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Hitzaurrea

Gaur egun guztiz onartuta dago Lurra plaka litosferikotan banatuta dagoela, eta 
plaka horiek Lurraren historia geologikoan zehar batuta egon zirela, bi  aldiz, 
kontinente  bakarrean:  Pangea-I  eta  Pangea-II  superkontinenteetan. 
Superkontinente horien sorrerak orogenia kadomiarrarekin eta hertziniarrarekin 
lotzen  dira,  hurrenez-hurren.  Tesi  honetan  Pangea-I  superkontinentearen 
apurketa  gertatu  zen  garaia  aztertzen  da  Iberiar  Penintsulako  hego-
mendebaldean (Badajoz eta Huelva probintzietako lurretan); hau da, orogenia 
kadomiarraren  bukaera  eta  hertziniarraren  hasiera  adieraz  ditzakeen  arro 
ozeaniko baten lehendabiziko garapen-urratsa ikertu da. 

Tesiaren hastapenean finkatutako helburuak zehatzak izan ziren arren, aurrera 
egin ahala, helburuok egokitu egin ziren lanean lortutako emaitzei eta izandako 
arazoei  erantzuteko.  Hain  zuzen,  hasierako helburua hauxe izan zen:  Ossa 
Morena  eremuko  Monesterioko  antiforma  izeneko  azpieremuan  kokatutako 
zenbait lurraldetako arroka kanbriarrei  buruzko datu kartografiko, petrologiko, 
geokimiko  eta  egiturazkoen  ekarpen  zehatzagoa  egitea.  Baina,  ikerketan 
lortutako datuez baliatuz, lehenik garai horretarako berreraiketa paleografikoa 
egin zen, eta azkenean, haren garapena aztertu zen.

Diogun,  bukatzeko,  egilearentzat  oso  garrantzitsua  izan zela  lan  hori  guztia 
euskaraz burutu ahal  izatea. Bidea ez zen uste bezain erraza izan, oztopoz 
betea baizik.  Izan ere,  batetik,  ikerketa-lana tesi-zuzendari  bakarrarekin  hasi 
arren,  geroago,  zuzendarikide  euskaldun  bat  lortu  behar  izan  nuen,  tesia 
euskaraz  idatzi  ahal  izateko.  Eta,  bestetik,  ez  nuen  tesia  euskara  bakarrik 
aurkeztu ahal  izan;  aitzitik,  euskaraz eta gaztelaniaz idatzi  behar izan nuen, 
ezinezkoa  gertatu  baitzitzaidan  geologia-arloan  lanean  ziharduten  eta  gaiari 
buruz  zekiten  epaimahaikide  euskaldunak  lortzea.  Gainera,  esan  beharra 
daukat, azkenean arantzatxo bat geratu zitzaidala bihotzean sartuta, ezin ahal 
izan bainuen aurkezpena euskaraz egin, epaimahaikide batzuen euskararekiko 
jarrera negatiboa zela eta. 

Nolanahi dela, eskerrak eman nahi dizkiet etxekoei, lan gogor honetan aurrera 
egiten lagundu zidatelako. Merezi izan zuen.

Maider Etxebarria Akaiturri

2013
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I. SARRERA

I.1. Helburuak eta metodologia

Tesiaren hastapenean finkatutako helburuak oso zehatzak ziren, baina lana aurrera joan

ahala, lortutako emaitzei eta izandako arazoei egokituz joan dira. Hasierako helburua Ossa

Morena eremuko Monesterioko antiforma deritzon azpi-eremuan kokatuta dauden zenbait lurral-

detako (Zafra-Nogales, Valle de Matamoros-Jerez de Los Caballeros eta Cumbres inguruko

lurraldeak) arroka Kanbriarrei buruzko datu kartografiko, petrologiko, geokimiko eta egiturazko-

en ekarpen zehatzagoa egitea zen. Azkenik, eta lortutako datuetaz baliatuz, garai horretarako

berreraiketa paleogeografikoa egin eta beronen garapena aztertzea izan du helburu lan honek.

Kartografiak burutu dira, nahiz eta hasieran uste baino arazo gehiago izan, zeren alde

batetik, azaleramendu eskasek sortutako eragozpenengatik eta, bestetik, arroken izaerarengatik,

ezin baitira beti teknika kartografiko arruntak erabili. Ikerketa petrografikoa ere burutu da, baina,

gustuz edo beharrez, nahi baino gehiago sakondu behar izan da. Arroka bolkanoklastikoentzat ez

da sailkapen bakarra erabiltzen, zeren irizpide ezberdinak erabil baitaitezke horiek deskribatzeko;

batetik osaera aldetik sailka daitezke, edo pikor-tamainaren arabera; bestetik jatorriaren edo

sorrera-prozesuaren arabera ere egin daiteke sailkapena. Lan honetan, lehenengo sailkapena osa-

eraren eta pikor-tamainaren arabera egin da, eta ondoren, desberdindutako fazieen interpretazio

genetikoa egin da. Era berean, arroka bolkanoklastikoen gainean egiten diren lanak ez dira oso

arruntak; unibertsitate honetan, adibidez, ez dago arroka horiekin lan egiten duen inor; hori dela

eta, beste unibertsitate batzuetako adituekin harremanetan jartzera behartuta egon naiz. Beraz,

petrografiaren deskribapenak lan handia eman dit, eta gehiago sakontzen zen heinean, konponbi-

dea eskatzen zuten arazo berriak sortzen ziren. 

Beste alde batetik, geokimika zenbait arazo konpontzeko tresna baliagarria suertatu ohi

den arren, aztertutako arrokekin tentuz erabili behar izan da, arroken adina, izaera eta alterazio-

maila altua ikusirik. Hori dela eta, sailkapen petrigafikorako mikroskopiopean ondorioztatutako

mineralogia erabili da hasiera batean eta, ondoren, sailkapen hori datu geokimikoekin alderatu eta

indartu da. Hala ere, higikortasun txikieneko elementuen azterketa zehatzagoa egin da arrokek

denboran eta espazioan izan zitzaketen ezberdintasunak eta garapena zehazteko.

Petrologia eta geokimika arloetan nahi beste sakontzeko beta izan dudan bezala, lurralde

ezberdinetako egituraren ikerketa izan da fruitu gutxien emandako esparrua. Alde batetik, arroka
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bolkanikoak arras egitura arruntetan azaleratzen direlako eta, bestetik egitura-datu interesgarriak

lortzeko ikerketa-eremua zeharo handitu beharko litzatekeelako. Hala ere, lurralde hauetako tek-

tonika hobeto ezagutzeko baliagarriak izango diren zenbait egitura-datu interesgarri eta berri lortu

dira.

Helburu hauez gain, lana aurrera joan ahala beste zenbait helburu ere finkatu dira, Tesia

bera aberasteko helburuaz. Alde batetik, ikerketa petrologiko sakon batean oinarritutako prozesu

bolkanikoen izaeraren determinazioak (ur azpikoa/ airepekoa, leherkorra/ lasaia, metakinen

garraio- eta metaketa-prozesuak) lurralde hauetan Kanbriarrean zehar izandako baldintza paleo-

geografikoak zehaztea ahalbidetu du. Beste alde batetik, bekak bidaiatzeko eman zidan aukeraz

baliatuz eta Bretainia eta Bohemiako mazizo Hertziniarrak ezagutu ondoren, eremu bi hauek lan

honetarako ikertutako lurraldeekin Kanbriarreko prozesu bolkanikoetan dituzten parekotasun eta

ezberdintasunak azpimarratzea otu zitzaidan, eta bide batez hiru lurraldeetan garai horretarako

gertatutako prozesuen arteko lotura aztertzea. Datuen elkarretaratze horrekin tesiak askoz ere

ikuspegi zabalagoa lortu du eta, era berean, nolabait nazioarteko isla izan dezake.

Azkenik, lan honetan lortutako datuetan eta aurretik ezagunak ziren datu geologikoetan

oinarrituz, Ossa-Morenak Kanbriarrean zehar izan zuen paleogeologiaren garapenari buruzko

eredu bat proposatu da.

Ondoren helburu hauek guztiak lortzeko bidean jarri diren lan-tresna ezberdinak zehatza-

go deskribatuko ditut.

I.1.1. Kartografia

Zafra-Nogales arteko eskualdearen kartografia egin aurretik, 1:50.000 eskalako Barcarrota

(828), Villafranca de los Barros (829), Zafra (854) eta Burguillos del Cerro (853) MAGNA serie-

ko mapa kartografikoak aztertu ziren, lurraldeko ikuspegi orokorra lortzeko. Era berean, Valle de

Matamoros eta Jerez de los Caballerosen arteko eta Cumbres de En Medio eta Oliva de la

Frontera arteko eremuak kartografiatu aurretik, serie bereko Burguillos del Cerro (853), Jerez de

los Caballeros (875), Oliva de la Frontera (874), Encinasola (895) eta Higuera la Real (896) orriak

erabili ziren. Kartografia hauez gain, Dupont-ek (1969) bere tesirako burututako kartografiak ere

erabili ziren.
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Kartografia egiteko orduan lan-tresna arruntak erabili dira: mendiko botak, iparrorratza, mai-

lua, lupa eta datuak adierazteko eta mendian kokatu ahal izateko 1:18.000 eskalako airetiko

argazkiak. Kartografiaren gehigarri gisa, eskala ezberdineko zutabe estratigrafiko eta zehar-ebaki

ugari burutu dira. Ondoren, lortutako datuak paperera pasatu eta era txukunean aurkeztu ahal iza-

teko, 1:50.000 eskalako Zafra, Barcarrota, Burguillos del Cerro, eta mapa hauei dagozkien

1:25.000 eskalako mapa topografikoak erabili dira. 

Azkenik, mapak CalComp motako mahai digitalizatzailean digitalizatu dira, AutoCadMap

softwarea erabiliz eta bertan kokatu dira mendian hartutako datu guztiak. Hori egiteko Iñigo

Atxaren laguntza izan dut.

I.1.2. Mikroskopia optikoa

Fazie sedimentario zein fazie bolkaniko, bolkanoklastiko eta azpi-bolkanikoetako 300dik

gora xafla-mehe aztertu dira. Hauetariko gehienak Euskal Herriko Unibertsitateko Leioako

Zientzia Fakultateko xafla-meheen laborategian egin dira, Francisco de la Cruz León-en trebeta-

sunari esker, eta gutxi batzuk Salamancako Unibertsitatean, Angel Ramos-en laguntzarekin.

Zalantzak argitzeko orduan eta mota horretako arroketan lan egiteko metodologia finka-

tzeko, zenbait petrologoren laguntza izan dut. Euskal Herriko Unibertsitateko Manuel Carracedo

doktoreak lamina gehienak nirekin begiratzeko pazientzia eta jakinmina izan du, eta sail bereko

Francisco José Larrea doktorea ere aritu izan da horretan. Madrilgo Universidad Complutensean

lan egiten duen Marina Navidad-ek arroka bolkanoklastikoak sailkatzeko irizpideak finkatzen

lagundu zidan. Azkenik, Nancyko CRPG-ko (Centre de Recherches Petrographiques et

Géochimiques) Françoise Chalot-Prat doktorearekin eztabaidatu nituen egindako sailkapena eta

bolkanismoaren izaerari buruzko datuak, eta horietatik jatorria edo sorrera-prozesuak ondorioz-

tatzen saiatu ginen.

Mikroskopio-argazkiak Olympus markako Camedia C-3030 modeloko kamararekin egin

dira Benito Abalosen baimen eta Pablo Puellesen laguntzarekin.

I.1.3. Analisi kimikoak

Ikerketa honetan aurkezten diren analisi kimikoak bi tokitan egin dira. Batetik, elementu

nagusien eta aztarna-elementuen analisiak Oviedoko unibertsitateko, X-izpien espektrometria
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zerbitzuan egin dira, Emilio Ariñoren lanari esker. Bestetik, lur arraroen neurketak Euskal

Herriko Unibertsitateak Leioako campusean duen laborategietan egin dira, Rut Jimenez eta

Marina Menendez-en lanari esker. 

Elementu nagusien eta aztarnen analisia Philips markako eta PW2404 modeloko X-izpien

fluorensentzia-espektrometroaren bidez egin dira. Berau rodiozko anodo-hodi batez osatuta dago

eta 4 kW-ko potentzia du. Bestalde, bost FLI 200, FLI 220, GE 111, TLAP eta PE 002 kristal

analizatzaile dauzka. Elementu nagusien determinazioa  litio-tetraboratoz eta laginaren 0.5 g-ko

5 urtugarriko erlazioko perla baten gainean egin dira. Aztarna-elementuen kasuan, fenol-erretxi-

na erabili da, 3 g erretxin, laginaren 10 g-ko eta ondoren nahaste hori 2 minututan zehar prentsa-

tu egiten da 35 tonatan.

Lur arraroen analisia burutzeko, hots, lantanidoena eta Y-rena neurtzeko, laginek ondoko

prozesuak jasan dituzte: laginaren 1 g edo 2 g, esperotako lur-arraro kantitatearen arabera, eta

LiBO2-aren beste 2 g pisatzen dira portzelanazko kapsula batean. Ondoren nahasketa hori plati-

nozko krisol batean funditzen da. Galdatua 10 g H2C2O4.H2O duen HNO3 1 M motako disolu-

zioaren 100 ml-tara bota eta 20-30 minutu inguruan eragiten zaio barra magnetiko baten bidez.

Disoluzio hori elkartrukaketa kationikoko 20 mm-ko barne-diametroko zutabera jariotzen da.

Zutabe horretan AG50 X8, 200-400 mesh motako 40 ml erretxin (H2O-tan) daude. Era berean

erretxin hori aurretik 100 g/l azido oxalikoa duen 25 ml HNO3 1 M disoluzioarekin egokitu da

aldez aurretik. Zutabe horretatik elementu lurralkalinoak (Ca, Mg, Sr, Ba) eta azido oxaliko

interstiziala HNO3 2 M disoluzioaren 300 ml-ren bidez eluitzen dira lehenik eta behin, ondoren

lur arraroak HNO3 5 M disoluzioaren 250 ml-tan eluitzeko. Azken horiek Pyrex prezipitatu-on-

tzietan biltzen dira eta gauean zehar lehortzen dira. Azkenik 25 ml HNO3 1 M disoluzioaren bidez

berreskuratzen dira, matraze aforatu batera pasatuz. 

Laginak prestatu ondoren neurtutako elementuen uhin-luzerak 1. taulan ageri dira. Tb, Ho

eta Tm ez dira kontuan hartu erabilitako programa analitikoan, esperotako detekzio-mugarekiko

kontzentrazio txikia dela eta. Pr ere ez da kuantifikatu, baina neodimioarekiko interferentzia

zuzentzeko neurtu da. 

Lerro analitikoak sekuentzialki ekortu dira, banan-banan. Ekorketa bakoitza pikoan zen-

tratutako 9 irakurketatan datza, 2 pm-ko pauso eta 400 ms-ko integrazio-tartearekin. Elementu

bakoitzarentzat erregistratutako intentsitate handiena pikoaren altuera kontsideratu da, hondoa

kenduz eta gainerako lantanidoekiko interferentziak zuzenduz. Interferentzien kalkulua 10 µg/l
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soluzio monoelementalen neurketaren bidez egin da. Kalibrazio-lerroak Aldrich-en 1000 µg/ml

disoluzio eta HNO3 1 M puruz osatutako lur-arraroen soluzioaren altuera zero gisa kontsideratuz

ezarri da. 

Lur-arraroen determinaziorako erabilitako lerro-analitikoak.

Elementua Uhin-luzera (nm)
Lu (II) 261.542
Yb(II) 328.937
Gd(II) 342.247
Er 349.910
Dy(II) 353.170
Sm(II) 359.262
Y (II) 371.030
Eu (II) 381.967
La (II) 398.852
Ce (II) 418.660 
Pr (II) 422.535
Nd(II) 430.357

I.1.4. Mikrosonda elektronikoa

Mineralen analisiak Clermont-Ferrandeko unibertsitatean kokatutako "Centre des

Mésures Physiques" laborategian egin dira, CAMECA markako SX100 modeloko mikrosonda

elektronikoarekin. Analisiak honako baldintzs hauetan egin dira: 15 kilovolteko tentsioa, 15

nanoampereko korrontea, eta 20 sg-ko kontaia-denborarekin (10 segundo elementuko eta 10

segundo hondo-zarataren gainean). Une oro, sor zitezkeen arazoak konpontzeko eta makinari pro-

betxu guztia atera ahal izateko, Mme. Veschambre-ren eta Mr. Devidal-en laguntza izan dut. 

I.1.5. Bidaiak

Arroka kanbriarrek Europako beste mazizo hertziniarretan dituzten ezaugarriak eta berta-

ko bolkanismoa nolakoa den aztertzeko, bidaia bi burutu ditut tesiak iraun duen bitartean.

Lehenengoa Erlangeneko Institut für Geologie und Mineralogie, Universität Erlangen-Nürnberg

unibertsitatera, bertako Gernold Zulauf doktorearekin Mazizo Bohemiarreko arroka aurrekan-

briar eta kanbriarrak ezagutzeko antolatutako zenbait irteeratan parte hartzeko. Bigarrenean,

aldiz, Rennesko Unibertsitateko Institut de Geologie-ko Jean Jacques Chauvel-ek, eta Caen-eko

Jean Le Gall-ek eta Lionel Dupret-ek Bretainako arroka aurrekanbriar, kanbriar eta Ordoviziarren
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ezaugarriak erakutsi zizkidaten. Irteera hauetan zehar ikertzaile horiekin izandako eztabaidetan

Kanbriarreko estentsio-garaiari buruzko prozesuei buruzko ezagutza zabalagoa lortu dut.

I.2. Kokapen geografikoa

Aztertu diren eremuak bi izan dira eta Espainiaren hegomendebaldean kokatuta daude.

Iparraldeko lurraldea Badajoz probintzian barneratuta dago, eta hegoaldekoa Badajoztik Huelvara

hedatzen da.

Iparraldeko eremua Badajoz probintziaren barruan kokatuta dago, Zafra eta Nogales herrien

artean, iparmendebalde-hegoekialde norabideko xingola batean zehar hedatzen da eta 162km2

estaltzen ditu (I.1 ird.). Eskualde honetako herririk garrantzitsuena Zafra (15.000 biztanle ingu-

ru) da, eta gainerakoak 2.000 biztanle baino gutxiagoko herrixkak dira (Alconera, La Lapa, La

Parra, Feria, Nogales eta La Morera). Eskualde hau iparraldetik Tierra de Barros deritzon eskual-

deak mugatzen du eta hegoaldetik Sierra de María Andrés, Sierra Caliza, Sierra del Molino, Sierra

de San Miguel eta Sierra Gordaren hegoaldeko lurralde leunagoek. Berau gurutzatzen duen erre-

piderik garrantzitsuena N-432 da, Badajoz eta Córdoba lotzen dituena. Hala ere, kartografiatuta-

ko lurraldea maila txikiagoko beste zenbait bidek zeharkatzen dute: BA-V-3025 La Lapa eta

Alconera batzen dituen bidea, BA-302 Zafra eta La Lapa batzen dituen bidea, BA-V-3071

Nogales eta La Parra batzen dituen bidea, BA-V-3027 Feria eta La Parra batzen dituen bidea.

Eskualdeko ibai nagusia Guadajira da, Guadiana ibaiaren adarkadura nagusietako bat. Guadajira

ibaia hornitzen duten beste zenbait ibairen izenak, Arroyo del Entrín, Arroyo de Valdelazarza,

Rivera del Playón, Rivera de Zafra eta Arroyo de las Viñas dira. Lurralde menditsu honetan urte-

gi txiki ugari eraiki dira, erreka horien emariari probetxua ateratzeko: Albuera del Castellar,

Albuera de Feria, Embalse de Nogales eta Embalse de Jaime Ozores. 

Erliebe altuenak Sierra Vieja (811 m), Sierra de la Alconera (766 m) eta Sierra Gorda (756

m) dira. Lurralde menditsu honetan, batez ere, txerriak, ardiak eta ahuntzak, zezenak eta behiak

eta olibondoak hazten dituzte. Toki egokienetan garia ere lantzen dute. Kartografiatutako eremua

MAGNA serieko 1:50.000 eskalako ondorengo orri hauetan dago kokatuta: Barcarrota (828),

Villafranca de los Barros (829), Zafra (854) eta Burguillos del Cerro (853) (I.2 ird.). 

Gorago aipatu bezala, hegoaldeko eremua Badajoz eta Huelva probintzien artean kokatuta
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dago, Valle de Matamorostik (iparraldean) La Bazana herriaren ingururaino (hegoaldean) (I.3.

ird.). La Bazana eta Cumbres de Enmedio arteko eskualdean ikerketa petrografikorako eta geo-

kimikorako laginak bildu dira, baina ez da kartografiarik egin. Eremu honek 144 km2 estaltzen

ditu. Eskualde honetako herririk garrantzitsuenak Jerez de los Caballeros (10.000 biztanle ingu-

ru), Oliva de la Frontera (6.000 biztanle inguru) eta Fregenal de la Sierra (5.500 biztanle inguru)

dira eta eskualdeko gainerako herrixkak Valle de Matamoros, Valle de Santa Ana, Cumbres

Mayores, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé eta Encinasola dira, eta 2.000 biz-

tanle baino gutxiagokoak dira. Eskualdea ureztatzen duten ibaiak Ardila eta, batez ere, beronen

adarkadurak dira Jerez de los Caballeros inguruan, Arroyo de Domingo Abid, Arroyo Bencerre,

Arroyo de la Albuera, Arroyo de los Hornos, Arroyo de Valencia eta Arroyo de los Molinos, eta

Múrtigas ibaia eta beronen adarkadurak Cumbres-eko eskualdean (Arroyo de la Dehesa, Barranco

de las Cañadas, eta abar). Aztertutako eskualdea geologikoki iparraldetik Monesterioko

Antiformaren guneko materialek mugatzen dute, ekialdetik Brovales plutoiak eta hegoaldetik

Sierra Morenak. Berau gurutzatzen duen biderik garrantzitsuena Badajoz, Jerez de los Caballeros

eta Cumbres de Enmedio lotzen dituen N-435 da. Maila txikiagoko bideak dira Jerez de los

I.1. irudia. Monesterioko

Antiformaren iparraldeko alpeko

ikerketa-eremuaren kokapen geo-

grafikoa. 
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Caballeros eta Oliva de la Frontera lotzen dituena (C-4311), Oliva de la Frontera eta Encinasola

artean dagoena (BA-212), Jerez de los Caballeros eta Higuera de Vargas eta Jerez de los

Caballeros eta Encinasola batzen dituztenak. 

Jerez de los Caballeros herriaren inguruan, iparraldean erliebea menditsuagoa da, eta hego-

aldean lauagoa, tontorrik altuenak izanik San José (785m) Valle de Matamoros alboan eta Cerro

de San Ginés (575 m) Jerez de los Caballerosen iparraldean. Cumbres inguruan, aldiz, eskualdea

menditsuagoa da, eta bertako tontorrik altuenak, Sierra del Viento (La Cumbre, 718) eta Sierra

Morena osatzen dutenak (400-500 m). Landaretza aldetik Badajoz hegoaldeko eta Huelva ipa-

rraldeko eremu hauetan arteak eta artelatzak dira nagusi eta abeltzantza da nekazaritza-aktibitate

nagusia, txerriak, behiak eta zezenak, batez ere. Kartografiatutako eskualdea MAGNA serieko

1:50.000 eskalako Burguillos del Cerro (853), Jerez de los Caballeros (875), Oliva de la Frontera

(874), Encinasola (895) eta Higuera la Real (896) orrietan ageri da (I.2. ird.). 

I.3. Aurrekariak 

Tesi hau kokatzen deneko eskualdean burututako ikerketa geologikoekin erlazionatutako

argitarapenak urriak dira. Bertan burututako lanik zabalena eta sakonena Dupont-ek 1979an

Lorraineko Institut National Politechnique-n (Frantzia) aurkeztutako Tesia eta zenbait publika-

ziotan (Dupont eta Vegas, 1978; Dupont eta Bonin, 1981) aurkeztutakoa da. Tesiaren izenburua

“Cadre Géologique et metallogènese des gisements de fer du Sud de la Province de Badajoz

(Sierra Morena Occidentale-Espagne)” eta bertan Zafra eta Feria arteko eta Jerez de los

Caballeros inguruko arrokekin elkartuta ageri diren burdina-mineralizazioetan jarri zuen arreta.

