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GIL 36  Fruizeko basaltoak

Zutabe-disjun tzioaren xehetasuna aldaiko harrobian (Fruiz).

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 19’ 53,68‘’N
Long.: 2º 47’ 28, 9’’W

•	UTM koordenatuak:
X: 516.914 m
Y: 4.797.658,00 m

nola iri tsi 

Mungiatik, automobilez, Gernikara doan errepidetik. Azalera tzea bertan behera u tzi-
ko harrobi batean dago, Aldai auzoan, Butroe ibaiaren eskuinaldean; zeha tzago, Mun-
gia-Gernika errepideko 5. kilometroan, Fruiz herritik 500 m inguru mendebaldera.
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Eusko-Kantauriar arroan Goi Kretazeoan isuritako i tsaspeko laba-koladak, nagusiki, ku-
xin-laben koladak (pillow-labak) eta kolada tabularrak (sheet flows) dira. Kolada tabular 
horietako ba tzuek zutabe-disjun tzioa geometriko eta deigarri bat garatu dute: diakla-
sa-mota bat dira, labak hoztean eta uzkur tzean oinarri pentagonal edo hexagonaleko eta 
tamaina metrikoko arroka-prismak bereizten dituztenak. Diaklasa-mota horiek ohikoak 
dira kolada tabular basaltikoetan, baina beste arroka- edo egitura-mota ba tzuetan ere 
era tzen dira.

Gaur egun bertan behera u tzita dagoen Aldaiko harrobian —Fruiz herriaren ondoan, 
Bizkaian— garai batean ustiatu ziren laba basaltikoak Eusko-Kantauriar arroan zutabe-
disjun tzioa duten laba tabularren adibiderik onena dira. Gaur egun ez da erraza harrobi 
horretan zutabe bat zehaztea, landaredi ugariak hartuta baitago, baina toki horretan 
zutabe-disjun tzioa duten 4-5 laba-kolada daude, forma geometriko gu txi-asko perfek-
tuak garatu dituztenak, arroka sedimentario (ammonitedunak) eta arroka bolkanoklasti-
koetan tartekatuak.

Zutabe-disjun tzioa duten laba-koladek 10 eta 35 metro bitarteko lodiera dute. Basal-
tozko prismen luzera 2 eta 35 m bitartekoa da; haien oina pentagonala, hexagonala 
edo heptagonala da, eta aldeek 30 eta 60 cm bitarteko luzera dute. Arroka-prismak 
zedarri tzen dituzten diaklasak, maiz, kal tzitaz beteta daude, eta horrek are nabarmenago 
agerrarazten du geometria. 

Labak porfidikoak dira, hau da, ikusten diren kristal handi ba tzuk (1,5 cm-rainokoak) 
dituzte (fenokristalak), klinopiroxenoz, plagioklasaz eta olibinoaren pseudomorfoz osa-
tuak, begi hu tsez ikusten ez diren kristalen matrize batean (plagioklasa, klinopiroxeno eta 
burdin oxidoz osatua). Badira mineral sekundarioz betetako besikulak ere; eskuarki, kal-
tzita izaten da, baina klorita, epidota, esfena, prehnita eta punpellyita ere izan daitezke. 
Kolada handietan —harrobiaren fronte nagusian azalera tzen dira—, zilindro besikularren 
an tzeko egiturak daude. Bere barnean har tzen dituen basaltoa baino kolore argixeagoko 
arrokazko zilindroak dira; maiz, klinopiroxenozko kristaletan abera tsak dira —eta hori ez 

aldaiko harrobi handiaren frontearen ikuspegia 
(Fruiz); ondo garatutako zutabe-disjun tzioa 
ikusten da.

Harrobi  txikiaren ikuspegia: oso u tzia dago.
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da ohikoa—, 1 m-rainoko luzerakoak eta 8 cm-rainoko zeharkako sekzio zirkular edo 
eliptikokoak. Zilindroak bertikalak dira, eta zutabe prismatikoekiko paraleloan kokatuta 
daude. Egitura horiek, sarritan, laba-koladen inflakzioarekin (puztearen bidezko hazkun-
dea) erlazionatu ohi dira ( pahoe-hoe, flood basal ts, labazko ain tzirak).

Harrobi nagusian ager tzen diren arrokazko prisma ba tzuen garapen perfektua dela eta, 
Aldaiko harrobia ikusgarria da, baina, horretaz gainera, azalera tzea oso garran tzi tsua da 
alderdi didaktikoari eta dibulgazioari dagokienez, zeren eta metro gu txiko ebaki batean 
(≈ 150 m) i tsaspeko sekuen tzia bolkaniko bat azalera tzen baita, gu txi gorabehera N-S 
norabidekoa eta 80°-ko ekialderanzko okerdura duena eta zenbait gertakari bolkaniko 
efusibo eta leherkorren metakinak dauzkana.

beha tzeko punturik onena 

In situ.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 42.

•	Gaiari dagokionez: GIL 35, GIL 37, GIL 38, GIL 39, GIL 40, GIL 41, GIL 42.

Fruizeko basaltoetako arrokazko zilindro 
piroxenozko fenokristaletan abera ts baten 
zeharkako sekzioa.

konponketa-lanak aldaiko harrobi handian, orain bisita eragozten 
dutenak. 
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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:

Oharrak: Gil honek uniber tsitateetako eta a tzerriko per tsona askoren bisitak izaten ditu.
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