Geologia Interesdun Lekuen Inbentarioa
Euskal Autonomia Erkidegoan

GIL 37 Soraluzeko kuxin-labak

Kuxin-laben azaleratzea zeharkako eta luzetarako sekzioetan.

Kokapena
• Koordenatu geografikoak:
Lat.: 43º10´ 17´´ N
Long.: 2º 24 ´27´’ W

• UTM koordenatuak:
X: 548.147,00 m
Y: 4.780.025,00 m

Nola iritsi
GILa Soraluze herriaren kanpoaldean dago, Gipuzkoan. GILra iristeko, Soraluzen Deba
ibaia zeharkatzen duten zubietako ekialdekoena hartu behar da. Azaleratzeak Arkaiztik
pasatuta Zeleta eta Agarre Bolu auzoak lotzen dituen pasealeku batean daude, Soraluze
Karakate mendiaren gailurrarekin lotzen duen errepidea abiatzen den tokian.
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GIL 37 – Soraluzeko kuxin-labak

Tamaina handiko kuxin baten barnealdea,
kuxinaren kanpoaldea haustean agerian geratu
dena. Kuxinen luzetarako sekzioak.

Perpendikularrean ebakitako kuxin-hodia;
bakuolen antolaera zentrokidea ikusten da, eta
disjuntzio erradial hasiberri bat ere bai.

Deskribapena
Soraluze herriaren ingurunean, Gipuzkoan, Eusko-Kantauriar arroko adin kretazeoko
itsaspeko konplexu bolkanikoaren sekuentziarik lodienetako bat azaleratzen da. Kuxin-labaren kolada asko azaleratzen dira, trakita-koladekin (7B irudia), metakin piroklastikoekin, kuxin-bre
txekin eta beste formazio bolkanoklastiko ba
tzuekin tartekatuak.
Sekuentzia bolkanikoa dike sinbolkaniko eta sill ugarik zeharkatuta dago. Sekuentzia
bolkaniko osoa Soraluze herria Karakate mendiaren gailurrarekin, San Andres auzotik
pasatuta, lotzen duen errepidean azaleratzen da, baina nabarmentzekoak dira, besteak
beste, herriaren kanpoaldean dauden azaleratzeak, Arkaiztik pasatuta Zeleta eta Agarre
Bolu auzoak lotzen dituen pasealekuan.
Tarte horretan, kuxin-laba basaltikoen zenbait kolada azaleratzen dira, bretxa bolkanoklastikoekin tartekatuta, bai eta zenbait dike basaltiko subbertikal ere. Ebakian, kuxin-laben ohiko hodiak ikus daitezke, bai luzetarako sekzioetan (tubularretan), bai zeharkakoetan. Luzetarako sekzioetan, azal leuneko kuxinak eta azal zimurreko kuxinak ageri
dira, bi kasuetan forma biribildu askorekin, adarkatze ugarirekin eta bigarren mailako hodiekin. Azal leuneko kuxinek ez dute ia irregulartasunik kanpoko azalean; azal zimurrekoek, berriz, dortoka-oskolaren itxurako uzkurtze-haustura asko dituzte, eta, batzuetan,
tentsio- eta hedapen-hausturak eta luzetarako ildaskak (corrugations) ere bai. Kuxin-laba
guztiz tubular batzuk ere azaleratzen dira; sekzio zirkularra dute, adarkatzerik eta lobulu
sekundariorik gabe, eta mutur biribilduekin (phalus). Zeharkako sekzioek aukera ematen dute Vuagnat-ek (1975) definitutako forma klasikoak ikusteko: planikonbexua (bun),
zirkularra (ballon), zela edo baba (bean) eta pedunkulatua (pedunculate); eta aukera
ematen du, halaber, kuxin-laben barne-egitura bereizgarrien parte handi bat ikusteko:
disjuntzio erradial eta zentrokideak, zutabe-disjuntzio erradialak, dortoka-oskolaren i
txurako uzkurtze-hausturak, drainatze-barrunbe barne-hutsak, trenkadak, kaltzitaz betetako drainatze-barrunbeak, besikula esferikoak, pipe besikulak, besikula-fronteak, etab.
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Forma irregularreko disjuntzioa duen dike
sinbolkanikoa; ertz uhinkatuak ditu, bera
zedarritzen duten kuxinen formara egokituak.

Bidegurutzea: eskuinean, oinezkoentzako pasealekua abiatzen den
puntua; ezkerrean, Agirre eta Agarre Bolu baserrietara doan bidea,
azaleratzeak dituena.

Kuxin-labetan, intrusio gisa, forma irregularreko zenbait dike sinbolkaniko basaltiko
azalera
tzen dira; erraboil-i
txurako er
tz uhinduak dituzte, galdatua inguruko arroken
—kasu honetan, kuxin-laben— formara egokitu dela erakusten dutenak. Dike horiek
konplexu bolkanikoa eratzen duten laben elikatze-sistemaren parte dira; han kokatu ziren zeharkatzen dituzten formazio bolkanikoak trinkotu/zementatu gabe zeudenean.
Ebaki berean, formazio piroklastikoak ere azaleratzen dira; beharbada, stromboliar motako itsaspeko erupzioetan sortuko ziren. Metakin piroklastikorik tipikoenak bi dira: bre
txak eta toba-matrize batean sartutako bonba esferoidal eta fusiformeak dituzten tobak.

Elikatze-dikea, sinbolkanikoa; ikusten da
galdatua inguruko arroken —kasu honetan,
kuxin-laben— formara egokitu dela.

GIL 37aren gutxi gorabeherako kokapena
Eibarko 1:25000 eskalako mapa geologikoan
(EEE).
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Kuxin-laben hodien luzetarako sekzioak,
Kuxin-laben azaleratzea, laba-hodien luzetarako eta zeharkako
zeharkako sekzioaren mehartze ugariak ikusten sekzioak ikusten direla.
direla (budindurak).

Erlazionatutako GILak
• Geografikoki: GIL 39, GIL 38, GIL 41.
• Gaiari dagokionez: GIL 34, GIL 35, GIL 36, GIL 39, GIL 38, GIL 40, GIL 41, GIL 42.
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