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1. multzoa
Aurkezpena
“Plaken tektonikak lurrazalaren dinamika ez ezik lur barneko gertaera asko ere azaltzen zituen.
Lurrikarak, uharte-kateen eraketa, karbonoaren zikloa, mendikateen kokapena, glaziazio-garaiak
edota bizitzaren jatorria. Ez zegoen teoria horrek justifikatzen ez zuen ezer. Hainbat geologorentzat,
Lur osoak, bat-batean, zentzua hartzen zuen.
Baina neurri bateraino baino ez. Aspaldiko garaietan kontinenteek zuten banaketa oraindik guztiz
argitu gabe dago, jendeak uste duena baino gehiago”.

A Short History of Nearly
Everything. Bill Bryson

Zao mendia (Japonia). Argazkia: Archie Howie.

“Paleoantropologo baten lana, neurri batean, detektibe batek egiten duenaren antzekoa da. Paleoantropologoa iristen da eszenatokira krimena gertatu ondoren, urte asko pasa ondoren, gainera. Zeharkako datuetatik berreraiki behar du han gertatu zena, eta, zailagoa dena, azalpen
logikoak bilatu behar ditu gertatutakoa ulertzeko. Paleontologoak eta detektibeak argitu behar
dute nola eta zergatik gertatu zen ikertzen ari direna”.

La especie elegida. Arsuaga y Martinez
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Lurra, etengabe aldatzen

1. gaia. Lurraren historia
1. Lurraren jatorria. Planeta bat etengabe aldatzen
2. Denbora geologikoa
3. Lurraren garaiak: gertaera geologiko eta biologiko nagusiak
4. Fosilak: historiaren lekukoak
5. Lurraren historia identifikatzeko tresnak: mapa topografikoak eta mapa geologikoak

2. gaia. Plaken tektonika
1. Kontinenteen ikuspegia historian
2. Kontinenteen jitoa
3. Lurraren egitura eta konposizioa
4. Plaken tektonikaren teoria
5. Plaka litosferikoen etengabeko higidura eta sortutako egiturak
Gai hauek irakurri baino lehen. Osatu taularen lehenengo bi zutabeak. Lehenengo zutabean kontzeptu horri buruz dakizuna
eta bigarren zutabean kontzeptuari buruz dituzun galderak idatziko dituzu.
Gaiak irakurri ondoren. Gaiaren testua eta jarduerak landu ondoren, hirugarren zutabea osatuko duzu, kontzeptu horri
buruz ikasi duzuna idatziz.
Zer dakit?

Zer jakin nahi dut?

Zer ikasi dut?

Lurraren jatorria:

Lurraren jatorria:

Lurraren jatorria:

Lurraren eboluzioa:

Lurraren eboluzioa:

Lurraren eboluzioa:

Fosilak:

Fosilak:

Fosilak:

Kontinenteen Jitoa:

Kontinenteen Jitoa:

Kontinenteen Jitoa:

Plaka litosferikoen Tektonika:

Plaka litosferikoen Tektonika:

Plaka litosferikoen Tektonika:

Mendikateen sorrera:

Mendikateen sorrera:

Mendikateen sorrera:
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Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: konbekzio-korronteen eredua

Ikasi! Eredua edo modeloa, errealitateko objektu, prozesu edo fenomeno baten isla edo irudikapen sinplifikatua da. Zientzialarien artean ereduak asko erabiltzen dira egindako behaketak, aurkikuntzak edota ideia abstraktuak ulertzen laguntzeko. Ereduetan frogak egin daitezke. Adibidez, objektu edo fenomeno oso handiak (Eguzki-sistema) edo oso txikiak
(zelula, ADN…), energiaren garraioa, eraikuntzak… modeloen bidez aurkezten dira. Askotan marrazkien bidez adierazten
dira.
Praktikatu!
Baliabideak: Beirazko ontzi handia, lau ontzi txiki (edalontziak) iturriko ura, ur beroa, koloratzailea, tanta-kontagailua.
Galdera: Zer gertatuko zaio koloratzaileari ontziaren azpian bero-iturri bat (baso bat ur bero) jartzen dugunean?
Aurreikuspena: Azal ezazu ahalik eta zehaztasun gehienez, zer gertatuko den, zure ustez, ontzian.
Prozedura:
1. Prestatu beirazko ontzi garden bat, eta bete urez.
2. Kokatu ontzia lau ontzi txikiren gainean.
3. Tanta-kontagailua erabiliz, gehitu koloratzaile tanta bat ontzi handiaren hondoan.
4. Jarri ur beroa duen edalontzia koloratzailea gehitu duzun tokiaren azpian.
5. Grabatu gertatzen den prozesuaren bideo bat.
Emaitzaren azterketa: Deskriba ezazu ontzian gertatzen dena. Ikusi duzuna bat al dator zuk egindako aurreikuspenarekin?
Ondorioak: Azal ezazu jarduera honek zer erlazio izan dezakeen Lurrean gertatzen diren hainbat prozesurekin. Zer prozesu
gertatzen dira modu horretara?

8
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hipotesiak zientzian

Ikasi! Galderei ematen dizkiegun erantzunak mota askotakoak izaten dira. Batzuk logikoak izan daitezke, hau da, gaur egun
gizadiak ezagutzen duenarekin ados datozenak, eta beste batzuk ez-logikoak, gizadiak ezagutzen duenarekin inolako zerikusirik ez dutenak (fantasia, zientzia-fikzioa …).
Aldez aurretik egindako galderei azalpen posible eta esperimentagarriak emateari hipotesiak egitea esaten diogu. Hipotesi
bat baieztatzeko, askotan errepikatu eta emaitza bera eman duten esperimentuak egin behar dira. Hipotesi on batek honako
ezaugarriak ditu:
• Behaketan oinarritzen da.
• Esperimentu baten bidez froga daiteke.
• Aurkikuntza berriak aurreikusteko baliagarria da.
Hipotesiak egitean, era honetako galderei erantzuten diegu: Zure ustez, nola azal daiteke gertatutakoa?
Eta, erantzutean, molde hau erabiliko dute: Nire ustez, gertatu dena izan da…
Praktikatu! Saharako basamortuan meteorito bat erori zen duela denbora gutxi. Lau laborategitan aztertu dute haren konposizioa, eta zientzialari bakoitzaren emaitzei buruz hitz egiten ari dira.
MATTIN
Guztiok lan egin dugu gure
aldetik, baina emaitzak antzekoak
izan dira.

BEGOÑA
Nik uste, emaitzak konpartitu
behar ditugu eta kalkulatu
elementuen batazbestekoak.

IKER
Gure emaitza guztiek erakusten
dute karbono kopurua handiagoa
dela meteoritoetan normalean
aurkitzen duguna baino.

OLATZ
Meteoritoa, orain arte ikusi
ditugunen guztiz ezberdina izan
daiteke.