Hala ere, mineralizazio horiekin elkartutako fazieen deskribapen petrografikoa eta mineralogikoa

ere egin zituen. 
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I.1. . Ikertutako eremuen kokapena (grisez)

MAGNA espainiar plan nazionaleko 1:50.000

eskalako kartografiekiko. 
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Ikertutako eskualdeetako arroka bolkanikoen analisitik Dupont-ek bi episodio bolkaniko

bereizi zituen Ossa-Morena Eremuko Kanbriarrerako. Episodio hauekin lotutako arrokak espilita

eta keratofido modura deskribatu zituen eta proposatu zuen, ezen iparraldeko eta hegoaldeko

eskualdeetako arroka bolkaniko kanbriarren arteko ezberdintasuna ondokoa zela: hegoaldeko

eskualdean arroka bolkaniko basikoak baino ez zirela azaleratzen eta iparraldeko eskualdean,

aldiz, material azidoak ugariagoak zirela. Burututako analisi kimikoen eta TAS diagraman sail-

katu ondoren, arroka toleitiko izendatu zituen. 

Tesi horren ostean, zenbait autorek arroka Kanbriarri buruzko artikuluak idatzi izan dituz-

te arlo ezberdinen inguruan: arroka bolkanikoen geokimikaren inguruan (Sagredo eta Peinado,

1992; Giese eta Bühn, 1993), arroka sedimentarioetan ageri diren fosilen inguruan (Liñán et al.,

1984; Mette, 1989; Palacios,  1993; Vidal et al., 1994), arroka sedimentarioen datazioen inguruan

(Nägler, 1990). 

I.3. irudia. Monesterioko

Antiformaren hegoaldeko alpeko

ikerketa-eremuaren kokapen geo-

grafikoa. 
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Nägler-ek (1990), bere Doktoretza Tesian, Alconera herriaren inguruko (ikertutako ipa-

rraldeko eskualdean kokatua) arroka sedimentario batzuk datatu zituen. Lortutako adinak ondo-

ren aurkeztutakoak dira: Behe Segida Detritikoko arbelentzat 530±17 Mu, Las Vegas ataleko (Goi

Segida Detritikoa) oinarriko eta goiko aldeko arbelentzat eta Vallehondo ataleko (Goi Segida

Detritikoa, baita ere) arbelentzat lortutako adinak antzekoak izan ziren (520±13, 520±16 eta

520±17 Mu hurrenez-hurren) eta azkenik, Capas de Playón Formazioko arbel berde edo berde-

entzat 525±35 Mu-ko adina lortu zuen. 

Tesi honen ardatza osatzen duten arroka bolkanikoekin zeharka edo zuzenki erlazionatu-

tako artikuluetatik lau azpimarratu behar dira: Sagredo eta Peinado, 1992; Giese eta Buhn, 1993,

Sánchez García, 2001 eta Sánchez García et al., 2003. Ondoren artikulu horietako ondorioak azal-

duko ditut.

Sagredo eta Peinadok (1992), lehenagotik argitaratutako analisi kimikoen eta analisi pro-

pioetan oinarriturik, bi episodio bolkaniko bereizi zituzten Ossa-Morena Eremuko

Kanbriarrerako, lehenengoa Behe Kanbriarrean eta bigarrena Erdi Kanbriarrean. Lehenengo epi-

sodioa Monesterioko Antiformaren hegoaldeko alpera mugatuta zegoela esan zuten, eta material

bolkanikoen artean osaera azido eta basikokoak bereizi zituzten. Bigarren gertaera bolkanikoa

Monesterioko Antiformaren alpe bietan ageri zela esan zuten. Zafra inguruan azaleramendu bol-

kanikoak Castellarreko kuartzitaren gainetik ageri zirela eta berauek Erdi Kanbriarreko trilobite

eta brakiopododun arbel eta hareharriekin elkargeruzatuta zeudela ere aipatu zuten. Arroka basi-

ko urrien artean Castellarko kuartzitaren gainean pillow-labak eta hialoklastitak deskribatu zituz-

ten, urazpiko ingurunearen adierazle. Osaera ertaineko arroken artean arroka bolkanoklastikoak

laben aldean nagusi zirela azaldu zuten. Alterazio hidrotermal handia aurkitu zuten arroka horie-

tan denetan. Arroka azidoak iparmendebaldean nagusi zirela esan zuten eta hauen artean ere arro-

ka bolkanoklastikoak nagusi zirela. 

Sagredo eta Peinadok arroka bolkaniko hauen analisi kimikoak egin zituzten, batez ere

hegoaldeko alpeko bigarren gertaerako arroka bolkanikoenak. Nb/Y-Zr/TiO2 diagrama erabiliz,

arroka basikoak basalto alkalino gisa eta azidoak izaera peralkalinoko arroka gisa definitu zituz-

ten. Atera zuten ondorio nagusia, arroka guztiek segida bera osatzen dutela izan zen, eta magmen

jatorria bakarra zela, hots, arroka guztiak basalto arinki alkalino baten kristaltze frakzionatutik

eratorri zirela. Azkenik, bolkanismo kanbriarra plaka barneko ingurunean kokatu zuten, hau da,

estentsio-tektonika jasandako ertz kontinental pasiboan. 
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Giese eta Bühn-ek, 1993an, Behe Paleozoikoko arroka bolkanikoen azterketa geologikoa,

petrologikoa eta geokimikoa egin zuten Ossa-Morenaren NE-SW norabideko zehar-ebaki bate-

tan. Bolkanismoa Behe Kanbriarretik Behe Ordoviziarrera arte hedatu zela esan zuten, aktibitate

maximoa Erdi Kanbriarrean gertatuz. Beraien aburuz, bolkanismoa bimodala da eta osaera azi-

dotik basikora eboluzionatu zuen. Hala ere, arroka azidoen eta basikoen magmen iturriak ezber-

dinak izan zitezkeela esan zuten. Bolkanismoa osaera azidoko arrokekin hasi eta basikoekin

bukatuko zela esan zuten, eta iparraldetik hegoalderantz osaera azidoko arroka urriagoak direla

eta basikoak ugariagoak, eta era berean arroka piroklastikoak urrituz doazela, bolkanismo leher-

korretik estrusibora aldatuz eta era jarraituan sakonera handiagoko itsaspeko metaketara pasatuz. 

Iparraldetik hegoaldera erriolita peralkalinoak erriolitetara eta basalto alkalinoak MOR-

basaltoetara aldatzen zirela ere esan zuten. Beraz, urtze-gradu altuena Ossa-Morena Eremuaren

eta Eremu Hegoportugaldarraren muga inguruan gertatuko zela adierazi zuten, eta Behe

Paleozoikoko riftaren ardatza bertan kokatu. Azkenik, Behe Paleozoikoko garapen geologiko eta

magmatikoak rift-prozesu zabala iradokitzen dutela esan zuten. MOR-basaltoen agerpenak

estentsioak magnitude esanguratsua lortu zuela adieraziko luke, eta beharbada, lurrazal ozeanikoa

eratuko zela.

Zafraren inguruko eskualdean argitaratutako azken lanak Sánchez García-rena (2001) eta

Sánchez García eta besterena (2003) dira. Lehenengoan Alconera Unitateko segida bolkaniko

Kanbriarra sakonera txikiko plataformako sedimentuekin tartekatuta dagoela esan zuten.

Bestalde, bertan ageri den bolkanismo azido eta ertainak izaera alkalinoa du, eta airepeko eta

sakonera txikiko urpeko bolkanismoaren ezaugarriak dituela proposatu zuten. Bolkanismo horren

barruan arroka piroklastikoak sorrarazten dituzten fenomeno leherkorrak barneratzen dira. 

Sánchez Garcíak (2001) esan zuen ignimbritak eta laba-koladak tartekatuta agertzen dire-

nean bi erupzio-ingurune ezberdin bereiziko zirela, bata ignimbriten sorrera eragingo zuen aire-

peko ingurunea (urrunekoa, distala) eta bestea domo efusiboen sorrera eragingo zuen ur azpiko

ingurunea (hurbilekoa, proximala). Arrakala-bolkanismoa izango zela proposatu zuen eta arraka-

la horietan osaera azidoko eta ertaineko domo txikiak eratuko zirela. 

Airepean sortutako hodeiak uretan barnera zitezkeela adierazi zuen, oin aldean bretxa hia-

loklastikoak, palagonitizazioa eta pillowak eratuz. 

Eskualde horretako bolkanismo basikoak sakonera txikiko itsaspeko bolkanismoaren

ezaugarriak dituela adierazi zuen: kuxin-egiturako basaltoak, andesitak eta basalto ez-porfiri-
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koak, bakuologabeak edo oso bakuolotsuak, hialoklastitak eta hozte azkarreko bretxa hialoklasti-

koak. Bestalde, leherketa freatomagmatikoek fenomeno leherkorrak eragingo zituztela azaldu

zuen, trakziozko egitura sedimentarioak aurkezten dituzten pikor-tamaina ertain/fineko bretxa eta

toba espilitikoak sortuz. Azken horiek ur azpiko surge piroklastiko gisa interpretatu zituen.

Duela gutxi, Ossa-Morena Eremuko arroka igneo kanbro-ordoviziarrek rift-prozesu bate-

kin elkartutako bi gertaera igneo adierazten dituztela proposatu dute (Sánchez García et al.,

2003). Lehenengo gertaera erdi aldeko eta iparraldeko unitateetan agertuko litzateke soilik, tradi-

zionalki orogenia Kadomiarrarekin erlazionatutako azken  estadio gisa interpretatu izan dena

(Eguíluz, 1988; Quesada, 1992; Bandrés et al., 2002). Episodio honetan zehar sortutako arrokek

rift-prozesuaren hasiera adieraziko luketela diote. Behe Paleozoikoko arroka igneo gehienak bar-

neratzen dituen gertaera igneo nagusian arroka basaltiko eta azidoak (erriolitak) sortzen dira, eta

neurri txikiagoan osaera ertainekoak. 

Lan honen egileek riftaren hasiera eta garapena Behe Kanbriarrean Gondwanaren ertzeko

eskualde honetan kokatutako sakoneko anomalia termiko batek (mantuko luma bat) eragingo

zuela proposatu dute. Magmatismoa, estentsioa eta arro ozeaniko berriaren eraketak, mantuko

luma batek sortutako anomalia termikoaren eragina jasandako dortsal ozeanikoaren subdukzioan

izango zuela jatorria esan zuten (Sánchez García et al., 2003). 

Hegoaldeko eremuetan rifting-prozesuarekin elkartutako magmatismoa Behe

Ordoviziarrera arte hedatuko zela eta azkenean identifikatu gabeko bloke kontinental baten bana-

ketarekin bukatuko zela ondorioztatu zuten. Ossa-Morena Eremuko ertz pasiboaren garapenak

Behe/Erdi Devonikora arte jarraituko zuela adierazi zuten, promontorio Ibero-Armorikarraren

aurreko aldeak talka Bariskarra gertatu arte. 

I.4. Kokapen geologikoa

I.4.1. Europako mendikate hertziniarra

Ikertutako eremua Europako Kate Hertziniarraren barne kokatuta dago. Kate hau Penintsula

Iberiarretik Bohemiako Mazizoraino hedatzen da 3000 km-tan zehar. Orohar, lerro zuzenaren

geometria du, baina hegomendebaldeko muturrean Arku Iberoarmorikarra (Bard et al., 1980;

Burg et al., 1981, 1987; Matte, 1986a; Franke, 1989; Matte et al., 1990; Pin, 1990; Matte, 1991;
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Dias y Ribeiro, 1994; Ribeiro et al., 1995) deritzon bihurgune estua osatzen du, Mazizo

Armorikarraren eta Mazizo Iberiarraren artean.

Arku Iberoarmorikarraren jatorria kontinente-kontinente motako talkan dago. Talka horre-

tan Ibero-Akitaniako lurralde kontinentalaren irtengune batek (Iberoarmorican indentor) (Brun

eta Burg, 1982; Matte, 1986a) eta horren iparraldean legokeen kontinente batek (Baltika?, Ipar

Amerika?) hartuko zuten parte. Egoera konplexu honek zeharkako erregimen konpresional baten

eraginpean albo-mugimendu izugarriak eragin zituen, eskuin-higidurak arku-Iberoarmorikarraren

iparraldean eta ezker-higidurak hegoaldeko adarrean (Ribeiro et al., 1990, Quesada et al., 1994). 

Onarpen handiena duen eskeman, Europako mendikate hertziniarra superkontinente paleo-

zoikoen (Gondwana, Laurentia eta Baltika) eta zenbait mikroplaka kontinentalen arteko zeharka-

ko talkaren ondorioz sortu zen, Proterozoiko berantiarrean hasi eta Goi Paleozoikora arteko den-

bora tartean. Mikrokontinente hauek Neoproterozoikoko masa kontinental nagusien ertzetan

gertatutako konbergentzia kontinentaleko prozesuetan zehar eratutako arku magmatikoen zatiak

barneratzen dituzte. Konbergentzia-prozesu hauek Proterozoiko berantiarrean eta Paleozoiko

goiztiarrean orogeno Kadomiarraren, Avaloniarraren edo Pan-Afrikarraren eraketa ekarri zuten

(Murphy et al., 2002). Ondoren, Behe eta Erdi Paleozoikoan zehar kontinente-zatien banaketa eta

litosfera ozeaniko berriaren sorrera gertatu ziren, talka Hertziniarrean desagertuko zirenak. 

Gaur egun, orogeno hertziniarraren jatorria azaltzeko, Laurasia eta Gondwana kontinente

nagusien artean kokatutako litosfera ozeaniko zein kontinentalezko zenbait zatiren arteko talka-

prozesua da gehien onartzen den teoria (Bard et al, 1980; Matte, 1986, 1991; Burg et al., 1987;

Neugebauer, 1989; Franke et al., 1995; Eguíluz et al., 2000). Hala ere, mendikate Hertziniarra

Laurasia eta Gondwanaren arteko eskuin-higidurako transpresio orokorraren ondorioa dela esa-

ten dutenak ere badaude (Badham, 1982; Shelley eta Bossière, 2000). Eskema honen arabera,

eskuin-higidurako gerriko mugikorrek Iberiako bloke zurruna inguratzean arku Iberoarmorikarra

eratuko litzateke. Ondorioz, Hertziniarrean zehar Mazizo Iberiarrak duen zizaila-zona nagusia

eskuin-higidurako mugimendua duen Porto-Tomar zizaila-zona litzateke (I.4 ird.) eta bertan des-

kribatu diren ezker-higidurako zizaila guztiak eskuin-higidurako zizaila-mugimenduaren ondo-

rioz sortutako “bookshelf” motako egitura sekundarioak izango lirateke (Shelley eta Bossière,

2000).

Iparraldetik hegoaldera Europan zehar kate hertziniarra osatzen duten blokeak honako

hauek dira (I.5. ird): Mazizo Rhenohertziniarra, Bohemiako Mazizoa, Britainia Handiko eta
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Irlandako hego-mendebaldeko Mazizoak, Mazizo Armorikarra, Frantziako Mazizo Zentrala eta

Mazizo Iberiarra. Gaur egun, mazizo hauek bata bestetik isolatuta daude, eta beraien artean arro

zabal eta sakonak eratzen dituzten material Meso-zenozoikoak daude. Egindako zundaketek eta

ikerketa geofisikoek material hauen azpian basamentu hertziniarra dagoela ziurtatu dute (Matte

eta Hirm, 1988; Lefort, 1989; Edel eta Weber, 1995). Alpe eta Pirinioetako barne-eremuetan ere,

orogenia Hertziniarraren arrastoak arras arruntak dira (Barnolas eta Chiron, 1996). 
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I.4. irudia. Frantzia eta Iberiako terrane tectonoestratigrafikoak. Iberia eta Frantziaren kokapena

Lefort-ena (1989) da. Frantzian: BF: Bray Faila eta Rheic Ozeanoaren joskura posiblea; LT: Leongo

Terranea; IT: Iparraldeko terranea; IAZZ: Ipar-Armorikako Zizaila-Zona; BET: Bretainia Erdiko

Terranea; HAZZ(I): Hego-Armorikako Zizaila-Zonaren iparraldeko adarra; Lerro lodiak: Lanvaux

terranea; Puntu txikiak: Saint-Georges-sur-Loire terranea; NSEF: Nort-sur-Erdre Faila; Iparraldeko

xingola beltza: Ancenis Terranea; Hegoaldeko xingola beltza: Champtoceaux Terranea; Kuadrikuladun

xingola: Mauves-sur-Loire Terranea; MT: Mauges Terranea; Puntu lodiak: Mortagne Terranea;

HAZZ(H): Hego-Armorikako Zizaila-zonaren hegoaldeko adarra; IGVT: Ile de Groix-Vendée Terranea;

HAF: Hego-Armorikako Frontea; MZT: Mazizo Zentraleko Terranea; LA: Landetako Altugunea; HT:

Hegoaldeko Terranea; Ipar-Armorikako Zizaila-zonen ekialdera eta hauen eta Mazizo Zentralaren arte-

an, egitura Hertziniarrak Pariseko Arroko Hertziniar ondorengo sedimentuez estalita daude.

Hegoaldeko Terranearen zati handi bat Akitaniako Hertziniar ondorengo sedimentuz estalita dago.

Iberian beltzez: Co: Cabo Ortegal; O: Órdenes; B: Bragança; M: Morais lurraldeek konplexu ofioliti-

kodun eta bestelako konplexudun klippeak errepresentatzen dituzte. LDB: Le Danois Bankua; EZI:

Eremu Zentro-Iberiarra; LAME: Leon-Asturias Mendebaldeko Eremua eta KE: Kantauriar Eremua

lurraldeek Iberiako Terranearen eremu sedimentario paleozoikoak adierazten dituzte; PTZZ: Porto-

Tomar Zizaila-Zona; BCZZ: Badajoz-Cordoba Zizaila-Zona; OME: Ossa-Morena Eremua; kuadrikula-

dun eremua: Pulo de Lobo Terranea; HPE: Hego-Portugaleko Eremua; Iberiaren ekialdeko eremua

hertziniar ondorengo metakinez estalita dago nagusiki. Porto-Tomar Zizaila-Zonatik mendebaldera

geratzen den eremua hertziniar ondorengo arroko sedimentuak ageri ditu. Shelley eta Bossière (2000)-

tik aldatua. 
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Mazizo bakoitza ezaugarri petrologiko, egitura eta metamorfismo ezberdineko eremuetan

banatzen da. Mazizo ezberdinetan ezaugarri berdintsuak dituzten eremuak identifikatu direnez,

hauen arteko korrelazio-saiakera ezberdinak proposatu dira (ikus 1.4.5 atala). Iberiar mazizoa

kontuan hartu duten saiakeren artean, ondorengoak azpimarra daitezke: Matte (1986, 1991),

Julivert eta Martínez (1987), Dallmeyer eta Matínez-García (1990), Martínez-Catalán (1990),

Ribeiro et al. (1990), Quesada (1991, 1992), Eguíluz et al. (1995, 2000),  Shelley eta Bossière

(2000).

Tesi honetan landutako eremua Kate Hertziniarraren hegomendebaldean kokatuta dagoen

Mazizo Iberiarraren barruan kokatuta dago, eta orogenia Kadomiarraren bukaera eta

Hertziniarraren hasiera adieraz ditzakeen arro ozeaniko baten lehendabiziko garapen-urratsak

aztertzen dira. 

I.5. irudia. Europako Mendikate Hertziniarra osatzen duten lurraldeak.  Eguíluz et al. 2000-tik aldatua. 



I. Kapitulua

16

I.4.2. Mazizo Iberiarra

Mazizo Iberiarrak Europako Kate Hertziniarraren hego-mendebaldeko muturra osatzen

du. Iberiar Penintsulan Mesozoiko-aurreko materialak mendebaldean azaleratzen dira, batez ere,

baina penintsulan zehar barreiatuta ere badaude isolatutako mazizo paleozoiko askeak:

Pirinioetako eremu axialean, Demanda Mendizerran, Euskokantauriar arroko Aldudeetan eta

Bortzirin, Iberiar Mendizerran, Kataluniako kostaldeko Mendizerran eta Mendikate Betikoan

(Abalos et al., 2002) (I.6 ird.). Iberiar Mazizoaren iparraldeko, mendebaldeko eta hego-mende-

baldeko mugak Kantauri Itsasoa eta Atlantiar Ozeanoa dira. Ekialdeko muga Paleozoiko ondo-

rengo metakinek estaltzen dute eta hegoekialdekoa Guadalquivir-eko failak osatzen du (I.6 ird.).

Tradizionalki, Mazizo Iberiarra bost eremu nagusitan banatu da, ezaugarri estratigrafiko,

tektoniko eta petrologikoak kontuan hartuz: Kantauriar Eremua, Leon-Asturias mendebaldeko

Eremua, Eremu Zentro-Iberiarra, Ossa-Morena Eremua eta Eremu Hego-Portugaldarra (Julivert

et al., 1974) (I.6 Ird.). Eremu hauek jarraipen lateral handia dute Europako mendikate

Hertziniarrean zehar. Sarritan eremuen arteko mugen kokapenek arazoak sortu izan dituzte, aurre-

rago ikusiko denez, baina, edozein kasutan, muga horiek domeinu paleogeografiko edo tektoni-

ko ezberdinak banatzen dituzten eskala handiko egitura kartografikoekin erlazionatu dira beti.

Europako beste mazizo hertziniar gehienetan bezala, honetan ere Mezozoiko-aurreko bi

prozesu orogeniko bereizten dira. Alde batetik, duela 720 Mu Gondwanako ertzaren azpitik hasi-

ko zen subdukzio prozesuarekin hasiko zen orogenia Kadomiarra, eta diakronikoki bukatuko zen

610 eta 520 Mu bitartean garatuko zen sistema transformakorrarekin eta ondorengo plataforma

I.6. irudia. Mazizo Iberiarreko mate-

rial Mesozoikoak eta Eremuen bana-

keta. KE: Kantauriar Eremua; LAME:

Leon Asturias Mendebaldeko Eremua;

EZI: Eremu Zentro-Iberiarra; OME:

Ossa-Morena Eremua; EHP: Eremu

Hego-Portugaldarra; KA: Konplexu

aloktonoak; DM: Demanda

Mendizerra. Ábalos et al. (2002) -tik

aldatua. 
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kanbriarreko segidaren metaketarekin (Murphy et al., 2002). Orogenia hau Andear motako edo

irla arku-arkuatze motako plaka-ertz suntsikorrei elkartutako prozesu geologikoekin parekatu

izan da (Chantraine et al., 1988; Dissler et al., 1988; Eguíluz et al., 1995, 2000; Miller et al.,

1999; Samson eta D'Lemos, 1999). Zenbait ikertzailek, subdukzioa San Andres motako faila-sis-

tema batez bukatuko zela proposatzen dute, eta ez kontinenteen arteko talka tipikoarekin (Murphy

eta Nance, 1989; 1991; Nance et al., 2002; Murphy et al., 2002). Mazizo Iberiarrean orogenia

Kadomiarraren eragina, bereziki, Ossa-Morena eremuan nabarmena bada ere, eremu horretatik

kanpo ere identifikatu ahal izan dira beraren aztarnak (Lancelot et al., 1985; López Díaz, 1995;

Alvaro eta Vennin, 1998; Fernández-Suarez et al., 1998). 

Baina, Mazizo Iberiarrean ondoen identifika daitezkeen deformazio-eta metamorfismo-

prozesuak Behe Devoniarretik Goi Karboniferora arte orogenia hertziniarrean zehar gertatuta-

koak dira. Hauek oso nabarmenak dira definitutako bost eremu tektonoestratigrafikoetan eta, era

berean, erraz identifika daitezke Mendikate Iberiarrean eta Kataluniako Kostaldeko Mendizerran

ere. Pirinio eta mendikate Betikoko barne eremuetan, aldiz, tektonika alpetarrak estali egin ditu

orogenia Hertziniarraren ezaugarriak, eta ez dira hain nabarmenak.

Ondoren Mazizo Iberiarrean definitzen diren bost eremuetako ezaugarri nabarmenenak

aipatuko dira. Hala ere, orogenia kadomiarraren osteko estentsio-tektonikarekin elkartutako pro-

zesu sedimentario eta bolkanikoak, Kanbriarrak bereziki, zehaztasun handiagoarekin deskribatu-

ko dira, tesiaren helburu diren arrokekin balizko konparazioak egin ahal izateko.

I.4.2.1. Kantauriar Eremua

Kantauriar Eremua Mazizo Iberiarrean definitutako Orogeno Hertziniarraren kanpoko ere-

muetako bat da. Aldi berean, Arku Iberoarmorikarraren gunea errepresentatzen du (I.3. ird.).

