597386; Y = 4791813; Alt. = 407 m 

Aiako leukogranitoaren eta arroka ostalariaren arteko muga garbia.  

GRANITOIDEA 
ARROKA 

OSTALARIA 



Aiako granitoideak “elgorria” kutsatzen du: ukipen-metamorfismoa 

    Egoera magmatikoan dagoen intrusioa lekutu egiten denean inguruko 
arrokak baino beroago dago eta arroka horiek berotzeko ahalmena du. 
Arroka ostalariaren tenperatura igotzean aldaketa mineralogikoak eragiten 
dituzten erreakzio metamorfikoak eta arrokaren ahundura-aldaketak gerta 
daitezke, guztiak ukipen-metamorfismoaren ondorioz. 
    Geldiunean azaleratzen diren zenbait arroketan inolako antolaketarik 
ez duten puntu edo mota ilunak erraz bereiz daitezke, “elgorria” dutela 
dirudi. “Elgorriaren puntuak” zenbait arroketan oso ugariak dira, 
zirkularrak, orientatu gabeak eta 1-2 mm-ko tamainakoak, baina ez dira 
arroka guztietan agertzen, batzuk ez direla kutsatu dirudi. Motak pikor 
fineko eta fabrika planokara nabarmena duten krema koloreko arroketan 
garatzen dira. Mikroskopioan ikus daiteke motak oso tamaina txikiko 
kristal ilunen pilaketaz osatuta daudela. Moten inguruan mineralek 
orientazio nabarmena erakusten dute, mika txikiak eta mineral opako 
luzengak orientauta ageri dira eta ondorioz, arrokak fabrika planokara 
nabarmena erakusten du.  

4. geldiunea: 
Granitoideak ingurua berotzen duenean   

Kokapena UTM 30N: X = 597178; Y = 4791871; Alt. = 388 m 

Ukipen-metamorfismoaren eraginez garatutako motadun arroken azaleramenduko argazkia. 
Mikroskopioan, mineralen orientazio orokorra (eskualde-metamorfismoak) eta motak mineral 

ilun eta argien berrantolaketaren bidez sortu direla (ukipen-metamorfismoa).  



   Baina, orduan, zergaitik pairatzen dituzte arroka hauek ukipen-
metamorfismoaren eragina eta aldiz granitoidetik gertuago daudenak ez? 
Argi dago granitoideraren eta arroka hauen artean kokatutakoak 
tenperatura igoera berdina edo handiagoa pairatu zutela, granitoidetik 
urruntzean tenperaturaren igoera progresiboki murrizten baita. Gakoa 
arroken konposizioan dago. Kuartzoz eta feldespatoz soilik eratutako 
arrokak ez dira egokienak erreakzio metamorfikoak garatu eta aldaketa 
mineralogikoak sortzeko. Aldiz, arroken izaera pelitikoagoa denean, hau 
da, buztin-mineralak ere arruntak direnean erreakzio metamorfikoak 
erraztu egiten dira eta aldaketa mineralogikoak askoz arruntagoak dira. 
Beraz, tenperatura-gehikuntza berdinaren aurrean zenbait arroka ez dira 
elgorriaz kutsatzen eta beste hainbat bai, konposizioaren arabera. 
   Ukipen-metamorfismoa jasan duten arrokei korneana deritze eta 
jasandako tenperatura gehikuntzaren arabera korneana mota 
desberdinak bereizten dira. Aiako granitoidearen inguruan garatutako 
gradu handieneko korneanek zenbait zentimetroetako andaluzitak 
garatzen dituzte eta Artikutzako urtegiaren inguruan eta Domikon ageri 
dira (hornblendadun korneanak). Hemen ikusten ditugunak gradu 
baxuagokoak dira, mineral opakoen pilaketaz osatutako puntu zirkularrak 
baino ez dira garatzen (arroka motadunak deritze) eta albita-epidota 
korneanen taldean kokatzen dira. 

Aiako granitoidearen arroka ostalariak, Bortzirietako mendigunea 

    Bortzirietako mendigunea Pirinioko eremu axialaren mendebaldeen 
dagoen azaleramendua da. Goi-Devoniarrean eta Behe-Karboniferoan 
metatutako arrokak osatzen dute, nagusiki hareharriak, karearriak, 
dolomiak eta konglomeratuak. Bereizgarri modura, material hauetan 
Namuriarreko (Karbonifereoa) itsas fosilen aztarnak eta jatorri 
kontinentaleko landare-aztarnak aurkitu dira. Material horiek gradu 
baxuko eskualde-metamorfismoa dutenez arbel, filita edo, gehien jota, 
eskistoetara eraldatuta daude. Eskualde-metamorfismoari Aiako 
granitoideak bere inguruan eragindako ukipen-metamorfismoa gehitzen 
zaio. 



