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GIL 7 bakioko buztinak eta ofitak

bakioko hondar tzako ofiten azaleramenduaren ikuspegia.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 25’ 54,02 ‘’
Long.: 2º 48’ 10,64’’

•	UTM koordenatuak:
X: 515.947,97 m
Y: 4.808.772,02 m

nola iri tsi

Bakiora iri tsi behar da; Bilbotik, BI-631 errepidea (Bilbo-Bermeo) hartu, eta Bidebietan 
(Mungia) BI-2101 errepidea hartu Bakioran tz. Bermeotik joanez gero, BI-3101 kostako 
errepidetik. Bakiora iri tsita, hondar tzara joan haren edozein sarreratatik. Azaleramendua 
hondar tzaren ekialdean dago, errekasto bat bidera tzen duen hormatik San Pelaio auzotik 
hondar tzara jaisteko eskaileretaraino. 
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Gilaren deskribapen laburra

Triasikoko materialak, Keuper faziesekoak, ohiko buztinak eta igel tsuak dira, haiei elkar-
tutako ofitekin batera. Mul tzo hori ondo ikusten da Bakioko hondar tzaren ekialdeko 
partean, kostaldeko dinamikaren ondorioz a tzera tzen ari den labarrean zehar. Materialak 
Bakioko antiklinalaren nukleoan azalera tzen dira; antiklinalaren arda tza N30E norabi-
dean orientatuta dago. Arroka horiek Behe Albiarreko kareharri eta kalkarenitekin kon-
taktuan daude. 

Mul tzo horretako arrokarik ugarienak ofitak dira, eta, higadurarekiko erresistenteagoak 
direnez, erliebe eta harkai tz bakartu gehiago dituzte hondar tzako harea tzan. Aski me-
teorizatuta daude, eta egitura masibo eta bre txoide bitartekoa dute; badituzte zati ba-
tzuk pixka bat freskoagoak, kolore berde ilunagatik ezagu tzen direnak. Haietan, piroxe-
no eta plagioklasak a tzeman daitezke, testura ofitikoaren ohiko bilbea era tzen dutela. 
Alterazio-epidota oso ugaria da. Bestalde, mul tzoak haustura berantiar asko ditu, epido-
ta, kal tzita eta beste mineral sekundario ba tzuek bete dituztenak. 

Buztinak, tuparri nabarrak eta igel tsuak fazies horien kolore tipikoengatik —gorriak eta 
berdeak— bereizten dira, eta egitura masiboa ageri dute, zona ba tzuetan burdinsare-egi-
tura duena, igel tsuak bete dituen hausturek eratua. Betekin horiek sedimentazioaren 
ondorengo aldietakoak dira: igel tsua disolbatu egiten da, eta hausturetan meta tzen da.

Triasikoaren amaieraren ezaugarria kostaldeko ain tzira handiak ager tzea da; han, lu-
rrunketa nagusitu zen, eta Keuper faziesa ezaugarri tzen duten igel tsuak sortu ziren. 

ofita bre txaz josien ikuspegia. Zati ba tzuk hobeto kon tserbatuta daude. keuperreko buztin gorri eta berdexkak, igel tsuz betetako 
zain tipikoak ikusten direla.



GIL 7– Bakioko Buztinak eta ofitak

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  3

Ofiten sorrera geroxeagokoa da, eta duela 200 Ma inguru hasi zen Pangea superkonti-
nentearen heda tze- eta haustura-tektonikaren hasierarekin erlazionatuta dago. Horren 
ondorioz ireki zen Rift Atlantikoak zenbait magma sortu zituen; magma horiek gorpu tz 
intrusibo subbolkaniko gisa —ofitak— kokatu ziren Keuper fazieseko sedimentu buztin-
tsu-ebaporitikoetan. 

Buztin- eta ofita-mul tzo hori gainazalera zergatik atera den eztabaidagai dago, baina, 
dirudienez, garbi dago kontrol estruktural sendoa dagoela, zeren eta diapiro hori eta 
beste ba tzuk antiformeen nukleoetan ager tzen baitira. Antiformeak tolesen interferen-
tzia-prozesu baten emai tza gisa deskribatuta daude: Albiarraren aurreko fase bat, eta 
Eozeno-Oligozenoko beste bat; hala, arrau tza-kaxaren an tzeko geometria bat era tzen 
da. Era berean, erraza da material horiek, beren plastikotasuna dela eta, higi tzea eta 
igo tzea, eta ostalaria zula dezakete zenbait puntutan. Gerta daiteke, halaber, material 
horiek haustura sakonagoen aldera igo tzea. 

beha tzeko punturik onena

In situ.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 22, GIL 88, GIL 95, GIL 105.

•	Gaiari dagokionez: GIL 142, GIL 143.

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:
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ofita-gorpu tz dekametriko baten eta keuperreko buztinen arteko kontaktua.

www.ingurumena.net


