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GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa 
euskal autonomia erkideGoan

GIL 4  aiako Harriko granitoaren 
fazies hibridoak

aiako Harriko plutoiko leukogranitoaren faziesak, aritxulegiko lepotik.

kokapena

•	Koordenatu geografikoak:
Lat.: 43º 16’ 20.13 ‘’
Long.: 1º 47’ 37.83’’

•	UTM koordenatuak:
X: 597.877,14
Y: 4.791.755,52

nola iri tsi

Aiako Harria Parke Naturalera leku askotatik sar daiteke, eta behar bezala seinaleztatuta 
dago.
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Ortofotoan seinaleztatutako azaleramendura iristeko, hartu Oiar tzundik Lesakara doan 
GI 3420 errepidea, eta jarraitu Ari txulegiko tunel estua ikusten den gaineraino. Justu 
tunelaren aurretik, zabaldegi  txiki bat dago, eta han txe u tz daiteke autoa. Azaleramen-
duak tunelaren gainean eta inguruetan daude. Gipuzkoako mugan daude, baina ba tzuk 
Nafarroan sar tzen dira. 

Gilaren deskribapen laburra

Aiako Harriko plutoi granitikoko arroka igneoak Euskal Autonomia Erkidegoko substra-
tua osa tzen duten materialik zaharrenetako ba tzuk dira, eta Paleozoikokoak dira. Arroka 
intrusibo horiek Devoniar-Karbonifero adineko sedimentu-sail nagusiki detritiko batez 
osatutako ostalari batean kokatuta daude, zeina Bor tzirietako mendigunearen osagai 
baita, Prinioetako Paleozoikoko mendigunerik mendebaldekoenaren osagai alegia.

Plutoiak forma obalatu eta luzanga du, NNE-SSW norabidekoa, eta 75 km2-ko azalera-
mendua osa tzen du; beraz, stock bat da. Erdialdean, Ari txulegiko failak ebaki tzen du, 
E-W norabidean.

Plutoi horretan, zenbait arroka-mota daude, basikoak nahiz azidoak: gabroa, diorita, 
granodiorita, monzogranitoa eta leukogranitoa. Hango faziesak bi unitate handitan tal-
dekatuta daude. Periferikoa, iparraldean garatuagoa, arroka azidoenez osatua dago, eta 
kolore argiko pikor finetik lodira doan granito batek ordezka tzen du, gehienbat; leuko-
granito deri tzo, eta hartan enklabe gabrodioritiko ba tzuk ager daitezke. Barne-unita-
tea,konposizio basikoago eta askotarikoagokoa, hiru fazies nagusiz osatua dago: iluna, 
tartekoa eta argia dira, eta gabro, diorita, granodiorita eta granito arrokak aurki tzen dira 
haietan. Alderan tzizko zonazioko plutoia da, eta parterik basikoenak barrualdean daude.
Las características texturales que se pueden observar en esta parte interna del plutón 

magma-nahasketako barne-faziesa, litologian barietate handiagoa 
duena, tunelaren gainetik igarotzen den pistan azaleratzen da.

Fazies periferikoaren itxura esku-lagin batean, 
pikor fin eta ertain bitarteko leukogranitoa.
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Plutoiaren barnealde horretan ikusten diren testura-ezaugarriek adierazten dute nahas-
keta-prozesu bat gertatu dela ezaugarri fisiko-kimiko desberdinetako bi magma-motaren 
artean: basikoa bata, mantutik datorrena; eta azidoa bestea, lurrazalekoa. Bi magma 
horien arteko nahasketa ez da osoa (mingling), eta, horren ondorioz, “pillow” formako 
masa basikoak ikusten dira, pikor oso fineko er tz krenulatuak (er tz hoztuak) eta asko-
tariko morfologiako enklabe gabrodioritikoak dituztenak. Era berean, maiz ikusten dira 
fazies azidoetakoak bezalako feldespato eta kuar tzozko xenokristalak parterik basikoe-
netan. Maila mineralogikoan, magma-nahasketen testura bereizgarriak ere badaude, 
hala nola mineral ferromagnesianoz inguratutako kuar tzo ozelarrak eta rapakiwi eta an-
tirapakiwi testurak. 

Plutoiaren adina eta kokapenaren baldin tzak eztabaidatuak izan dira. U-Pb adin erradio-
metrikoan oinarritua egin da azken datazioa, eta, haren arabera, kokapena duela 267 
Ma gertatu zen, hau da, Permiarrean. NE-SW norabideko esfor tzu esten tsionalen artean 
sortu zen kokapena, abiadura esten tsional oso  txikian, plutoiaren deformazio  txikiak 
adierazten duen bezala. 

Variskar edo Her tziniar orogeniaren eta Pirinioetako ziklo alpetarraren arteko tran tsizio-
garaiari dagokio adin hori, eta gerora Mesoziko osoan Pirinioetan zabaldu zen erregimen 
esten tsibo goiztiarrekoa da. Sektore honetan dago variskar katearen hegoaldeko erre-
gimen esten tsionalaren ebiden tziarik goiztiarrena, gerora Bizkaiko golkoko rifta sor tzea 
eragin zuena. 

Bigarren mailako interesa: 

l Geomorfologikoa. El granito ofrece un tipo de relieve redondeado característico en 
este tipo de rocas

nahasketa-zona; alde ilunagoak, 
granodioritikoetatik dioritikoetara bitartekoak, 
eta argiagoak, granitikoak, ikusten dira.

Parte granodioritiko anfiboletan aberatsa.
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beha tzeko punturik onena

GILa eskala handikoa da. Puntu askotatik ikus daiteke Aiako Harria; besteak beste, Ardi-
turritik (f argazkia). Granitoa osa tzen duten bi fazies nagusi aipatuen artean kontaktuan 
ikusten dira, ortofotoan seinaleztatutako eremuan.

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

•	 Gaiari dagokionez: GIL 1, GIL 2, GIL 3.

Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa

Hidrogeologikoa

tektoniko/estrukturala l

estratigrafikoa

Paleontologikoa

Petrologikoa l

mineral-hobiak l

beste ba tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean l Poten tziala mar txan

Interes kulturala:

Oharrak:

aiako Harriko granitoa arditurritik.
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