Kantauriar Eremuaren mendebaldeko muga Narceako Antiforma deritzon egituraren gune-

ko material Aurrekanbriarretan sustraitzen den Tineo-Cangas del Narcea zizaila-eremuan koka

daiteke (Alonso et al., 1992; Gutiérrez-Alonso, 1996). Iparraldeko muga, aldiz, Kantauri Itsasoa

da, eta ekialde eta hegoaldekoa Euskokantauriar arroko arroka Mesozoiko eta Tertziaroak. 

Kantauriar Eremuko arrokarik zaharrenak Aurrekanbriarrak dira eta segida turbiditikoa

osatzen dutela onartzen da (Pérez-Estaun, 1973). Eremu honetako segida Paleozoikoa diskordan-

teki kokatuta dago arroka Aurrekanbriarren gainean (Marcos, 1973; Pérez Estaun, 1973) eta
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Mazizo Iberiarreko segida paleozoikorik jarraituena da, zenbait laguna estratigrafiko dituen arren.

Oinarriko diskordantzia Orogenia Kadomiarraren bukaerako diskordantziarekin korrelaziona dai-

teke (Truyols et al., 1990). Oro har, Kantauriar Eremuko Karboniferora arteko segida Paleozoikoa

plataforma-fazieez osatuta dagoela esan daiteke.

Kantauriar Eremuan, Leon-Asturias mendebaldeko Eremuan bezala, arroka

Neoproterozoikoek deformazio Kadomiarra bai baina metamorfismorik ez dutela barneratzen

onartzen da. Azken urte hauetan baino ezin izan dira identifikatu orogenia honekin lotutako zen-

bait prozesu magmatiko (Fernández-Suarez et al., 1998). Arroka hauetaz baliatuz, Iberiako NW-

ko lurralde honetan orogenia Kadomiarraren barnean lehendabiziko subdukzio eta arku magma-

tiko baten eraketa (800-640 Mu) eta ondorengo arkuatze arro baten garapena (640-600 Mu) defi-

nitu dira (Fernández-Suarez et al., 1999, 2000). Subdukzioaren bukaera 570-580 Mu inguruan

gertatu zen, eremu kontinentalen arteko talka baten ezaugarri geologikorik garatu gabe. Prozesu

orogeniko honen osteko estentsioarekin lotuta daude Behe Paleozoikoko prozesu bolkanikoak eta

Mazizo Iberiar osoan hedatutako eskualdeko inkonformitateak (inkorfomitate "Sardiarra").

Kantauriar Eremuko segida Kanbriarra hiru Formazioz osatuta dago. Behe Kanbriarra

kuartzita feldespatikoz, hareharriz eta konglomeratuz eratutako segida klastikoaz dago osatuta

(Herrería Formazioa; Comte, 1938). Metakin horiek sakonera txikiko plataforma batean metatu

ziren eta marea arteko pasaldiak erakusten dituzte. Herrería Formazioaren gainean Láncara

Formazioko sakonera txikiko kareharriak ageri dira (Comte, 1938; Zamarreño, 1972). Behe/Erdi

Kanbriar muga Formazio hauen arteko mugarekin bat dator (Truyols et al., 1990). Karbonatoen

gainean Oville Formazioko glaukonita-hareharriz eta arbel berdez osatutako metakin siliziklasti-

koak ageri dira (Comte, 1937). Hauek ere sakonera txikiko plataforma-metakinak dira nagusiki.

Ez dago garbi Goi Kanbriarreko materialik  ote dagoen edo gogorki kondentsatutako segida batek

errepresentatzen duen. Ordoviziarra hareharri zuriz eta konglomeratu kuartzitikoz osatuta dago

nagusiki, eta marea arteko eta marearen eraginaren gaineko inguruneetan metatu zirela onartzen

da. Siluriarra arbeltsua da nagusiki, eta kostatik gertu zeuden ur lasaiko inguruneetan metatu zen,

nahiz eta hareharri eta kareharri gutxi batzuk ere agertu. Devoniarreko materialak sakonera txiki-

ko itsas ingurune neritikoan eratu ziren, baldintza erregresiboetan, metakin terrigenoak eta kar-

bonatozkoak tartekatuz. Karboniferoko materialek, azkenik, elkarte sin- eta post-orogeniko lodia

osatzen dute.

Bi dira Kantauriar Eremuko egitura-ezaugarri nabarmenenak: alde batetik, eremuak era-

kusten duen arku geometria, arkuaren alde ahurra kanpo-eremuetarantz orientatuta egonik, eta



Sarrera

19

bestetik, metakin sin-orogeniko karboniferoekin batera garatutako thin-skinned egiturak (Julivert,

1971, 1981, 1983; Pérez Estaún et al., 1988, 1990; Alonso, 1987,  Alonso et al., 1992). Thin-skin-

ned egitura-eredu honen aldentze-maila nagusia Láncara Formazioko Behe eta Erdi Kanbriarreko

kareharrietan aurkitzen da (Julivert, 1971). Zamalkadura-azalarekin lotutako deformazioa gehie-

netan eremu meheetan (zenbait metro) baino ez da nabari, eta zamalkadura-azalen arteko mate-

rialen deformazio-ezaugarriek berau sakonera txikiko lurrazaleko baldintzetan gertatu zela irado-

kitzen dute, foliazio eta metamorfismo nabarmenik eragin gabe. Hala ere, egitura horiek laburke-

ta tektoniko izugarria (% 70ra irits zitekeena) xurgatzen dutela neurtu ahal izan da (Pérez Estaún

et al., 1988).

Kantauriar Eremuko aktibitate igneoari dagokionez, esan, arroka plutonikoak urriak izan

arren, arroka bolkanikoak erruz ageri direla Kanbriar-Goi Devoniar bitartean eta Permiarrean

(Corretge eta Suárez, 1990). Oro har, arroka hauek hiru multzotan bana daitezke.

– Erdi eta Goi Kanbriarrean eta Behe Ordoviziarrean, elkarte alkalinoa osatuz, laba-kola-

da, sill eta arroka bolkanoklastikoak ageri dira. Izaera alkalinoko tximiniak eta arroka

piroklastikoak, aldiz, Ordoviziar eta Siluriarreko Formazioetan ageri dira. Arroka hauen

osaera olibino-basaltoetatik trakibasalto eta trakitetarainokoa da eta, batez ere, Narceako

arroka Aurrekanbriarren gunean eta Ikatz-arro Zentralean ageri dira. Segida honetako pro-

duktu ugarienak basikoak dira, eta toba freatomagmatikoak ere ugari dira (Heinz et al.,

1985). Arroka hauek Behe Paleozoikoko rifting-prozesu batekin izan dezakete lotura

(Loeschke eta Zeidler, 1982; Heinz et al., 1985).

– Erdi Ordoviziarreko bolkanismoa toleitikoa da Kantauriar Eremuaren mendebaldean,

hasieran laba andesitiko eta basaltikoak eta azkenik segida bolkanoklastikoa azaleratuz. 

– Permiarrean, berriro ere izaera alkalinoko arroka bolkanikoak ageri dira (Martínez

García eta Tejerina, 1985). Arroka alkalino hauen artean arroka bolkanoklastikoak dira

nagusi. 

I.4.2.2. Leon-Asturias mendebaldeko Eremua

Leon-Asturias mendebaldeko Eremua Kate Hertziniarraren barne- eta kanpo-eremuen arte-

ko trantsizio-eremu gisa kontsidera daiteke. Beronen ezaugarri bereizgarria segida Kanbro-
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Siluriar oso lodiaren agerpena da, neurri handi batean klastikoa dena. Eremu honen ekialdeko

muga Narceako Antiforman dago kokatuta (Julivert et al., 1972), Tineo-Cangas del Narcea zizai-

la-eremuan, hain zuzen ere (Alonso et al., 1992), iparraldekoa Kantauri Itsasoan, mendebaldekoa

Viveroko faila transtentsionalean (Martínez Catalán, 1985) eta hegomendebaldekoa Caurel sin-

klinalaren hegoaldean (Martínez Catalán et al., 1992). 

Leon-Asturias mendebaldeko Eremuko arroka Aurrekanbriarrak fazie turbiditikoz osatuta

daude nagusiki, hots, arbel eta hareharriz, edo eskisto eta hareharriz. Arroka hauen gainean meta-

kin Kanbriarrak diskordanteki kokatuta daude (Sitter, 1961; Julivert eta Martínez-García, 1967;

Matte, 1968a, 1968b; Pérez-Estaun, 1978; Martínez Catalán, 1985; Vidal et al., 1994; Russo eta

Bechstadt, 1994), eta diskordantzia hori tektonika Kadomiarraren ondorio dela onartzen da.

Kanbriarreko metakinen barruan hiru segida bereizten dira: Cándana Taldea, Vegadeoko

Kareharriak eta Cabos Segida. 

– Cándana Taldea, hareharri feldespatikoz eta arbelez osatuta dago nagusiki, konglomera-

tu-mailak tartekatzen dituztelarik. Arroka hauek sakonera txikiko ingurune itsastarrean eta

ingurune kontinentalean metatu ziren (Färber eta Jaritz, 1964; Jaritz eta Walter, 1970;

Arboleya, 1973; Crimes et al., 1977). Talde honen adina Behe Kanbriarra da eta gradual-

ki Vegadeoko Kareharrietara igarotzen da, trantsiziozko geruzen bitartez. 

– Vegadeoko Kareharriak (Barrois, 1877, 1882) dolomitaz eta kareharriz osatuta daude eta

Behe Kanbriarretik Erdi Kanbriarrera artekoak dira. Marea-lautadako eta sakonera txiki-

ko fazieez osatuta daude (Zamarreño et al., 1975; Zamarreño eta Perejón, 1976). 

– Los Cabos Segida (Lotze, 1958) segida detritiko lodia da. Kuartzitaz, hareharriz eta

arbelez osatuta dago. Goiko aldean kuartzitaz osatutako maila bereizgarria aurkezten du.

Material hauek ere, sakonera txikiko ingurune itsastarrean eratu ziren Erdi Kanbriarretik

Behe Ordoviziarrerarte. 

Ordoviziarra piritan aberatsak diren arbel beltz homogeneoekin hasten da, bertan maila bol-

kanikoak tartekatzen direlarik (Matte, 1964; Pérez-Estaun, 1974). Hauek estaliz, metahareharriak

eta arbelak ageri dira (Marcos, 1970), eta lokalki kareharriak. Ordoviziarreko metakin hauekiko

diskordantzian Siluriarreko metapelita beltzak eta liditak ageri dira eta gainean Devoniarreko

arbelak eta kareharriak. Metakin sinorogenikoak ere ageri dira Siluriarraren edo Ordoviziarreko

materialen gainean diskordanteki. 
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Leon-Asturias mendebaldeko eremuaren egitura toles etzanek, zamalkadura moldakorrek

eta foliazioak eratzen duten elkartearen bidez definituta dago. Egitura hauek Orogenia

Hertziniarrarekin lotuta daude, eta eskualde-metamorfismoko urrats ezberdinekin eta granitoide-

en intrusio sin- eta post-tektonikoekin lotuta dauden hiru deformazio-fase nagusitan zehar eratu

zirela dirudi (Martínez Catalán, 1985; Pérez Estaún et al., 1991). Deformazioa Erdi Karbonifero

eta Goi Karbonifero artean (290-310 Mu) gertatu zen (Dallmeyer et al., 1997). Lehenengo defor-

mazio-fasean (D1) gainazal-axialeko foliazio tektonikoa erakusten duten toles etzanak eratuko

ziren. Bigarren deformazio-fasean (D2) mendebaldean zamalkadura moldakorrak (Martínez

Catalán, 1980) eta ekialdean hauskor-moldakorrak (Marcos, 1973) eratuko ziren. Hirugarren

deformazio-fasean (D3), aldiz, gainazal-axial subbertikaleko toles ireki handiak sortuko ziren,

beronekin elkartutako S3 krenulazio-cleavagearen garapen lokalarekin batera. 

Leon-Asturias mendebaldeko Eremuaren eskualde metamorfismoa, oro har, sin-zinemati-

koa da (Capdevilla, 1969), eta presio ertaineko ezaugarriak ditu. Metamorfismo termikoa, aldiz,

lokalagoa da eta plutoi granitikoen intrusioekin lotuta dago. Metamorfismoaren gradua, defor-

mazioaren kasuan bezala, handitu egiten da ekialdetik mendebaldera, non T-altuko anfibolita

fazieak gara baitaitezke (Suarez et al., 1990). Ekialdean, aldiz, eskisto berdeetako fazieak edo

metamorfismo gradu txikiagokoak dira nagusi.

Leon-Asturias mendebaldeko Eremuan arroka bolkanikoak oso arruntak izan ez arren,

honelaxe sailka daitezke sortutako garaiaren arabera: 

– Material bolkaniko Aurrekanbriarrak osaera oso ezberdineko (erriolita eta dazite-

tatik gabro eta andesitetara) sill, intrusio azpibolkaniko edo laba moduan interpretatu dira

(Corretgé, 1969; Pérez-Estaún eta Martínez, 1978). Duela gutxi, aktibitate magmatiko

kadomiarra frogatzen duten granitoide batzuk (Pola de Allande; Fernández Suárez et al.,

1998) datatu dira 580-600 Mu-tan. 

– Behe Kanbriarreko arrokekin elkargeruzatuta ageri diren arroka bolkanikoen arte-

an, arroka basiko eta ultrabasiko gehienak sill-modura ageri dira. Aldi berean, Behe

Kanbriarreko metasedimentuen artean geruza metabolkaniko erriolitiko eta erriodazitikoak

ere ageri dira. Gainera, metasedimentu Kanbro-Ordoviziarren artean izaera diabasikoko

sillak ere ugari dira (Walter, 1965; Nollau, 1968; Marcos, 1973). Eremu honetan, hala ere,

arroka bolkaniko horiek denek izaera toleitikoa dute (Parga, 1969), adin bereko Eremu

Kantauriarreko arroka bolkanikoen osaera alkalinoaren aldean. 
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Leon-Asturias mendebaldeko Eremuko plutonismo granitikoaren garrantzia berezitasun

batean datza, hain zuzen ere, Mazizo Hesperikoan ageri diren granitoen ia mota guztien agerpe-

nean (Bellido et al., 1987, 1992). Hala ere, plutonismoaren garrantzia ez da berdina toki guztie-

tan; hots, mendebaldean ugaria izan arren, gainerako eskualdeetan oso urria da. 

I.4.2.3. Eremu Zentro-Iberiarra

Eremu Zentro-Iberiarra Mazizo Iberiarreko eremurik zabalena da eta, aldi berean, hetero-

geneo eta korapilatsuenetarikoa. Mazizo Iberiarreko Orogeno Hertziniarreko eremu sakonena

ordezkatzen du. Eremu Zentro-Iberiarraren iparraldeko eta iparrekialdeko muga Ollo de Sapoko

material bereizgarriak barneratzen dituen antiforman kokatzen da. Hegoaldekoari buruz eztabai-

dak oraindik bizirik dirau eta batzuek Badajoz-Córdoba zizaila-eremuko zamalkadura ezberdine-

tan kokatzen duten bitartean (Quesada, 1990a; Ábalos, 1992), beste batzuek, San Pedro de

Mérida-Montoro failan kokatzen dute (Bandrés, 2001; Eguíluz et al., 2001, 2002). Hegoekialdeko

muga Guadalquivirreko arroa betetzen duten material Tertziarioek osatzen dute.

Eremu honen ezaugarri estratigrafiko bereizgarriena Kuartzita Armorikarraren (Behe

Ordoviziarra) oinaldeko diskordantzia da (diskordantzia "Sardiarra"). Diskordantziaren azpiko

materialak, hots, “konplexu eskisto-grauwackikoa”, segida oso homogeneoa eratzen duten fazie

turbiditiko, plataforma-fazie eta flysch-fazieez osatuta daude, eta adinez Aurrekanbriarretik Behe

Kanbriarrera artekoak dira (Julivert et al., 1972; Julivert eta Martínez, 1987; Díez Balda et al.,

1990). Material hauek deformazio aurre-hertziniarraren aztarnak aurkezten dituzte, nahiz eta

barne-deformazio orokorrik eta metamorfismorik ez agertu (Díez Balda et al., 1990). Toki ezber-

dinetan definitu izan dira diskordantzia angeluar batez banatutako Goi Proterozoiko - Behe

Kanbriarreko materialak (Liñán et al., 1984; Liñán eta Palacios, 1987; San José et al., 1990; Díez

Balda et al., 1990; Vidal et al., 1994; Santamaria, 1995). Era berean, Eremu Zentro-Iberiarraren

erdialdean eta hegoaldean basamentu aurrekanbriarra deformatzen duten N-S eta NNW-SSE

norabideetako toles Kadomiarrak definitu izan dira, hala nola, Las Hurdes domoan (Rodríguez

Alonso, 1985; Alvarez Nava eta Robles, 1988), Valdelacasa (Pardo eta Robles, 1988), Navalpino

(López Díaz, 1992, 1995), Ibor (Nozal et al., 1988) eta Alcudia (Palero, 1993), antiklinaletan eta

Cáceres inguruko "Domo extremeño" lurraldean (Pieren et al., 1991).

Deformazio Kadomiarraren ostean, Eremu Zentro-Iberiarrean lurrazalaren argaltze bortit-

za eta honekin lotutako aktibitate bolkanikoa gertatu ziren. Prozesu honek eragin zuen inkonfor-

mitate "Sardiarra"-ren sorrera (Julivert et al., 1972) eta beranduago Ordoviziar eta Behe
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Devoniarraren artean ertz pasiboko segida sedimentarioaren garapena (Pérez Estaún et al., 1991;

Azor et al., 1992). Era berean, estentsio-tektonikaren eraginez Eremu Zentro-Iberiarraren hego-

aldeko toki konkretuetan jarduera bolkaniko nabarmena sortu zen, Almadeneko sinklinalean,

esate baterako.

Eremu Zentro-Iberiarraren barruan lurralde autoktono bat eta penintsularen iparmendebal-

dea estaltzen duen Galiza-Trás-os-Montes Eremua deritzon lurralde aloktonoa bereizten dira

(Arenas et al., 1986; Farias et al., 1987). Era berean, Galiza-Trás-os-Montes Eremuaren barruan

ere, zamalkadura nagusi batek banatutako ezaugarri paleogeografiko eta eboluzio tektonometa-

morfiko bereizgarria dituzten bi domeinu definitzen dira: Galiza-Trás-os-Montes Eremuko

domeinu eskistotsu para-autoktonoa eta konplexu aloktonoen domeinua.

Konplexu aloktonoak Iberiar penintsularen iparmendebaldean megaklippeen gisa azalerat-

zen dira bost sinformetan (Cabo Ortegal, Malpica-Tuy eta Órdenes konplexuak Espainian eta

Bragança eta Morais konplexuak Portugalen; I.6. ird.). Hauek, pilatutako Proterozoikoko eta

Behe-Paleozoikoko unitate metasedimentario eta metaigneo ezberdinez osatuta daude. Konplexu

hauetako beste zenbait berezitasun arroka mafiko eta ultramafikoen agerpena, presio-altuko akti-

bitatearen aztarnak eta deformazio eta metamorfismo hertziniar zein hertziniar goiztiarraren

aztarnen agerpena dira (Gil Ibarguchi eta Arenas, 1990; Ribeiro et al., 1990; Marques et al., 1992;

Díaz García, 1993; Mendia, 1996; Martínez Catalán et al., 1996, 1997; Azkarraga, 1998;

Ordoñez, 1998; Abatí, 2000; Arenas et al., 2000; Gil Ibarguchi et al., 2000; Puelles, 2003).

Galiza-Trás-os-Montes Eremuko domeinu eskistotsu para-autoktonoa konplexu aloktonoen

autoktono erlatiboa da. Gertaera bolkanoklastiko ugari dituen arroka paleozoiko siliziklastikoen

pilaketa lodiaz osatuta dago eta Orogenia Hertziniarrean zehar deformazioa eta metamorfismoa

pairatu zituen. Domeinu honek Eremu Zentro-Iberiarreko basamentu autoktonoa zamalkatzen du,

eta honek baino deformazio-gradu altuagoa erakusten du.

Eremu Zentro-Iberiarraren autoktonoa, aurretik aipatu den bezala, Goi Proterozoikoko eta

Paleozoikoko metasedimentu eta arroka igneoez osatuta dago. Honek Gondwanako ertz konti-

nentalaren zati bat adieraziko luke eta Orogenia Kadomiarraren zein rifting kanbro-ordoviziarra-

ren aztarnak agertzen ditu. Devoniarreko zein Karboniferoko segida sinsedimentarioak arruntak

dira Eremu Zentro-Iberiar osoan zehar. 

Eremu Zentro-Iberiarrean lau fasetan (D1-D4) banatutako deformazio hertziniar polifasi-

koa definitzen da (Gonzaléz Lodeiro, 1980; Díez Balda et al., 1990; Macaya et al., 1991; Azor et
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al., 1992; Díez Balda eta Vegas, 1992; Escuder Viruete, 1998). Bi fase nagusiek (D1 eta D2)

deformazio moldakor heterogeneoa eragiten dute eta eboluzio metamorfiko nagusiarekin lotuta

daude. D3 eta D4 deformazio-faseek, aldiz, garapen mugatuagoa dute, baina Eremu Zentro-

Iberiarreko makroegituraren eredua baldintzatzen dute. D1 faseko tolesen geometria-ezberdinta-

sunengatik Eremu Zentro-Iberiarraren barruan bi egitura-domeinu bereizten dira (Díez Balda et

al., 1990): toles etzanen domeinua (Leon-Asturias mendebaldeko Eremuaren inguruan 200 km-

ko zabalera duen lurraldea) eta toles bertikalen domeinua (Eremu Zentro-Iberiarraren erdiko eta

hegoaldeko lurraldeak). Era berean, lurraldeen metamorfismo-gradua eta plutonismoa oso ezber-

dinak dira (Ortega eta González-Lodeiro, 1986). Toles etzaneko domeinuan eskualde-metamor-

fismoaren gradua altuagoa da, eta toles bertikalen domeinuko eskualde zabalek metamorfismo-

gradu baxuagoa dute. Gradu altuko metamorfismoa duten "core complex" motako estentsio-egi-

turak ere (Doblas, 1991; Barbero, 1995; Valverde Vaquero, 1997; Escuder Viruete, 1998; Escuder

Viruete et al., 1997, 2000) oso ugariak dira.

Magmatismoari dagokionez, arroka plutoniko ugari ageri dira Eremu Zentro-Iberiarrean.

Ugariak izateaz gain, granito mota asko ageri da, genesiari, eta denbora- eta espazio-erlazioei

dagokienez, baina ugarienak Orogeno Hertziniarrean lekututako granodioritak eta monzogranito-

ak dira (Streckeisen, 1976). Hala ere, leukogranito, kuartzodiorita, diorita, gabro eta arroka ultra-

mafikoak ere ageri dira. 

Gaur egun metamorfizatutako arroka bolkanikoen artean, hots, Goi Proterozoiko-Behe

Kanbriarreko sedimentuen artean, ekarpen bolkanoklastikoa aurkezten duten arrokak ageri dira

(Capote eta Fernández Casalas, 1977; Capote, 1983; San José, 1983; Rodríguez Alonso, 1984,

1985). Eremu Zentro-Iberiarreko unitate geologiko esanguratsuenetakoa Ollo de Sapo Formazioa

da (Hernández Sampelayo, 1922; Parga Pondal et al., 1964). Unitate honek interes handia eragin

du geologoengan, bi arrazoi direla eta: alde batetik, Behe Ordoviziarrerako osaera azido eta iza-

era kalkoalkalinoko aktibitate magmatikoko prozesu nagusi bat adierazten duelako eta, beste

aldetik, Orogenia Hertziniarrean zehar sortutako batolito granitikoen protolito izateko hautagai

probableena delako (Castro et al., 2002). Unitate honetako arroka nagusiak gneis glandularrak,

metapelitak eta garau fineko arroka feltsikoak dira, erriolita bolkanikoak eta azpibolkanikoak

barne. Arroka horien izaera silizikoak eta kalkoalkalinoak airepeko bolkanismo leherkor eta

ignimbritikoko jatorri bolkanosedimentarioa iradokitzen dute unitate honentzat (Navidad et al.,

1992).