1. Markatu X batez:
Begoña

Mattin

Iker

Olatz

Inor ez

Nor hitz egiten ari da datuen erreproduzigarritasunaz?
Nork proposatzen du hipotesi bat?
Nor ari da hitz egiten emaitzen ondorio batez?
Nor ari da zerbait proposatzen datu zehatzagoak lortzeko?

2. Sarak pentsatzen du meteorito mota berri bat dela. Beste zientzialariak konbentzitu nahi ditu. Jarraian dituzu Sarak egin
zitzakeen hainbat ekintza. Aukeratu ekintza bat.
a. Laburpena egunkari batean argitaratu jende askok irakur dezan.
b. Txosten bat aldizkari zientifiko batean argitaratu, beste zientzialariek irakur dezaten.
c. Esperimentua errepikatu, inori esan baino lehen emaitzak baieztatzeko.
d. Esan guztioi berehala, oso berri garrantzitsua delako.
e. Eskatu beste zientzialariei esperimentua errepikatzeko.
f. Eskatu beste zientzialariei haren datu okerrak identifikatzeko.

9
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1

. gaia. Lurraren historia

Lurraren historia ezagutu ahal izateko, azken 300 urteetan, geologoek harriak, fosilak eta lurrazalaren egitura aztertu
dituzte.
Azken ikerketen arabera, Lurra duela 4.560 milioi urte sortu zen Eguzki-sistemaren planeta moduan. Ordutik, etengabe
aldatu da, gaur egun ezagutzen ditugun egiturak eta izaki bizidunak sortu arte. Esaldi pare batean laburbildu daitekeen
hori, ikerlari askoren ikertze-arrazoia izan da urte askoan. Eztabaida asko, ordu asko eta teoria asko sortu dituen
prozesu luze eta gogorra izan da. Hurrengo orrietan zientzialariek proposatutako ideia nagusiak ezagutzeko aukera
izango duzu.

H1. Zer ikasiko dugu gai honetan?

Gai honetako jarduerak bukatutakoan, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara:
1. Zerk adierazten digu Lurra historian aldatu dela eta aldatzen jarraituko duela?
2. Zein dira Lurraren historian izan diren aldaketa adierazgarrienak?
3. Zer adierazten digute mapa topografikoek?
4. Nola interpreta daiteke perfil geologiko bat?
5. Zer garai bereizten dira Lurraren historian?
6. Zein dira Lurraren historian izan diren gertaera geologiko, klimatiko eta biologiko garrantzitsuenak?
7. Zer adierazten digute fosilek? Zein dira adierazgarrienak?
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H2. Zer dakizu gai honi buruz?

Azter itzazu arretaz baieztapen hauek, eta esan ezazu zuzenak ala okerrak diren.
Baieztapenak

Zuzena ala okerra?

1. Everest mendian itsas animalien fosilak agertzearen azalpena Biblian aipatzen den Eurite
unibertsala da.
2. Lurra eta Ilargia batera osatu ziren.
3. Hasierako atmosferan ur-lurruna, karbono dioxidoa eta oxigeno asko zegoen, sumendietatik
ateratzen zelako.
4. Lehen izaki bizidunak algak eta landareak izan ziren.
5. Geologoek zehaztasun handiz adieraz dezakete zer adin duen harri batek.
6. Garai eta ingurune bereko zuhaitzen enbor-barneko eraztunen sekuentzia antzekoa da.
7. Izaki bizidunen desagerpen handiak beti gertatzen dira katastrofe naturalen eraginez (meteoritoak,
glaziazioak…)
8. Uretatik lurrera atera ziren lehen animaliak narrastiak izan ziren.
9. Dinosauroak duela 65 milioi urte desagertu ziren.
10. Errepideak edota tunelak egin baino lehen ingeniariek mapa geologikoa eta mapa topografikoa
aztertu behar dituzte.

H3. Arazo-egoera: ibilbide geologiko bat nire herrian

Testu-ingurua. Gizakien lehen garaietatik harriak baliabide
ezin hobeak izan dira. Hasieran armak, bitxiak edota erremintak egiteko erabili ziren. Ondoren, etxeak, bideak edota harresiak. Gaur egun, gizakiok harrien beharra dugu gure bizimodua
mantentzeko, erregaiak harrietatik lortzen ditugu, eskulturak
harrietan lantzen ditugu eta etxeak harrietatik lortutako materialez eraikitzen ditugu. Beraz, harrietatik lortutako materialek
inguratzen gaituzte. Zure herriko eraikuntzak eta eskulturak egiteko, zein harri-mota erabili dira?
Ataza. Arazo-egoera honetan, planteatu dugun galderari erantzuteaz gainera, honako hau egin beharko duzu. Zure herrian Haizearen Orrazia. Chillida (Donostia)
eraikuntza, zoladura eta eskulturak egiteko erabili diren harriak ezagutu eta bisitatzeko ibilbide geologiko bat proposatuko
duzu ikaskideentzat edota herriko biztanleentzat.

11
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1 Lurraren jatorria. Planeta bat etengabe aldatzen
Lurrazalak grabatua du gure planetaren historia. Harrien eta egitura geologikoen azterketaren bitartez jakin daiteke gure planeta nola aldatu den osatu zenetik gaur egun
arte.

1.1 Antzinako teoriak
XVIII. mendean uste zen, oro har, 6.000 urte inguru zituela Lurrak eta ez zela, denbora
horretan guztian, inolako aldaketarik gertatu ez Lurrean ezta bertan bizi ziren espezieetan ere.
George Cuvier (1769-1832) zoologo frantsesaren ustez, espezieek ezin dute aldaketarik
izan. Hala ere, espezieak desager daitezkeela onartzen zuen. Cuvierrek arroka-geruzak
ikertu zituen, eta arroka-geruza bakoitzari zegozkion fosil mota espezifikoak aurkitu zituen. Behe-geruzetako fosilen eta goi-geruzetakoen artean alde handia zegoela ikusi
zuen.

George Cuvier

XIX. mendean, katastrofismo izeneko teoriaren bidez azaldu zituen Cuvierrek bere behaketak. Horren arabera, maiztasun handiz gertatu dira hondamendi naturalak –uholdeak eta sumendi-erupzioak, esaterako– Lurreko historia luzean. Gertaera horien
ondorioz, zenbait espezie desagertu egin dira, eta Lurreko erliebea eratu da.
XIX. mendearen bukaeran, gradualismoaren printzipioa proposatu zuen James Hutton (1726-1797) eskoziar geologoak. Printzipio horri jarraituz, denbora-tarte luzeetan
astiro (gradualki) gertatutako aldaketak dira Lurreko erliebearen eragileak.
Haren iritziz, lurzorua eratzea edo glaziarrek eragindako haranak sortzea ez dira eskala
handiko aldaketen ondorioz gertatu. Aitzitik, iraganean gertatutako prozesu geldoek
eragindako aldaketak direla defendatzen zuen.
1830eko hamarkadan Geologiaren printzipioak liburua argitaratu zuen Charles Lyell
(1797-1875) geologo ingelesak, eta Lurrak antzinatasun handia duela defendatu
zuen.
Huttonek gradualismoaren teoria zabaldu zuen, eta uniformismoaren Teoria proposatu
zuen. Teoria horrek dioenez, prozesu geologikoak modu berean gertatu dira historian.
Hau da, gaur egun gertatzen ari diren prozesu geologikoak antzeko moduan gertatu
dira Lurra sortu zenetik. Azkeneko horri aktualismo esaten zaio.

