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GIL 3  arroka metamorfikoak 
aiako Harriko granitoarekiko 
ukipenean 

Granitoaren eta ostalariaren Paleozoikoko materialen ukipena oiar tzun eta lesaka arteko Gi-3420 
errepideko bazterbidean, ari txulegiko tunela baino metro ba tzuk lehenago. ukipena intrusiboa eta 
garbia da.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 18’ 0,52‘’
Long.: 2º 16’ 4,39’’

•	UTM koordenatuak:
X: 559.382,13 m
Y: 4.794.406,36 m

nola iri tsi

Hartu Oiar tzundik Lesakara doan GI 3420 errepidea, eta jarraitu Ari txulegiko tunel estua 
ikusten den gaineraino. Tunela baino metro ba tzuk lehenago, errepideko bazterbidean, 
Aiako Harriko granitoarekiko ukipena ikusten da. Beste behaketa-puntu bat dago behe-
raxeago, Arditurriraino doan pista bat hasten den tokian; han ere ikusten da granitoaren 
eta ostalariaren arteko ukipena.
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Gilaren deskribapen laburra

Bor tzirietako mendigunea, Pirinioetako Paleozoikoko mendigunerik mendebaldekoena, 
Devoniar-Karboniferoko arroken segida batez eratua dago; arroka horiek gradu baxuko 
eskualde-metamorfismoa dute, biotitaren eremuraino iristen dena. Eskistositate nahiko 
sarkor eta orokortua duten arbelak edo filitak dira. Laginen azterketak eraku tsi du meta-
morfismo orogenikoaren zatirik handiena her tziniar deformazioaren bigarren fasearekin 
batera gertatu zela. 

Metamorfismo horri gainezarrita, Aiako Harriko granito-stockaren efektu termikoak era-
gindako ukipen-metamorfismoa garatu zen. Aureola metamorfikoak garapen aldakorra 
du, gehienez 100 metroko lodierakoa. Muga ez da zehazten erraza; izan ere, arroka 
ostalarietan gradu baxuko eskualde-metamorfismo bat dago, eta azaleramenduak urriak 
dira, landare-estaldura sarria dela eta. 

Metamorfismo termikoaren eragina ondoena ikusten den eremuak, andaluzita zentime-
trikoak garatu direnak, Artiku tzako urtegiaren inguruan eta Domikon (Nafarroa) daude. 
Arroka horien elkarte minerala gradu altuenekoa da, eta korneana hornblendadunen 
faziesetakoak dira.
 
Gipuzkoan, ortofotoan markatutako zonan ukipen-metamorfismo  txikiagoa duten 
arrokak ikusten dira; nodulu  txiki irregular eta ilunak garatu zaizkie, arrokari arbel pinpor-
tadun i txura bereizgarria ematen diotenak, nahiz eta askotan ez oso nabarmena izan. 
Aureolaren alderik kanpokoenean, nodulu horiek burdin oxidoen kon tzentrazioek era-
ginak dira, eta barrurago biotitazkoak ere izan daitezke. Zenbat ukipenetik hurbilago, 
orduan eta trinkoagoa da arroka, baina ez du gal tzen her tziniar metamorfismo oroge-
nikoan eratutako eskistositatea. Artiku tza inguruan ere, non 5 cm-rainoko andaluzitak 
aurkitu baitaitezke, ez da gal tzen eskistositate guztia, baina arroka oso trinkoa da.

ukipen-metamorfismoa dela-eta sortutako 
nodulu-egitura ikusten den arroka 
metamorfikoaren xehetasuna.

azaleramendua, oro har, oso estalita dago.
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beha tzeko punturik onena

Korneanarik onenak Domikoko urtegi doan pistan daude, baina Nafarroako lurretan 
dago.

erlazionatutako Gilak
•	 Geografikoki: GIL 1, GIL 2, GIL 4, GIL 5, GIL 139, GIL 71.

•	 Gaiari dagokionez: GIL 1, GIL 2, GIL 4.

arditurrira doan pista; granitoa ostalariarekin ebaki tzen da hemen ere.
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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: Gaur egun, berreskuratutako fosil-bilduma oiar tzungo luberri museoan dago.

ostalariko arbelak, eskualdeko 
metamorfismoan cleavajea ondo garatuta. 
aureola metamorfikoa irregularra da, eta ez 
dira beti agertzen ukipen-metamorfismoaren 
markak.

ukipen intrusibo eta garbia. Granito oso argi bat 
dago eskuinean (ale oso  txikiko leukogranitoa, 
er tzeko faziesak); arbelezko ostalariak ukipen-
metamorfismoa du.
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