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euskal autonomia erkideGoan

GIL 6  adarra mendiko 
buntsandstein sedimentuzko 
mendi-gailur diaklasatuak  
eta bloke-erorketa

besabi auzotik ikusten dira buntsandsteineko gailurrak. urrunetik, geruzen inklinazioak eratutako 
malda-erliebea ikusten da. eroritako bloke handiak ere ikusten dira.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 12` 52.11`` N
Long.: 1º 57` 46.97`` W 

•	UTM koordenatuak:
X: 584.236,65 m
Y: 4.784.290,40 m

nola iri tsi

Andoain eta Urnieta arteko gainean, bi udalerriak lo tzen dituen GI-131 errepidean, hartu 
SE-ranzko desbidera tzea, Besabi auzoran tz doana. Hara iri tsitakoan, u tzi autoa, eta igo 
mendira seinaleztatutako mendi-bidetik. 



GIL 6 – AdArrA mendiko BuntsAndstein sedimentuzko  
mendi-gAilur diAklAsAtuAk etA Bloke-erorketA etA Bloke-erorketA

2  GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen

Gilaren deskribapen laburra

Ziurrenik, EAEko Bun tsandstein faziesen azaleramendurik onena izango da (Behe Triasi-
koa). Bun tsandsteinaren sekuen tzia alubioi-konoen sistema batean eraturiko 400 metro 
hareharri eta konglomeratu gorriz osaturik dago; seriean aurrera egin ahala, gero eta 
distalagoa da, eta pikor finagoko arrokaz osatua dago. 

Kasu honetan, sekuen tziaren behealdea ikusten dugu; 50 bat metro lodiko pakete bat, 
Paleozoikoko arbelen gainean zuzenean, konglomeratu eta hareharri gorriz eratua. Es-
tratuek N140°E orientazioa dute, gu txi gorabehera, eta 40° okertuta daude SW-ran tz. 
Gogorragoa denez, Bun tsandstein sedimentuzkoak dira Adarra mendiko gailur eskualde 
osotik ikusgaiak, eta maldako erliebe klasikoa osa tzen dute.

Konglomeratuak beheko zatian daude, eta presio-disoluzio aztarnak dituzten kuar tzozko 
er tzez osaturik daude; ez dute orientazio lehene tsi oso markaturik, eta pikor-sailkapen 
nahiko  txikia dute. Hareharriak ere nahiko kuar tzitikoak dira, lodiera metrikotik dezi-
metrikora bitarteko estratuetan daude, eta eratu ziren ingurune alubialari dagozkion 
barne-xafladura paralelo eta guru tzatuak dituzte.

Formazioari diaklasa bertikalen bi sistemak eragiten diote: nagusia bata, N60°E norabi-
dekoa, eta ez hain nabarmena bestea, N160°E norabidekoa; arroka-mul tzoaren higadura 
marka tzen dute biek, pinakuluak eta blokeak bereiziz, zeinak gero mendi-mazelan behe-
ra eror tzen baitira, zenbait metro kubikoko unitate handi eta morfologikoki errektangu-
larretan. Gailurraren azpian dagoen bloke erorien eremua gailurren higadura-, lurjausi- 
eta a tzerapen-mota horren EAEko adibiderik onenetako bat da.

Goranzko bidean, Paleozoikoko arbelen 
azaleramenduak aurkitu daitezke.

konglomeratuen adibiderik onenak eroritako 
blokeetan ikusten dira. kuartzozko ertz 
biribilduak ikusten dira, ez oso orientatuak eta 
pikor-sailkapen oso txikikoak.
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beha tzeko punturik onena

In situ

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: 

•	Gaiari dagokionez: GIL 5, GIL 107, GIL 108, GIL 109, GIL 110, GIL 113.

Gailurraren gehiena osatzen duten hareharri 
gorriek barne-xafladura nahiko ikusgarriak 
dituzte. argazkian, estratifikazioaren okerdura 
ere ikusten da, sW-ranzko joera garbia duena.

n60°e norabideko diaklasa bertikalak oso 
nabarmenak dira paisaian; pinakulu txiki eta 
handiak bereizten dituzte, eta, gero gailurretik 
behera erortzen dira haiek.

eroritako blokeen eremua; dimentsio metrikokoak eta morfologia errektangularrekoak dira 
blokeak, eta diaklasen orientazioak kontrolatzen ditu. baso handi batzuk zer urruti dauden ikusita, 
esan daiteke gailurraren atzeraldia nahiko aktiboa dela, eta areagotu egiten duela, gainera, 
mendi-mazela osatzen duten Paleozoikoko arbelen erresistentzia txikiak.
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Valoración del liG

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: Jende gehien erakar tzen duten Gipuzkoako mendietako bat da; andoain, urnieta, 
Hernani eta donostialdeko mendizaleak ingura tzen dira gehienbat.

Oharrak:
eaen urriak dira bun tsandstein azaleramenduak, eta horregatik du interes 
estratigrafikoa, fun tsean. bestalde, agerikoa da eroritako blokeen eta diaklasaren 
interes geomorfologikoa.
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