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GIL 38 eibarko dikea

kuxin-labaz osatutako unitatea zeharka tzen duen dikea; tarte ba tzuetan, ikusten da dikeak laba-
hodien morfologiara egokitutako er tz erraboilkara uhinkatuak dituela.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 11´ 50´´ N
Long.: 2º 27 ´ 9´´ W

•	UTM koordenatuak:
X: 544.473,00 m
Y: 4.78.880,00 m

nola iri tsi 

GILa Eibar herriko Al tzubarren auzoan dago, Gipuzkoan. Eibartik A-8 autobiderako zirku-
lazioa erregula tzeko biribilgunetik (Santiago de Compostela-Donostia N-634 errepidean 
dago; Eibarko ekialdeko irteera da) abia tzen da bidea. Biribilgune horretan, iparralderan-
tz egin behar da, Azitain-Barrea industrialdera doan errepidea hartuta, GILra iri tsi arte. 
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deskribapena 

Eibarko Al tzubarren auzoan (Gipuzkoa) kokatuta dago azalera tzea; i tsaspeko sekuen-
tzia bolkaniko bat azalera tzen da, laba-produktuz eta produktu bolkanoklastikoz osatua. 
Sekuen tzia, murrutik sabaira, honela osatuta dago: bre txa masiboak, errau ts-toba eta 
lapili-toba ondo estratifikatuen  txandaka tze bat, eta kuxin-laben kolada bat.
 
Sekuen tzia bolkanikoa osa tzen duten hiru unitateak eskala metrikoko zenbait dike basal-
tiko gehienbat bertikalek zeharkatuta daude. Azalera tzean, ikus daiteke arroka bolkani-
ko koherentez osatutako masa tabular horiek benetan dikeak direla, eta ez koladak edo 
sill-ak, sekuen tzia bolkanikoaren estratifikazioa ebaki tzen baitute. Dike lodienek nukleo 
masibo bat dute, eta zutabe-formako hozte-diaklasa marjinalak eta zeharka tzen dituzten 
arroken morfologiara egokitutako kontaktuak; hala, ba tzuek er tz irregularrak dituzte. 
Adibidez, kuxin-labaz osatutako unitatea zeharka tzen duen dikean, galdatuak hodien 
artean geldi tzen diren hu tsuneak bete tzen ditu eta haien morfologia biribildura egokitu 
da; horregatik, tarte ba tzuetan, er tz erraboilkara uhinkatuak ditu. Apofisi eta laba-mihi 
ba tzuk diketik inguruko arroketara sar tzen dira.
 
Dikeak dira azalera tze bolkaniko honen elementu bereizgarriak, baina sekuen tzia osoa, 
hau da, kuxin-labak, bre txak eta toba estratifikatuak, sakonera erlatiboki  txikiko i tsaspe-
ko bolkanismo baten metakin tipiko bat da, beharbada erupzio stromboliar batean isuria. 
Ikusgai dagoen sekuen tzia bolkanikoak iradoki tzen du lehen erupzioak leherkorrak izan 
zirela, magmatikoak eta/edo freatomagmatikoak, eta hala sortu zirela metakin piroklasti-
koak (bre txak eta tobak). Gero, magma basaltikoa, aldez aurretik desgasifikatua erupzio 
leherkorretan, ozeanoaren hondoaren gainean isur tzen da modu lasai eta efusiboan, 
isur tze-abiadura  txikian, kuxin-laben kolada eratuz.

Laba-koladan, laba-hodi kuxinduen egitura tipiko asko ikus daitezke: diaklasa erradial eta 
zentrokideak, draina tze-barrunbeak, barne-trenkadak, besikula-fronteak, etab. Horretaz 
gainera, hodien artean tartekatuta, kuxin-bre txak daude, laba-hodiek aurrera egin ahala 

i tsaspeko sekuen tzia bolkanikoa ebaki tzen duen dike ia bertikala. 
nukleo masibo bat du, eta hozte bidezko zutabe-diaklasak ditu 
ertzetan.

toba estratifikatuen ikuspegia; toba horiek 
i tsaspeko fase leherkorrago bati dagozkio.
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haien azala apur tzean era tzen direnak, eta hialoklastitak, labak urarekin kontaktuan sar-
tu eta hoztearen ondorioz apur tzean era tzen direnak. 

Dikeen forma irregularrak adierazten du magmek intrusioak eratu zituztela haiek ostata-
tzen dituzten arrokek oraindik gu txi kon tsolidatuak/konpaktatuak zeudenean. Zalan tzarik 
gabe, dike sinbolkanikoak dira, eta Eusko-Kantauriar arroko adin kretazeoko konplexu 
bolkanikoa osa tzen duten labak eta metakin piroklastikoak sortu zituzten i tsaspeko su-
mendien elikabideak adierazten dituzte.

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 37, GIL 39, GIL 41.

•	Gaiari dagokionez: GIL 34, GIL 35, GIL 36, GIL 37, GIL 39, GIL 40, GIL 41, GIL 42.

aurreko dikearen xehetasun bat; hodien arteko 
hu tsuneak bete tzen dituen eta haien morfologia 
biribildura egoki tzen den galdatuaren apofisi 
bat ikusten da.

azalera tzearen sabaialdearen i txura: kuxinak, 
kuxin-hodiak eta kuxin-bre txak ditu, laba-hodiak 
aurrera egitean haien azala puska tzean eratuak; 
baditu hialoklastitak ere, labak urarekin 
kontaktuan sartu eta hoztearen ondorioz 
apurtzean eratuak.
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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:

bibliografia espezifikoa 

•	 Rossy,	M.	(1988):	Contribution a l’etude du magmatisme mesozoique du Domain Pyreneen. doktore-
tesia,	Franche-Comtéko	Uniber	tsitatea,	368.	or.

eibarko dikeetako baten kontaktuaren 
xehetasuna.

eibarko dikeetako batek landan duen 
i txura.

GIL	38aren	gu	txi	gorabeherako	kokapena	Eibarko	
1:25000	eskalako	mapa	geologikoan	(EEE).

www.ingurumena.net