James Hutton

1. Erantzun iezaiezu galdera hauei:
a. Zertan egiten zuten bat Huttonen eta Lyellen teoriek?
Zertan bereizten ziren?
b. XVIII. mendean, bi teoria nagusi proposatu zituzten zientzialariek
eboluzioa azaltzeko. Deskriba itzazu laburki teoria horien puntu
nagusiak.
c. Uniformismoaren teoria sortu zuen Lyellek. Zertan ikus dezakezu
teoria horren garrantzia eboluzioari begira?
d. Zer alde nagusi daude gradualismoaren eta katastrofismoaren
teoriak alderatuta?
Charles Lyell
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1.2 Gaur egungo azalpenak
Eguzkia eta haren inguruko planetak duela 4.560 milioi urte osatu ziren, gasezko eta
hautsezko hodei bat kondentsatu zenean. Ehunka milioi urte geroago osatu zen kanpoko
azala. Baina garai hartako harriak ez daude eskura, Lurraren barnealdean desagertu
dira. Lurraren eraketaren froga bakarrak meteoritoetan eta Ilargian aurki daitezke, planetekin batera sortu zirelako.
Ilargia beranduxeago osatuko zen, planeta baten tamainako meteorito erraldoi batek
Lurrarekin talka egin zuenean. Horrek hautsezko hodei handia eragin zuen, eta haren
kondentsazioaz Ilargia sortuko zen. Lurra handitzen hasi zenean, duela 4560 milioi urte,
burdina erdirantz hondoratu zen, eta silikato arinak azalerantz igo ziren.

2. Lurra Eguzkitik gertu osatu zen osagai txiki eta solidoen
elkarketaren bitartez, horregatik da planeta solidoa. Atmosfera
geroago osatuko zen. Grafikoak elementu nagusiak adierazten ditu.
1. Zein dira proportzio handienean agertzen diren hiru elementuak?
2. Grafikoan agertzen ez diren zer elementu dira bizitzarako
oinarrizkoak? Aipatu hiru.
sodioa
kaltzioa
aluminioa
nikel
sufrea

oxigenoa % 50,7

Ilargiaren sorrera

burdina % 13,9

magnesioa % 14,5

silizioa % 14,9

3. Eguzkitik urrunago dauden planeta erraldoiak masa gutxiagoko
osagaiz sortu ziren, hala nola, hidrogenoz eta helioz.
1. Zein planeta dira solidoak? Guztiz solidoak al dira? Azaldu zure
erantzuna.
2. Eta, zein dira gasezkoak? Ba al dute beste osagairik? Azaldu zure
erantzuna.

13
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Lurrazaleko harrien eraketa eta ondoren gertatutako izaki bizidunen agerpena dira Lurraren historiari hasiera eman zioten bi prozesu nagusiak:
• Eboluzio geologikoaren eraginez eratu dira harriak, aldatu da erliebea edota mugitu
dira kontinenteak.
• Eboluzio biologikoaren ondorioz agertu eta desagertu dira izaki bizidunak, hautespen
naturalaren laguntzaz.

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Zientzialarien arabera Lurraren adina da:
a. 4.560 milioi urte
b. 4.6 milioi urte
c. 6.000 milioi urte
d. 6.000 urte

2. George Cuvier, James Hutton eta Charles Lyell. Zer teoria proposatu zuen horietako bakoitzak?

2 Denbora geologikoa
4. Zure ustez, zertan oinarritzen dira geologoak Lurraren adina
zehazteko?
5. Zuhaitzak ebakitzen direnean, agerian geratzen dira enborraren
eraztunak. Zer informazio atera daiteke eraztun horietatik?
6. Geologoa izango bazina, nola frogatuko zenuke harrobi bateko
kareharriak 100 km-ra dagoen beste harrobikoen adin berekoak
direla?

Kronologia erlatiboa eta kronologia absolutua
Kronologia erlatiboari esker esan dezakegu zein harri edo egitura sortu den lehenago
eta zein beranduago. Hala ere, harri-geruza batean adin ezaguneko fosil bat agertzen
bada, harriaren adina kalkula dezakezu.
Bestalde, kronologia absolutuari esker, egituren, harrien edota fosilen adina (urteak)
ezagut dezakegu.

14
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Datazio erlatiboa
Datazio kronologikoa egiteko, logika erabiltzen dute geologoek, eta, horretan oinarrituz,
hainbat irizpide edo printzipio onartzen dituzte:
1. Horizontaltasunaren printzipioa. Adibidez, poto batean hainbat material botatzen
badituzu, txandaka, geruzak osatuz pilatzen dira, eta geruzak horizontalki jartzen dira.
2. Geruzen gainjartze-printzipioa. Horren arabera, poto horretan bota dituzun material
horiek denboraren arabera kokatzen dira, hau da, behean zaharrenak eta goian berrienak.
3. Inklusio-printzipioa. Harri geruza baten barnean dauden osagaiak (harriak, partikulak, fosilak) zaharragoak dira geruza bera baino.
Sedimentazio prozesua

4. Zeharkakotasun-printzipioa. Egitura tektoniko bat (faila, tolestura, intrusio igneoa)
berriagoa da eragiten dituen geruzak baino, eta, beraz, eragiten ez dituen gaineko
geruzak baino zaharragoa da.
ANIMAZIOA
Datazio erlatiboa.
Sekuentzia baten
eraketa

7. Geologoek erabiltzen dituzten printzipioetan oinarrituta, ordena
itzazu ebaketa geologiko hau sortzeko izan diren gertaerak:
1. A magmaren intrusioa.
2. F, G, H geruzen sedimentazioa.
3. Faila.
4. B, C, D geruzen sedimentazioa.
8. Geologoek printzipio hau onartzen dute: “orainaldia giltza da
lehenaldia ulertzeko”.
1. Aipa itzazu horren kontrakoa ere egia dela adierazteko egoerak:
“Lehenaldia giltza da orainaldia ulertzeko”.
2. Proposatu beste egoera batzuk baieztapen hau frogatzeko:
“lehenaldia giltza da etorkizuna ulertzeko”.

H
G
F
E
D
C

E

C
B

I
H
G
F
D

A

Datazio absolutua
Metodo asko daude datazio absolutua egiteko, hau da, adina zehazteko. Batzuk gertuko
denborak neurtzeko (zuhaitzen adina…) baino ez dira erabiltzen, eta beste batzuk, berriz, aspaldiko denborak neurtzeko (fosilen adina).
Dendrokronologia. Moztutako zuhaitzen adina kalkulatzeko balio du. Enborraren barnealdean eraztunak ikusten dira. Udan eguraldi hezea badago, zuhaitza gehiago handituko da, eta, horren ondorioz, haren eraztuna zabalagoa izango da. Argi-ilun eraztun
bikote bakoitzak urte bat adierazten du.