Eremu Zentro-Iberiarrean bestelako arroka bolkaniko paleozoikoak ere deskribatu dira:

Siluriarreko riftaren aurreko estadioekin lotutako Goi Ordoviziarreko arroka bolkanoklastikoak



Sarrera

25

(Gutiérrez Marco et al., 1990); izaera toleitiko edo alkalino-trantsiziozko dolerita azpibolkaniko-

ak eta arroka bolkaniko azido Siluriar ugari (Ribeiro, 1986; Ancochea et al., 1988), Eremu honen

iparraldean ageri direnak, batez ere; Goi Devoniarreko toba andesitiko eta bretxa bolkanikoekin

elkartutako dolerita eta sill erriolitikoak (Gutiérrez Marco et al., 1990), Eremuaren hegoaldean

kokatutakoak; eta Permiarreko andesita peralmuninikoak  (Hernando et al., 1980).

I.4.2.4. Eremu Hego-Portugaldarra

Lehenago aipatu moduan, eremu honek Iberiar Mazizoko Orogeno Hertziniarraren kan-

poko aldea osatzen du, eta Iberiar Mazizoaren hegoaldean dago kokatuta (I.6. ird.). Eremu Hego-

Portugaldarraren mendebaldeko eta hegoaldeko muga Iberiar penintsularen ertz pasiboekin lotu-

tako segida sedimentario mesozoiko eta zenozoikoek adierazten dute, ekialdeko muga mendika-

te Betiko Alpetarraren kanpoko arroko betekin zenozoikoek markatzen dute, eta iparraldeko

muga, aldiz, tektonika aldetik oso konplexua den Beja-Acebuches ofiolitaren inguruan kokatuta

dago. Gaur egun, Eremu Hego-Portugaldarraren eta Ossa-Morena Eremuaren arteko muga, Beja-

Acebuches ofiolitaren inguruan kokatutakoa, Europako Orogeno Hertziniarreko jostura nagusi

gisa interpretatzen da (Crespo Blanc eta Orozko, 1991; Quesada, 1991; Castro et al., 1991). 

Eremu hau izaera sinorogenikoko material metasedimentario eta metabolkaniko Devoniar

eta Karbonifero hutsez osatuta dago, eta ez da basamentu edo Behe Paleozoikoko materialen

aztarnarik ageri. Adin ezezaguneko lurrazal zaharrago baten ikerketa sismiko eta grabimetrikoen

bidez baino ezin izan da ziurtatu (Mueller et al.,1973; Prodehl et al., 1975; Sánchez et al., 1996;

González et al., 1998). Material hauek ertz kontinental baten plataformako baldintzetan metatu

ziren, eta deformatuz joan ziren Iberiar Mazizoko hegoaldeko ertz aktibora hurbiltzean (Munhá,

1983a; Oliveira, 1983, 1990; Quesada, 1991, 1992, 1996, 1998).

Eremu Hego-Portugaldarrean lau azpieremu tektoniko bereizten dira (I.7. ird.) eta iparral-

detik hegoaldera, Pulo do Lobo, Pirita-Gerrikoa, Bajo Alentejoko flysch-eremua eta Portugaleko

Hegoekialdeko eremua dira, hurrenez hurren (Schermerhorn, 1971; Oliveira, 1983). Azpieremu

hauek hegoalderanzko bergentzia eta ezker-higidurako urratze-osagai garrantzitsua duten zamal-

kaduren bitartez banatuta daude (Silva et al., 1990; Quesada, 1996, 1998). Azken urte hauetan,

Eremu Hego-Portugaldarraren Espainiako lurraldeetan faila-eremu zeiharrez banatutako beste

hiru azpieremu definitu dira: mendebaldeko, erdialdeko eta ekialdeko blokeak, hain zuzen ere

(Quesada, 1996, 1998).
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– Pulo do Lobo eremua akrezio-prisma batekin lotutako lurralde exotiko gisa interpretatu

da (Oliveira, 1990; Quesada, 1999). Bertako material sedimentario eta igneoek izaera oze-

anikoa aurkezten dute (Munhá et al., 1986, 1989; Quesada et al., 1994). Pulo do Lobo ere-

muaren iparraldean Beja-Acebuches ofiolita-gerrikoa dago (Andrade, 1977; Munhá et al.,

1986; Quesada et al., 1991, 1994). Nahiz eta oso disgregatuta egon, ofioliten bereizgarri

den barne-egituraketa definitu ahal izan da, hots, oinarritik sabai aldera material hauek

ikus daitezke: metagabroak (granulitak, flaser gabroak eta anfibolitak s.l.) sakabanatutako

serpentinita-gorputzekin batera, dike-konplexua eta metabasaltoak elkargeruzatutako

sukarri-masekin batera. Datu isotopiko eta geokimikoek Beja-Acebuches ofiolita-arro

ozeaniko txiki batean sortu zela adierazten dute (Bard, 1977; Dupuy et al., 1979; Munhá

et al., 1986; Castro et al., 1996).

I.7. irudia. Eremu Hego-Portugaldarraren eskema geologikoa. Bertan bereizten diren domeinuak eta piri-

ta-gerrikoaren erdiko aldeko zenbait egituraren zehar-ebakiak ageri dira, eta zamalkaduren, tolesen (gris

koloreko lerro lodiak) eta foliazioaren (lerro finak) arteko erlazio geometrikoa aurkezten da. 
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– Gerriko Piritikoa bezala ezagutzen den eremua hiru material-multzo ezberdinez eratuta

dago: Beheko aldea kuartzitaz eta arbelez osatuta dago, erdiko aldea elkarte bolkano-detri-

tiko batez, beroni elkartuta horren ezagunak diren sulfuro metalanitzen masa garrantzi-

tsuak ageri direlarik (Barriga, 1990; Leistel et al., 1998; Sánchez-España, 2000), eta gai-

neko aldea Culm-motako metakinez. Eremu honetako bolkanismoak, denboran zehar, ipa-

rralderanzko migrazioa erakusten du (Carvalho et al., 1976; Routhier et al., 1980).

Bolkanismo hori urazpikoa (Williams, 1966) eta bimodala da (Munhá, 1983a), izaera

espilitikoa eskualdeko metamorfismoak eragin aurretik bereganatuko zuelarik. Arroka

bolkanikoek, geokimikoki, izaera toleitikoa eta alkalinoa aurkezten dute. 

– Bajo Alentejoko Flysch eremuan, izenak adierazi bezala, flysch izaerako material sino-

rogenikoak ageri dira hiru ildotan zehar metatuta. Hegoalderantz metakinek izaera dista-

lagoa dute eta gazteagoak dira. 

– Portugaleko Hegoekialdeko eremuaren beheko aldea marea-arteko eta marea-azpiko

ingurunean metatutako material detritikoz osatuta dago eta goiko aldea marea-azpiko kar-

bonatozko plataformaz. Azkenik, aipaturiko metakinekiko diskordanteki kokatuta, turbi-

ditak ageri dira, arbel zein kareharrien gainetik. 

Eremu Hego-Portugaldarraren egitura hegoalderanzko bergentziadun zamalkadurak eta

tolesek definitzen dute, thin-skinned motako geometria aurkeztuz (I.7. ird.) (Silva et al., 1990;

Quesada, 1996, 1998, 1999; Onézime et al., 1999, 2002). Eremu honen beste ezaugarri tektoni-

ko nabarmenak eremuaren arku-eitea eta zeharkako higidurako egituren ugaritasuna dira.

Deformazioaren intentsitatea hegoalderantz txikitu egiten bada ere (Schmerhorn, 1971; Munhá,

1983b), eremuaren arku geometria jarraituz mendebaldetik ekialdera ikusten den deformazioaren

gutxitzea askoz ere nabarmenagoa da.

Eremu honetako metamorfismoa oso gradu baxukoa da, iparralderantz arinki handituz

(Quesada, 1999; Sánchez-España, 2000). Portugaleko Hegoekialdeko eremutik Pulo do Lobo ere-

muraino metamorfismo-gradua zeoliten fazietik, phrenita pumpellyita eta eskisto berdeen faziee-

taraino handitzen da. Metamorfismo-fenomenoa konplexua da, eskualde mailako gertaera dina-

motermikoa alterazio hidrotermaleko estaia goiztiarrari gainezartzen baitzaio.

Autore gehienek eremu honen eboluzioa Iberiaren hegoaldean kokatu zatekeen ozeano

baten (Rheic ozeanoa) iparralderanzko subdukzio-prozesu batekin erlazionatzen dute (Badham,

1982; Andrews, 1983; Ribeiro et al., 1990; Silva et al., 1990; Quesada et al., 1991, 1994; Díaz



I. Kapitulua

28

Azpiroz, 2000). Azken urteotan eredu honen aldeko froga zalantzagabeak aurkitu dira. Alde bate-

tik, presio altuko arroka metamorfikoak (eklogita eta eskisto urdinak) identifikatu dira (De Jong

et al., 1991; Pedro et al., 1995; Fonseca, 1996; Leal et al., 1997). Beste alde batetik, Ossa-Morena

Eremuaren hegoaldean Behe Devoniar - Behe Visear adineko arku bolkaniko batekin erlaziona

daitezkeen arroka igneoak deskribatu dira (Santos et al., 1987, 1990; Andrade et al., 1991).

Subdukzio/akrezio-prozesu honek ozeanoa desagertu arte (Visear berantiarra) iraun zuen eta bali-

teke honekin iparralderanzko norabideko obdukzio-prozesua ere gertatzea (Araujo et al., 1994;

Fonseca, 1995). Ondoren, Ossa-Morena Eremua Eremu Hego-Portugaldarraren gainean kokara-

ziko zuen kontinente-kontinente zeharkako talka gertatuko zen. Beraz, Eremu Hego-

Portugaldarra Orogenia Hertziniarrean zehar estekatu zen Mazizo Iberiarrean jatorri exotikoko

lurralde gisa (Quesada, 1991). Eremu Hego-portugaldarraren jatorri exotikoa beronen eta Mazizo

Iberiarraren basamentuen artean neurtutako adin ezberdinek baieztatu dute (De la Rosa et al.,

2002). 

I.4.2.5. Ossa-Morena Eremua

Ossa-Morena Eremua Eremu Zentro-Iberiarraren eta Eremu Hego-Portugaldarraren artean

kokatuta dago. Mendebaldeko, ekialdeko eta hegoekialdeko mugek ez dute inoiz zalantzarik

sortu, Mesozoikoko eta Tertziario eta Kuaternarioko materialen estalkiak baitira. Hegoaldeko eta

iparraldeko mugen kokapena eta esanahia eztabaidagai izan dira aspalditik (Julivert et al., 1974;

Robardet, 1976; Quesada, 1991).

Hegoaldeko muga, gaur egun, nahiko ondo finkatuta dago eta onarpen zabala lortu du.

Muga hori gradu metamorfiko ertain/altuko eta afinitate toleitikoko anfibolitez osatuta dagoen

Beja-Acebuches ofiolitan kokatu dute (Bard, 1969; Castro et al., 1987, 1999; Crespo-Blanc,

1989; Crespo-Blanc eta Orozko, 1991; Ábalos et al., 1991). Arroka horiek ezker-higidurako

zeharkako subdukzio-prozesu konplexua adierazten dute, Devoniarretik Goi Karboniferora arte

(Fonseca eta Ribeiro, 1990). 

Iparraldeko mugak, aldiz, eztabaida handia eragin du, eta oraindik geologoen artean ados-

teko dagoen arazoa da. Ossa-Morena Eremuaren iparraldeko mugak izan dituen kokapen ezber-

dinen artean Pedroches batolitoa (Lotze, 1945; Julivert et al., 1974), Azuaga faila, (Chacón et al.,

1974; Garrote, 1976; Robardet, 1976), Serena-Peraleda faila (Castro, 1987; Ábalos, 1990),

Hornachos faila (Apalategui eta Pérez Lorente, 1983; Liñán, 1984a; Herranz, 1984; Azor, 1994)

eta Badajoz-Córdoba zizaila-eremua, Malcocinado failatik Serena-Peraleda failarainoko eremu
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osoa kontuan hartuta, (Chacón eta Pascual, 1977; Julivert et al., 1980; Burg et al., 1981; Matte,

1986a eta b) aipatu behar dira. Azken ikerketen arabera, aldiz, eremu bi horien arteko muga,

Kadomiarrerako Serena-Peraleda failan kokatuko litzateke (Ábalos et al., 2002), eta

Hertziniarrerako Ossa-Morena Eremuaren Eremu Zentro-Iberiarrarekiko muga San Pedro de

Mérida-Montoro zamalkaduran (Bandrés, 2001; Bandrés et al., 2002) edo Badajoz-Córdoba

Zizaila-Eremuan (Ábalos et al., 2002) kokatu beharko litzateke.

Ossa-Morena Eremuko egituraketa eta ezaugarri geologiko guztiak bi orogeniaren ondo-

rio dira. Alde batetik, Goi Proterozoikoan eta Behe Kanbriarrean zehar (Orogenia Kadomiarra),

litosfera osoaren ezker-higidurako osagaidun subdukzio-prozesuarekin batera gertatutako

metamorfismo, deformazio eta jarduera bolkanikoaren aztarna ugari daude. Beste aldetik,

Devoniarretik Behe Permiarrera luzatzen den Orogenia Hertziniarrak Ossa-Morena Eremuaren

ezaugarri nagusiak diren ezker-higidurako failak, eskualde metamorfismoa eta hegoaldeko ertze-

ko subdukzio-prozesua eragiten ditu. Orogenien gainezartzeak sortutako konplexutasunen adie-

razle Badajoz-Córdoba zizaila-eremu problematikoa izan daiteke. Zizaila-eremu honetako defor-

mazio transkurrentea (N130°-160°E norabideko luzamendu-lineazio eta mineral-lineazio subho-

rizontala barneratzen duen foliazio bertikal bortitza eragiten duena) eta anfibolita eta eskisto-ber-

deen fazieko metamorfismoa, orogenia hertziniarrean jarduera izan duen kontinente barneko

ezker-zizaila moldakorrarekin lotuta daude (Burg et al., 1981), baina badaude bertan joskura

zaharrago bat birraktibatu zela baieztatzen duten datuak (Quesada, 1990, 1997; Ábalos, 1992). 

Ossa-Morena Eremuaren ezaugarri diren norabide-failak erabiliz, bost domeinu bereizi izan

dira (Quesada, 1983; Apalategui et al., 1990): Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina Domeinua,

Badajoz-Cordoba Xingola Blastomilonitikoa, Sierra Albarrana Domeinua, Olivenza-Monesterio

Domeinua eta Barrancos Hinojales Domeinua (I.8. ird.).

Ondoren, Ossa-Morena Eremuak jasandako bi ziklo orogenikoen ezaugarriak aipatzen dira

eta, azkenik, biak barneratzen dituen eboluzio geodinamiko orokorra deskribatuko da. 

I.4.2.5a. Ezaugarri geologiko aurre-hertziniarrak

Goi Proterozoikoko arrokak Ossa-Morena Eremuan hiru xingola nagusitan ageri dira.

Iparraldetik hegoaldera ondokoak dira hiru antiforma horiek (Eguiluz et al., 2000): Obejo-

Valsequillo-Puebla de la Reina eremua, Monesterio Antiforma eta Aracena-Almadén de la Plata

Mazizoa (I.9. ird.). Orogenia Hertziniarrak eskualde bakoitzean eragin ezberdina izan zuen eta
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orogenia kadomiarraren preserbazio-maila ez da berdina antiforma guztietan. Monesterioko

Antiforma da Orogenia Kadomiarraren ezaugarriak ondoen mantendu dituen lurraldea, hori dela-

eta, ondoren aurkezten diren daturik gehienak bertakoak dira. 

Segida Aurrekanbriarra bi talde nagusitan bana daiteke: azpiko Serie Negra (Carvalhosa,

1965) izeneko taldea eta gaineko Malcocinado Formazioa. Serie Negrak nagusiki arroka sedi-

mentariozko segida lodia osatzen du eta 565 Mu-tik gorako adina kalkulatu zaio (Schäfer et al.,

1993). Orohar, Serie Negra bi unitatetan banatzen da, beheko aldean Montemolín unitatea eta

gaineko aldean Tentudía unitatea (Eguíluz, 1988). Unitate bien arteko ukipena pixkanakakoa dela

dirudi. Montemolín unitatea grafitoan aberatsak diren pelitaz eta kuartzowackaz osatuta dago,

goiko aldean anfibolitak ugari direlarik. Hauez gain, noizean behin, lente itxurako sukarri beltzez

osatutako mailak eta, lokalki, marmolezko geruzak ageri dira. Tentudía unitatea, aldiz, arbelez

osatutako segida batez eta noiz-behinkako jatorri bolkanosedimentarioko grauwackaz osatuta

dago nagusiki, anfibolitak oso urriak direlarik. Beronen gainean, diskordanteki Proterozoikoaren

bukaeraren eta Behe Kanbriarraren artean (Ordoñez et al., 1998) kokatuta dagoen izaera kalkoal-

kalinoko elkarte bolkanosedimentarioa ageri da, Malcocinado Formazioa.

Monesterioko Antiforman Serie Negrako arrokek Kadomiarrak diren bi deformazio-fase

(D1 eta D2) eta adin bereko metamorfismoa aurkezten dituzte. D1 faseko egitura mesoskopiko-

I.8. irudia. Ossa-Morenaren banaketa erakusten duen eskema geologikoa. Bandrés (2001)-etik aldatua. 
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ak ez dira oso arruntak, baina agertzen direnean, hegoalderanzko bergentziadun E-W norabideko

toles gisa definitu dira. Deformazio-fase honetako eskistositatea (S1) D2 foliazioaren mikroli-

toietan baino ez da identifikatu. D2 deformazio-faseak E-ESE norabideko eta hegoalderanzko

bergentzia duten toles etzanak eta N120°E orientazioko mineral- eta luzatze-lineaziodun gaina-

zal-axialeko cleavage subhorizontala eratzen ditu. D1 eta D2 deformazio-faseen interferentziaz

sortutako eskala kartografikoko egiturak ere deskribatu dira (Eguíluz eta Ramón Lluch, 1983).

D2-rekin lotutako eskualde metamorfismoa presio-baxukoa da eta P-T baldintzak murriztu

egiten dira goiko egitura-mailarantz. Metamorfismo Kadomiarraren ezaugarri esanguratsuena

Monesterioko Antiformaren beheko maila estrukturaletan definitutako gune metamorfikoen gara-

pena da: Monesterioko granodiorita (Eguíluz eta Ábalos, 1992), Pintadoko granodiorita (Eguíluz,

1988), Garrotal granodiorita (Apraiz, 1998; Apraiz et al., 1999). Metamorfismo Kadomiarraren

adina erlatiboki ondo finkatuta dago, eskualde maila 550 Mu inguruko adina egokitu zaio lehe-

nengo gertaera metamorfikoari eta 530 Mu ingurukoa domo antektikoen eraketari (I.9. ird.).

Arroka plutoniko Kadomiarrak ezberdinak dira Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina

domeinuan eta Monesterioko Antiforman. Aracena-Almaden de la Plata Mazizoan, aldiz, ez da

adin horretako arroka plutonikorik deskribatu. Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domeinuko

intrusioak diorita-tonalitak , batez ere, gabroak eta arroka ultramafikoak urriagoak izanik. Arroka

I.9. irudia. Orogenia Kadomiarrarekin zerikusia izan zuten unitateak (arroka fini-proterozoikoak eta

behe paleozoikoak) ageri dituen Ossa-Morena Eremuaren mapa geologikoa eta adin Kadomiarren

adierazle diren datazio erradiometrikoen aukeraketa bat. Eguíluz et al. (2000)-tik aldatua. 
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plutoniko horiek Serie Negra zein gainetik diskordanteki kokatuta dagoen Malcocinado

Formazioa intruitzen dituzte (Schäfer, 1990; Dallmeyer eta Quesada, 1992; Ochsner, 1993;

Ordoñez, 1998; Bandrés, 2001) eta 545 Mu (U-Pb zirkoietan; Ochsner, 1993) eta 585 Mu bitar-

tean (U-Pb zirkoietan; Schäfer, 1990) eratu zirela neurtu da (I.9. ird.). Kanbriarreko edo

Ordoviziarreko sedimentuek diskordanteki estaltzen dituzte arroka plutoniko hauek. Granitoide

horiek izaera kalkoalkalinoa dute eta mantuko zein lurrazaleko osagaiak aurkezten dituzte.

Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina Domeinuko intrusio azido horiek arku magmatiko kado-

miar batean sortu zirela onartzen da (Eguíluz et al., 1997, 2000; Bandrés et al., 2000b; 2002).

Monesterioko Antiforman arroka plutoniko Kadomiarrak 200 km-ko xingola zuzen batean zehar

luzatzen dira, eta, oro har, gradu metamorfiko altuko zein ertaineko lurraldean kokatutako grani-

to eta granodiorita anatektikoak dira (Sánchez Carretero et al., 1990). Normalean peraluminiko-

ak dira eta izaera kalkoalkalinoa dute. Hauen gainean burututako adin erradiometrikoen neurke-

tek granitoen sorrera 525-530 Mu inguruan gertatu zela adierazten dute (U-Pb zirkoietan;

Ochsner, 1993; Ordoñez et al., 1997). 

Monesterioko antiforman Behe Paleozoikoa lodia da, batez ere, Kanbriarra. Kanbriarreko

materialak diskordanteki kokatuta daude, bai Malcocinado Formazioaren eta bai Serie Negrako

materialen gainean eta hiru segida nagusitan daude banatuta: Behe Segida detritikoa, Tarteko

Karbonatozko segida, Goi Segida detritikoa (rift-jatorriko elkarte bolkanosedimentarioa barne)

(Liñán, 1978; Gil Cid, 1991; Giese eta Bühn, 1993; Eguíluz et al., 1997; Liñán et al., 1997). 

– Behe Segida detritikoa diskordanteki kokatuta dago basamentu aurrekanbriarraren gai-

nean. Berau hareharriz, arkosaz eta konglomeratuz eta bioturbatutako arbel gorriz osatuta

dago eta marea-azpiko eta marea-arteko (subtidal eta intertidal) baldintzetan metatu zen

(Brasier, 1980; Fendokin et al., 1983; Liñán eta Fernández Carrasco, 1984). Formazio

honen lodiera aldakorra da, jatorrizko topografiaren menpekoa. Formazioaren metaketa

Kanbriarreko transgresioaren hasierarekin bat dator. 

– Tarteko karbonatozko Segida orokorrean konkordanteki kokatuta dago Behe Segida

Detritikoaren gainean, baina lokalki, jatorrizko topografia dela eta, Malcocinado

Formazioaren gainean diskordanteki kokatzen da. Unitate honen barruan sedimentu sili-

ziklastiko, karbonatotsu mixtoak, fosildun kareharriak, dolomiak eta elkargeruzatutako

lutitak eta hareharri finak ageri dira. Maila bolkanikoak eta slumpak ere lokalki arruntak

dira. Segida honen lodiera ere aldakorra da eta metaketa-ingurunea ere bai. 
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– Goi Segida Detritikoaren barruan arbelak, hareharriak eta arroka bolkanikoak ageri dira.

Gainean rift-jatorriko elkarte bolkanosedimentarioa bereizten da. Arroka bolkaniko horien

artean kuartzo-keratofiroak, espilitak, toba azidoak, arroka bolkanoklastikoak, laba-kola-

dak eta porfiroak ageri dira. Formazio honen lodiera ere oso aldakorra da, jasandako higa-

dura gogorraren eraginez. Segida honen barruan Behe Kanbriarreko pultsu erregresibo-

aren maximoa adierazten duten hareharriak eta konglomeratuak ageri dira (Liñán, 1984b)

eta Erdi Kanbriarreko transgresioaren hasierarekin metaketa ur-ertzeko (foreshore) ingu-

runera bueltatu zen. 

Arroka plutoniko Kanbriarrak ere deskribatu dira. Berauek izaera alkalinokoak dira eta

osaeraz feldespato alkalinoko granitoak (Tablada, Virgen de los Remedios, eta abar) eta sienitak

dira nagusiki. 

Ossa-Morena Eremuan Ordoviziarra sarritan ez da Siluriarretik bereizten. Orohar, esan

daiteke hegomendebaldean pelitikoa dela eta hareatsua iparrekialdean. Iparraldeko sektorean

segida Ordoviziarra Eremu Zentro-Iberiarrekoarenaren oso antzekoa da. Bertan Ordoviziarra

transgresiboki kokatuta dago Kanbriarraren edo Goi Aurrekanbriarraren gainean. Segida

Ordoviziar horren barruan Hareharri Armorikar Formazioa eta fosildun gaineko Formazio detri-

tikoa, arbel ilunez, limolitaz eta hareharriz osatua, bereizten dira. Hegoaldeko eskualdeek, aldiz,

afinitate paleontologiko oso ezberdina dute iparraldekoekiko, kasu honetan Mazizo

Armorikarreko arroken antzeko afinitatea aurkeztuz. Behe eta Erdi Ordoviziarrean ere granito

alkalino ugari lekutu zen (adib. Castillo, Barcarrota), batez ere, Ossa-Morena eremuaren iparral-

dean. 

