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GIL 117 Galea lurmuturreko 
tolestura sinklinala

airetiko argazki zaharra, sinklinala erakusten duena.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º 22’ 26,98‘’ N
Long.: 3º 2’ 8,09’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 497.117,07 m
Y: 4.802.364,02 m

nola iri tsi

Hartu Galeako errepidea. I tsasargiraino iristen da, eta golf-zelaia ingura tzen du. Amaie-
ran, oinezko bide bat dago. 
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deskribapena

Oiz-Galea lurmuturra sinklinala Eusko-Kantauriar arroak Euskal Arkuan dituen egitura 
handien elementu tektonikoetako bat da. Eskualdean ezagu tzen diren hiru toles nagu-
sietako bat da. Haren trazadura axialak N120 norabidea du, eta arda tza subhorizontala 
da. Tolesak dekametrikotik hektometrikora bitartekoak dira; alpeak luzeak eta zuzenak 
dira, eta txangak biribilduak. Tolestura hau Eozenoaren ondokoa da. 

Sinklinalaren nukleoan azalera tzen diren materialak ondo ikusten dira Galea muturretik 
Asbiribil tza muturrera bitartean dagoen kilometro baino gu txiagoko tartean. Erdi Lute-
ciarreko (Eozenoko) flysch kareduna da, lodiera zentimetrikoko bankuetan  txandaka tzen 
diren kalkarenita, tuparri eta kareharri nummulitedunez osatua. Okerdurak xehe azter-
tuta, ikusten da Galea lurmuturretik gertuen dauden geruzak iparralderan tz oker tzen 
direla eta Tunelbokatik aurrera, berriz, hegoalderan tz oker tzen direla. Era horretara, Oiz 
mendiraino luza tzen den sinklinal bat defini tzen da. I tsasotik, sinklinalaren ebaketa ikus-
garri bat begiztatu daiteke senadian; angelu handiko faila batek ebaki du sinklinala, 
eta alderan tzizko faila gisa birjokatu du. Halaber, flyschean bre txa intraformazionalen 
tarteka tze metriko ba tzuk ageri dira.

Ibilbidean, nummulite-ale onak ikus daitezke. Gainera, senadietan hondar tza kuaterna-
rioak ikusten dira, labe garaien zepaz osatuak (GIL 96). 

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 90, GIL 132, GIL 49, GIL 44, GIL 96, GIL 35, GIL 93, GIL 118,  
GIL 91, GIL 26.

•	Gaiari dagokionez: GIL 118, GIL 119, GIL 120, GIL 121, GIL 122, GIL 123,  
GIL 124, GIL 125.

sinklinalaren hego-alpea; ikusten da estratuak iparralderan tz okertuta daudela eta, hondoan, 
estratu bat beste aldera okertuta dagoela, hegoalderan tz. Halaber ikusten da behean, uraren 
mailan, slump motako tolesak daudela.
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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

•	 martínez-torres, l. m. (1997). Transversal a la Cuenca Vasco-Cantábrica. Introducción a la estructura 
y evolución geodinámica. euskal Herriko uniber tsitateko argitalpen Zerbi tzua. 121. or. isbn: 84-7585-
927-5.

•	 MAGNA, 37. zk.

•	 EVE 37-iV zk.

lehen planoan, ipar-alpeko estratuak ageri 
dira, hegoalderan tz okertuak. a tzean, estratuak 
kontrako alderan tz okertuta daude.

Slump motako toles intraformazionalak hego-alpean.

www.ingurumena.net