9. Zer koloreko eraztuna da negukoa? Eta udakoa?
10. Zenbat urte ditu argazkian dagoen zuhaitzak?
15
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Izotzaren azterketa. Lurralde oso hotzetan,
neguan elurra izotz moduan pilatzen da.
Udan, ordea elurrik egiten ez duenean, izotzaren gainean haizeak ekarritako hautsa pilatzen da. Era horretara, izotzean sakontzen
badugu, marra ilun eta argiak txandakatzen
dira.
Txandakatze hori interpretatuz izotzaren adina jakin daiteke. Era berean, izotzean gordetzen diren aire-burbuilak aztertuz, aspaldiko klimaren informazioa lor daiteke.

Metodo erradiometrikoak. Harrietan dauden atomo guztiak ez dira egonkorrak, aldatu
egin daitezke denboraren joanean. Atomo ezegonkor horiek partikula subatomikoak askatzen dituzte. Horregatik esaten da erradiaktiboak direla. Atomo erradiaktibo bat beste
atomo egonkorrago bat (isotopoa) bihurtzen da, denboran zehar. Isotopo baten desintegratzeko abiadura ezaguna da, eta semidesintegrazio-periodo edo erdibizitza (T)
moduan adierazten da, hau da, hasierako masaren erdira gutxitzeko behar den denbora.
Adibidez, Karbono-14 (C-14) isotopo erradioaktiboa da eta, denborarekin Nitrogeno14 (N-14) bihurtzen da. Haren batez besteko bizitza 5750 urtekoa da. Horrek esan nahi
du harri baten C-14 100 g 5750 urtean 50 g izatera igaroko dela. Beste 50 g Nitrogeno-14 izango dira.

Jatorrizko isotopoa

Isotopo berria

Erdibizitza
(urteak)

Uranioa-238 (U-238)

Beruna 206 (Pb-206)

4.500 milioi

Potasioa-40 (K-40)

Argon-400 (Ar-40)

1.300 milioi

Karbonoa-14

Nitrogenoa-14 (N-14)

5.730 milioi

11. Harri baten azterketa erradiometrikoa egin dute, eta hau aurkitu
dute: C-14 isotopoaren 25 atomo bakoitzeko N-14 isotopoaren
75 atomo daude. Zenbat erdibizitza pasa ditu?

16
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Erradiazio kosmikoa
Izpi kosmikoak atmosferan sartzen dira
eta atomo batekin talka egitean, energia
handiko neutroi bat sortzen dute.

Neutroia

Neutroiak N-14
atomo batekin talka
egitean, C-14 atomo
batean bihurtzen da.

Neutroiak finkatzea

Karbonoa 14

Nitrogenoa 14

Landareak karbono dioxidoa
hartzen dute eta karbono-14
finkatzen dute fotosintesian

Animaliek
landareak jan eta
karbonoa-14
hartzen dute.

Hil eta lurperatuak izan
ondoren, egurra eta
hezurren C-14 N-14
bihurtzen hasten da.
Beta deskonposizioa
Nitrogenoa 14

SIMULAZIOA
PhET. Radioactive
Game

Karbonoa 14

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Zein printzipioak zehazten du geruzarik gazteenak goian eta zaharrenak behean daudela?
2. Zer adin du Lurrak? Zer metodo erabili dituzte geologoek hori zehazteko?
3. Marrazkian bi zuhaitz zeharka ebakita ikusten dira.
a. Zuhaitzak adin berekoak ziren ebaki zituztenean. Zer adina zuten?
b. Deskriba ezazu bakoitzaren klima-baldintzak urte guztietan zehar?
c. Zure ustez, zer kliman bizi zen bakoitza?

4. Aipa itzazu datazio erlatiboaren eta datazio absolutuaren arteko ezberdintasunak.
17
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3 Lurraren garaiak: gertaera geologiko eta biologiko
nagusiak
Lurraren gertaerak eta egitura geologikoen azterketa errazteko, geologoek denbora-unitatetan banatu dute Lurraren historia.
Horrek laguntzen die harrietako fosilen, gertaera geologikoen eta aspaldiko garaien ingurumen-baldintzen arteko erlazioak
bilatzen. Denbora-unitateetan banatzearen ondorioz, Denbora geologikoaren eskala osatzen da.
Eona

Era

Periodoa

Epoka

55

Neogenoa

Paleogenoa

22,5
38

Gizakia

Pleistozenoa
Pliozenoa

Tertziarioa

2,5
5

Fosil
Adierazkorrenak

Holozenoa

Kuaternarioa
FANEROZOIKOA

Adina
(m.u.)
0
0,01

Hominidos

Miozenoa
Oligozenoa
Eozenoa
Paleozenoa

Nummuliteak

65

195

MESOZOIKOA

140

FANEROZOIKOA

Kretazeoa

Jurasikoa

Errudistak
Belemniteak
Ammoniteak

Triasikoa
Zeratibeak

230

Permiarra

280

Narrasti
handiak

Karboniferoa
PALEOZOIKOA

345

395
435

Devoniarra
Goniatiteak
Siluriarra
Ordoviziarra

500

670
2500
4700

Kanbriarraurrea

Kanbriarra
570

Proterozoikoa
Arkearra
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12. Duela 70 milioi urte dinosauroak ziren animaliarik
handienak. Ugaztun txiki batzuk ere bazeuden.
Duela 65 milioi urte desagertu ziren azken dinosauroak.
Ugaztunak oso azkar eboluzionatzen hasi ziren, eta mota
asko sortu ziren. Eta, azkenean, baita gizakiok ere.
Dinosauroen desagerpena azaltzeko hipotesia onartuena
asteroide handi baten talkarena da. Talka hori orain dela
65 milioi urte gertatu zen, eta airera zabaldu ziren talkak
eragindako hautsak.
1. Zure ustez, zer eragin izan zuten sortutako hautsek
garai hartako kliman?
2. Nola azal dezakezu dinosauroen desagerpena Darwinen
Hautespen Naturalaren teorian oinarrituz?
3. Eta dinosauroak desagertzean hainbeste ugaztun mota agertzea?
4. Gizakion agerpenari buruzko bi ikuspegi daude.
Batzuek uste dute gizakiok edo antzeko izaki inteligenteak
dinosauroak desagertu gabe ere sortuko zirela.
Beste batzuek uste dute eboluzioak beste bide batetik egingo
zukeela, eta gizakiok ez ginela hemen izango.
a. Zure ustez, zer iritzi da egokiena? Azal ezazu zure
aukeraketaren arrazoiak.
b. Nola eragin dezakete iritzi horietan norberaren sinesmen
erlijiosoek?