Siluriarra, aldiz, ampelitikoa da, eta Erdi/Goi Devoniarrean haustura sedimentario bat ageri

da, iparralderantz txikituz doana.

Ossa-Morena Eremuaren historia geologikoan zehar antzeman daitezkeen prozesu

magmatikoak hiru talde nagusitan bana daitezke:

– Aurrekanbriarrean Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina domeinuan arku bolkaniko

batekin lotutako bolkanismoa identifikatu da (Bandrés eta Eguíluz, 1999; Bandrés et al.,

1999, 2000a, 2000b; 2002). 

– Proterozoikoaren bukaeraren eta Behe Kanbriarraren artean Andear-motako arku bolka-

niko batekin lotutako bolkanismo kalkoalkalinoa nagusitu zen (Sánchez-Carretero et al.,

1989a, 1990; Pin et al., 1999). 

33
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– Kanbriar-Ordoviziarrean zehar sortutako arrokek rift batekin elkartutako bolkanismo

bimodal alkalinoa erakusten dute (Galindo et al., 1990, 1991; Giese eta Bühn, 1993;

Sánchez-Carretero et al., 1999; Etxebarria eta Apraiz, 2001).

I.4.2.5b. Ezaugarri geologiko Hertziniarrak 

Orogenia Hertziniarraren eragina heterogeneoa da Ossa-Morena Eremuan zehar. Batez

ere, orogenia honekin lotutako prozesuak NW-SE orientazioa duten hiru xingolatan dira oso

nabarmenak, xingola hauen arteko lurraldeetan orogeniaren eragina eskasa izanik. Hiru xingola

hauek Badajoz-Córdoba zizaila-eremua, Monesterioko zamalkadura eta Ossa-Morena eta Hego-

Portugaleko eremuen arteko muga dira (I.10. ird.).

Ossa-Morena Eremuko deformazio hertziniarra basamentu Kadomiar eta Behe

Paleozoikoko estalki sedimentarioaren arteko erreologia-ezberdintasunak gobernatzen du zeharo.

Lehenengo deformazio-fase hertziniarrak (370-380 Mu; Dallmeyer eta Quesada, 1992) basamen-

tuan eragina duten zizaila-eremu moldakor edo hauskor-moldakor handien sorrera eragiten du.

Hauen artean garrantzitsuena, agian, Monesterioko zamalkadura izan daiteke, zeinetarako 20 km-

tik gorako hegoalderanzko desplazamendua neurtu baita (Eguíluz, 1988). Estalki sedimentarioan,

aldiz, deformazio-fase berberak basamentuko zizaila-eremuetan sustraitutako hegoalderanzko

bergentziadun eskala handiko narrasdura-tolesak eta angelu txikiko zamalkadura hauskor-molda-

korren eraketa eragiten du (Vauchez, 1975). Hauekin batera gainazal-axialeko eskistositatea

garatzen da.

Hertziniarreko bigarren deformazio-faseak (340 Mu; Ordóñez, 1998) N130°-150°E nora-

bideko eta uhin-luzera handiko toles bertikalen sorrera eragiten du, bai basamentu zein estalki

sedimentarioan. Hauekin batera, Ossa-Morena Eremu osoa zatitzen duten ezker-higidurako zizai-

la-eremu sub-bertikal hauskorrak eratzen dira.

Ossa-Morena Eremuko hegoaldeko aldean salbu, Orogenia Hertziniarrak ekarritako lurra-

zalaren loditzeak eragindako eskualde-metamorfismoa, oro har, oso motela da, gehien jota eskis-

to berdeen edo gradu baxuko anfiboliten fazieetako baldintzak lortuz. Ossa-Morena Eremuko

hegoaldeko mugan zehar, aldiz, (Aracena mazizoan, Almaden de la Platan eta Beja lurraldeetan)

lurrazalaren anatexia eragiten duten tenperaturak lortzen dira presio-baxuko baldintzapean (Bard,

1969; Ábalos et al., 1991; Castro et al., 1999). Ossa-Morena Eremuko egitura zamalkatzaile

nagusien gunean, aldiz, metamorfismo hertziniarrak gradu altua lortzen du. Zamalkadura hauek,
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I.10. irudia. Ossa-Morena Eremuaren egitura-eskema. Bertan egitura-akzidente nagusiak ageri dira,

egitura horiekiko egituraren zehar-ebaki batekin batera. Ábalos et al. (2002)-etik aldatua. 
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lurrazalaren loditzearen ondoren, core-complex motako estentsio-egitura gisa birraktiba daitezke

(I.10. ird). Ossa-Morena Eremuan definitutako gradu altuko gune metamorfiko hertziniarrak

Sierra Albarranakoa (González del Tánago eta Peinado, 1990), Lora del Río (Apraiz, 1998;

Apraiz eta Eguíluz, 2002) eta Valuengokoa (Apraiz eta Eguíluz, 1996) dira.

Orogenia Hertziniarrarekin lotutako jarduera magmatikoa bi taldetan bereiz daiteke,

Hertziniar aurreko prozesu magmatikoen artean bereizitako hiru taldeetara gehi daitezkeenak:

– Goi Devoniar-Behe Karbonifero garaietan berriro ere magmatismo kalkoalkalinoko

arroka plutonikoak ageri dira (Bard, 1969, 1970; Santos et al., 1985, 1987; Santos, 1990;

Fonseca eta Ribeiro, 1993; Dallmeyer et al., 1993). Arroka plutoniko horiek sarritan kon-

plexuak diren egitura zonatu inbertsoak aurkezten dituzte, hau da, arroka mafikoak erdian

eta arroka granitikoak kanpoko aldean izaten dituzte. Batez ere, gabro, diorita eta monzo-

granitoen osaera izaten dute eta arruntak dira cumulate-egiturak eta foliazio magmatiko-

ak. Datu petrologikoek arroka hauek sortzen dituzten magmetan mantuko osagaiak uga-

riak direla adierazten dute (Sánchez-Carretero et al., 1990).

– Bigarren taldea, Arro Karboniferoekin elkartuta sortzen den magmatismo bimodal kon-

plexuak osatzen du, azken urratsetan izaera alkalinoa lortzen duelarik (Sánchez-Carretero

et al., 1989b). 

I.4.2.5c. Ossa-Morena Eremuak orogenia Kadomiar eta Hertziniarrean zehar jasandako ebolu-

zio geodinamikoa

Goi Proterozoiko-Behe Paleozoikorako Ossa-Morena Eremuan bi domeinu nagusi edo

kokapen geodinamiko ezberdin bereiz daitezke: lehenengoa, iparraldeko domeinu orogenikoa eta

bigarrena plaka barneko domeinua (Eguíluz et al., 2000) (I.11. ird.). Eremu orogenikoaren ipa-

rraldeko domeinuaren barruan arku bolkaniko bat (Obejo-Valsequillo-Puebla de la Reina lurral-

dea) eta honen hegoaldean arkuatze arro bat (Badajoz-Córdoba gerrikoa) bereiziko ziren. Eremu

kontinentalean, hots, Badajoz-Cordoba gerrikoaren hegoaldean, iparraldeko arku bolkanikoan

jatorria duten izaera terrigeno eta kontinentaleko materialak metatuko ziren. 

Eremu hauek Goi Proterozoikoan eta Behe Paleozoikoan zehar izandako garapen geodina-

mikoa ondoko urratsetan laburbil daiteke (Eguíluz et al., 1995, 2000; Bandrés et al., 2002) (I.12.

ird.). 
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1. Duela 600 Mu inguru arku bolkaniko baten sorrera gertatuko zen, ozeano batek

Gondwanaren azpitik hegoalderanzko subdukzioa jasan ondoren. Urrats honetan arroka

plutonikoak eta bolkanikoak eratuko ziren sedimentu klastikoekin eta, noizean behin,

grafitoan aberatsak diren sukarriekin tartekatuta. 

2. 600 eta 550 Mu artean, estentsioaren eraginez, arkuatze-arro bat eratuko zen (Badajoz-

Córdoba domeinua). Bertan, magmatismo bimodala agertuko zen eta metakin bolkano-

klastikoak, grauwackak eta pelitak metatuko ziren. 

3. Alderanzketa tektonikoa eta arkuatze-arroaren itxierak Badajoz-Córdoba domeinuko

zenbait unitate metamorfikoren hegoalderanzko pilaketa eta gainezartzea eragingo zuen

(Ábalos, 1992). Zamalkadurekin batera 510-530 Mu-tan datatu den gradu altuko

metamorfismo sintektonikoa gertatuko zen (Ochsner, 1993; Ordoñez, 1998). Badajoz-

Córdoba domeinutik iparraldera sedimentu sinorogenikoak pilatuko ziren. 

4. 560 eta 520 Mu artean lurrazalaren loditzea gertatu bide zen. Ordurako hegoaldeko

eremu kontinentaleko lurrazala ere tektonikoki lodituta egongo zen eta presio baxuko

eskualde metamorfismoa nagusituko zen, gaur egun Kadomiarreko granitoide anatekti-

ko gisa islatuz. 

5. 510 eta 480 Mu artean kratoiaren eraketa, erlaxazioa, higadura eta aurretik loditutako

lurrazalaren argaltzea gertatuko ziren. Orogeniaren osteko lurrazalaren erlaxazioak eta

argaltzeak Behe Paleozoikoko arro sedimentarioen eraketa eragingo zuen rift-prozesua

ekarri zuten.

I.11. irudia. Ossa-Morena

Eremurako 600-480 Mu

inguruko Orogenia

Kadomiarrerako eredu

geodinamikoa. Eguíluz et

al. (2000)-tik aldatua. 
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Orogeno Kadomiarraren zatiketaren eraginez hegoaldeko domeinuan Kanbriarreko plata-

forma kontinentala eta arro ozeanikoa eratzen ziren bitartean, iparraldeko domeinuak, trantsi-

ziozko ingurune sedimentarioa edota urgaineratutako lurralde kontinentala adieraziko luke.

Ondorioz, iparraldeko lurraldeetan ingurune sedimentario terrigenoa eratuko zen, hegoalderantz

argaldu eta lateralki plataforma misto eta azkenik karbonatozko plataformara igarotzen dena.

Karbonatoen gainean metatutako sedimentu terrigenoek erregresio-ziklo nagusi bat adierazten

dute (Hacke Bay erregresioa), kuartzitazko geruzen metaketarekin bukatuko zena. Metaketa-segi-

da hau aldaketa lateral gutxi duen arro jarraitu bakarrean gertatu zela dirudi (Eguíluz et al., 1995)

eta ez zenbait unitate paleogeografiko Kanbriar ezberdinetan (Liñán eta Perejón, 1981; Liñán eta

Quesada, 1990).

Arro Kanbriarraren alderik sakonena Ossa-Morena Eremuko hegoaldean kokatuta dago,

bertan ozeano-gandorretako basaltoen ezaugarriak dituzten gabroak agertzen baitira (Jerez de los

Caballeros-Puebla de Los Infantes xingola). Arro sakon hauetan Erdi eta Goi Kanbriarreko arro-

ka pelitikoak metatu ziren, baina iparraldeko urgaineko lurraldeetan metakin horiek faltan edo

oso murriztuta daude. Arro honen hegoaldean gabro eta albitita gorputz txikiak ageri dira. Azken

hauek 510 Mu-tan datatu izan dira eta Bodonal Cala konplexuko arroken antza dute (514 Mu;

Ordoñez et al., 1998). Intrusio azpibolkaniko horiek konbergentziaren eta riftingaren tarteko

trantsizio-urrats bat adieraz dezakete.

I.12. irudia. Orogenia

Kadomiarraren eboluzioa Ossa-

Morenan adierazten duen eskema

sintetiko eta interpretatiboa.

Eguíluz et al. (1995)-etik aldatua. 
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Goi Kanbriar eta Ordoviziarreko rifting-prozesuaren jarraipenak ildo luzatuen eraketa era-

gin zuen (adibidez. Zafra-Córdoba, Barrancos, Aracenaren hegoaldea) eta, aldi berean, platafor-

ma kontinentalaren eta ziri itxurako arro ozeanikoaren eraketa. Urrats honen hasieran izaera alka-

linoko bolkanismoa gertatuko zen. Intrusio garaikide bimodalek 480 Mu inguruko adinak aur-

kezten dituzte (Priem et al., 1970; Lancelot eta Alegret, 1982; García Casquero et al., 1985), gra-

nitoide alkalinoentzat adin zaharragoak ere lortu diren arren (Barcarrota eta Castilloko granitoi-

deentzat 500 Mu, Ochsner, 1993). Estentsio-prozesua jarraitua izango ez zen arren, badirudi arro-

en eraketa eta garapena jarraitua izan zela Goi Kanbriarraren eta Siluriarraren artean. 

Paleozoikoaren erdira arte luzatzen den estentsio-garaiaren ondoren, lurraldeak konber-

gentzia litosferikoa jasan zuen. Konbergentzia honen lehenengo urratsa Ossa-Morena Eremuaren

iparmendebaldean eratutako ozeanoaren subdukzioa plaka Avaloniarraren azpira izango litzateke

(Eguíluz et al., 2000). Horrela hasiko zen Orogenia Hertziniarra. Orogenia honen eboluzio geo-

dinamikoa ere beste zenbait urratsetan laburbil daiteke: 

1. Lehenengo urratsa goian aipatutako subdukzioa litzateke, hots, Ossa-Morena

Eremuaren iparmendebaldean eratutako ozeanoaren subdukzioa Avaloniaren azpira.

Beronen aztarnak Iberiaren iparmendebaldeko arroka eklogitikoetan eta Ossa-

Morenaren hegoaldeko balizko baliokideetan (Fonseca eta Ribeiro, 1993; Araujo et al.,

1994) ageri dira. Gertaera hau 400-390 Mu-tan datatu da (Santos Zalduegui et al., 1996)

eta bi mikrokontinenteen talkarekin bukatuko zen. Sarritan aipatu da mikrokontinente-

en arteko talka hori ortogonala izan zitekeela (Peréz Estaun et al., 1991), baina azken

urteotan zeharkako talka baten aldeko frogak pilatuz joan dira (Ábalos, 1997; Eguíluz

et al., 2000; Shelley eta Bossière, 2000).

2. Behe Devoniarrean bizi laburreko arro ozeaniko bat sortuko zen eraikitzen ari zen gerri-

ko tolestuaren mendebaldean. Ozeano horrek 10-20 Mu-ko bizia baino ez zuen izango,

eta Ossa-Morena eta Eremu Hego-Portugaldarraren arteko mugan kokatuko litzateke

(Noblet eta Lefort, 1990; Franke et al., 1995). 

3. Erdi Devoniarretik aurrera konbergentzia orokorra izan zen lurralde guztian zehar.

Ossa-Morena Eremuaren eta Eremu Hego-Portugaldarraren arteko ozeanoak iparrekial-

derantz subdukzituko zuen, beronen frogak edo aztarnak Beja-Acebuches ofiolitan eta

Ossa-Morenaren hegoaldean lekututako arku bolkanikoan aurki daitezkeelarik. Ossa-
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Morena Eremuko iparraldeko arkuatze-arro Kadomiarra birraktibatu egingo zen, konti-

nente barneko ezker-higidurako zizaila-eremu baten gisa jokatuz. Ondorioz, Ossa-

Morena Eremua Iberiarekiko gaur egun duen kokapenera etorriko zen (I.13. ird.).

4. Konbergentziak eragindako lurrazalaren loditzearen ondoriozko desoreka isostatikoa-

ren eraginez, sortutako mendikate berria desegiten hasi zen, estentsiozko zenbait pro-

zesuren eraginez. Hasiera batean, agian kanpo eremuetan konpresioa oraindik aktiboa

zen bitartean, kolapso grabitazionalak barneko eremuetan core complex metamorfiko-

en sorrera eta granitoide kalkoalkalinoen lekutzea areagotuko zuen. Ondoren, altxatuta-

ko gerriko tolestuaren inguruan sedimentu karboniferoez bete ziren arro sedimentario

sinorogenikoak eratu ziren, bata mendikatearen iparraldean (Los Pedroches arroa) eta

bestea, handiagoa, subdukzio-eremuaren hegoaldean (Eremu Hego-Portugaldarreko

sedimentuak). Azkenik, metakin kontinentalekiko diskordantzian, mendi barneko arro-

ak eratuko ziren Goi Karboniferoan, orogeniaren bukaera adieraziz.

I.4.3. Iberiar Penintsulako eremu tektonoestratigrafikoen luzapena Europan zehar

Europako Mazizo Hertziniarretako eremu tektonoestratigrafikoak definitu zirenetik, uni-

tate ezberdinen arteko koerlazioak egiteko saiakera ugari egin da (Kossmat, 1927; Lotze, 1945;

I.13. irudia. Ossa-Morena plakaren Iberia kontinentearekiko translazio paleogeografikoko eredua

520 eta 330 Mu artean. Ossa-Morena Eremua osatzen duten domeinuen arteko higidura erlatiboak ez

daude adierazita. Eguíluz et al. (2000)-tik aldatua. 
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Julivert  et  al.,  1972).  Gaur  egun,  zalantza  guztiak  oraindik  konpondu gabe  daudela  onartuta, 

Iberiar  penintsulako  eremu  tektonoestratigrafikoek  Europan  zehar  izan  ditzaketen  baliokideak 

ondorengoak dira (I.14. ird.). Eremu Hego-Portugaldarra hegomendebaldeko Ingalaterrako zenbait 

lurralderekin (Lizard)  eta  Europa erdiko Rhenohertziniar  eremuarekin  lot  daiteke.  Bertan,  ertz 

kontinental pasiboa adierazten duten segida Devoniar eta Karbonifero autoktonoak eta lurrazal 

ozeanikoaren eta ertz aktiboaren aztarnak gordetzen dituzten material aloktonoak ageri dira. Ossa-

Morena Eremua aldiz, Frantziako Ipar-Armorikako domeinuaren zati batekin eta Europa  erdiko 

Eremu  Saxothuringiarrarekin  lotu  daiteke.  Hiru  lurralde  horiek  Kanbriar-Ordoviziarreko
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I.14. irudia. Europako Kate Hertziniarreko arroka Aurre-Mesozoikoen azaleramendu nagusiak. BandrØs
(2001)-etik aldatua.
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rift-arro baten aztarnak dituzte (Eguíluz et al., 1995; Franke et al., 1995; Murphy et al., 2002).

Azkenik, Eremu Zentro-Iberiarra Britainia erdiko domeinuarekin, Frantziako Mazizo

Zentralarekin eta Europa erdiko Eremu Moldanubiar eta Tepla Barrandiarrarekin lotzen da (Edel

eta Weber, 1995; Eguíluz et al., 1995; Murphy et al., 2002). Lurralde hauek guztiak, gradu baxu-

ko edo altuko basamentu Kadomiarra diskordanteki estaltzen duten Kanbriar eta Devoniar bitar-

teko segidez (Tepla-Barrandian) eta granito hertziniarrak lekutzen direneko gradu altuko unitate

metamorfikoez (granulita, eklogita eta metaperidotitez) eratuta daude.

I.5. Europako Mazizo hertziniarrak

I.5.1. Mazizo Armorikarra

Paleozoikoko Orogenia Hertziniarraren ondorioz, Mazizo Armorikarra eremu ezberdine-

tan banatuta dago zizaila-eremu transkurrente nagusien bitartez. Hiru dira bereizten diren domei-

nu nagusiak: Armorikaren Hegoaldeko domeinua, Armorikaren Erdiko domeinua eta Ipar

Armorikako domeinua edo lurralde konposatua (Cogné, 1972; Strachan et al., 1989) (I.15. ird.).

Eremu hauen arteko mugak, eskuin-higidurako zizaila-eremu garrantzitsuak dira: Hego-

Armorikako zizaila-eremua eta Ipar-Armorikako zizaila-eremua hurrenez-hurren.

Hego-Armorikako zizaila-eremuaren hegoaldea, hots, Armorikaren Hegoaldeko domei-

nua zenbait unitate aloktonoz osatuta dago. Beraz, unitate horietako arrokek fauna eta metakin

I.15. irudia. Mazizo

Armorikarreko Orogeno

Kadomiarraren eskema geolo-

gikoa. IAZE: Ipar-Armorikako

zizaila-eremua; HAZE: Hego-

Armorikako zizaila-eremua

Ballèvre et al. (2001)-etik alda-

tua. 
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bereziak dituzte. Bertako arroka gehienek ez dute deformazio Kadomiarrik aurkezten, eta defor-

mazio Hertziniarra, aldiz, nabarmena da. 

Ipar-Armorikako zizaila-eremutik hegoaldera ez da plutonismo Kadomiarraren aztarnarik

aurkitu eta Proterozoikoarekin erlazionatutako segida sedimentarioak Armorikaren Erdiko

Domeinuan ageri dira bereziki. Eremu honetan Neoproterozoikotik eta Behe Paleozoikora bitar-

tean izaera turbiditikoko segida sedimentario jarraitu eta lodia definitu da (Guerrot et al., 1992),

baina ez da inon material horien basamenturik aurkitu. Arroka horiek, gainean diskordanteki

kokatutako arroka paleozoikoek aurkezten dituzten deformazio hertziniarraren ezaugarri berdinak

erakusten dituzte (Hanmer, 1977; Le Corre, 1977; Gapais eta Le Corre, 1980; Rolet et al., 1986). 

Ipar-Armorikako zizaila-eremuaren iparraldean, aldiz, Ossa-Morena Eremuan bezala,

Orogenia Kadomiarraren aztarna ugari ageri dira deformazio hertziniarraren eragina oso motela

izan baita (Cogné, 1962; Cogné eta Wright, 1980; Strachan et al., 1989; Ballèvre et al., 2001).

Gainera, mendikate Hertziniarreko korrelazio-lan gehienek bi eremu horiek zuzenki lotzen dituz-

tenez (Matte, 1986, 1991; Eguíluz et al., 1995, 2000; Franke et al., 1995; Ábalos et al., 2002),

lurralde horren deskribapena izango da ondoren nagusituko dena. 

I.5.1.1. Ezaugarri Kadomiarrak Ipar Armorikako domeinuan edo lurralde konposatuan

Orogenia Kadomiarrarekin erlazionatutako ezaugarriak kontuan hartuz, bi eremu nagusi

bereizten dira Ipar Armorikako domeinuaren barnean. Iparmendebaldean kokatutako Domnonear

Eremua, edo domeinu orogenikoa, lurrazal argaleko ertz kontinental aktibo gisa intrepretatzen da.

Hegoekialdean kokatutako Mancelliar Eremua, edo domeinu kontinentala, lurraldeaurre-arro

batean metatutako turbidita motako fazieez osatuta dagoela onartzen da (Cogné, 1972; Chantraine

et al., 1988, 2001; Graviou et al., 1988). Era berean, eremu horiek unitate txikiagotan banatuta

daude, batetik Trégor, Saint Brieuc eta Guingamp unitateek Domnonear Eremua osatzen dute, eta

bestetik, Saint-Malo eta Fougères unitateek Mancelliar Eremua (Brown, 1995; Egal et al., 1996a,

b; Strachan et al., 1996; Chantraine et al., 2001) (I.16. ird.). Unitate horien arteko mugak

Orogenia Kadomiarrean zehar eratutako faila nagusiak dira, nahiz eta Orogenia Hertziniarrean

maila ezberdinetan birraktibatuak izan. Unitate horiek metamorfismo- eta deformazio-ezaugarri

propioak garatu zituzten Orogenia Kadomiarrean zehar (Ballèvre et al., 2001).

Trégor-eko unitatearen barnean 2000 Mu-ko basamentu Icartiarraren aztarnak daude

(Cogné, 1959; Roach, 1977; Vidal et al., 1981; Strachan et al., 1989). Berau gneis granitikoen
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erreliktuez osatuta dago. Unitate honek Orogenia Kadomiarrean zehar jasandako deformazioa oso

motela izan zen, eta ondorioz, bertan azaleratzen den konplexu bolkano-plutonikoa aldaketa

nabarmenik gabe mantendu da. Konplexu honek lurrazal-izaera du eta lurrazal kontinental

Icartiarrean lekutu zen orain dela 615 Mu (Chantraine et al., 2001; Ballèvre et al., 2001).

