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GIL 20 Garbeako hareharriak

Garbeatik hego-ekialderan tz dagoen ikuspegia.

kokapena (Garbeako  
gaina) 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 12’ 56,85 ‘’ N
Long.: 3º 11’ 40,97’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 484.184,85 m
Y: 4.784.796,92 m

nola iri tsi 

BI-630 errepidetik, Herbosa auzoan, hartu hegoalderan tz doan baso-pista, Garbea men-
diaren gainera doana, besteak beste; telekomunikazio-errepikagailu bat dago han. Aza-
leramendu interesgarriak gailurretik hurbil daude, eta haren er tzetik zenbait kilometro-
tan luza tzen dira, nagusiki mendebalderan tz.



GIL 20 – Garbeako hareharriak

2  GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen

deskribapena 

Azaleramenduen kalitateari esker (bereziki Garbearen gailurretik hurbil daudenak), es-
tuarioko ildo batean jalkitako hareharrien adibide onenetako bat defini tzen dituzten egi-
turak eta erlazio estratigrafikoak ikus daitezke.

Litosomoa Garbea mendiak marrazten duen gailur osoan azalera tzen da, eta jarrai tzen 
du bai ekialderan tz (Balmaseda), bai mendebalderan tz (Karran tza). 2-10 m lodi da, eta 
Balmasedako delta-jatorriko formazioan sar tzen da. 

Lutitaz, geruzapen guru tzatua duten ildoko hareharriz, geruzapen guru tzatua duten 
ekai tz-hareharriz (HCS) eta hareharri eta limonitazko slumpez osatua dago. Geruzapen 
guru tzatua duten hareharriak higadura-azalen gainean koka tzen dira, kanal-i txurako 
morfologiak bete tzen dituzte, eta lodiera-aldaketak dituzte alboetara, eskala  txikiko 
(metriko-dekametrikoa) hazkunde-failen aldera. Kanal-i txurako inguruetatik kanpo, HCS 
eta tirain-egitura duten hareharriak dira nagusi. Oro har, kanal harea tsuen lau progra-
dazio-etapa bereizten dira,  txandaka gertatutako hazkunde-failek baldin tzatuak, halako 
moldez non faila horiek  txandan- txandan progradazioaren noranzkoan egoki tzen baitute 
sedimentazioa. Hazkunde-failak alboko 300 m-etan daude, eta haien jarduna Koli tzako 
faila sinsedimentarioak sorrarazi duen eta eskala handiagokoa den ildo batera muga-
tzen da; Koli tzako failak semigraben bat sor tzen du, depozentroa Garbearen mendebal-
de-iparmendebaldera duena.

Bigarren mailako interesa 

Balmasedako formazioko serie siliziklastikoak, inguru honetan, geruza askok ditu bibal-
bioak, brakiopodoak, ekinidoak eta ammoniteak, besteak beste. Geruza horiek transgre-
sio-uneetan sortu ziren (ho ts, sistema siliziklastikoa hegoalderan tz a tzeratu zen uneetan), 
eta/edo sakonera  txikiko i tsas ingurune ba tzuen aldera, zeinak pikor larriko ekarpen se-
dimentarioetatik babestuak bai tzeuden eta zeinen ondoan bai tzeuden trakzio-korronte 
nagusiak koka tzen ziren ildoak.

kanal-i txurako morfologiak, geruzapen guru tzatuak, etab., Garbeako 
hareharrietan.

txandakako geruza limolitikoak. 
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erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki:

•	Gaiari dagokionez: GIL 24.

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: gailurrean tumulu bat dago. 
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