13. Zientzian erabiltzen diren hitz asko grekotik eratorriak dira. Bilatu
aurrizki eta atzizki hauen esanahiak, eta aipatu bakoitzaren
adibideren bat: paleo, meso, Zeno, zoico.

BIDEOA
THE HISTORY OF THE
EARTH (English)

14. Kanada iparraldeko herri batean, urrats hauek agertu dira
zakarrontziaren inguruan. Lurra lokaztuta
zegoenez, urratsak oso ondo markatu dira.
1. Marrazki horretatik hauetako zein ondorio atera
daitezke:
a. Giza urratsak ez dira pertsona bakarrarenak,
birenak baizik.
b. Otsoa izutu eta alde egin zuen, hartza ikusi
zuenean.
c. Hartzaren urratsak daude pertsonaren eta
otsoaren urratsen gainean.
d. Otsoa izutu egin zen, eta alde egin zuen
pertsonak ikusi zituenean.
2. Urrats horiek fosilizatuko balira, urratsen
jatorriari buruzko zer hipotesi emango lukete
miloi bat urte barru? Zer frogatan oinarrituko
lirateke?
3. Zer ondorio atera dezakezu ariketa honetatik?
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Kanbriarraurrekoa

1. Eon Hadikoa (4.567-3.800 milioi urte). Lurra osatzen da. Beste objektu batek (Tea
izenekoak) Lurraren kontra talka egin, eta, horren ondorioz, Ilargia sortzen da. Atmosfera
oso erreduktorea da, eta, beraz, ez du oxigenorik (O2). Lurraren azala hozten da lurrazal
solidoa osatu arte.

Eon Fanerozoikoa

Kanbriarra

2. Eon Arkaikoa (3.800-2.500 milioi urte). Barne-nukleoa solidotu egiten da, eta
eremu magnetikoa osatzen da. Meteorito askok egiten dute talka Lurraren kontra. Molekula organikoak osatzen dira, eta lehen bizidun sinpleak (prokariota zelulabakarrak)
agertzen dira, arkeobakterio izenekoak. Lehen fotosintesigileak (zianobakterioak) agertzen dira, eta, ondorioz, atmosferan O2 pilatzen hasten da. Litosfera osatzen da, eta
plaka litosferikoen tektonika hasten da. Garai horretako estromatolito fosilduak ikus
daitezke harrietan (ikus 136. orrialdea).
3. Eon Proterozoikoa (2.500-540 milioi urte). Atmosferan gero eta oxigeno gehiago
dago. Lehen zelula eukariota konplexuak agertzen dira eta airearen oxigenoa erabiltzeko
gai dira. Bukaeran, lehen izaki zelulanitzak ere agertzen dira, haien artean zizareak eta
belakiak. Pangea I super-kontinentea osatuta dago. Eon honen bukaeran glaziazio orokorra gertatzen da, eta horrek izaki asko desagertzea eragiten du.
4. Eon Fanerozoikoa. Izaki bizidunak Lur osoan zehar zabaltzen dira. Gaur egungo
kontinenteak osatzen dira. Hiru eratan banatzen da: Paleozoikoa, Mesozoikoa eta Zenozoikoa.

Era Paleozoikoa (544-245 milioi urte)
1. Kanbriarra (544-500 milioi urte). Bizitza itsasoan garatzen da. Kanpo-eskeletoa eta
maskorra duten animaliak agertzen dira. Super-kontinentea zatitzen ari da. Atmosferan
oxigenoak gasen % 10 betetzen du.
Ordoviziarra

2. Ordoviziarra (500-440 milioi urte). Lehen ornodunak agertzen dira, arrain korazadunak. Animaliak eta landareak kontinenteen alde lehorra kolonizatzen hasten dira.
3. Silurikoa (440-400 milioi urte). Glaziazio baten ondorioz izaki asko desagertzen dira.
Lehen intsektuak agertzen dira. Atmosferan oxigenoak gasen % 21 betetzen du.
4. Devoniarra (400-360 milioi urte). Ur gezako arrainak eta anfibioak agertzen dira.
Zuhaitzak ere agertzen dira. Izakien desagerpen masiboa gertatzen da.
5. Karboniferoa (360-280 milioi urte). Lehen narrastiak agertzen dira, eta, poliki-poliki,
kontinenteak kolonizatzen dituzte. Espermatofitoak garatzen hasten dira. Ikatz metaketa
handiak gertatzen dira.

Silurikoa
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6. Permikoa (280-245 milioi urte). Pangea II bi kontinentetan zatitzen hasten da, Gondwana eta Laurasia. Lehen dinosauroak agertzen dira. Izaki ugari desagertzen dira.
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Era Mesozoikoa (245-65 milioi urte)
1. Triasikoa (250-215 milioi urte). Mota askotako dinosauroak agertzen dira. Lehen
ugaztunak agertzen dira. Izaki ugari desagertzen dira.
2. Jurasikoa (215-145 milioi urte). Pangea zatitzen da. Ozeano Atlantikoa eratzen hasten da. Antartida eta Australia Afrikatik bereizten dira. Lehen hegaztiak agertzen dira.
3. Kretazikoa (140-65 milioi urte). Hego Amerika eta Afrika bereizten dira. Garai honetako petrolio-hobi gehienak osatzen dira. Angiospermak eta primateak agertzen dira.
Bukaeran, meteorito batek izakien desagerpen handia eragiten du. Garai hartako harrigeruzan iridio-kopuru ezohikoa aurkitu da. Dinosauroak desagertzen dira.

Era Zenozoikoa (65 milioi urte gaur egun arte)

Devoniarra

1. Tertziarioa (65-1.8 milioi urte). Poloetako izotz-geruzak osatzen dira. Ugaztun handiak agertzen dira. Ikusmen estereoskopikoa eta esku atzitzaileak dituzten lehen primateak agertzen dira. Duela 20 milioi urte. Orogenia Alpetarra gertatzen da. Alpeak,
Pirinioak eta Himalaia osatzen dira. Duela 5 milioi urte lehen hominido bipedoak agertzen dira.
2. Kuaternario (2.5 milioi urte gaur egun arte). Homo generoaren aniztasuna gertatzen
da. Ugaztun mota asko eta ugariak. Gizakiok agertzen gara eta kontinente guztietan
zehar zabaltzen gara. Glaziazio-garaiak tartekatzen dira, duela 10.000 urte arte.