Saint-Brieuc unitateak Kadomiarreko Eremu Orogenikoa ordezkatzen du. Unitate hau bi

eskualdez osatuta dago, batetik, 610 Mu-ko arku bolkanikoaren ondorio den segida bolkanosedi-

mentarioa iparmendebaldean eta, bestetik, 590 Mu-ko arku-atze arro baten isla den konplexu bol-

kaniko-plutonikoa hegoekialdean. Magmatismoaren ezaugarriak ertz aktibo batean sortzen dire-

nekin parekatu dira (Auvray eta Maillet, 1977). Unitate honetan ugariak dira prozesu konpresibo

nagusiarekiko goiztiarrak edo aldi berekoak diren 590-580 Mu-ko plutoiak. Gaur egun Trégor eta

Saint-Brieuc unitateak Mancelliar eremuaren gainean daude kokatuta, ezaugarri transpresiboak

dituen Belle-Isle–la Fresnaye (Kadomiarreko Zamalkadura Nagusia izenaz ere ezaguna) failaren

bitartez (Balé eta Brun, 1989).

Guingamp unitatea, batez ere, jatorri anatektikoko arrokez (migmatitak eta leukogranito-

ak) eratuta dago eta beronen protolitoa ez da ezagutzen. Badirudi arroka horien sorrera eta koka-

pena sakoneko ezkata tektoniko baten exhumazioarekin (Yffiniac - Belle-Isle konplexua) lotuta

egon daitekeela.

Hiru unitate horiek, Mancelliar Eremutik banatzen dituzten bi faila nagusiek (Plouagat -

Coëtmieux eta Belle-Isle–la Fresnaye failak) Mendikate Kadomiarraren zeiharkako joskura adie-

raziko lukete (Balé eta Brun, 1983; Graviou, 1992).

I.16. irudia. Domeinu Orogenikoa

eta Kontinentala osatzen duten

unitateen eskema geologikoa.

Chantraine et al. (2001)-etik alda-

tua. 
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Mancelliar eremuaren barnean kokatutako Saint-Malo unitatea sukarri beltzen mailak tar-

tekatzen dituzten arroka detritiko Brioveriarrez dago eratuta. Unitate hau partzialki anatektikoa

da eta deformazio gogorra aurkezten du Saint Malo-ko domo migmatikoaren inguruan. Unitate

horretako arroka Brioveriarren esanahia ez dago garbi, baina ertz kontinental pasibo batean

(Dabard, 1997) edo akrezio-prisma batean (Graviou, 1992) sor zitezkeela proposatu izan da. 

Fougères unitatea birlandutako sukarri beltz ugari dituen segida terrigeno lodiaz eratuta

dago eta luze hedatzen da Parisko arroaren estalki sedimentario Mesozoikoaren azpitik.

Deformazio Kadomiarrak eragin eskasa du bertan eta lurrazalean jatorria duten granitoide pera-

luminikoen intrusio berantiar ugari (540 Mu; Mancelliako Batolitoa) azaleratzen dira. Unitate hau

Ipar Armorikako Domeinuraren ekialdean eta, batez ere, sedimentu Kanbriarrez beteta dagoen

sinklinal nagusi bateraino (Zone Bocaine) azaleratzen da (I.16. ird.).

Kadomiarrean zeharreko Armorikarako proposatutako eboluzio geodinamikoa, aurretik

Ossa-Morena Eremurako definitutakoaren antzekoa da. Oro har, lau urratsetan bana daiteke

(Chantraine et al., 2001; Ballèvre et al., 2001) (I.17. ird.).

I.17. irudia. Ertz Kadomiar akti-

boaren eboluzio tektonikoa irudi-

katzen duen diagrama eskemati-

koa. 1. Trégor iparraldeko batoli-

toa. 2. Beste plutoi kadomiarrak.

3. Sedimentu Brioveriarrak. 4.

Paimpol-eko arroka bolkanikoak.

5. Lanvollon-eko arroka bolkani-

koak. 6. Guingamp-eko migmati-

tak. 7. Yffinac–Belle-Isle ezkata

tektonikoa. Lurrazal

Kontinentala: 8. Goi Lurrazal

Icartiarra. 9. Goi Lurrazal

Pentevriarra. 10. Ertz

Kontinentala edo akrezio-prisma.

11. Behe Lurrazala. Lurrazal oze-

anikoa: 12. Goi Mantua ez dago

adierazita. Faila nagusiak: (1)

Locquémeau-Lézardieux; (2)

Plouagat-Coëtmieux; (3) Belle-

Isle–La Fresnaye. Chantraine et

al. (2001)-etik aldatua.  
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1. 620-600 Mu. Lurrazal kontinental zaharrean (Icartiarrean) lekutzen den lurrazal-izaera-

ko Iparraldeko Trégor Batolitoak eta hegoalderago lekututako mantuko eragin handiago-

ko arroka igneoen arteko ezberdintasunak nabarmenak dira. Horrek garai honetan hegoal-

deko kontinente baten (Gondwana) eta iparraldean kokatutako beste kontinente-zati baten

artean ozeano bat zegoela iradokitzen du. Ondoren, Trégor arkua eratuko lukeen iparral-

deranzko subdukzioa gertatuko litzateke.

2. 600-580 Mu. Iparraldean prozesu tektonikoen eraginez Trégor blokeak Gondwanaren

ertz kontinentalarekin bat egingo luke, gorago aipatutako arku bolkanikoaren gainean

kokatuz. Hegoalderago estentsio baten eraginez, lurrazal kontinentala argaldu egingo zen,

Saint-Brieuc arroa eratuz, bertan, konplexu igneo oso lodia pilatuz. Sortutako erliebeeta-

tik higatutako sedimentu Brioveriarrak hegoalderago metatuko ziren plataforma edo akre-

zio-prisma batean.

3. 580-560 Mu. Ondorengo prozesu konpresiboek Saint-Brieuc arroaren alderanzketa tek-

tonikoa eta horren zamalkadura hegoaldeko eremuen gainetik eragingo zuten. Garai hone-

takoak dira Kadomiarreko deformazio- eta metamorfismo-urrats nagusiak.

4. 560-540 Mu. Prozesu tektonikoek hegoalderantz migratuko zuten eta domo estentsiona-

len eta sakoneko arroken exhumazioa gertatuko zen.

Orogenia Kadomiarraren eragina jasandako arrokak eta orduan sortutako egiturak Behe

Kanbriarreko edo Behe Ordoviziarreko arrokez daude estalita. 

I.5.1.2. Mazizo Armorikarreko litoestratigrafiaren laburpena

Icartiar basamentuaren gainean ageri diren lehenengo metakinak Aurrekanbriarreko uni-

tate Brioveriarrekoak dira. Unitate Brioveriarreko materialen izaera desberdina da Ipar-

Armorikako domeinuan bereizitako bi eremuetan. Domnonear Eremuan material Brioveriarrek

izaera bolkanogenikoa dute, Mancelliar Eremuan ez bezala. Domnonear Eremuan, segida

Brioveriarra arroka bolkaniko azidoz eta basikoz, arroka bolkanoklastikoz eta hidrotermalki alte-

ratutako sedimentuz osatuta dago. Material detritikoak segidaren goiko aldean ageri dira, batez

ere, eta material bolkanikoen proportzio handiak erakusten dituzte. Bestalde, Eremu kontinenta-

leko segida Brioveriarraren bereizgarri nagusia sukarri beltzez osatutako mailen agerpena da.

Sukarri beltz hauen higaduraz sortutako zatiak plataforma kontinentaleko segida post-tektoniko
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Brioveriarrean eta gerriko barneko arro berantiarrean ageri dira. 

Arroka Kanbriarrak Domnonear Eremuaren iparrekialdean eta Hego Armorikako

Domeinuaren Champtoceaux-les Mauges eremuan ageri dira. Arroka hauek diskordanteki koka-

tuta daude basamentu Kadomiarraren gainean. Kanbriarra, batez ere, metakin detritikoz osatuta

dago (Doré, 1994). Behe Kanbriarrean karbonatozko metakinak ere ageri dira. Metakin hauetara-

ko iradokitzen den ingurune sedimentarioa ibai-/delta-ingurunea edo sakonera txikiko ingurune

itsastarra da. Ingurune hau izaki bizidunen agerpenerako aproposa izanik ere, sedimentu

Kanbriarrek oso fosil gutxi dauzkate. Segida Kanbriarraren goiko aldean Behe Ordoviziar kon-

tsideratzen diren geruza gorriz osatutako formazioak ageri dira. Bestalde, metakin Kanbriarren

artean bolkanismo post-orogenikoaren ondoriozko arrokak erruz ageri dira. Kanbriarraren eta

Ordoviziarraren artean laguna estratigrafiko bat ageri da. 

Behe Ordoviziarrean, transgresio baten eraginez, Armorikaren iparraldeko eta erdialdeko

Domeinuak urez estalita geratu ziren, eta bertan, konglomeratuak, hareharriak eta tupak metatu

ziren. Metakin hauek tipikoki gorriak dira eta ingurune kontinentalean edo delta-ingurunean

metatutakoak direla onartzen da (Robardet et al., 1994). Arroka hauek azpiko arroka

Brioveriarren higaduratik datoz (Bonjour, 1989) eta eratutako geruzek bat-bateko lodiera-aldake-

tak aurkezten dituzte. Ordoviziarreko aktibitate bolkanikoa, Kanbriarrean bezala, oso ugaria da,

eta arroka bolkanikoen artean, arroka efusibo azidoak eta maila bolkanoklastikoak dira arrunte-

nak. Datu hauek kontuan harturik, garai honetarako birreraiketa tektonikoek rifting-ingurune

baten garapena adierazten dute (Robardet et al., 1994). Ipar eta Erdi Armorikako Domeinuetan,

Kuartzita Armorikarraren metaketa itsastarrak transgresio berri bat adierazten du

Ordoviziarrerako (Arenig). Kuartzita Armorikarra hareharri masiboa eta oso heldua da eta, noiz-

behinka lutitazko geruzak tartekatzen ditu. Formazio honen lodiera-aldaketa handiek topografia-

hondarren eta subsidentziaren garrantzia azpimarratzen dute (Noblet, 1983). Goi Ordoviziarrean,

aldiz, kareharriak, tupak, lutitak eta klima polarraren adierazle diren diamiktitak eratu ziren

(Dangeard eta Doré, 1971; Doré, 1981). 

Segida Siluriarraren ezaugarri bereizgarriena graptolitedun arbel beltzen ugaritasuna da

(Robardet et al., 1994). Badirudi Ordoviziarreko izotz-geruzen urtzeak itsasoko uraren geruzape-

na eragin zuela. Horren ondorioz, gaineko geruza oxigenatuak izaki planktoniko eta epiplankto-

nikoen ugaltzea ahalbidetu zuen, eta beheko geruza anoxikoak fauna bentikoaren garapena eki-

din eta, era berean, hondoan metatutako materia organikoaren suntsipena eragotzi zuen. Ondoren

egoera anoxikora bueltatuz, tupa gris-berdeak eta arbel eta hareharrizko geruzak sortuko ziren.
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Devoniarrean plataforma-inguruneko sedimentazioa garatu zen. Metakin horien artean

tupak, kuartzarenitak, arbelak eta kareharriak ageri dira nagusiki. Armorikaren Erdialdeko

Domeinuan estentsioa adierazten duten arroka bolkaniko azido eta basikoak ageri dira garai

horretarako. 

I.5.1.3. Mazizo Armorikarreko material Kanbriarrak

Mazizo Armorikarrean arroka Kanbriarrak iparrekialdean (Normandia eta Maine lurraldeak)

eta askoz ere proportzio txikiagoetan hegoaldean (Vendée lurraldean) ageri dira (I.18. ird.).

Mazizo Armorikarreko Kanbriarreko segida adierazgarriena, ziur aski, Cotentin Iparraldeko sin-

klinaletan ageri denez, bertako segidaren ezaugarriak deskribatuko dira adibide gisa. Bertan,

oinetik sabaira, honako lau Formazio hauek ageri dira (I.19. ird.) (Doré, 1994): 

1. Couville konglomeratu eta arkosa Formazioa. Formazio hau segidaren oin aldean koka-

tuta dago eta konglomeratu eta arkosekin batera arroka bolkaniko azidoak ageri dira,

hauetako gehienak birlandutakoak. 

2. Carteret Formazioa. Formazio hau lutita berde edo moreen, tupen eta hareharri tupatsuen

tartekatzeaz osatuta dago. Metakin sedimentario hauek gradazioa, idortze-arraildurak,

olatu- eta korronte-rippleak, ball and pillow egiturak eta hummocky geruzapen gurutza-

I.18. irudia. Mazizo Armorikarreko arroka kan-

briarren (beltzez) banaketa. 1. Hague. 2. Siouville-

ko sinklinalaren hego alpea (Le Rozel). 3.

Carteret-eko eskualdea. 4. Lessay-ko sinklinala.

5.Montmartin-eko sinklinala. 6. May sinklinala. 7.

Urville-ko sinklinala. 8. Zone Bocaine-ko sinklina-

la. 9. Pail-eko sinklinala. 10. Ecouves-eko antikli-

nala. 11. Alpe Manceliarrak. 12. Perseigne-ko

horsta. 13. Coëvrons eta Charnie-ko sinklinalak.

14. Choletais-eko sinklinala. 15. Chantonnay-ko

sinklinala. 16. Puy-Hardy-ko ezkata. 17. Olonne

eta Sauveterre-ko harea-segidak. Lerro horizonta-

lek Parisko arroko estalki mesozoikoa adierazten

dute. Doré (1994)-tik aldatua. 
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tua aurkezten dituzte. Metakin hauek ingurune litoralean eratu ziren, energia ertain-

baxuko baldintzetan, noizean behin airepean geratuz. Ichnofosilak arruntak dira eta fosi-

lak karbonatozko noduluetan ageri dira, batez ere (Doré eta Reid, 1965). 

3. Saint-Jean-de-la-Rivière Formazioa. Kareharri eta tupa ilunen tartekatzeaz osatuta dago.

Tupek gatzen pseudomorfoak ageri dituzte. Formazio honek marearen menpeko inguru-

nea adierazten duten oolitoak, algak eta zutabe-estromatolitoak aurkezten ditu.

Arkeoziatidoak eta trilobiteak ere ageri dira.  

4. Geruza gorrien Formazioa. Formazio honek erregresioa adierazten du eta

Ordoviziarraren oineko sedimentazio-hausturaren azpian ageri diren azkenengo metaki-

nak dira. 

Kanbriarrerako iradokitako paleogeografian Orogenia Kadomiarraren ondorio izango ziren bi

altuguneren agerpena proposatzen da: batetik Mancellia deritzona eta, bestetik, Domnoneako

Bas-normand lurmuturra. Hori dela-eta, Normandia Kanbriarra hiru arrotan banatuta egongo zen

(Doré, 1972): iparraldeko Normandia, erdialdeko Normandia eta hegoaldeko Normandia.

Bestalde, Kanbriarreko bolkanismo post-orogenikoa bi egitura tektono-bolkanikotan

zehar ageri da Armorikako Mazizoan. Lehenengoa Cotentin Iparraldean ageri da. Bertan, ignim-

brita-segidak ageri dira Behe Kanbriarreko metakin transgresiboen azpian. Bigarrena,

Normandiaren hegoaldean eta Mainen ageri da eta zenbait gertakari bolkaniko ageri dira Behe

Kanbriarretik Behe Ordoviziarrerarteko sedimentuekin tartekatuta (Le Gall et al., 1975; Le Gall,

1976, 1978). Aktibitate bolkanikoa Behe Kanbriarreko kareharrien ondoren agertuko zen, Ste

Suzanne-ko eta Silleko psammiten artean (Doré et al., 1972; Le Gall et al., 1975). Arroka bolka-

niko horiek, batez ere, soldatutako edo soldatu gabeko errauts-jariozko tobaz eta arroka piroklas-

tiko azidoz osatuta daude. Badirudi, magma bolkaniko azido horiek Mancelliar granodioritaren

lurrazal-jatorri bera dutela, elementu-aztarnen antzekotasunak adierazten duen moduan. Arroka

hauekin batera osaera andesitikoko labak ageri dira. Arroka basiko hauek, aldiz, izaera kalkoal-

kalinoa dute. Edozein kasutan, Kanbriarrean gertatutako erupzio bolkanikoak Goi Kanbriarreko

esfortzuen lasaitzearekin lotuta daude, eta SW-NE norabideko faila normalen sistema batekin

elkartuta.
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I.5.2. Mazizo Bohemiarra

Mazizo Bohemiarra Europaren erdiko aldean kokatuta dagoen mazizo Hertziniar handiena

da eta sei unitate tektonoestratigrafiko nagusitan banatzen da (I.20. ird.) (Dallmeyer et al., 1995):

Eremu Rheno-Hertziniarra, Alemania Erdiko Altugune Kristalinoa, Eremu Saxothuringiarra,

Eremu Moldanubiarra, mendebaldeko Sudetak eta Eremu Moravo-Silesiarra. Unitate hauek oker-

dura handiko failez, zamalkadurez eta zizaila-eremu milonitikoz banatuta daude eta ezaugarri

estratigrafiko, metamorfiko eta estruktural ezberdinak dituzte. 

I.19. irudia. Mazizo Armorikarreko arro-

ka Kanbriarren zutabe sintetikoa. Le Gall

et al.. (1975)-tik aldatua. 
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Aurretik deskribatutako Mazizo Iberiarrean eta Armorikarrean bezala, mazizo honetan ere

eboluzio poliorogenikoa definitu da. Gertaera tektonometamorfiko Kadomiarrek intentsitate

ezberdinarekin eragin zuten Mazizo Bohemiarraren eremu ezberdinetan eta gaur egun lurralde

gehienean orogenia honetan sortutako materialak basamentu gisa agertzen dira. Mendikate

Kadomiarraren gunea Eremu Moldanubiarrean dago eta bertan kokatzen da aktibitate tektoniko

Paleozoikoaren gunea ere. Eremu honetatik urruntzean Paleozoikoko arro sedimentarioen beteki-

nak eta egiturak gaztetuz doaz.

Ondoren, laburki aipatuko dira eremu ezberdinen ezaugarri geologikoak. Zehaztasun han-

diagoz deskribatuko dira Eremu Moldanubiarrak eta, batez ere, Eremu Saxothuringiarrak Eremu

Zentro-Iberiarrarekin eta Ossa-Morenarekin, hurrenez hurren, dituzten parekotasunengatik.

I.5.2.1. Eremu Rheno-Hertziniarra

Oro har, Eremu Rheno-Hertziniarra arro estentsional aurre-orogenikoen eta lurraldeaurre-

arroen aztarnak gordetzen dituzten oso gradu baxuko xingola sedimentarioez eta sakonki higatu-

tako ertz aktiboak adierazten dituzten eremu kristalinoez eratuta dago. Basamentu gisa orogenia

Kadomiarrean eratutako arroka kristalinoak egon daitezkeela dirudi (Von Hoegen et al., 1990).

Material arruntenak Behe Devoniar eta Erdi Devoniarraren artean metatutako plataforma-meta-

kin klastikoak eta kareharriak dira. Gainean arbel hemipelagikoak eta Behe Karboniferoko

flysch-segida bat kokatzen dira diskordanteki. Material hauek zamalkatuz Behe Devoniarreko

MORB motako metabasaltoez, pelitez eta flyscharen estreinako sedimentu klastikoez osatutako

narrasdura-mantu bat kokatzen da. Azken elkarte honek lurraldeaurreko ertz pasiboaren gainera

garraiatua izan zen arro Rheno-Hertziniarraren alde ozeanikoa adierazten du.

Eremu honen hegoekialdean Iparraldeko Filiten Eremua definitzen da (I.21. ird.). Azken

hau Karboniferoan zehar deformatutako eta eskisto berdeen fazieetara metamorfizatutako arroka

sedimentario eta bolkanikoz osatuta dago. Seguru asko, jatorri ezberdineko materialez eratutako

collage tektonikoaren ondorioa izan da.

I.5.2.2. Alemania Erdialdeko Altugune Kristalinoa

Alemania Erdialdeko Altugune Kristalinoa arro Rheno-Hertziniarraren ertz aktibo gisa

interpretatzen da eta, era berean, magmatismo sinorogenikoaren kokaleku. Altugune Kristalino

hau arro Rheno-Hertziniarreko lurraldeaurrera –hots, iparmendebalderantz– garraiatutako sedi-
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I.20. irudia. Europaren erdialde eta ekialdeko Mazizo Hertziniarren mapa geologiko sinplifikatua. Franke

(1989)-tik aldatua. 
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mentu detritiko sinorogenikoen iturri gisa kontsideratzen da. Hala ere, Altugune Kristalinoaren

protolitoaren adina eta kokapen tektonikoa ezezagunak dira, eta unitate aloktono edo terrane bat

baino gehiagoz osatuta egon daiteke. Badirudi, hegoaldeko eremuen eta Alemania Erdialdeko

Altugune Kristalinoaren arteko mugak norabide-higidura izugarria jasan izan zezakeela, Behe

Karboniferoko arro Saxothuringiarreko arrokek ez baitute Altugune Kristalinotik eratorritako

materialik aurkezten eta, aldiz, Eremu Rheno-Hertziniarrekoek bai. 

I.5.2.3. Eremu Saxothuringiarra

Europako mazizo Hertziniarren arteko koerlazio ugarietan Ossa-Morena Eremua Eremu

Saxothuringiarrarekin parekatzen denez (Franke et al., 1995; Murphy et al., 2002), zehaztasun

handiagorekin deskribatuko da lurralde hau. Sarritan, aurretik aipatutako Alemania Erdiko

Altugune Kristalinoa Eremu honen barnean kokatu izan da, baina azken ikerketek ezaugarri pro-

pioak dituen lurraldea dela erakutsi dute. Bi Eremu horien arteko jatorrizko erlazioa guztiz eze-

zaguna da. Eremu Saxothuringiarraren hegoekialdeko muga Iparraldeko Bohemiako failak osat-

zen du, hegomendebaldekoa Lerro Franconiar deituriko faila-sistemak, ekialdekoa Elbe failak,

eta iparraldekoa, lehenago aipatu bezala, Alemania Erdialdeko Altugune Kristalinotik banatzen

duen norabide-faila garrantzitsuak.

Eremu Saxothuringiarraren barne-antolaketa oso konplexua da, gradu-altuko arroka meta-

morfikoak eta fosildun segidak bata bestearen gainean agertzen baitira sarri. Bertan, bi azpiere-

mu bereizten dira: batetik, alde (para-)autoktono nagusia eta, bestetik, zenbait klippe tektoniko-

tan ageri diren arroken segidak (Wurm, 1925; Franke, 1989).

I.5.2.3a Segida (para-)autoktonoa (fazie Thuringiarrak)

Oro har, Kanbriarreko eta Ordoviziarreko sedimentu klastiko neritikoz eta arroka bolka-

nikoz osatuta dago. Metakin sedimentario hauek altugune tektoniko Kadomiar baten higadura

islatzen dute eta ertz pasibo batean metatuko ziren, segida jarraitua osatuz Aurrekanbriarretik

Behe Paleozoikora arte. Behe Paleozoikoko plataforma-sedimentu hauek Goi Ordoviziarretik

Behe Karboniferora arteko sedimentu hemipelagikoek, plaka-barneko arroka bolkanikoek eta,

azkenik, flysch-sedimentu distalek estaltzen dituzte.

Aurrekanbriar-Kanbriar muga zehaztea oso zaila da eremu honetan; ondorioz, hitzarmen

gisa, segidaren beheko aldeko grauwacka eta arbelen eta goiko aldeko sedimentu klastiko hel-
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duagoen artean ezarri da. Beraz, ez dago diskordantzia Kadomiarraren froga garbirik, Eremu

Tepla-Barrandiarrean ez bezala. Hala ere, muga horrek erregimen tektonikoaren aldaketa mar-

katzen du. Gainera, segida Kanbro-Ordoviziarraren sakonera txikiko izaerako basamentu

Aurrekanbriarraren existentzia frogatuko luke.

