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GIL 139   arditurriko meatzeak

arditurriko mea tze-inguruneko ikuspegi panoramikoa. aiako Harriko oinarrian dago, plutoi 
granitikoarekiko kontaktutik oso gertu.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º17’ 01,22‘’ N
Long.: 1º48’ 18,10’’ W

•	UTM koordenatuak: 
X: 596.952,00 m
Y: 4.793.012,00 m

nola iri tsi

Arditurriko mea tzetara Oiar tzundik joaten da, Lesakara doan errepidetik. 4 km egin on-
doren, ezkerretara joko dugu. Ibaia guru tzatu, eta mea tzearen instalazioetarako bidea 
hartuko dugu; 1,5 km egin ondoren iri tsiko gara.
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Gilaren deskribapen laburra

Arditurriko mea tzea Oiar tzunen dago, herrigunetik ekialderan tz, Aiako Harria Parke Na-
turalean. Mar txan egon zen azken urteetan, berun-, zink-, fluor- eta bario-mineralak 
ustiatu ziren (Herrero 1977, Pesquera eta Velasco 1989), baina, historikoki, burdina oso 
garran tzi tsua izan zen. Mea tzari tza 1984an amaitu zen.

Pb-Zn-F-Ba (Fe) hobiak Bor tzirietako mendiguneko metasedimentu karbonifero westfha-
liarrei dagozkie, eta Aiako Harriko granitotik gertu daude.

Mineralizazioa arbel-materialetan  txertatuta dago (pelita kuar tzodunak; klorita; musko-
bita; eta mikrokonglomeratu eta dike doleritikoak tartekatuak dituen material grafitoka-
ra), eta gorpu tz lentikular etenen formakoak dira. Tarterik gehienetan, 5 m-tik behe-
rako lodiera dute, baina 20 m-rainokoak ere ustiatu ziren ba tzuetan. Hasiera batean, 
gorpu tz mineralizatuak NNE-SSW norabideko eta okerdura handiko filoi gisa sailkatu 
ziren, baina ondorengo lanek (Pesquera, 1985, Pesquera eta Velasco, 1989) izaera es-
tratiformearen alde egin zuten, tolestura eta her tziniar deformazioaren xehetasunekin. 
Mineralizazioaren morfologia masiboa da, banda-egiturakoa edo filoniar birmobilizatua. 
Mineralogian, honako hauek daude: esfalerita, fluorita, galena, siderita, barita eta pirita- 
eta kalkopirita-aztarnak. Esfalerita sideritadun eta kuar tzoduna ohikoagoa da ekialdeko 
sektoreetan; mendebaldekoetan, berriz, galena, fluorita eta kal tzitatan aberasten dira.

Mineralizazio masiboa ohikoa da Oportunan eta Olandietan, non esfalerita, oro har, 
krema-koloretik marroi ilunerako “jasperoide” batean sakabana tzen baita, pikor fineko 
kuar tzoaren kantitate aldakorrekin diluitua. Banda-egiturako mineralizazioa O tsamen-

mea tzea bisita tzeko erabat egokitua dago. Pilare gaineko argi-jokoa ikusgarria da. (oiar tzungo 
udalak u tzitako argazkia).
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tegi, Santa Barbara eta Oportunan ageri da. Lamina  txandaka tzaileak (esfalerita-fluori-
ta-barita-metapelitak) arbel-mailen kontaktuarekiko paraleloak dira. Mineral ba tzuetan, 
testura mikroskopiko premetamorfikoak ageri badira ere (pirita franboidalak edo ato-
loi-testurakoak), mea gehienetan (esfalerita, kalkopirita, galena, pirita) deformazio ha-
rikorraren eraginak ikusten dira, edo 350 °C-tik beherako tenperaturako birkristaliza-
zioarenak. Biak ere bateragarriak dira material pelitikoetan kloritaren zonara iristen den 
eskualdeko metamorfismoarekin.

Mineralizazioek jatorri sedimentario-exhalatiboa (“sedex”) izan zuten, fluido hidroterma-
letatik abiatuta i tsaspean esfalerita, galena, fluorita, barita, karbonatoak eta silizea meta-
tzearen ondorioz. Metakin horiek Culm fazieseko sedimentu pelitikoekin tartekatu ziren 
(Goi Karboniferoa), eta mineralizazio masiboak eta banda-egiturakoak sortu zituzten. 
Gerora, her tziniar deformazioa eta ondorengo birmobilizazioak jasan zituzten.

interes ekonomiko-historikoa

Baliteke zona hori 2.000 urtez ia etenik gabe ustiatu izana. Zona horretan, galena zilar-
duna lor tzeko indusketa erromatarren aztarnak aurkitu dira; beraz, litekeena da Burdin 
Aroan jada inguru horretan mineralak ustiatu izana. Erdi Aroan, burdina ustiatu zen —
erromatarren tzat, berriz, ez zen interesgarria izan—, eta inguruan burdinola ugari izan 
ziren. Real Compañía Asturiana de Minas-ek eta haren filialek, 1880tik 1984ra bitartean, 
120 milioi tona mea eta ganga erauzi zituzten Oportunako, Santa Barbarako, O tsamen-
tegiko, Olandietako... mea tzeetan; batez besteko legeak hauek izan ziren: % 59 zinka, 
% 0,51,5 beruna, % 1020 fluorita eta 50 g/t zilarra.

Gaur egun, gune horretako interes geologiko-historiko-pedagogikoa areagotu egin da, 
interpretazio-zentro bat ireki delako (http://www.arditurri.com), eta an tzinako meazuloe-
tako ba tzuk bisitatu egin daitezke.

meazulo nagusiaren kanpoaldean, badira aire zabaleko 
ustiategiak ere.

mea tze nagusiaren kanpoaldean, badira beste 
galeria  txikiago ba tzuk.
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beha tzeko punturik onena

In situ. Mea tzearen bisita, publiko orokorrari egokitua.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 1, GIL 2, GIL 3, GIL 4, GIL 5, GIL 71.

•	Gaiari dagokionez: GIL 140, GIL 145, GIL 147, GIL 148, GIL 149.

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:
eaen dagoen mea tze zaharrenetako bat da. erromatarren aztarnak daude, eta, gaur 
egun, bisita tzeko egokituta dago.

arditurri mea tzeko bisitarien zentroko interpretazio-aretoaren i txura.
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mea tzeko galerietara egindako ikerketa-bisita, turisten tzat egoki tzeari begira.

www.ingurumena.net