Karboniferoa

15. Irakurri 20. orrialdearen informazioa eta erantzun galdera hauei. Marka ezazu aukera egokia.
1. Zer eonetan agertu ziren lehenengo prokariotak?
a. Hadikoa
c. Proterozoikoa
b. Arkaikoa
d. Fanerozoikoa
2. Noiz zatitu zen Pangea bi kontinente handitan?
a. Periodo Kretazeoan
c. Periodo Kanbriarrean
b. Periodo Jurasikoan
d. Periodo Silurikoan
3. Zer era geologikok osatu zuten eon fanerozoikoa?
a. Tertziarioa eta kuaternarioa
c. Triasikoa eta Jurasikoa
b. Paleozoikoa, Mesozoikoa eta Zenozoikoa
d. Aurrekoak gaizki daude
4. Noiz agertu ziren lehen ornodunak?
a. Kanbrikoa
c. Karboniferoa
b. Silurikoa
d. Ordoviziarra
5. Zein izan zen “dinosauroen era”?
a. Era Paleozoikoa
c. Era Zenozoikoa
b. Era Mesozoikoa
d. Aurrekoak gaizki daude
6. Noiz agertu ziren lehen hegaztiak eta lehen ugaztunak?
a. Periodo Kretazeoan
c. Periodo Triasikoan
b. Periodo Jurasikoan
d. Periodo Tertziarioan
7. Lehen hominido bipedoak, noiz agertu ziren?
a. Periodo Kretazeoan
c. Periodo Jurasikoan
b. Periodo Tertziarioan
d. Periodo Kuaternarioan
8. Gizakiok, noiz agertu ginen?
a. Periodo Tertziarioan
c. Periodo Kretazeoan
b. Periodo Kuaternarioan
d. Periodo Jurasikoan
21
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Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Zer helburu du garai geologikoen eskalak?
2. Zertan bereizten dira eonak, erak, periodoak eta aroak?
3. Zer garrantzi dute suntsitzeek eta glaziazioek geologoentzat?
4. Zure ustez, geologoek zergatik dakite hain gutxi Kanbriarraurreari buruz?
5. Zer gertatu zen Mesozoikoan?

4 Fosilak: historiaren lekukoak
Fosilak iraganeko organismoen gorputz-atal gogorrak, hondakinak edo haien jardueraren aztarnak dira, harri bihurtuta. Harri sedimentarioetan edota harri bolkanikoetan
aurkitzen dira. Haiei esker deszifratu dezakete zientzialariek Lurraren historia.
Eratze-prozesuaren arabera, lau fosil-mota bereizten ditugu: urrats-fosilak, molde-fosilak, mineralizazio-fosilak (eskeletoak, maskorrak), erretxina-fosilak (anbarra) eta izotzean gordetakoak.

Permineralizazioa: Beloziraptor
baten eskeletoa

Krinoideo –itsaso animalia–
baten moldea

Dimetrodon baten
oin-aztarnen fosilak

Anbarrean kontserbatutako
gurgurio

Izotzean gordetako gizon baten
hondarrak (Italia, 5.000 urte ingurukoak)

Fosilak eratzeko prozesuak

Izaki batzuen fosilak oso garai zehatzetako harrietan agertzen dira, horregatik dira oso
baliagarriak harrien adina finkatzeko. Gida-fosilak dira horiek.

16. Zumaia-Debako Parke Geologikoan hainbat izakifosil aurkitu dituzte. Diagramak erakusten du
izakien bizi-garaia eta horietako bakoitzetik
geologoek aurkitutako ale kopurua.
1. Zer da fosila?
2. Zer izen ematen zaie fosilak ikertzen dituzten
zientzialariei?
3. Zer izaki izan zen lehenengoa eboluzionatzen,
A, B, C, ala D? Zergatik?
4. Zer izaki desagertu da?
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5. Aipa ezazu desagerpen hori eragin zezakeen ingurumen-eragile bat. Nola eragingo zuen?
6. Adituek diote C taldeko izakiak nagusi zirela duela 10 milioi urte? Zertan oinarritzen dira?
7. Geologoek proposatu dute lau izaki taldeak aitzindari beretik datozela. Hauetako zeinek ematen du hori
bultzatzeko ebidentzia gehien?
a. Izaki guztiak ingurune berean bizi izan ziren.
b. Talde guztietako aleak harri-geruza berean aurkitu ziren.
c. Taldeetako fosilek antzeko egiturak dituzte.
17. Marrazkiek adierazten dute nola fosildu zen duela 70 milioi urte bizi izandako dinosauro baten oinatza.
1. Azal ezazu, idatziz, zure hitzetan marrazki bakoitzak adierazten duena.
2. Ondoren, konparatu zure azalpena beste gelakide batek egindakoarekin.
3. Adierazi labur zer prozesu gertatu behar den oinatz fosil bat osatzeko.

18. Erantzun iezaiezu animalien fosilei buruzko galdera hauei:
a. Organismoaren gorputzaren zatiak estali behar dituzte
sedimentuek fosilak lortzeko. Zergatik?
b. Orokorrean, zenbat eta sakonago egon, hainbat eta
zaharragoak dira arroketako fosilak. Zergatik?
c. Zergatik aurki ditzakegu arroka gazteetan gaur egun bizirik
dauden organismoen antzeko fosilak?

19. Mesosaurus lakuetako aspaldiko narrastia zen.
Nola liteke haren fosilak Afrikan eta Hego Amerikan? Ikus
eskubiko mapa.

20. Aukera ezazu egokiena. Kanbriarraurreko garaian:

Afrika
Hego Amerika

a. Gizakiak agertu ziren.
b. Dinosauroak desagertu ziren.
c. Izaki zelulabakarrak baino ez ziren bizi.
d. Landare loredunak agertu ziren.

21. Aspaldiko intsektuak anbarraren barruan aurkitu dira.
Horren jatorria da:
a. loreen nektarra
b. egurra
c. koniferoen erretxina
d. erleen eztia
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22. Zuhaitz fosiletan, zerk ordezkatu du poliki jatorrizko egurra?
a. itsas gatzek
b. inguruko mineralek
c. beste egur mota batek
d. aurreko guztiak oker daude
23. Aspaldiko animalien gorotz fosilduei zer izen ematen zaie?
a. gorotzlitoak
b. propolitoak
c. koprolitoak
d. gorotza ezin da fosildu
24. Zergatik aurkitzen dira harrietan amonite fosil gehiago medusena baino?
25. Argazkietan aspaldiko fosilak ikusten dira.
1. Begiratu garai geologikoen taula eta esan zein den fosil horien adina, eona, era eta periodoa.
2. Zure ustez, zer ingurunetan bizi zen bakoitza? Justifikatu zure erantzuna.

