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GIL 104 elantxobeko luizia

Hegal-dinamikaren eta kostaldeko dinamikaren konbinazioak hegalean eragindako efektuak 
2010eko azaroaren ekai tzaren ondoren.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 24’ 9’’ N
Long.: 2º 38’ 17’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 529.314,01 m
Y: 4.805.578,14 m

nola iri tsi 

Elan txobe herria koka tzen den hegalean daude luiziak, eta BI-3237 errepidean aurrera 
jarrai tzen dute. Elan txobe eta Ibarrangelu lo tzen dituen bide horretatik iristen da Elan-
txobera. Ibarrangelutik, Ibinaga auzoa pasatutakoan, eskuineran tz atera eta kostaldeari 
jarraituz Elan txoberan tz doan errepidea hartu behar da. 
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Gilaren deskribapen laburra 

Elan txobe herriak kokaleku duen hegalean, zeina hego-ekialderan tz heda tzen baita, 
irrista tze-prozesu ba tzuk ikus daitezke. Era horretako prozesuek osagai estruktural argi 
bat dute, kostaldearekiko paraleloan dagoen antiklinal baten NE-ko alpearen gainean 
gara tzen baitira eta alpe horrek i tsasoranzko okerdura handia baitu. Zenbait norabide-
tako faila-sorta batek ingurunetik bereizten du mul tzoa. Litologiaren ikuspegitik, flysch-
i txurako konplexu oso lodi baten gainean gara tzen da hegala. Konplexuan,  txandakatu 
egiten dira hareharrizko bankuak, argilolita lohi tsuak eta kuar tzoarenitak Erdi Albiarretik 
Cenomaniarrera bitarteko banku finetan. Antolaera tektonikoa eta konposizio litologi-
koa dira irrista tze-prozesuen oinarria, zeren eta aldaparekin bat datorren okerdura han-
diak lagundu egiten baitie geruzei aska tzen etengune estratigrafikoetatik abiatuta.
 
Berezko geologia horri, klima-baldin tzak ba tzen zaizkio, zeinak lagungarri gerta tzen bai-
tira hegal-prozesuak abia daitezen: prezipitazio handiak gerta tzen dira, maiz denbora 
laburrean metatuak, jaria tze-koefiziente handiko lurzoru aseetan, eta, horren ondorioz, 
prezipitazioak oldarkorrak dira; beraz, esan daiteke arrisku naturala handia dela. Faktore 
horietaz gainera, badira beste ba tzuk, eragindakoak, luizien arriskua handi tzen duten 
lurraldearen erabilerei lotuak: hirigin tza, basoen erabilera eta mendi-bide eta errepideak 
zabal tzea, malda eteten dutenez hegal-prozesuak susta tzen baitituzte; hain zuzen, beha-
tzeko punturik onenetako bat herrira iristeko errepidea da, non maiz gerta tzen baitira 
luiziak euri-jasa handiko euriteen ondoren.

Luizi horiek aise ikusten dira hegalaren morfologian: deformazio ugari eta urra tze-
orbainak ager tzen dira, bai eta hegalen irrista tze geldoaren erakusgarriak ere zuhai tz-
enborren deformazioan.

elan txobeko hegalei eusteko hormak.
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Bestalde, labar horiek eta Ogoño lurmuturra bera ere interes handiko elementu geomor-
fologikoak dira, kostaldeko dinamikarekin erlazionatutako prozesu asko ikus baitaitezke 
haietan.

beha tzeko punturik onena 

In situ. Herrira joateko errepidea, begiratokia edo portura jaisten den errepidea. 

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 14, GIL 92, GIL 100.

•	Gaiari dagokionez: GIL 14, GIL 23, GIL 99, GIL 102, GIL 105.

luizien xehetasuna.
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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: * arrisku geologikoak.
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kretazeoko kareharri eta lutitek antiklinal bat eratzen dute kostarekiko paraleloan, eta haien 
gainean garatu da hegala. Hegala bat dator ne-ko alpearekin, zeinak itsasoranzko okerdura 
handia baitu.

www.ingurumena.net


