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GIL 149 larreineta-la arboledako 
aire zabaleko ustiategia

larreineta eta Zugaztieta artean abandonatutako ustiategien ikuspegi orokorra. kareharri 
esterilen muinoak ikus daitezke, eta aisialdi-eremu gisa erabil tzeko egindako egoki tzapena.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 43º17’ 10.27‘’ N
Long.: 3º02’ 46,62’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 496.245,00 m
Y: 4.792.597,00 m

nola iri tsi

Larreineta-Zugaztieta mineral-gunea eremu zabal bat da, non aire zabaleko ustiategiak 
nabarmen tzen baitira (1. irudia). Sarbidea oso erraza da, aipatutako bi herrien artean 
baitago. Trapagarandik, Larreinetaraino doan errepidetik barrena (BI-3755), edo funi-
kularrez, joan daiteke, eta Gallartatik, berriz, Campillotik Las Calizas auzotik pasatu eta 
golf-zelaia inguratuz Zugaztietara iristen den errepidetik.
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deskribapena

Sektore honetako mea tze-ustiategiak gune zabal batean heda tzen dira; 5 bat km luze 
eta 1 km zabal da. SE-an, Barakaldoko lurrak har tzen ditu; erdigunean, Trapagaran eta 
Ortuellakoak; eta NW-an, Abantokoak (Triano eta Las Calizas). Leku horren parte handi 
bat aisialdiko eremuetarako birmoldatu da (golf-zelai bat, besteak beste), eta, horren 
ondorioz, mea tze-ondarearen parte handi bat sun tsitu egin da; hala ere, sektore ba tzuk 
nahiko ondo mantendu dira. Ustiategi honetan, aire zabalean egindako lanak nabarmen-
tzen dira, baina badira lurpeko ustiategiak ere an tzinako galeria abandonatuetan, Zu-

larreineta eta Zugaztieta artean abandonatutako ustiategien ikuspegi orokorra. argazkia se-rantz 
aterata dago bi auzo horiek lo tzen dituen errepidetik. kareharri esterilen muinoak ikusten dira; 
ne-an ustiategia muga tzen duen ebakia (irudiaren ezkerraldean) sol faila da.

Gainazalaren alterazioaren ondorioz gorritutako siderita primarioaren azalera tze eta blokeak, aire 
zabaleko mea tzearen hondoan (argazkiaren lokalizazioa utm unitatetan: X = 496604,  
Y = 4792183).
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gaztieta eta Larreineta auzoen eta Mendibilen gailurraren artean (telefono-antena). Hau 
da, triangelu-formako eremu bat, gu txi gorabehera 950 m x 1.650 m x 170 m-ko tamai-
nakoa (1. irudia).

Bilboko antiklinaleko gainerako burdin mea tzeak bezala, geologiaren ikuspegitik, bur-
din karbonatoen mineralizazioak (siderita) material karbonatatuen mul tzo batean sartuta 
daude. Material horiek arrezife-ingurune batean metatu ziren; hala sortu zen toucasiazko 
kareharria izenekoa. Kareharri-pakete horrek loditasun aldakorra du, 50-150 m bitar-
tekoa; batez beste, 90 m lodi da (U-3), eta material detritikoen bi serie lodiren artean 
kokatuta dago. (2. irudia). Beheko unitateak (U-2) 1.100 m inguru ditu, eta hareharri ka-
redunez, hareharriz eta “shale”z osatuta dago. Goiko unitateak, U-4 eta U-5, tuparriak 
dira, eta, tartekatuta, hareharriak dituzte; bat datoz “Bilboko tuparriak” izenekoekin.

Ustiategi horien ezaugarri nagusia haien eskala handiko morfologia da. Bada faila-mul-
tzo bat, gu txi gorabehera N120°E norabidekoa, morfologia hori eragin duena, zeren eta 
toucasizko kareharriak eta, horrenbestez, burdin mineralizazioa ere zatika tzen baititu. 
Horren ondorioz, bloke luzanga hondoratu edo goratuen mul tzo bat sortu da. Ustiatu-
tako guneak topografikoki baxuagoak dira, eta kareharri esterilezko muinoz mugatuta 
daude (3. irudia). Gune horietako ba tzuk, gaur egun, urpean daude (Ostión, Parko txa 
eta Blondis pu tzuak). Sol failak muga tzen du mul tzoa NE-an; han, sideritazko betegarri 
filoniarrak ikus daitezke (4. irudia).

Sektore horretan, fun tzionamenduaren azken aldietan, herdoildutako gainazalak ustiatu 
ziren bereziki, haietan sortu bai tziren burdinaren oxi-hidroxidoak (goethita eta hemati-
tea). Puntu ba tzuetan, siderita primario masiboa fresko samar manten tzen da, eta in situ 
ikus daiteke aire zabaleko mea tzearen hondoan (5. irudia).

siderita filoniarraren azalera tzea, 4 bat metro 
lodia, sol failaren plano subbertikalean 
(azaleratzea errepidearen ondoan dago, 
1. irudian adierazitako triangelu-formako 
eremuaren goiko erpinetik gertu; utm 
unitatetan: X = 496160, Y = 47928913).

rellenos kársticos tipo “txirtera“ en las 
proximidades de la arboleda. la foto (Gil, 
1991) fue tomada hacia 1989 junto a la actual 
carretera de la arboleda hacia el campo de golf.
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burdin mineralaren ustiategiaren galeria.

bilboko antiklinalaren ipar-alpearen zutabe estratigrafikoa. litologia-motak eta burdin 
karbonatoen mineralizazio primario moten kokapena ageri dira (Gil eta Velasco, 1996).
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Toucasiazko kareharrien gainazalaren disoluzio karstifikaziodunak oso mineralizazio-tipo-
logia bereizgarria sor tzen du, bertan “ txirtera” esaten diotena. “Txirtera” horiek burdin 
oxido eta hidroxidoen metakinak dira (sideritaren alterazio supergenikoaren ondorioz 
sortuak), oso pikor fineko buztinarekin eta kuar tzoarekin nahastuak. Metakin horiek ga-
rraiatuak dira, eta kareharrien karstifikazioak sortutako hu tsuneetan harrapatuta geldi-
tzen dira (6. eta 7. irudiak). Gaur egun, paisaia eraldatu denez eta lehengo hondakinde-
giak birmobilizatu direnez, mineralizazio-mota horren froga gu txi gera tzen dira.

interes ekonomiko-historikoa

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. XX. mendearen hasie-
ran, Bizkaiko mineral-ekoizpena munduko ekoizpen osoaren % 10 zen. 1860 eta 1988 
artean, 260 milioi tona mineral baino gehiago erauzi ziren Bizkaian (8. irudia). Ikuspe-
gi ekonomikotik, mineralizazio horiek garran tzi tsuak izan dira, Bizkaiko industrializa-
zio-prozesuan ezinbesteko elementua izan baitira. 

erlazionatutako Gilak 

•	Geografikoki: GIL 140, GIL 141, GIL 59, GIL 94.

•	Gaiari dagokionez: GIL 138, GIL 139, GIL 140, GIL 141, GIL 142, GIL 143, GIL 144, 
GIL 145, GIL 146, GIL 147, GIL 148, GIL 150.

“txirterak” era tzen dituzten burdin oxi-
hidroxidoen metaketen sorreraren eskema (Gil, 
1991). 

burdin mineralaren produkzioa (mila tonatan) 
1860-1988 bitartean, bizkaiko mineralizazio 
guztiak kontuan hartuta.
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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: oso garran tzi tsua. erromatar garaitik ustia tzen dira.

Oharrak:
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