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GIL 140 bodovalle meatzea 
(barnekoa eta aire zabalekoa)

bodovalleko aire zabaleko mea tzearen ikuspegia ustiategiaren tamaina harrigarria da. (argazkia: 
‘CC bY-3.0-es 2012/eJ-GV/irekia-eusko Jaurlari tza/mikel arrazola’).

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º18’ 33.95‘’ N
Long.: 3º04’ 23,10’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 494.073,00 m
Y: 4.795.180,00 m

nola iri tsi

Bodovalleko mea tzea (Agruminsa enpresak ustiatua) Gallartako hegoaldean dago (Aban-
to udalerriaren hiriburua da Gallarta). Aire zabaleko mea tzera jaisteko puntura iristeko, 
Gallartako hegoaldeko irteeran dagoen biribilgunetik Mea tzearen Museoran tz joan be-
har da (200 m inguru); han, ezkerreko bidea hartu eta 500 m ibili behar da SSE norabi-
dean.
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Gilaren deskribapena

Aire zabaleko mea tzea 700 x 350 m-ko hu tsune bat da, eta 150 m-ko desnibela du (i tsas 
mailaren azpitik 35 m-raino jaisten da). Zabaldu zenean, garai hartako mea tzari-herria 
gaur egungo Gallarta herrira lekualdatu behar izan zen. 

Geologiaren ikuspuntutik, Gallartako burdina karbonatoen mineralizazioa (siderita ± 
ankerita) (Gil, 1991, Gil eta Velasco, 1992, Gil, et al 1992) material karbonatatuen mul-
tzo batean  txertatuta dago (U-3). Material horiek toucasiazko kareharriak izeneko arrezi-
fe-ingurune batean metatu ziren Aptiarrean (Bedouliar-Gargasiarra). Kareharri-pakete 
horren loditasuna aldakorra da (50-150 m bitartean), baina, batez beste, 90 m lodi da 
(U-3), eta material detritikoen bi mul tzo lodiren artean kokatuta dago.
 
Sideritaren (+ankeritaren) mineralizazioa mea tzearen hondoan ikus daitekeen morfologia 
masiboa du (oro har, tabularra), eta kolore gorrixka du sideritaren oxidazioaren ondorioz 
(3. irudia). Loditasun aldakorra du: kareharri-paketea guztiz ordezka tzera iri ts daiteke 
(90 m-rainoko lodiera gehienez), edo falka-forma hartu desagertu arte, edo, adarkaturik, 
burdina karbonatotan urriak diren kareharrietan sar daiteke. Kal tzitek esterilitateak sor 
di tzakete siderita-masen barnean.

Eremu horretan, haustura-sistema ba tzuk daude, gu txi gorabehera bat datozenak Bil-
boko antiklinalaren egitura orokorraren norabidearekin (N120°E). Haustura horiek 
garran tzi tsuak dira; izan ere, hobiaren ustiaketa baldin tzatu zuten, mineralizazioa bloke-
tan zatikatu bai tzuten. Gallartako eskualdeko mineralizazioaren hegoaldeko muga S. 
Miguel failak kontrola tzen du. Faila normal subbertikal bat da, N120-E125 norabidekoa. 
V izena duen sistemaren failak N140°E norabidean daude, eta 30-40°-ko okerdura dute 
hegoalderan tz, Gallartako zeharkakoan. Faila horiek siderita primarioaren birmobiliza-
zioak sor di tzakete, eta, hala, haien planoetan zehar ageri den siderita filoniarra sortu.

mea tzari tza museoak lan bikaina egin du mea tze-materiala berreskura tzen.
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Lurpeko ustiaketa “ganbera korritu” izeneko metodoaren bidez egiten zen; hala, mi-
neralizazioaren zati handiak ustia tzen ziren (a tzera eginez). Ustiatutako eremuak bata 
bestetik 25 m inguruko lodierako mineral-pilarez bereizitako hu tsune gisa geratu dira. 
30 ganbera-zulo baino gehiago dago lurpeko ustiategian (aire zabaleko mea tzetik NW-
ran tz). 

Bizkaiko burdin mea tzeak erromatarren garaitik izan dira garran tzi tsuak. Hala ere, XIX. 
mendearen erdialdean egin zuen gora erauzitako mineral-kantitateak, eta 1899. urtean 
iri tsi zen maximora: 6,5 milioi tona, Bizkai osoa kontuan hartuta. (6. irud.). XX. mendea-
ren hasieran, Bizkaiko mineral-ekoizpena munduko ekoizpen osoaren % 10 zen.
 
1930etik 1993 arte, azken urte horretan i txi bai tziren ustiategiak, urtean 1,2 milioi tona 
erauzi ziren, batez beste. XX. mendeko lehen urteetako ustiapenen garran tzia Lazurte-
guiren lanean ageri da (1911); aipa tzen du 1910ean aire zabaleko 93 ustiategi eta lurpe-
ko 23 mea tze zeudela, eta ia 13.000 langile zituztela. 1860 eta 1988 artean , 260 milioi 
tona mineral baino gehiago erauzi ziren Bizkaian. 

Ikuspegi ekonomikotik, mineralizazio horiek garran tzi tsuak izan dira, Bizkaiko industria-
lizazio-prozesuan ezinbesteko elementua izan baitira. Bizkaiko burdin mea tzeen interes 
historiko-kulturala, eta, bereziki, Gallartako Bodovalle mea tzearena, argi geratu da Eusko 
Jaurlari tzak kultura-ondasun izendatu izanarekin monumentu-mul tzo kategorian (Go-
bernu Ba tzordearen 2011/11/22ko saioa). 

Gallartako mea tzeko ustiaketa, aire zabalekoa zein lurpekoa, 1993an amaitu zen.

beha tzeko punturik onena

Mea tzari tzaren Museoaren behatokitik. 

aGrumisaren ustia tze-profila (bodovalle mea tzearen aurrealdetik hurbil).
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erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 59, GIL 94, GIL 133, GIL 141, GIL 148, GIL 149. 

•	Gaiari dagokionez: GIL 139: GIL 141, 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: ezkerraldeko burdin ustiaketa fun tsezkoa izan da bilbo Handiaren garapen 
ekonomiko eta soziala uler tzeko.

Oharrak:
eaeko aire zabaleko mea tzerik handiena eta ikusgarriena da, eta kultura ondare 
izendatua dago monumentu-mul tzo kategorian.

bodovalleko lurpeko mea tzearen ustia tze-
ereduaren eskema (bizkaiko Foru aldundiaren 
1990eko lanetik moldatua).

burdin mineralaren produkzioa (mila tonatan) 
1860-1988 bitartean, bizkaiko mineralizazio 
guztiak kontuan hartuta. (Gil eta Velasco 1996).
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