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1 – Begoñako Hilerria
Begoñako Argia
Begoñako Hilerria izan zen eta, ondoren
Bilbokoa (1813 – 2006), beraz, bigarren
errepublika edo Gerra Zibila bezalako
garaitean irekita egon zen.
Hilerriko gune hau parke publiko bilakatzea
du helburu Bilboko udaletxeak eta ondorioz,
Aranzadi Zienza Elkarteak koordinatutako
Begoñako Argia proiektua, metodologia
zientifikoa erabiliz, Bilboko Memoria
Historikoa errekuperatu eta kontserbatzako
lan egiten ari da

Diziplina anitzeko ikerketa
Historioa, arkeologia, antropologia,
arkitektura
eta
geologia,
espezialitateaku
uztartzen
dira,
besteak beste, proiektuan.
Lurperatutko gorpuzkiak induskatzen
ari diren aldi berean, hilerrietan eta
panteoietan erabilitako materialak
aztertzen eta karakterizatzen dira,
batzuk balio handikoak direlarik.

Harriek haien istorioak kontarzen dizkigute
Herrialde exberdinetako Geologia, hiriak eraikitzeko erabilitako harrien
bidez ezagutu daiteke. Hauek identitatea ematen baitiete, bertako paisaia
definituz.

Zer da GEOLODÍA?
Geolodia SGEk koordinatutako doako txango-multzo bat
da, geologoek gidatua eta mota guztietako ikusleei
irekia. "Geologia larrialdi klimatikoaren aurrean"
goiburuarekin, bere helburu nagusia Geologia gure
gizartearentzat zientzia erakargarria eta erabilgarria dela
www.geolodia.es erakustea da. Asteburu berean ospatzen da herrialde
osoa.

Itsaso tropikalak
Kareharriak sakonera txikiko itsas plataforman eratu
ziren, duela 115 milioi urte (Ma). Gaur egun griskolorekoak dira eta karbonatozko mikra tamainako
partikulez osaturiko matrizean, orduko itsas-inguruneko
fosil bereizgarriak identifika daitezke: moluskuak
(errudistak), koralak, ekinodermatuen arantzak, .... Eta
itsaso tropikaleko adierazle dira. Arroka hauen
hurbileneko
azaleratzeak
hiribilduaren
hegomendebaldean daude.

SedimentaryEnvironment.jpg:
Mikenortonderivative work:
PePeEfe, CC BY-SA 3.0
<https://creativecommons.org/licen
ses/by-sa/3.0>, via Wikimedia
Commons

Deltak eta abaniko turbiditikoak
Hilerrian erabilitako hareharriak ere itsasoan sortu
ziren sakonera txi edo handietan. Arroka hauek hainbat
formaziotan agertzen dira, Bilboko ipar-ekialdean.
Zaharrenak hiribildutik gertuen daudenak dira, 110
milloi urte (Ma) inguru dituzte eta deltan ingurunean
metatu ziren. Berrienek 40 Ma inguru dituzte eta itsaso
sakonetako ingurune turbiditikoetan metatu ziren.

Sumendien erupzioak
Panteoi batean Kretazeoan gertatutako
urpeko erupzioetako batean sortutako
arroka bolkaniko basaltikoa erabili da.

Presioa eta/edo
tenperatura igotzean…
…
kareharria
mármol
bilakatzen da, eta hau
hilerriekin lotzen den arrokamota da. Euskokantauriar
arroan ia ez dago marmolik.
Ondorioz, Mediterraneotik
ekartzen da, Almerietako
Macael
edo
Italiako
Carrara, besteak beste.

Budina eta harria: hormigoi armatua
Material honen erabilpena eraikuntzan XX. mende hasierakoa da.
Lurpeko ehorzketen hilarri gehienak material honekin daude eginak.
Nabaementzekoa da mármol zuriaren erabilpena agregakin gisa.
Dekoraziorako beste material batzu ere erabili dira: koloretako teselak,
galdaketako zepak edo gaur egungo itsas organismoetako maskorrak.

Geologia Hilerrian

Materialen jatorria eta aldaketak

“Mapeketa” litologikoak
Eraikitako elementuen erabilitako
materialak (harriak) legenda baten
arabera koloreztatu dira.

Azaleratze naturalak
Panteoietako zein lurpeko hilarrietako
laginak aztertzeaz gain, inguruko
arroka-azaletamenduetan: kareharriak
(mapako berdexkak), hareharriak
(horixkak eta laranjak) eta
Bolkanikoak (arrosak eta moreak).

Bilbao

Aldaketa: https://agportal.eve.eus/agportal/apps/webappviewer/index.html?id=d427189d197e4bcfbb670c5165662c94

Karakterizazio petrologiokoa,
mineralogikoa eta geokimikoa
Laborategian laginak mikroskopioz ikertzen
dira eta lortutako laginen arteko
desberdintasunak eta antzekotasunak
ezartzeko aukera ematen duten analisiak
egiten dira.
Azterlan horiek, oinarrizkoak dira ere
arroken alterazio-jatorria zehazteko orduan,
hareharrien harehatzea kasu.

Kuartzoarenitaren mikroargazkia
nikolak gurutzatuak. 0,5 mm-ko
eskala.

2 - Begoñako Andra Mariaren basilika
Basilika (XVI mendea) aldez aurreko
ermita baten gainean eraiki zen.
Napoleonen inbasioaren eta Gerra
Karlisten ondoren, 1903an dorreen
azken berreraikuntza egin zen. Estilo
gotiko, errenazentista eta barrokoaren
nahasten dira.
Egitura hareharri
ezberdinekin eginda
dago. Eremu
zaharrenetan
oinarriraino iristen
dira; azken
berrikuntzan, berriz,
oinarriakareharriz
eginda dago.

“Eusko label” Harriak
Bilbo Gorria, Makina Beltza eta Deba
Grisa apaindura-arroka gisa ustiatzen
kretazeoko kareaharriak dira.
Matrizea gorria, beltza edo grisa dute, eta
itsas fosil ugari bereiz daitezke, errudistak
eta koralak batez ere.

BILBO GORRIA

Zer ikasi duzu?
• Saia zaitez hilerriko panteoiren bat “mapatzen”, arrokak koloreen
arabera idurikatuz: ignea (bolkanikoa); Metamorfikoa (marmola);
Sedimentarioa (hareharria edo kareharria).

• Bilatu horrelako fosilak panteoietako
arroketan eta ondoriozkatu, begiraleen
laguntzarekin, zein den bere izena, noiz
eta zein ingurunetan bizi ziren.

H

• Bilatu hitz hauek: geolodia;
argia; errudista; korala;
kuartzo; kareharria;
hareharria; marmola;
hormigoia; hilerria; Begoña.
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