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GIL 54 Pobesko konglomeratuak

Pobeseko konglomeratuen ikuspegia, autopistako ebakian.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 48’ 29,23 ‘’ N
Long.: 2º 54’ 19,94’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 507.723,23 m
Y: 4.739.511,32 m

nola iri tsi 

Hartu Bilbo-Zaragoza autobideko Subilla-Morillasko irteera, eta jo hegoaldera, Pobes 
herriran tz. Herrira iri tsi aurretik, Baia ibaiaren harana estutu egiten da, eta hai tzarte ba-
tean sar tzen gara; haren irtengune nagusiak Oligozenoko alubioi-konoko konglomera-
tuak dira. Zenbait azaleramendu-puntu ageri dira; ikusgarriena Bilbo-Zaragoza autobi-
dearen 55. km-an dago, hai tzartearen ezkerraldean, eta herriko errepidetik ikus daiteke.
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Gilaren deskribapen laburra 

Gu txi gorabehera Eozenoaren amaieran eta Oligozenoan, Eusko-Kantauriar arroaren 
inber tsioa gertatu zen. Konpresio-etapa horretan, iraupen laburreko eta/edo urtaroen 
araberako ibai-lasterrek Ebroren arro sortu berriran tz garraia tzen zituzten sedimentuen 
iturri izan ziren sortutako erliebeak. Nola Eusko-Kantauriar arroaren hegoaldean hala 
Pirinioetako tolestura-katearen hegoaldean, alubioi-konoen sistemak garatu ziren; haien 
progradazioa konpresio-etapa nagusiek eta inguruko sistema hidrikoaren aldaketek 
baldin tza tzen zuten. Eusko-Kantauriar arroaren zenbait puntutan, alubioi-kono horiek 
diskordan tzia progresibo sintektonikoak dituztela ikusten da. Pobesen, Santoniarreko 
tuparrien gainean kokatuak daude, eta, bai ekialdeko bai mendebaldeko datu estratigra-
fikoetan oinarrituta (hurrenez hurren, Okinako eta Villarcayoko ebakiak, non iraun egin 
baitute Campaniar-Paleozenoko serieek), horrek adierazten du badagoela Campaniarre-
tik Paleozenora bitarteko higadura-hu tsune bat gu txienez.

Etapa tektoniko garran tzi tsu batean garatu ziren halako sistema sedimentarioen aza-
leramendu oso onak ikus daitezke Pobesen. Kasu honetan, alubioi-konoak dira, he-
goalderanzko disper tsioa dutenak, Miranda-Trebiñuko sinklinalaren iparraldeko alpean 
garatutakoak; haien “hegoaldeko sistema bikiak”, disper tsioa iparralderan tz dutenak, 
sinklinalaren hegoaldeko alpean daude. Alubioi-konoen garapenaren etaparen ondoren, 
ain tzira- eta ibai-sistemak garatu ziren Miranda-Trebiñuko sinklinalaren nukleoan, eta 
etapa berria tektonikoki nahiko geldia izan zela adierazten du garapen mota horrek; 
fazies horiek Pobeseko hegoaldean azalera tzen dira, ebaki bereizietan, bereziki pista eta 
errepideen ezpondetan (ikusi Gesal tza Añanako GILa; diapiroaren er tzeko azaleramen-
duetako ibai-ain tziretako faziesak, ungulatuen iknitak dauzkatenak).

Pobeseko konglomeratuetako kareharrizko harkosko biribildu handien xehetasuna.



GIL 54 – Pobesko konglomeratuak

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  3

beha tzeko punturik onena 

Errepideko ezpondan. Arrisku tsua da. Sistema osoaren ikuspegi zabalagoa dago Pobes 
herriaren gainetik.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 29, GIL 58, GIL 142, GIL 143, GIL 116, GIL 78, GIL 130.

•	Gaiari dagokionez: GIL 46, GIL 47.

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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