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GIL 29  subillako kareharriak

subillako kareharrien aurrealdea. Coniciarreko arrapala karbonatatuaren e-ranzko progradazioa 
ikus daiteke (iker mendigurenek lagatako argazkia).

kokapena (subilla herria):  
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 49’ 25,72 ‘’ N
Long.: 2º 53’ 46,57’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 508.479,00 m
Y: 4.741.254,82 m

nola iri tsi 

Hartu Bilbo-Zaragoza autobideko Subillako irteera, eta jo iparraldera, Subillako hai-
tzarteran tz. Hai tzartea zeharkatutakoan, Kuartango haranean sar tzen da, non arrapala 
karbonatatuaren arkitektura estratigrafikoa ikus baitaiteke. Beste aukera bat da kareharri 
horietako gailur morfologikora igo tzea Badaia mendilerroan bertan. Han, behaketa pa-
noramikoko, fazieseko eta erlazio estratigrafikoko puntu ugari daude.
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Gilaren deskribapen laburra 

Coniaciarra hedapen-garai bat izan zen arrapala karbonatatuko sistemen tzat. Sistema 
horiek Cenomaniarreko transgresioaren ondoren azaldu ziren, eta Iberiako iparraldeko 
er tzeko plataforma kontinental hedatu berria okupatu zuten. Sistema horiek ehunka 
km2-koak dira; bloke failadunek baldin tzatutako rift motako subsiden tzia diferen tzial 
batetik subsiden tzia termotektoniko batera alda tzean agertu ziren, zeinak askoz eremu 
handiagoak okupatu bai tzituen transgresio global handiko une batean.

Transgresio maximoa Turoniarrean izan zen: Eusko-Kantauriar arroaren eta Iberiar arroen 
(hegoaldean) arteko sakonera gu txiko i tsas inguruneak elkartu egin ziren. Transgre-
sio-une horren ondoren, ekoizpen karbonatatuak hazkunde handi bat izan zuen; ho-
rren erakusgarria da arrapalako fazies proximalenen hegoaldeko kostaldeko eremuetatik 
iparralderanzko etengabeko progradazioa. Arabako ipar-mendebaldean eta Nafarroako 
mendebaldean, arrapala karbonatatu ertaineko faziesek ekialde ipar-ekialderanzko tran-
tsizioa erakusten dute, arrapala distaleko fazies sakonago ba tzuetara, oso malda  txikiko 
ezponda adierazten duten deposizio-klinoforma bidez. EAEko azalera tze onenen adibide 
bat Badaiako mendilerroko Coniaciarreko kareharriak dira.

Bigarren mailako interesa 

Subillako Coniaciarreko kareharriek eratutako akuiferoa oso garran tzi tsua da Arabako 
ur-hornikun tzarako.

subillako kareharrien plataforma karbonatatuaren aurrealdearen xehetasuna.
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beha tzeko punturik onena

Kuartango harana.

liGs relacionados

•	Geográficamente: LIG 54, LIG 58.

•	Temáticamente: LIG 46, LIG 69, LIG 109, LIG 111, LIG 114, LIG 121.

erlazionatutako Gilak

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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