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GIL 64 Pozalaguako leizea

estalaktita eszentrikoen kon tzentrazioa.

kokapena 

•	Koordenatu geografikoak:
Lat.: 43º 15’ 42‘’ N
Long.: 3º 23’ 14,27’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 468.566,42 m
Y: 4.789.945,33 m

nola iri tsi

Balmasedatik, joan Karran tzaraino BI-630 errepidean. Zubian, biratu Ranero auzoran tz, 
eta hartu BI-4679 errepidea. Herria pasatu eta bi kilometro ingurura dago Pozalaguako 
leizerako sarrera.
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Gilaren deskribapen laburra

Pozalaguako leizea Ranero mendigunean dago (Bizkaiko mendebaldean), Aptiar-Albia-
rreko (Behe Kretazeoa) sedimentuen arkitektura ondoen ikusten den eremu geografi-
koetako batean. Mendiguneak, kareharriez gain, beste litologia karbonatatu bat du: do-
lomiak. Ranero mendigunearen litologia bikoi tza agerian dago modelaketa karstikoan. 
Kareharriek poro gu txi dute, eta haustura-ingurune bat behar dute porositate pixka bat 
sor tzeko. Paisaia karstiko nahiko eboluzionatua da; lapiaza, luzetarako arrakala sakonak, 
hobiak eta poljeak ditu. Dolomiek, berriz, testura kristalinoa eta mikroporositate handia 
dute, eta disoluzio txikiagoa eragiten die euri-ur azido samarrak. Haien azalera tze natu-
ralak ez dira hain malkar tsuak, ez dute erliebe oso handirik, eta harea tze bidezko meteo-
rizazio-prozesua nagusi tzen da (testura kristalinoa disgregatu, eta harea lodiko frakzioko 
sedimentua sor tzen da). Pozalaguako leizea ia erabat dolomia-gorpu tzean garatutako 
barrunbe bat da.

Ez da oso leize handia (100 m luze, 50 m zabal eta 20-30 m garai); 1957an aurkitu, 
eta 1991an ireki zuten publikoaren tzat. Zalan tzarik gabe, espeleotema-moten ugarita-
sunagatik —prezipitazio kimikoko prozesuen ondoriozko formazioak dira—, grabitatea 
dela-eta aska tzen diren bloke handiengatik eta gaur egungo zoruagatik nabarmen tzen 
da. Zorua kolada motako espeleotemaz estalia dago; espeleotemak fosilizatu egin dira, 
eta ezkutuan gorde dute aurretiko estratigrafia; leizearen azken bete tze-faseak soilik u tzi 
dituzte agerian. Leizearen zoru azpihorizontala ez da barrunbearen oinarria, baizik eta 
bete tze-faseetako baten sabaia. Guztira, 7 formazio-fase bereizten dira (López-Horgue, 
et al., 2010).

Pozalaguako zutabea eta estalaktita-kon tzentrazioa.
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beha tzeko punturik onena

In situ. Leize turistikoa da.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL16, GIL17, GIL18, GIL 67, GIL 107, GIL 138, GIL 144, GIL 145, 
GIL 146.

•	Gaiari dagokionez: GIL 61, GIL 65, GIL 66, GIL 67, GIL 68.

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:
eszentrikoen kon tzentrazio handia dela eta, interes zientifiko oso handia du koba 
turistiko honek.
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