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GIL 17  aldeacuevako olistolitoa

Plataformaren er tzeko kareharrien olistolitoak irtengune nabarmen bat era tzen du, eta, haren 
beheko aldean, leize  txiki bat.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 11’ 34,08 ‘’ N
Long.: 3º 22’ 44, 91’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 469.193,50 m
Y: 4.782.294,96 m

nola iri tsi 

Ondoen ikusten den azaleramendua Aldeacueva auzoko elizaren ondoan dago (Karran
tza Harana). BI630 errepidean, hartu BI3622 saihesbidea Concha auzora. Conchan, 
BI4672 saihesbidea hartu hegoalderan tz, Aldeacuevara.
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Gilaren deskribapen laburra 

Aldeacuevako olistolitoa EuskoKantauriar arroko bigarren olistolito handiena da. Olis
tolitoak plataformaren er tzeko bloke handiak dira, tokiko ezegonkortasunen eraginez 
ezpondan behera erori direnak.

Aldeacuevakoa 450 m inguruko luzera duen kareharrizati bat da, irristatuz jalki zena 
(biraketarik gabe), haren geruzak hura bil tzen duten materialekiko era konkordantean 
orientatuak daudelako. Haren jatorria Erdi Albiarrean EuskoKantauriar arroan gertatu 
zen i tsas mailaren behera tzearekin erlazionatua dago.

Ramaleseko Albiarreko plataformaren er tzeko ezponda karbonatatuko ezegonkorta
sunak inguru hartan lurrikarak eragin zituzten failen jardueraren ondorio dira. Eragin 
horrek, i tsas maila erlatiboki beheratuekin batera, ezpondako kareharrien zati kohesiona
tuak apur tzea izan zuen ondorio; ezpondan behera joan ziren eta higakinfluxuak sorra
razi zituzten. Den tsitate handiko fluxu horietan, berriz, errotik ateratako bloke handiak 
egon zitezkeen, hala nola Aldeacuevakoa. 

Aldeacuevako olistolitoa jatorri turbiditikoa duen serie nagusiki siliziklastiko batean sar
tua dago, zeina i tsas ildo sakon batean eratu bai tzen (>150 m). Ildo hori Ramaleseko 
plataforma karbonatatuak muga tzen du ipariparmendebaldean, eta gaur egun azalera
tua ez dagoen sakonera  txikiko uretako plataforma karbonatatu batek, berriz, hegohe
goekialdean. Ildoa subsiden tzia handiko gune batean sortu zen, sakonera  txikiko uretako 
eta subsiden tzia  txikiagoko bi gune alboetan zituela; bloke goratuetan paleogainak eta 
bloke hondoratuetan paleoildoak muga tzen zituzten zokaloapurketen bidezko egitu
rakontrol bati eran tzunez sortu zen, hain zuzen.

beha tzeko punturik onena 

In situ. Elizaren ingurutik.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 16, GIL18, GIL64, GIL138, GIL 67, GIL 144, GIL 107, GIL 116, 
GIL 142, GIL 54, GIL 29, GIL 145.

•	Gaiari dagokionez: GIL 16.
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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:
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