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GIL 141   laia-el saucoko 
(Galdames) burdina-filoiak

Hausturetako bat kanpotik ikusia.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º16’ 18,76‘’ N
Long.: 3º05’ 20,97’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 492.765,00 m
Y: 4.791.011,00 m

nola iri tsi

An tzinako Princesa eta Pepita ustiategiak (eta beste ba tzuk, hala nola Elvira, La Buena, 
S. Juan edo Dolores) Galdames herriko ipar ipar-ekialdean daude. Galdamestik, Laia eta 
Ledo auzoetara doan errepidea hartu behar da ustiategietara iristeko (2,3 km). Ledotik 2 
km jarraitu behar da iparralderan tz, zenbait mendi-bidetan gora, bertan behera u tzitako 
mea tze-ustiategietaraino iri tsi arte.
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Gilaren deskribapena

Bilboko antiklinalaren hego-mendebaldeko eremuan, Galdames herrian daude minerali-
zazio garran tzi tsuenak (S. Pedro de Galdames, Laia eta El Sauco), eta NW-SE norabide-
ko hausturei lotuta daude. Mea tze-eskualdeko sektore horrek, gu txi gorabehera, 2 km 
luze eta 1 km zabal den eremu errektangeluar bat okupa tzen du ipar-mendebaldetik 
hego-ekialderako norabidean. Burdin mineralezko filoi subbertikalen ustiaketaren hon-
dakinengatik da adierazgarria, ustiaketa horrek ildo lerrozuzen handiz betetako paisaia 
bat u tzi baitu. Ustiategi horietan hematitea eta goethita erauzten ziren, haustura horiek 
bete tzen zituzten siderita-filoien alde gorenaren alterazioz sortuak (Gil, 1991, Gil eta 
Velasco, 1992, Gil, et al 1992).

Geologiaren ikuspegitik, eta Bilboko antiklinaleko gainerako mineralizazio garran tzi tsuak 
bezala (Gallarta, La Arboleda, Bilbo...), burdin karbonatoen mineralizazioa (siderita ± 
ankerita) Aptiarreko toucasiazko kareharriak izeneko arrezife-ingurune batean metatu-
tako material karbonatatuen mul tzo batean sartuta dago. Kareharri-pakete horrek (= 
Galdameseko kareharriak) loditasun aldakorra du (50-150 m bitartean); antiklinaleko 
ipar-alpean dago, material detritikoen bi mul tzo lodiren artean kokatua. 

Azalera tze horretan, haustura-sistema mul tzo bat ikus daiteke. Hausturak, gu txi gora-
behera, bat datoz Bilboko antiklinalaren egitura orokorraren norabidearekin (N120°E). 
Haustura horiek garran tzi tsuak dira, haietan gertatu bai tzen siderita masibo primarioaren 
birmobilizazioa, eta, hala, filoietako sideritazko betegarriak sortu ziren. Filoietako siderita 
horiek airepean gelditu zirenean, oxidatu egin ziren, eta burdin oxi-hidroxidoak sortu 
ziren (hematitea + goethita). Haiek izan ziren sektore horretan gehien ustiatutako mine-

barnealdean, burdina-minerala erabat erauzita dago. minerala zula tzeko erabilitako pilare-sistema 
ikus daiteke.
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ralak. Aire zabaleko mea tzeez gain, filoien bideari jarraituz, badira meazuloak ere ustia-
tegien behealdearekin lo tzeko.

Bizkaiko burdin hobiak erromatarren garaitik izan dira garran tzi tsuak. Hala ere, XIX. 
mendearen erdialdean egin zuen gora erauzitako mineral kantitateak, eta 1899. urtean 
izan zuen gorenaldia: 6,5 milioi tona Bizkaia osoan. XX. mendearen hasieran, Bizkaiak 
ekoizten zuen minerala munduko ekoizpenaren % 10 izatera iri tsi zen. Ikuspegi ekono-
mikotik, mineralizazio horiek garran tzi tsuak izan dira, elementu fun tsezkoak izan baitira 
Bizkaiko industrializazio-prozesuan. 

beha tzeko punturik onena

In situ.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 59, GIL 94, GIL 133, GIL 140, GIL 148, GIL 149.

•	Gaiari dagokionez: GIL 139: GIL 140, GIL 145, GIL 147, GIL 148, GIL 149.

Galdamesko filoiak ustia tzeko moduen eskema (ez dago 
eskalan).

burdin mineralaren produkzioa (milaka tonatan) 
1860-1988 bitartean bizkai osoan. (Gil eta 
Velasco 1996).
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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: ezkerraldeko burdinaren ustiaketa fun tsezkoa izan da bilbo Handiaren garapen 
ekonomikoa eta soziala uler tzeko.

Oharrak:
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