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GIL 145 angela meatzea 
(matienzo)

angela mea tzea i txita dago. sar tzeko, aurrez eskatu behar da baimena.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak (mea tzearen sarbidea)

Lat.: 43º14’ 06.30‘’ N
Long.: 3º22’ 28.2’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 469.592,00 m
Y: 4.786.991,00 m

•	Koordenatu geografikoak 
(aire zabaleko meatzearen 
sarbidea)
Lat.: 43º14’ 13,40‘’ N
Long.: 3º22’ 59,1’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 468.898,00 m
Y: 4.787.215,00 m
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nola iri tsi

Angela mea tzea Bizkaian dago, Karran tzako udalerriko Matienzo auzoan. Ambasaguas 
auzoan du sarbidea, Matienzoko errepidetik. 1.500 m egin ondoren, errepidearen bihur-
gune batean, pista bat hartu behar da ezkerretara, eta, 200 m egin ondoren, meategia-
ren instalazioetara iri tsiko gara. Eskuineko bidea hartu eta 100 m egin ondoren, lurpeko 
ustiategiaren meazuloetara iri tsiko gara. Errepidean jarrai tzen badugu Matienzoran tz 
(1.100 m), auzoaren sarrerara iri tsiko gara; han, ezkerreko bidea hartuko dugu, eta, 350 
m ibili ondoren, aire zabaleko ustiategiaren sarrerara iri tsiko gara.

Gilaren deskribapen laburra

Angela mea tzeko mineralizazio filoniarra El Mazo-el Moro plataformaren er tzeko tupa-
rrizko eta kareharri tupa tsuzko material urgondarretan  txertatuta dago. Bizkaiko men-
debaldean garai batean Pb, Zn eta F eman zituzten mea tzeetako bat da (Herrero, 1989, 
Velasco et al., 1994). Filoi-mul tzo batez osatuta dago; filoien lodiera zentimetrikotik 
dezimetrikora doa (zain eta bre txa tektonikoak), eta galena, esfalerita eta fluorita ditu, 
kal tzita, smithsonita, hemimorfita eta beste alterazio-mineral ba tzuekin (Franco, 2012). 
Ustiaketaren azken urteetan, CEMINSAk 0,1 m-tik 2m-rako lodierako 11 filoitan lan egin 
zuen, eta, batez beste, lege hauek lortu zituen: fluoritaren % 5, galenaren % 2,85 eta 
esfaleritaren % 4,47. Oraindik ere erraz ikus daitezke mineral horiek mea tzearen horme-
tan. Interes mineralogiko hu tsaz gain, mea tzeak baditu espeleotema onak ere.

angela mea tzeko ganga-aretoak 25 metrotik gorako garaiera du.
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Mea tze-mul tzoak lurpeko eta aire zabaleko ustiategiak ditu. Lurpeko mea tzeak meazulo 
nagusitik abia tzen diren zenbait meazulo pseudohorizontal ditu (sar tzeko edo materiala 
arrasta tzeko). Meazuloek (sarbidea eta ustiategia), guztira, 6 km-ko luzera dute (Franco, 
2012). Aire zabaleko ustiaketa Matienzo auzotik mendebaldera kokatutako bi mea tzetan 
egin zen (Ipar eta Hego izena zuten). Pb, Zn eta F mineralen lurpeko eta aire zabaleko 
ustiaketa 1977. urtean bukatu zen.

Beruna erauzteko mea tzari tza Bron tze Aroan hasi zen eskualde horretan, eta garai ho-
rretako zenbait kokagune datatu dira bertan. Badira XVI. mendeko erreferen tzia ba tzuk, 
“alcohol de vidriero” mea tzeen jarduera aipa tzen dutenak, eta 1519 eta 1571 urteen 
artean Pb eta Ag erauzten zela adierazten dutenak (Franco, 2012, López-Horgue et al 
2012). Ekoizpenik handieneko aroa 1953-1977 bitartekoa izan zen; 1973an, 70 langile 
zituen.

beha tzeko punturik onena

In situ. Mea tzea bisitarien tzat egokitua dago. 

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 16, GIL 17, GIL 18, GIL 64, GIL 138, GIL 67, GIL 144, GIL 107, 
GIL 116, GIL 142, GIL 54, GIL 29.

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

estalaktita-kon tzentrazio ikusgarria el soplao de la leona izeneko tokian, angela mea tzean (alex 
Francok lagatako argazkia).
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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:

mea tzearen bisitak dituen interesguneen planoa.
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matienzoko mineralizazio filoniarraren lagin baten i txura (fluorita zuria eta esfalerita  
marroi-laranja).
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