Trilobitea

Graptoliteak

Goniatitea

Nummuliteak

Dinosauroaren aztarnak

26. Eskola-irteera batean mendira joan zarete eta harri-geruza multzo batean hainbat fosil aurkitu duzue.
Harri-geruzak hauek dira:
a. Harearria Zeratite fosilduna
b. Kareharria Nummulite fosilduna
c. Limolita Goniatite fosilduna
d. Kareharria Ammonite fosilduna
1. Zure ustez, zer harri-geruza da sakonena? Eta, azaletik gertuen dagoena? Justifikatu zure erantzuna.
2. Bidean botata bala baten itxura duen fosila aurkitu duzue.
a. Bilatu Interneten zer izakiren fosila den.
b. Aurreko geruzetako zer geruzetatik eroriko zen?
Azaldu zure erantzuna.
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5 Lurraren historia identifikatzeko tresnak:
mapa topografikoak eta mapa geologikoak
Mapak aspalditik erabili dira gizadiaren historian. Bidaiariek, geografoek, ejerzitoek, arkitektoek, ingeniariek… mapak erabiltzen dituzte behar dituzten tokiak ezagutzeko,
kokatzeko edota neurtzeko. Gauzek garai zehatz batean duten kokapena adierazten
dute mapek. Modu horretara, hainbat garaitako mapak konparatuz, gauzen aldaketak
ezagut daitezke (ibaiak, kostaldeak, herriak…)

27. Zer mapa mota ezagutzen dituzu?
28. Azter ezazu zure herria / hiria hainbat mapatan.
1. Zer hemisferiotan dago?
2. Zer latitude eta luzera du?
3. Zer distantzia dago itsasoraino?
4. Zer beste herri / hiri daude zure herritik gertu?
Zer noranzkotan dago bakoitza?
5. Zer altitudetan dago?

5.1 Mapa topografikoak
Eskualde mugatu baten erliebea plano batean proiektatua irudikatzen duena da mapa
topografikoa. Plano horizontala hartzen da proiekzio-planotzat.
Itsas mailarekiko altitude bereko puntuak lotzen dituzten lerroei maila-kurba esaten
zaie. Bi kurben arteko altuera-aldea distantziakidetasuna da; hori aldatu egiten da
maparen eskalaren arabera 20, 25, 50 edota 100 metrotakoa izanik. Mapa hauetan
kurba batzuk ilunago margotzen dira besteak baino, sestra-kurbak dira horiek, eta
100, 250, 500 edota 1000 metrotakoak izaten dira. Puntu jakin baten altitudea adierazten duen zenbakiari kota esaten zaio.

Mendia

Tontorrak

Mapa

Harana

Mapa

Ibaia
Irla
Itsas-maila (0)
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29. Mapa topografikoa beste askoren oinarria da, hala nola, mapa
orografikoa, mapa hidrografikoa, hipsometrikoa eta batimetrikoa.
Zer adierazten du mapa bakoitzak?

Mapa topografikoan inguru bateko xehetasunak irudikatzen dira, hala nola, ibaiak, haranak, mendiak, herriak, altitudeak, errepideak, trenbideak... Horien inguruan latitudeak
eta luzerak adierazten dira, baita eskala ere (grafikoa edo zenbakizkoa). Beraz, maparen
interpretazioaz, irudikatzen duen ingurunearen ezagupen zehatza izan dezakegu: distantziak, maldak, erliebea, herrien kokapena, koordenatuak…
Latitudeak eta luzerak

Eskala mapa topografikoetan
Mapa baten eskala egiazko neurrien eta mapan jarritakoen arteko erlazioa da.
Eskala zenbaki-frakzio baten bidez edota marra zatikatu baten bidez adieraz daiteke.
Lehenengoa zenbaki-eskala da, adibidez, 1:20.000. Honek adierazten digu mapako
unitate bakoitza errealitatean 20.000 unitate direla.
Bigarrena, eskala grafikoa da, eta bere luzeraren ekibalentzia zehatza duen marra batean oinarritzen da.
Adibidez, grafiko hauek adierazten digu mapako 5 cm bakoitza errealitateko 75 km direla. Eta, beraz, mapako 1 cm errealitatean 15 kilometro direla.

30. Zer distantzia dagokio 1: 25.000 eskalako mapa bateko cm bati?
31. Kalkula ezazu 1: 250.000 eskalako mapa bateko 2 punturen artean
zer distantzia egongo den errealitatekoa honako hau denean:
a. 1.5 km d. 25 km
b. 750 m e. 2.5 km
c. 81 km
32. Donostiatik Lasartera 4 km daude:
a. 1:50.000 mapa batetan, zer distantzian aurkituko dira bi herriak?
b. Bi herri hauek beste mapa batean 20 cm-ra badaude, zein izango
da mapa horren eskala?

Profil topografikoak
Mapa bateko maila-kurbak interpretatuz, ingurune horretako profil topografikoa atera
dezakezu. Erliebe baten azterketa profil topografikoa eginez osatzen da. Lurralde baten
ebakidura bertikala da profila, eta, alde jakin batetik begiratuta, lurralde horretan aurkituko dugun erliebea adierazten digu. Profilak oso erabiliak dira mendiko ibilbideak
eta errepideko ibilbideak adierazteko.
26

1. multzoa. Lurra, etengabe aldatzen

BIO_GEO DBH4_Maquetación 1 18/11/16 11:04 Página 27

Profil bat egiteko urrats hauei jarraitu behar diegu:
1. Egin marra bat aukeratu duzun ibilbidea zeharkatuz.
2. Marraztu itzazu paper milimetratu batean abzisa eta ordenatu-ardatzak. Horizontaleko ardatza ibilbidearen neurri berekoa egingo duzu, eta, bertikaleko ardatzean profilaren kotak adieraziko dituzu.
3. Ardatz horizontalean, berriz, sestra-kurbak marra horizontalarekin gurutzatzen diren
tokietan, puntuak jarri behar dituzu.
4. Elkartu ardatz horizontaleko puntu bakoitza dagokion kotarekin, irudian ikusten den
bezala, eta profila bukatua izango duzu.

33. Azter ezazu goiko mapa topografikoa eta haren gaineko grafikoa.
1. Zein da maparen punturik baxuena? Eta altuena?
2. Zer egitura geomorfologikori dagokio mapa hori?
3. Zure ustez, zein da inguru horretako punturik altuena? Zehatz al daiteke haren altitudea?
4. Zer alde da maldatsuagoa, mendebaldekoa ala ekialdekoa? Zertan oinarritzen duzu zure erantzuna?