Eremu Saxothuringiarrean Kanbriarra arbel tupatsuz osatuta dago nagusiki, kuartzita eta

arroka bolkaniko feltsiko lokalen tartekatzeekin (Falk, 1964; Bankwitz, 1970, 1977; Falk eta

Biewald, 1990). Ziur aski, sedimentu horiek ingurune neritiko batean eratuko ziren. Metakin

horien lodiera aldakorra da (Estrada et al., 1994). Eremu Saxothuringiarraren iparmendebaldean,

Vesser eskualdean (I.21. ird.), azaleratzen den segida bolkaniko bimodal lodia Kanbriarra dela

uste da (Bankwitz eta Bankwitz, 1990), zeren Ordoviziarreko oinaren bereizgarri diren kuartzitak

ageri baitira gainean. Behe edo Erdi Kanbriarreko karbonatozko arroka isolatuak ere aurkitu dira

segida Kanbriarraren barruan. 

I.21. irudia. Eremu Saxothuringiarraren eskema geologikoa. A. Antiforma; Al. Altenberg-eko kaldera; EP.

Erbendorf-eko arroka paleozoikoak; Fra. Frankenberg-eko klippea; FZE. Frankenwald-eko zeharkako

eremua; KTB. Alemaniako kontinente sakonaren zundaketak; msf. Sajoniako faila zentrala; N.-M. Nossen-

Wilsdruff Schiefergebirge; S. Sinformea; Th. Tharandt-eko kaldera; wlf. Lausitz mendebaldeko faila; ZEV.

Erbendorf/Vohenstrauss eremua; ZTD. Tepla-Domazlice eremua. Ordoviziarraren oinarria arbitrarioa da.

Franke (1993)-tik aldatua. 
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Ordoviziarraren beheko aldea kuartzitaz eta arbelez osatuta dago, eta lokalki konglomera-

tuak ageri dira (Leinhos, 1956; Falk, 1966). Segida hori sakonera txikikoa da, ichnofosilek adie-

razten duten moduan. Tenpestitak ugari direnez, ekaitzek kontrolatutako garraioa eta material

detritikoaren sakabanaketa garrantzitsuak izan zirela uste da. Aldi berean, eskualde batzuetan,

arroka bolkaniko feltsiko eta mafiko efusibo eta sillak eratu ziren. Osaera aldetik keratofidoak

dira batik bat, baina badaude basaltoak ere, eta denek tentsio-pasartea adierazten dute. 

I.5.2.3b Material aloktonoak (fazie Bavariarrak)

Fazie Bavariarrak zenbait unitate tektonikotan baino ez dira agertzen. Fazie hauetako

Kanbriarreko arrokak grabitazio-narrasdurak edo olistolito handiak errepresentatzen dituzten egi-

turetan baino ez dira aurkitzen. Bertan, aurkitutako trilobiteen arabera, Erdi Kanbriarreko mate-

rialak direla ematen du. Beraz, Kanbriarreko arroka zaharrenak grauwackak eta arbelak izango

dira, eta gainetik, hareharri eta kuartzitak elkargeruzatutako arbel eta toba feltsikoekin batera

ageri dira. Agertutako fosil eta egitura sedimentarioek sakonera txikian metatutako materialak

direla adierazten dute. 

Ordoviziarreko arroken artean, arbel batzuekin batera, segida bolkaniko bimodala erre-

presentatzen duten arrokak dira nagusi (Wirth, 1978; Wahnig, 1986). Basalto alkalinoak eta

berauetatik eratorritako magma diferentziatuagoak dira arroka igneo arruntenak. Erdi

Ordoviziarrean arro sedimentarioaren sakontzea gertatu zen, Devoniarrean erradiolario-sukarrien

metaketarekin bukatuz. Bolkanismo horren osaerak plaka barneko ingurunea adierazten du

(Wirth, 1978). 

Interpretazio paleogeografikoen arabera, fazie Thuringiarrek zein Baviariarrek sakonera-

handitzeen segidak osatzen dituzte Behe Paleozoikoan. Gertaera hauek eta Kanbriar-

Ordoviziarreko arroka bolkanikoen izaerak lurrazalaren estentsio-urrats garrantzitsua adierazten

dute Behe Paleozoikorako. Seguru asko, Eremu Saxothuringiarrak lurrazal kadomiarrean eratuta-

ko Kanbriar-Ordoviziar adineko rift-arro bat adierazten du (Franke et al., 1995). Bestalde,

Bavariar-segidek fazie Thuringiarrak baino sakonera handiagoko baldintzak adierazten dituzte eta

iparmendebalderantz zamalkatu ziren Thuringiar fazie neritiko/hemipelagikoen gainetik. Era

berean, Bavariar fazieko mantuetan ageri diren MORB-izaerako eklogitek ozeano Saxothuringiar

estu baten existentzia baieztatzen dute. Goi Devoniarrean lurrazal ozeanikoak guztiz subdukzitu-

ko zuen (I.22. ird.). Beraz, Karboniferoko flysch-metakinek itsaso irekitik isolatuta geratuko zen

lurraldeaurre-arro baten betekina adieraziko lukete. Arro hori iparmendebaldean Alemania Erdiko
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Altugune Kristalinoak, hegoekialdean ertz aktibo Bohemiarrak eta, beharbada, iparrekialdean

Ekialdeko Europako plataformak mugatuko zuten. 

Bestalde, Eremu Saxothuringiarrean izaera ezberdineko segida plutoniko eta bolkanikoak

ageri dira erregimen tektoniko ezberdinekin erlazionatuta (Benek et al., 1973; Collective aut-

horship, 1986; Tischendorf et al., 1987b). Aurrekanbriarrean izaera ozeanikoko gabroak ageri

dira (I.22. ird.), ondoren Goi Proterozoikoan eta Behe Paleozoikoan granito kalkoalkalinoak eta

Kanbriarrean eta Behe Ordoviziarrean S-motako granitoideak. Aldi berean, Kanbriar eta

Ordoviziar garaietan MORB-izaerako segida bolkanosedimentario bimodala eratu zen, itxuraz,

estentsio tektonikoarekin, lurrazalaren argaltzearekin eta arku-atze arro baten rifting-prozesuare-

kin lotuta. Goi Devoniarrean pillow-laba motako basaltoak (espilitak), eta diabasa- eta pikrita-

sillak eratu ziren. Baina bolumen aldetik garrantzi handieneko arroka igneoak Orogenia

Hertziniarrean zehar eratu zirenak dira, hauek osaera granitiko eta granodioritikokoak izanik.

I.5.2.4. Lurralde Moldanubiarra

Lurralde Moldanubiarra, zentzu zabalean, bi unitate tektonoestratigrafikoz osatuta dago:

batetik gradu altuko unitatea, hots, Eremu Moldanubiarra s.s. eta, bestetik, orokorrean gradu

baxukoa den unitatea, Tepla-Barrandiar Eremua (edo Eremu Bohemiarra, Malkovsky, 1979).

I.22. irudia. Arro Rhenohertziniarraren eta Saxothuringiarraren plaka-tektonikaren irudikapena Goi

Devoniarrerako. Franke et al. (1995)-etik aldatua. 
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I.5.2.4a Eremu Moldanubiarra s.s.

Eremu Moldanubiarra, oro har, Behe Proterozoikoko gradu ertain-altuko arroka metamor-

fikoz (gneisak, migmatitak, granulitak) eta, bestetik, hauek intruitzen dituzten arroka granitikoz

osatuta dago. Eremu Moldanubiarra Hertziniar-ondorengo plataforma-sedimentuez estalita dago

hegoalderantz eta hegomendebalderantz. 

I.5.2.4b Eremu Teplá-Barrandiarra edo Bohemiarra. 

Eremu honetako lurraldeak, batez ere, ankimetamorfismoa edo eskisto berdeen fazieko

metamorfismoa jasan duten sedimentu eta segida bolkanosedimentario aurrekanbriarrez eta

hauen gainetik diskordanteki kokatutako Behe Paleozoikoko (Behe Kanbriarretik Erdi

Devoniarrera) materialez eratuta daude. Segida aurrekanbriarra Paleozoikoko lehendabiziko

transgresioaren aurretik tolestu eta metamorfizatu zen (Chaloupsky et al., 1994).

Aurrekanbriarreko materialak grauwackaz, tupaz eta arbelez (arbel piritikoekin eta sukarriarekin

tartekatutakoak) eta NE-SW norabideko bandetan kokatuta dauden arroka bolkaniko eta bolka-

noklastikoez osatuta daude. Aurrekanbriar eta Kanbriar arteko muga diskordantzia angular garbi

baten bitartez dago definituta. Metakin Kanbriarrak konglomeratuekin eta beste zenbait metakin

detritiko kontinentalekin hasten dira (Kukal, 1971). Konglomeratu horietan granitozko klastoak

ageri dira. Metakin horiek Kadomiar altugunearen higadura adierazten dute. Erdi Kanbriarrean

itsas-transgresioa ageri da, arbel fosiliferoek adierazten dutenez. Erdi Kanbriarraren bukaeranit-

sas erregresioa gertatzean, ez da Goi Kanbriarreko metakinik ageri, sedimentu kontinental loka-

lez gain. Garai horretan altxamendua eta higadura gertatuko ziren, metakin Kanbriarren hedape-

na txikituz. Bestalde, aktibitate bolkanikoa gogorra izan zen, andesita, dazita eta erriolita kalko-

alkalinoen sorrera gertatuz. 

Ordoviziarraren hasiera mailakako itsas transgresio batek adierazten du arroka itsastar sili-

ziklastiko eta bolkanikoen metaketarekin. Behe Ordoviziarrean bolkanismo horrek izaera kal-

koalkalinoa izan zuen eta Goi Ordoviziarrean alkalinoa. Goi Ordoviziarrean aldaketa klimatiko-

ak eraginda izaki bizidunen garapena moztu eta diamiktiten (metakin glaziarren) metaketa gerta-

tu zen (Brenchley eta Storch, 1989; Storch, 1990). Siluriarraren hasiera graptolitedun arbelek

adierazten dute eta karbonatozko sedimentu hemipelagiko eta neritikoek ordezkatuko zuten, kare-

harri-arrezifeak barne. Eremu Teplá-Barrandiarreko segida Paleozoikoa Erdi Devoniarraren

bukaerako hareharrizko turbiditekin bukatzen da.
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I.5.2.5. Western Sudetes Eremua

Western Sudetes Eremua mosaiko oso konplexua da, Goi Proterozoiko eta Paleozoikoko

arrokez osatutakoa. Arroka horien artean S-motako granitoideak dira nagusi. Datu estratigrafiko

eta paleontologikoek, sedimentazioa lokalki Goi Proterozoikoan hasi zela adierazten dute,

Paleozoikoan zehar ere jarraituz. Oro har, Behe Kanbriarrean karbonato, hareharri eta arroka bol-

kanikoen segida bat eta, hauen estalki gisa, lutitak ageri dira. Kanbriarrean definitutako segida

bolkanogeniko bimodalak hasierako rift edo irla-ozeaniko baten kokapena adieraziko luke.

Bolkanismo hau kasu batzuetan Ordoviziarrera arte luzatzen da. Bolkanismo Kanbro-

Ordoviziarrean plaka barneko izaerako trantsisiozko pillow-laba toleitiko-alkalinoak ageri dira,

lurrazal kontinental jatorriko sakonera txikiko intrusio eta arroka bolkanogeniko feltsikoekin

batera. Ordoviziarreko material nagusiak konglomeratu, kuartzita, lutita eta grauwackak dira.

Goi Siluriarrean bolkanismoaren beste gertaera bat gertatu zen. Kasu honetan arroka bolkaniko

basikoak graptolitedun arbel eta sukarriekin tartekatuta ageri dira eta ageri diren pillow-labek E-

MORB eta N-MORB-en ezaugarriak dituzte. Datu hauekin, Kanbriar-Ordoviziarreko hasierako

rifta Siluriar-Devoniarrean arro helduago bihurtuko zela iradoki daiteke, eta akrezio-prisma baten

eraketa eragingo zuen talka-urrats batekin desagertuko litzateke (Goi Devoniar?-Behe

Karboniferoa) (Zelazniewicz, 1995). 

I.5.2.6. Eremu Moravo-Silesiarra 

Eremu Moravo-Silesiarra Europaren ekialdeko plataformaren basamentu kristalinoaren

ertz gisa interpretatu da. Eremu honek orogenia Alpetar, Hertziniar eta beharbada Kadomiarrean

lurraldeaurre gisa jokatu zuen (Stille, 1951; Dudek, 1980; Misal et al., 1982). Eremu Moravo-

Silesiarraren basamentua Kadomiarreko arroka plutonikoz eta eskisto kristalinoz osatuta dago,

eta gainean arroka sedimentario detritiko eta karbonatotsu Devoniarrak diskordanteki kokatuta

daude. Segida Devoniarrak eta Behe Karboniferoak Eremu Rheno-Hertziniarrarenaren antzeko

garapena jasan zuten (Dvorák eta Paproth, 1970; Engel et al., 1983). 
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II. LITOESTRATIGRAFIA

Tesi honetan kartografiatutako bi lurraldeetako arroka bolkanikoak Behe Kanbriar /Erdi

Kanbriar adineko arroka sedimentarioekin tartekatuta daude. Hala ere, bi lurraldeetako zutabe

estratigrafikoak guztiz ezberdinak dira (II.1. ird.). Bi eremuetan arroka proterozoikoen gainetik

segida bolkanosedimentario bat kokatzen da diskordanteki, baina honen ezaugarriak ezberdinak

dira iparraldeko lurraldean (Malcocinado Fm.) eta hegoaldean (Bodonal-Cala Konplexua).

Iparraldeko eremuan, Malcocinado Formazioaren gainetik eta, diskordanteki, Behe-Kanbriarreko

Torreárboles Formazioan barneratzen diren garau larriko material detritikoak agertzen dira.

Hegoaldeko lurraldean, aldiz, serie bolkanosedimentarioa, eta berau agertzen ez denean, Serie

Negra bera progresiboki, Torreárbolesko materialak baino pikor-tamaina finagoa duen serie detri-

tiko batera pasatzen da. Formazio detritiko hauen gainetik, bai hegoaldeko zein iparraldeko lu-

rraldean, kareharriak ageri dira. Era berean, bi lurraldeetan ezaugarri bereizgarriak dituzten bi

segida detritiko azaleratzen dira kareharrien gainetik.

Ezberdintasun hauen eraginez bi lurraldeetako litoestratigrafia banatuta deskribatu da,

nahiz eta ondoren, interpretazioa egiteko orduan, bietan lortutako datuak uztartu behar izan.

II.1. IrudiaOlivenza-Moesterio

Antiformaren iparraldeko eta

hegoaldeko alpeetan ikertutako

eremuetako  zutabe sintetikoak.

Muelas eta Soubrier (1977) eta

Jorquera de Guindos et al.

(1990)-etik aldatuak. 



II.Kapitulua

62

II.1. Zafra-Nogales lurraldearen litoestratigrafia

Liñan eta Perejón-ek (1981) eskualde honetan, Serie Negraren gaineko diskordantziatik

abiatuz, ondoko atalak definitu zituzten lehenengoz: Malcocinado Fm., Behe-Segida Detritikoa,

Karbonatozko Tarteko Segida eta Goi-Segida Detritikoa. Segida honek ezaugarri baliokideak aur-

kezten ditu Monesterioko Antiformaren iparraldeko alpe osoan zehar (Eguíluz et al., 1997) (II.2.

ird.). 

II.2. irudia Olivenza-Monesterio Antiformaren iparraldeko alpeko ikerketa-eremuaren kartografia. Mapa bera IV.

eranskinean ageri da koloretan eta 1:50.000 eskalan.
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II.1.1. Malcocinado Formazioa

Malcocinado Formazioa diskordantzia angeluarrean kokatuta dago Tentudía segidaren

gainean. Diskordantzia erraz identifika daiteke Burguillos eta Feria herriak lotzen dituen BA-302

bidean, gutxi gorabehera Feriatik 5 kilometrora. Zafra-Nogales eskualdean Malcocinado

Formazioa lente itxurako bi gorputz osatuz azaleratzen da, La Laparen hegoaldetik Feriaren hego-

mendebalderaino batetik, eta bestetik, La Parraren hegoekialdetik La Moreraren hegomende-

balderaino (II.2. ird.). Malcocinado Formazioa ageri ez den tokietan, Kanbriarreko Behe-Segida

Detritikoa Tentudía segidako materialen gainean ezartzen da zuzenean. 

Malcocinado Formazioaren lente itxura dela eta, beronen lodiera aldakorra da toki batetik

bestera: Feriako zehar-ebakian 230 m inguruko potentzia du, Burguillos-La Lapa bidekoak 140

m inguru baino ez dituen bitartean, Burguillos del Cerro granitoideak ebaki egiten duelako; eta

mendebalderantz, La Parra herrirantz, Formazioaren lodiera txikitu egiten da, azkenean desager-

tuz (II.2. ird.). Alconera herriaren hegoaldean Malcocinado Formazioaren materialik ez da agert-

zen.

Zafra-Nogales eskualdean Malcocinado Formazioa jatorri bolkanosedimentarioko kon-

glomeratu poligeniko zurixka eta berdexka batez eta grauwackaz osatuta dago (II.1. arg.). Oin

aldetik gain alderantz geruzak gero eta finagoak dira eta pikor-tamaina ere txikitu egiten da, batez

beste. Pikor-tamaina txikieneko geruzetan eskistositatea ez da nabaria, bai ordea klasto luzatuko

pikor larriagoko geruzetan. Klastoen luzapen horrek geruzapena ezkutatzen du. Konglomeratuek

kolore zurixka eta berdexka dute eta bertako klastoak zapalduta eta luzatuta daude, foliazioareki-

ko paralelo orientatuta, jatorrizko geruzapena estaliz. Konglomeratuaren klastoen artean noizean

behin Aurrekanbriarreko kuartzita beltzen zatiak ageri dira, jatorri bolkaniko eta sedimentarioko

klasto argiagoekin batera. 

II.1. argazkia.  Malcocinado Formazioko

konglomeratu poligenikoa. 
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Formazioan gora joan ahala, konglomeratu-geruzak lodieran eta ugaritasunean txikituz

doaz, eta grauwackak nagusituz. Grauwacka hauek konglomeratuen kolore bera dute eta ez dute

barne-egiturarik aurkezten, masiboak dira. Grauwacka-geruzak konglomeratuenak baino mehea-

goak dira orohar, hamarka zentimetrokoak gehienetan. Fazie finago honetan eskistositatea ez da

batere nabarmena, eta ehundura pikortsua aurkezten du esku-laginean. Kontu handiarekin begi-

ratuta, azaleramendu-eskalan, eta baita mikroskopiopean ere, gradazio normala aurkezten dute

geruza batzuek. 

Mikroskopiopean, konglomeratuen ehundura matrizeak eutsitakoa da eta klastoen ingu-

ruan kuartzoz, mikaz eta kloritaz osatutako presio-itzalak ageri dira. Trama osatzen duten klasto-

ak jatorri eta tamaina ezberdinetakoak dira, 20 zentimetrotik milimetro gutxi batzuetarainokoak.

Klastorik handienak arkosaz, hareharriz edo grauwackaz osatutako klasto sedimentario biribil-

duak izaten dira, eta tamaina txikiagoko klastoak, jatorri bolkaniko eta metamorfikokoak. Azken

hauen artean desbeiratutako trakitak, opakoetan aberatsak diren tobak, zapaldutako beira-zatiak

eta kristalak daude. Kristalen artean kuartzo bolkanikoak (forma bipiramidala gordez edo apur-

tuta), feldespato alkalinoak (albita eta pertitak) eta kuartzo polikristalinoak bereiz daitezke.

Matrizea pikor-tamaina finekoa da, eta mika zuriz (serizita eta muskovita), kloritaz eta kuartzo

txikiz osatuta dago. Mineral osagarri moduan biotita, esfena eta zirkoia ageri dira. 

Konglomeratu hauek kolada piroklastiko batean eratutakoak izan daitezke, arroka arinki

soldatuta dagoelako eta klastoen eta matrizearen arteko ertzak sarritan difuminatuta ageri direla-

ko, metaketa garaian soldatu izanaren seinale. Izatez, klastoak osaera azidokoak direnez, arroka

hauek ignimbritatzat hartu izan dira Obejo-Valsequillo-Puebla de la reina Domeinuan (Bandrés et

al., 2002), baina tramako klastoak pumitak izan ordez, jatorri ezberdineko litoklastoak direnez,

kasu honetan egokiago deritzot kolada piroklastiko poligeniko izendatzea. Hala ere, kolada piro-

klastikoekin batera, erupzioaren garaikide diren masa-jariozko metakinak eta konglomeratu bol-

kanogeniko sedimentarioak ere ager daitezke, jatorrizko kolada piroklastikoen higaduraz edo bir-

mobilizazioz. Baliteke, Malcocinado Formazioko konglomeratuetako askoren jatorria azken hau

izatea.

Lehenago aipatu bezala, segidan gorantz joan ahala, trama osatzen duten klastoak finduz

doaz, eta segidaren goiko aldean grauwackak dira nagusi. Begibistaz, Torreárbolesko arkosa eta

hareharrien antza dute, baina kasu honetan ez dago geruzapena adierazten duten mineral astunen

pilaketarik, eta mikroskopiopean matrizea askoz ere ugariagoa da. Grauwacka hauetako trama

kristalez osatuta dago, nagusiki, eta kristal hauek mota ezberdinetako kuartzoz (bolkanikoak, se-



Litoestratigrafia

65

dimentarioak eta polikristalinoak), albitaz eta feldespato potasikoz osatuta daude, batez ere.

Kristal horien artean kuartzozko pikorrak dira nagusi. Mineral eta zati osagarri gisa litoklasto txi-

kiak (trakita edo kuartzitazkoak), anfibolak, mineral opakoak eta zirkoiak ageri dira. Matrizea,

aldiz, mika zuriz, kloritaz, kuartzo txikiz eta alteratutako feldespatoz osatuta dago. Matrizeak tra-

mako klastoak inguratzen dituen arbel-cleavagea aurkezten du. Orohar, matrizeak eutsitako grau-

wackak dira. Grauwacka hauek jatorrizko metakin bolkanoklastikoen higaduraren eta sedimenta-

zioaren ondorio izan daitezke; halaber, gorputzek duten lente itxurarengatik, ibaietan metatutako

sedimentu bolkanogenikoak ere izan zitezkeen. 

II.1.2. Behe-Segida Detritikoa

Lurralde honetako Kanbriarreko Behe-Segida Detritikoa Torreárboles Formazioak (Liñán,

1978) ordezkatzen du. Zafra-Nogales eskualdean, Ossa-Morena Eremuko toki gehienetan bezala,

Torreárboles Formazioa diskordantzia angeluarrean dago kokatuta Malcocinado Formazioaren

edo Tentudía segidako materialen gainean zuzenean (Liñán, 1978; Liñán et al., 1984; Eguíluz,

1988; Quesada et al., 1990b; Apraiz, 1998). Erraz identifika daiteke diskordantzia Burguillos eta

La Lapa herrien arteko BA-302 bide komarkalean. Bertan, Torreárbolesko arkosak Malcocinado

Formazioko grauwacken gainean ageri dira.

Torreárboles Formazioan bi atal bereizten dira (Liñán, 1978): batetik, gorantz pikor-tamai-

naren fintzea erakusten duen behe-atal arkosiko-hareatsu zurixka, eta bestetik, kolore griseko luti-

ta eta grauwackaz osatutako pikor finagoko goi-atala. Formazioaren oin-aldean, toki batzuetan,

konglomeratuak ageri dira, lente itxurako gorputzak osatuz; noiz behinka, arkosekin tartekatuta

ere ager daitezke. Konglomeratu hauek ez dira jarraituak eta ez dira toki guztietan ageri. Era bere-

an, segidan gorantz joan ahala Formazioaren izaera siliziklastikoa gutxituz doa, lutitatsuago

bihurtzen da eta karbonatoan aberastuz doa. 

Nahiz eta eskualde honetan Torreárboles Formazioaren behe-atalaren lodiera nahiko erre-

gularra izan, 100 m ingurukoa, Ossa-Morena Eremuan zehar atal honen lodiera-aldaketak nabar-

menak dira: Constatinaren hegoaldean 250 m inguru (Apraiz, 1998), 10-15 m Valverde de

Leganés herriaren inguruan (Apalategui et al., 1985- MAGNA Olivenza), 100 m inguru Fuente

de Cantos herrian (Eguíluz, 1988). Lodiera-aldaketa hauei bi jatorri posible egotzi dakizkieke:

bata paleoerliebe Kadomiarraren betetze ezberdina eta bestea arroen subsidentzia-tasa ezberdinak

(Eguíluz, 1988), Kadomiarrean sortutako failen aktibitate sinsedimentarioaren eraginez (Liñán et

al., 1986). Goi-atalak, lutitatsuagoa izatean, toles txikiak ditu, eta ez da lan erraza benetako lodie-
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ra neurtzea. Hala ere, beronen lodiera aurrekoarena baino handiagoa dela neurtu da, 200 m-tik

gorakoa BA-302 errepideko zehar-ebakian. Atal honen lodiera ere ez da berdina Ossa-Morena

osoan zehar, Constantinaren hegoaldean, esaterako, 750 m inguruko lodiera proposatu da (Apraiz,

1998), Valverde de Leganés herriaren mendebaldean 20-30 m-ko lodiera baino ez (Apalategui et

al., 1985) eta Fuente de Cantos-ko zehar-ebakian 200 m inguruko lodiera (Eguíluz, 1988). 