Buntsandsteineko hareharri eta lutita gorriak, Euskokantauriar arroko 
materialik zaharrenetarikoak  

    Bortzirietako mendigune ia osoa inguratuz geldiune honetan zehar 
ikusiko ditugun moduko hareharri eta lutita gorriak (15. irudia) edo, 
ibilbidean agertzen ez diren konglomeratu gorri bereizgarriak azaleratzen 
dira. Hareharriek pikor larria dute begi bistaz bereziteko modukoa, 5-30 
cm bitarteko geruzak eratzen dituzte eta kuartzo edo moskoviten pikorrak 
erraz ikusten dira.  

5. geldiunea: 
Euskokantauriar arroaren lehendabiziko aztarnak  

Kokapena UTM 30N: X = 596081; Y = 4791924; Alt. = 219 m 

     Ohikoa da, hareharrizko geruzetan alubioi-abanikoetan sortzen diren 
moduko laminazio gurutzatuen eta paraleloen aztarnak bilatzea. 
Hareharriekin tartekatuta askoz pikor tamaina txikiagoko geruzak ere 
aurkitzen dira, begi bistaz ezin da ezer bereiztu eta hareharriak baino 
askoz ere ukipen leunagoa dute. Pikor tamaina honetako arroka 
detritikoak lutitak bezala sailkatzen dira. 

LUTITA HAREHARRIA 

Buntsandsteineko lutita eta hareharri gorrien 
itxura arrunta eta Buntsandsteineko lutita 
eta hareharrien mikroskopio-argazkiak (biak 
eskala berekoak dira).  



   Mota honetako arrokek osatzen duten sekuentzia sedimentarioari 
Buntsandsteineko faziesa deritzo eta Euskokantauriar arroaren arroka 
zaharrenetarikoak dira, Pangearen apurketa eta sakabanaketaren 
ondorioz sortu zireneko lehenengoetariko arrokak. Pangearen apurketa 
abiatu zenean kontinente-lurrazalean faila normalek mugatutako arro luze 
eta estuak garatu ziren, aurretik sortutako erliebe nabarmenaren 
higakinak jasotzen zituztenak. Buntsandsteineko materialak baldintza 
kontinentaletan metatu ziren, ibai eta erreken garraio-gaitasunaren 
eraginpean. Ibaien garraio-energia handia zenean tamaina handiagoko 
legarrak ere garraiatzen zituen, energia motelagoarekin harea tamainako 
pikorrak, eta garraio-energia txikiarekin buztin-tamainako pikorrak baino 
ez. Arroken kolore gorri bereizgarria sedimentazio garaiko baldintza 
klimatikoekin dago lotuta. Sedimentazioa baldintza lehor eta idorretan 
gertatzen denean, meteorizazio kimikoa urria izan ohi da eta metatutako 
materialek oxidazioz kolore gorrixka bereganatzen dute.  

Ikusitako arroka plutoniko, metamorfiko eta sedimentarioen arteko erlazio 
geometrikoak 

    Bereiztu diren hiru arroka-mota nagusien arteko erlazio geometrikoak 
oso era errazean islatu dira zehar-ebaki eskematikoan. Arrokarik 
zaharrenak Bortzirietako mendigunearen arroka metamorfikoak dira eta 
orogenia Hertziniarrean jasan duten deformazio eta metamorfismoaren 
ondorioz oso tolestuta irudikatu dira, ibilbidean zehar ikusitako zenbait 
tolesetako geometriaren antzera. Orogenia Hertziniarreko mendikate 
izugarria sortu zuten konpresio-indarrak desagertu zirenean, orogenoa 
kolapsatu egin zen galdutako kontinente-lurrazalaren lodiera arruntaren 
bila, eta sortutako baldintza termikoek Aiako granitoidearen bi faziesetako 
sorrera eta lekutzea ekarri zuten. Aiako granitoideak arroka ostalari 
zaharragoetan lekutu eta bere inguruan ukipen-metamorfismoko aureola 
sortu zuen. Ondoren, higadurak eta estentsio-indarrak aurrera egin ahala 
Buntsandsteineko konglomeratu, hereharri eta lutita gorriak metatu ziren, 
failek garatutako fosa tektonikoetan, diskordanteki basamentu 
paleozoikoaren gainetik. Bukatzeko, orogenia Alpetarrak geruzen 
kulunkamendua baino ez du eragin, horizontal zegoena 25-35º-ko 
okerdurara eraman eta gaur egun ikusten dugun egitura sortu. 
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