5.2 Mapa geologikoak
Errepide bat, tunel bat, urtegi bat edo beste edozein eraikuntza egin nahi denean, zeren
gainean eraikiko dugun jakin behar da. Ez da gauza bera harri sendoaren edo harri bigunaren gainean egitea. Geologoek mapetan jasotzen dituzte ingurune bateko xehetasun geologiko guztiak.
Informazio geologikoa jasotzeko, geologoek agerian dauden harriak aztertzen dituzte.
Baina, agerian dauden harrien azpian ikusten ez diren beste harri mota batzuk daude.
Orduan, geologoek zundaketak egin behar dituzte, hau da, zulo estu eta sakonak egiten
dituzte azpiko antolaketa ikusteko.
Koloreen bidez unitate geologikoak adierazten dira. Hauek dira garai eta mota bereko
harri multzo handiak, eta azaletik gertu daudenak islatzen dira mapan.
Marra beltzen bidez harri-unitateen arteko mugak adierazten dira. Era berean, failak,
harri-geruzen angelua horizontalarekiko eta beste egitura batzuk adierazten dira.
Geologoek zehar-ebakiak egiteko erabiltzen dituzte mapak. Modu horretan adierazten
dute harri-unitateen kokapena lurralde batean.
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34. EAEko mapa geologiko guztiak EVEren
webgunean eskura daitezke.
Ondoren, aukeratu zure herriari edo hiriari
dagokion mapa geologikoa. Bertan, harri nagusien
eta egitura geologiko garrantzitsuenen banaketa
ikusteko aukera izango duzu. Mapa handitzen
baduzu, zehaztasun handia lor dezakezu.
1. Zer garai bitarteko harriak daude?
2. Zure herria zer harriren gainean dago eraikita?
3. Bilatu ea failaren bat dagoen. Nondik nora doa?
4. Zer garaitako fosilak eta zer motatakoak egon
daitezke?
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GeoEuskadi
GeoEuskadi Euskadiko Datu Espazialen Azpiegituraren (Euskadiko DEA) erreferentziazko geoataria da, eta Euskal Autonomia Erkidegoko informazio geografikoa erraz eta modu eraginkorrean eskuratu eta berrerabiliko dela bermatzea da
haren helburua.
Geoataria erabiltzaile espezializatuei zuzenduta dago, eta baita Euskal Autonomia Erkidegoaren eremuan mapak edo informazio geografikoa kontsultatu behar dituen edozein pertsonari zein erakunde publiko nahiz pribaturi ere.

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Zer da maila-lerroa? Eta distantziakidetasuna?
2. Zer itxura izango du tontor batek mapa topografiko batean? Eta haran batek?
3. Nola adierazten da malda handiko toki bat? Eta malda txikikoa?
4. Maparen bitartez bi tokiren arteko benetako distantzia kalkulatu nahi badugu, zer informazio eman behar digu
mapak?

5. Zertan laguntzen die mapa geologikoak ikerlariei?
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Bukaerako jarduerak

B1. Arazo-egoera: ibilbide geologiko bat nire herrian

Testu-ingurua. Gizakien lehen garaietatik harriak baliabide
ezin hobeak izan dira. Hasieran armak, bitxiak edota erremintak egiteko erabili ziren. Ondoren, etxeak, bideak edota harresiak. Gaur egun, gizakiok harrien beharra dugu gure bizimodua
mantentzeko, erregaiak harrietatik lortzen ditugu, eskulturak
harrietan lantzen ditugu eta etxeak harrietatik lortutako materialez eraikitzen ditugu. Beraz, harrietatik lortutako materialek
inguratzen gaituzte.
Arazoa. Zure herriko eraikuntza, zoladura eta eskulturetan
erabilitako harriak ezagutu eta aztertu nahi dituzu ibilbide geologiko bat proposatzeko.

Haizearen Orrazia. Chillida (Donostia)

Ataza. Zure ikastetxean edota herriko erdigunean hasten eta bukatzen den ibilbide geologiko bat egiteko triptiko edota aurkezpen digital bat prestatzea.
Jarduerak
A. Harri-motak herriko eraikin eta eskulturetan.
1. Egin taula bat harri-motarik garrantzitsuenak eta haien ezaugarriak idatziz.
2. Etxerako bidean, egin argazkiak aurkitzen dituzun harriz egindako eraikina, zoladura eta eskulturarik nabarienak (eraikina urrutitik eta harria gertutik).
3. Liburuak edota internet erabiliz, sailkatu ikusi dituzun harriak.
4. Ikertu, ahal duzun neurriraino, harrien jatorriaz (nongo harriak dira).
5. Harrietan fosilak agertzen badira, egiezu argazki bat eta bilatu informazioa zein den eta zein garaietakoa den jakiteko.
B. Herriko plano batean edota airetik egindako argazki batean, eraikinen eta eskulturen kokapena.
1. Bilatu herriko plano bat edota airetik egindako argazki bat.
2. Zehaztu puntu, zenbaki edota gezi batez eraikina edota eskultura eta idatzi haren izendapena.
C. Ibilbide geologikoa prestatzea.
1. Proposatu zure ikastetxean edota herriko erdigunean hasi eta tokian bertan buka daitekeen ibilbide bat.
2. Idatzi planoan edota argazkian bertan ibilbidearen geldiune bakoitzean azpimarra litekeen informazioa.
D. Triptiko edota aurkezpen digital erakargarri bat prestatzea. Honen helburua, zure ikastetxeko ikasleek, biztanleek edota
bisitariek jarrai dezaketen ibilbide interesgarri bat prestatzea izango da.
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B2. Integrazio-jarduera
(CNICEtik moldatua)
Lehenago planteatutako arazo-egoerari erantzuna emateko gai izan zara, baina nola erantzungo diozu beste arazo-egoera
bati? Hori jakiteko, jarraian planteatutako jarduerak burutu beharko dituzu.
Testu-ingurua. Mapa geologikoak eta haiek emandako informazioa, ingurune bateko historia geologikoa kontatzeko erabiltzen dira.
Arazoa. Zure herritik gertu dagoen ingurune bateko historia geologikoa kontatzea eskatu dizute.
Ataza. Ingurune honetako historia geologikoa berreraikitzea. Horretarako, mapa inguruko harrietako fosilak eta ebaketa
geologikoak erabiliko dituzu.
Litologia eta Fosilak
Kareharria
Harearria

Faila 2

Buztinarria

Faila 1

Ebaketa A-B

Ebaketa B-C

Faila 2

Faila 1

Jarduerak
1. Ebaketei begiratuz, ordena itzazu harriak zeharrenetik berrienera.
2. Fosilak kontuan izanik, esan harri bakoitza zer garaitakoa den. Bat al dator datazio hau aurreko galderan egin duzunarekin?
3. Azter ezazu A-B faila. Harearria osatu baino lehen edo osatu ondoren sortu zen? Azaldu zure erantzuna.
4. Eta, C-D faila, harearria baino lehen edo ondoren sortu zen? Azaldu zure erantzuna?
5. Ebaketen interpretazioarekin ondoriozta daiteke harri horiek zer ordenatan osatu ziren. Eta, fosilen adinak erabiliz zehatz
daiteke noiz osatu ziren.
a. Ordena itzazu ingurune horretako eraketa laburbiltzen duten prozesuak:
1. Ingurunea okertzea.
2. Faila 1en eraketa.
3. Faila 2ren eraketa.
4. Kareharrien eraketa geruza horizontaletan.
5. Harearriaren eraketa geruza horizontaletan.
6. Buztin-harriaren sedimentazioa horizontalean.
7. Kanpo-eragile geologikoek (haizea, ibaiak, itsasoa) eragindako higadura eta paisaia laua.
8. Kanpo-eragileek eragindako higadura eta gaur egungo paisaia (mendiak eta harana)
b. Ingurune horren historia geologikoa azalduko duzu. Horretarako, aurreko prozesuak, fosilak eta Erak erabiliko dituzu. Zure
kontakizuna era honetara has daiteke: “Era………. an zehar, ……………… sedimentatu ziren. Ondoren, …….…”
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