
GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  1

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa 
euskal autonomia erkideGoan

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

GIL 107 karrantzako kolubioiak

reluso mendiaren oineko kolubioiak.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 15’ 56‘’ N
Long.: 3º 24’ 52’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 466.363,89 m
Y: 4.790.414,01 m

nola iri tsi 

Ranero hai tzetako SW-ko hega-
lean daude. Ikuspegi ona dago 
CA-150 errepidearen eta Gijaba 
(Kantabria) Karran tzarekin (Bi-
zkaia) lo tzen duen BI-630 errepi-
dearen arteko bideguru tzetik.
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deskribapena 

Kolubioiak mendi-erliebeen oinetako detritu-metakinak dira. Masa handi fluidizatu gi-
sako arroka-luiziek era tzen dituzte, zeinek meteorizazioaren eraginez, gelifrakzioz edo 
beste faktore ba tzuen eraginez askatutako arroken bolumen handiak higiarazten baiti-
tuzte. Abiadura handia hartu ohi dute, eta metakin kanalizatuak sor tzen dituzte. Metakin 
horiek konoak era tzen dituzte mendien oinetan, klasto angelu tsuz osatuak: handiagoak 
iturritik urrun dauden zonetan, eta  txikiagoak konoaren goialdean.

Karran tza eta Ranero mendiak pikor fineko hareharriz eta kareharri harea tsuz osatuta 
daude oinaldean, eta kareharri urgondar masiboz —tipikoak sakonera  txikiko platafor-
ma urgondarretan— erliebe malkar tsuetan. Azken horiek modelatu karstiko oso gara-
tua dute, hala endokarstikoa (Pozalaguako leizea, GIL 64, Torca del Carlista, GIL 67) 
nola exokarstikoa, dolina ugarikoa eta oso lapiaz markatukoa. Aldi periglaziar batean, 
krioklastiak litotipo karbonatatuei eragiten die nagusiki, eta bre txa heterometrikoak era-
tzen ditu, bloke karedunez osatuak, ba tzuetan matrize lutitiko-harea tsu batean bilduak 
edo kal tzitaz zementatuak (zirkulu gorria aireko argazkian).

Metakin horien interesa Karran tza ibaiko ibai-terrazekin duen erlazio estratigrafikoan 
da tza.

Ranero hai tzaren oineko gaur egungo kolubioiak (zirkulu gorria aireko argazkian) landa-
rez estalita ager tzen diren kolubioi fosilek inguratuta daude (2. irudia).

reluso mendiaren oineko kolubioiak.
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erlazionatutako Gilak 
•	Geografikoki: GIL16, GIL17, GIL18, GIL 67, GIL 107, GIL 138, GIL 144, GIL 145, 

GIL 146.

•	Gaiari dagokionez: GIL 108.

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:

ranero haitzaren oineko kolubioiak.
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