Pikor-tamaina eta geruzen lodiera txikiagotu egiten dira segidan gorantz joan ahala. Behe-

ataleko arkosa eta hareharrietan mineral opakoen eta astunen kontzentrazio handiko mailak

bereizten dira, angelu altuko geruzapena eta geruzapen gurutzatua bezalako egiturak garbi adie-

razten dituztenak. Geruzapen gurutzatuarekin batera, pikor-tamainaren gradazioak dira atal hone-

tako egitura sedimentario arruntenak. Klasto bigunen agerpena ere arrunta da (Liñán, 1984a).

Torreárboles Formazioko behe-atalaren goiko aldean, Planolites eta Skolithos motako iknofosilak

identifikatu dira, eta baita idortze-arraildurak ere (Liñán, 1984a). Atal hau ibaien eraginpeko itsa-

sertzeko ingurune gisa interpretatu da (Liñán et al., 1996). Ibaien eragina txikituz joan ahala, sedi-

mentazio lasaiagoa gertatuko zen, material finagoak metatuz. 

Torreárboles Formazioaren goi-atala

hareharri finen eta lutiten tartekatzeaz osatuta

dago, baina lutiten proportzioa handituz doa

eta hareharriak gero eta helduagoak dira segi-

dan igo ahala. Egitura sedimentarioen artean

rippleak (II.2. arg.), fluteak, idortze-arrail-

durak eta bestelako hondoko markak eta bio-

turbazioa adierazten duten Skolithos,

Planolites, Gyrolithes, Diplichnites,

Rusophicus, Phycodes bezalako iknofosilak

ugari dira (Liñán, 1984; Palacios, kom. perts.;

Liñán eta Fernández Carrasco, 1984).

Iknofosil hauek Aurrekanbriar-Kanbriar muga

diskordantzian bertan edo Torreárboles

Formazioaren barruan kokatzen dela adieraz-

ten dute. Atal hau noizean behin airepean gel-

ditzen zen marear-teko ingurunean sortutakoa

izan daiteke (Liñán et al., 1996).

II.2. argazkia. Olatu-rippleak  Torreárboles

Formazioaren goiko atalean. Argazkia Feria

eta Burguillos del Cerro herriak batzen dituen

bidean egindakoa da. 
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Mikroskopioan arkosek eta hareharriek matrizeak eutsitako ehundura aurkezten dute,

nahiz eta matrizea Malcocinadoko arroketan baino urriagoa izan (%10 inguru). Matrizea mika

zuriz eta serizitaz osatuta dago nagusiki, baina kuartzo eta feldespato txikiak ere ageri dira.

Tramako pikorrak, Malcocinadoko materialak osatzen dituztenen antzekoak dira, hots, kuartzo

mono- eta polikristalinoak, plagioklasak eta feldespato potasikoak, opakoak eta trakita-zatiak.

Hala ere, kuartzozko pikorrak nahiko angelutsuak dira eta ez dute jatorri bolkanikoaren arrasto-

rik, hots, ez dute forma bipiramidalik aurkezten. Mineral osagarrien artean mika zuria, zirkona-

toak, esfena eta turmalina ageri dira. Feldespato potasikoak arinki alteratuta daude, eta albitek

makla polisintetikoa mantentzen dute. Zenbaitetan, deformazio-maklak ere bereiz daitezke albi-

tetan. Arkosaz eratutako behe-atalaren beheko aldean, hots, pikor larrieneko aldean, mineral opa-

koak sakabanatuta daude, orokorrean energia handiagoko baldintzak adieraziz; goiko aldean,

aldiz, maila finetan kontzentratuta daude, zirkonatoekin batera. Maila horiek osatzen dituzten

mineral opakoek eskala mikroskopikoko eta azaleramendu-eskalako faila normal txikiak uzten

dituzte agerian (II.3. arg.). Berauek garai honetan eskualdea jasaten ari zen estentsioaren isla dira.

Behe-atal honetako materialek ez dute foliaziorik aurkezten.

Torreárboles Formazioaren beheko aldean agertzen diren konglomeratuek lente itxurako

gorputzak osatzen dituzte. Tramako klastoak biribilduak edo elipse formakoak eta tamaina ezber-

dinetakoak dira, zentimetro batzutatik milimetro gutxi batzutarainokoak. Malcocinado

Formazioaren aldean Torreárbolesko konglomeratuetako klastoak, batez ere, jatorri ez-bolka-

nikokoak dira: kuartzitak, arkosak eta grauwackak. Jatorri bolkanikoko litoklastoen artean des-

beiratutako trakitak baino ez dira bereizi, ez da tobarik edo beira-zatirik aurkitu. Matrizea arkosa

eta hareharrienaren antzekoa da osaeraz, hots, kuartzoz, plagioklasaz, serizitaz, kloritaz, musko-

vitaz eta mineral opakoz osatutakoa. Mineral osagarri moduan zirkonatoak ageri dira.

II3. argazkia. Estentsio-faila mikroskopiokoa,

Torreárboles  Formazioaren behe-ataleko arkose-

tan. 
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Malcocinadorekiko beste desberdintasun bat, trama osatzen duten kristalak, batez ere kuartzoz-

koak, biribilduagoak egotea da, geometria bipiramidaleko kuartzoak oso urriak izanik.

Torreárboles Formazioaren goi-atala osatzen duten lutitak kuartzoz, mika zuriz, opakoz,

kloritaz eta karbonatoz osatuta daude, nagusiki. Maila batzuk oso aberatsak dira mineral opako-

etan. Mineral osagarrien artean zirkonatoak eta feldespatoak ageri dira. Maila finenetan arbel-

cleavagea bereiz daiteke mikroskopiopean. Lutita hauek pikor-tamaina arinki larriagoko xafla

edo lente hareatsuagoekin tartekatuta daude, baina, oro har, maila hauek arkosak baino pikor-

tamaina finagokoak dira. Pikor-tamaina larriagoko hareharri hauetan arruntak dira burrowak eta

bioturbazioz sortutako ildoak. Sabairantz joan ahala, lutiten karbonato-proportzioa handituz doa.

Hasieran karbonatoak zementu gisa baino ez dira agertzen, eta gorago pikor gisa ere identifika

daitezke maila batzuetan. Behe-Segida Detritikoaren eta Karbonatozko Tarteko Formazioaren

arteko muga pixkanakakoa da eta karbonatoa nagusi den tokian ezarri da.

II.1.3. Karbonatozko Tarteko Formazioa

Karbonatozko Formazioa, Torreárboles Formazioa bezala, bi atalez osatuta dago. Batetik,

beheko aldean kareharriak detritikoak dira eta lutitaz osatutako geruza finekin tartekatzen dira.

Bestetik, goiko aldean eta era ez-jarraituan, kareharri geruzatuak kareharri bioklastiko masibo eta

fosiletan aberatsak direnetara pasatzen dira. Honelakoak dira, esaterako, Zafratik hurbil ageri

diren Alconerako kareharriak. Ospe handikoak dira herri honetako kareharrietan azaltzen diren

arkeoziatidoak (Roso de Luna eta Hernández-Pacheco, 1955; Perejón eta Moreno-Eiris, 1992),

nahiz eta oraindik argitzeke dagoen arkeoziatido horiek in situ ageri diren edo garraiatuak izan

diren.

Fosildun goiko atala ageri den tokietan izugarri hazten da Karbonatozko Formazioaren

lodiera. Zafra eta Nogales arteko eskualdean lodiera handienak Alconera inguruan neurtu dira

(1000 m inguru) eta txikienak, aldiz, La Lapatik Burguilloserako bidean (25 m  inguru).

Tektonikak ere baldintza dezake karbonatozko unitatearen lodiera, Feriako intrusioaren inguruan

garbi ikus daitekenez (II.2. ird.).

Beheko aldeko kareharri geruzatuak ekaizpeko olatu-mailaren eta eguraldi oneko olatu-

mailaren artean sortu ziren, tenpestiten agerpenak adierazten duen moduan (II.4. arg.). Fazie

hauekin batera, kareharri kiribilduak eta karbonatozko bretxak arruntak dira, eta algadun fazieak,

arkeoziatidodun fazieak, estromatolitodun fazieak, alga-sarez osatutako kareharri xaflatuak,
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slump-mailak, oolitodun fazieak, sukarridun kareharri-fazieak, dolomiak eta kareharri tupatsu

nodulutsuak ere ager daitezke (Liñán, 1984b).

Badirudi, kareharri hauen eraikitze-garaian plataforman eremu ezberdinak bereiziko zire-

la. Alde batetik, sakonera txikiko (< 50 m) edota ekarpen detritiko txikiko eremuetan bioerai-

kuntzak eratuko ziren, eta bestetik, bioeraikuntzak eratzeko baldintzak betetzen ez zituzten ere-

muetan, hots, toki sakonagoetan, ekarpen detritiko handiagoko eta ur astinduagoko eremuetan,

kareharri klastikoak eratuko ziren. 

Feriako intrusio azpibolkanikoaren beheko aldearekiko ukipenean kareharriak tolestuta

ageri dira (II.5. arg.). Tolesak ptigmatikoak dira, hots, tolesen ardatzek ez dute norabide jakinik

eta, aldi berean, tolestuta daude. Begi-bistaz, tolesak guztiz irregularrak dira eta ez dute elkarren

arteko koherentziarik. Tolesak Feriako albititen intrusioarekin lotuta daude, eta  tenperatura-igoe-

rak eraginda egoera moldakorrean jasandako deformazioaren ondorioz sortuko ziren. Tolestutako

kareharri hauekin batera, tenperatura baxuagoko eremuetan sortutako karbonatozko klastodun

bretxak ageri dira (II.6. arg.). Kareharria metamorfizatu izanaren arrastoak ere arras arruntak dira,

Feriako intrusioaren hegomendebaldeko ukipenean, adibidez, nabarmenak baitira pikor larriko

kaltzitazko kristalak.

Mikroskopiopean fazie ezberdinak bereizi dira, baina arruntena, xaflatutako kareharri

finek osatzen dute. Hauek pikor-tamaina oso fineko kareharriak dira, eta oxidoen prezipitazioz

sortutako xafladura oso mehea aurkezten dute; baina Torreárboles Formazioan ez bezala, oxido

horiek amorfoak dira gehienetan. Gainera, pikor detritikoak ere nahiko arruntak dira, eta hauek

ere xafletan kontzentratuta ageri dira. Kuartzozko pikorrek %5-10 inguru osa dezakete, eta mi-

neral osagarri gisa plagioklasa-pikorren bat ere ageri da. Pikor detritiko hauek denek korrosio-

golko antzekoak dituzte, ertzak disolbatu egin balira moduan. 

II.4. argazkia. Eguraldi oneko olatu-mailaren

eta ekaizpeko olatu-mailaren artean sortutako

tenpestita. Zafraren hegoekialdean hartutako

lagina. 



Bioturbazioa ere arrunta da, Torreárboles Formazioan gertatzen zen moduan. Burrow-ak

oxidoetan txiroagoak dira eta pikor detritikoetan aberatsagoak, arroka bera baino. 

II.1.4. Goi-Segida Detritikoa

Monesterioko Antiformaren iparraldeko alpean, Ossa-Morena Eremuaren barne, Behe

Kanbriarreko Karbonatozko Segidaren gainean  Goi-Segida Detritikoa bereizten da (Liñán, 1978;

Liñán eta Quesada, 1990). Lan hau kokatuta dagoeneko lurraldean, bi Formazio definitu dira Goi-

Segida Detritikoan: La Lapa Formazioa eta Capas de Playón Formazioa (Liñán eta Perejón,

1981). Formazio hauen bien arteko bereizketa bolkanismoaren bolumenaren arabera egiten da.

Bolkanismoaren agerpena La Lapa Formazioan hasi arren, Capas de Playón Formazioan hartzen

du benetako garrantzia. Gainera, La Lapa Formazioan hareharriz osatutako lodiera ezberdinetako

geruzak arruntak diren arren, Capas de Playón Formazioa lutita arbeltsuz eta hareharri oso finen

xaflen tartekatzeaz osatuta dago. 
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II.6. argazkia. Kareharrizko klastodun bretxa tek-

tonikoa Feriako intrusioaren hegoaldeko ukipene-

an. 

II.5. argazkia. Kareharriak tolestuta

Feriako intrusioaren hegoekialdeko uki-

penean. 
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II.1.4.1. La Lapa Formazioa

Kolore hori-berde-okreko arroka detritikoz osatutako formazioa da. Oinaldean karbona-

tozko lentejoiak aurkez ditzake. Formazio honen ezaugarri bereizgarria pikor-tamainaren larrit-

zea da segidan igo ahala. Oinaldean hareharri finak eta lutitak dira nagusi, mendixka biribilduko

erliebea emanez. Formazioaren erdi aldean pikor-tamaina ertaineko hareharriak eta hareharri

finen eta lutiten tartekatzea ageri dira. Goiko aldean, aldiz, pikor larriko hareharriak dira nagusi,

erliebe malkartsu karakteristikoa sortuz. Noizbehinka, potentzia eta hedadura txikiko maila bol-

kanikoak aurki daitezke formazio honen barruan, bai erdiko eta bai goiko aldean. 

Formazioaren batez-besteko lodiera 1140 m-koa da eta nahiko uniformea eta jarraitua da

Zafra eta Nogales arteko eskualdean; Feriako eta Sierra Viejako intrusio azpibolkanikoen ingu-

ruan nahasten da, batez ere. Ezaugarri bereizgarria da, baita ere, erdiko atalak aurkezten duen

erritmikotasuna, pikor-tamaina ezberdineko tarteak txandakatuz. Gainera, beheko eta erdiko ata-

letan arrunta da bioturbazioaren agerpena. 

La Lapa Formazioa hiru ataletan banatu da Alconera herriaren iparraldean (Liñán eta

Perejón, 1981): Las Vegas atala, Vallehondo atala eta Castellar atala. Oro har, hiru atal horiek

erregresio-pultso bat adierazten dute, eta erregresio maximoa Castellar atalak adierazten du.

Erregresio hori itxuraz mundu-mailako Hawke Bay erregresioarekin bat dator (Palmer eta James,

1980; Liñán eta Gámez, 1993; Liñán et al., 1996). Ondoren, banan-banan aztertuko dira hiru atal

hauek.

 II.1.4.1a. Las Vegas atala

Las Vegas atala kolore horixka eta berdexkako hareharri finen eta lutiten alternantziaz osa-

tuta dago eta La Lapa Formazioaren beheko aldea osatzen du. Arbel berde hauek mikro-xafladu-

ra ez-jarraitua aurkezten dute eta baita arbel-cleavagea ere. Atalaren beheko aldean pikor-tamai-

na finagoa da eta karbonatoen proportzioa ere handiagoa, hareharri karbonatotsu gris-urdinxkaz

osatutako lentejoi txikien (1 m gehienez) agerpena eraginez. Atal honen batezbesteko lodiera 350

m-koa da. Lodiera hori jarraitua da aztertutako eskualdean, Feria eta Sierra Vieja inguruan izan

ezik.

Lutita eta hareharrien behaketa makroskopiko eta mikroskopikoek trilobiteen eta ekino-

dermoen agerpena baieztatu dute. Liñán-ek (1978), Liñán eta Sdzuy-k (1978) eta Gil Cid eta
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Domínguez-ek (1995) zehatzago deskribatu dituzte fosil horiek. Fosil horiez gain, brakiopodoak

(Liñán eta Mergl, 1982; Gil Cid eta Melou, 1987), gorputz biguneko metazooak (Cabanas eta

Meléndez, 1966), Problemática (Liñán, 1978), estromatolitoak (Schmitt, 1982), ekinodermoak

(Gil Cid eta Domínguez, 1995), kordatuak (Gil Cid, 1986; Gil Cid eta Domínguez, 1995), molus-

koak (Gil Cid eta Domínguez, 1995) eta akritarkoak (Mette, 1989) ere badaude.

Atal honetan nagusi diren arbel berdeak plataforma-ingurune batean metatu zirela propo-

satu izan da (Liñán eta Quesada, 1990). Arbel hauen metaketak alga eta arkeoziatidoen desager-

pena ekarriko luke, eta trilobite eta akritarkoak agertuko ziren. Azpiko karbonatoetan agertzen

diren brakiopodoak, gorputz biguneko metazooak eta Problemática, esaterako, ere agertzen dira.

Fosilez gain iknofosilak ere oso ugariak dira, eta hiru iknofazie bereizi dira segida osoan

(Fedonkin et al. 1983; Liñán, 1984a): Iknofazie zaharrena Skolithos, Cochlichnus eta Planolites-

en agerpenak bereizten du; ondorengoa Phycodes pedum, Bergaueria eta Teichichnus-en lehe-

nengo agerpenak adierazten du eta modernoena Rusophycus gr.Radwanski, Monomorphichnus

linearis eta Treptichnus bifurcus-ek bereizten dute, Tiernavia tiernae, gorputz biguneko organis-

moen moldearekin batera (Perejón eta Moreno-Eiris, 1992). 

Mikroskopiopean ikus daitekeenez, arbel berdeak, nagusiki, kuartzoz eta mika zuriz osa-

tuta daude. Oxidoak ere ageri dira, geruzapen txirikordatu antzekoa osatuz, maila batzuetan.

Mineral osagarri moduan, opakoak eta feldespatoak ageri dira. Pikorrak ez dira esferikoak eta ez

daude oso biribilduta; beraz, ez dute birlantze luzerik jasan. Hala ere, pikorrek hautespen ona dute

eta pikor-tamaina arinki ezberdineko geruzak ageri dira. Geruza larrienak aberatsagoak dira

kuartzozko pikorretan.

II.1.4.1.b. Vallehondo atala

Atal hau ere jarraitua da Zafratik Nogaleseraino, eta 750 m inguruko lodiera nahiko uni-

formea mantentzen du. Hala ere, kartografian, geruzen okerduren aldaketa dela eta, ekialdean atal

honen lodiera handiagoa dela dirudi. 

Vallehondo atala grauwacken, hareharri finen eta hareharri ertainen alternantziaz osatuta

dago, eta Las Vegas atalak baino erliebe gehitxoago ematen du. Lutitaz osatutako mailak ere tar-

tekatzen dira noizbehinka. Arroka horiek kolore gris-berdexka eta batzuetan horixka izaten dute.

Las Vegas atalarekiko muga trantsisiozkoa da eta garau ertaineko lehenengo hareharrien azpian

ezarri da. Sabai alderantz pikor-tamaina bera, pikor-tamaina larriko geruzen kantitatea eta
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berauen potentzia handituz doaz. Atalaren goiko aldean lodiera dezimetriko edo metrikoko pikor

larriko hareharri-geruzak ageri dira. Pikor-tamainaren alboranzko aldaketak arruntak dira. Egitura

sedimentarioei dagokienez, xafladura edota geruzapen gurutzatua, gradazioa eta burrow-ak aur-

kezten ditu. 

Vallehondo atalean fosil gutxi aurkitu dira; horien artean trilobiteak, brakiopodoak eta

akritarkoak ageri dira (Liñán eta Mergl, 1982; Gil Cid eta Melou, 1986; Cabanas eta Meléndez,

1966; Gil Cid, 1986; Mette, 1989; Gil Cid eta Domínguez, 1995).

Mikroskopiopean ikus daitekeenez, hautespen oso oneko eta xafladura horizontal eta

gurutzatuko arrokak dira, kuartzo-kantitate ezberdineko xaflez osatutakoak. Matrizeak edo tra-

mak eutsitako ehundura aurkezten dute, kuartzozko edo antzeko pikorren edukiaren arabera.

Trama osatzen duten pikorrak kuartzoz osatuta daude, eta neurri txikiagoan, albitaz. Albita-piko-

rrek makla polisintetiko karakteristikoak edo deformazio-maklak aurkezten dituzte. Noizbehinka

feldespato potasikozko pikorrak ageri dira, baina berauen tamaina txikia dela eta, ezin ahal iza-

ten dira bereizi (batez beste 0.05-0.2 mm). Mineral osagarri gisa mika zuriz osatutako pikorrak

ageri dira, xafladurarekiko paraleloki orientatuta. Pikor horiek guztiak subangelutsuak dira, eta

albitaren ugaritasunak adierazten duen moduan, ez dute birlantze handirik jasan. Matrizea buztin

mineralez osatuta dago. 

Hareharriekin batera, estreinako arroka bolkanikoak ere azaleratzen dira atalaren goiko

aldean. Material ezberdinen arteko tartekatze hau lurraldeko ezegonkortasun tektonikoaren isla

da. Ezegonkortasun horren eraginez, Behe Kanbriarretik aurrera arruntak dira fazieen bat-bateko

aldaketa bertikalak eta zeharkakoak, blokeen balaztadurarekin, diskontinuitate lokalekin eta tek-

tonikak kontrolatutako transgresio-erregresioen pultsoekin batera.

Zafra-Nogales eremuan garai honetako ezegonkortasun tektonikoak ezaugarri sedimenta-

rio eta bolkaniko propioak garatuko zituzten bi lurraldeen agerpena eragin zuen: Zafratik La

Albuera del Castellarren mendebaldera arteko eremua eta Feria eta Nogales artekoa. Eremu bi

hauen artean, Las Vegas atalerako bi lurralde hauen arteko ezberdintasunak sumatzen ez diren

bitartean, Vallehondo ataletik gora bi eremuetan metatutako material sedimentario eta bolkaniko-

ak arinki ezberdinak izango dira. Vallehondo atalak, Zafra eta La Albuera del Castellar inguruan

definitu denak (Liñán eta Perejón, 1981), hareharri-geruzen ugaritasun eta potentzian han-ditzea

erakusten du segidan gora joan ahala. Bertan kontzentratzen dira atal honetako arroka bolkaniko

eta bolkanoklastiko gehienak ere. Mendebaldeko eremuan (Feria-Nogales eremuan) atal honen
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lodiera pixka bat txikiagoa da eta material bolkanikoak arinki desberdinak dira. Alde batetik, pro-

zesu bolkanikoak lehentxoago hasiko ziren ekialdeko eremuan eta garapen handiagoa lortuko

zuten bertan. Beste aldetik, mendebaldeko eremuan kartografiatu diren kolada urriek osaera azi-

doa edo ertaina aurkezten dute; ostera, ekialdeko eremuan osaera basiko, azido eta ertainekoak

eta jatorri ezberdineko bretxa eta toba bolkanoklastikoak azaleratzen dira. Feriako intrusioaren

mendebalde-iparmendebaldean Vallehondo atalak ukipen-metamorfismoa aurkezten du, arroka

oso gogor eta trinkoa osatuz. 

Bi eremu hauen arteko ezberdintasunak azaltzeko, hiru aukera daude. Alde batetik, pale-

oerliebearen eraginez, sakonera ezberdinetako bi lurralde sor zitezkeen, tektonikaren eraginik

gabe. Beste alde batetik, eremu bien artean legokeen faila batek eragindako subsidentzia diferent-

zialaren ondorioz, sakonera ezberdinetako bi lurralde sor zitezkeen. Azkenik, baliteke erliebean

ezberdintasunak sortuko lituzkeena aktibitate bolkanikoa bera izatea.

II.1.4.1.3. Castellar atala

Tradizionalki, Castellar atala Zafratik Nogaleseraino hedatzen den kuartzita eta hareharri

larrien maila ez-jarraitu gisa definitu izan da (Roso de Luna eta Hernández-Pacheco, 1955).

Eremu honetan burututako kartografian, aldiz, hareharri zurixka hauek pentsatutakoa baino maila

jarraituagoa osatzen dutela frogatu da, albozkako pikor-tamainaren aldaketak ugariak diren arren.

Pikor-tamainaren aldaketa horiek direla eta, pikor larrieneko eskualdeetan gandor deigarriak osat-

zen dituzte (II.7. arg); pikor fineneko eskualdean, ordea, erliebean ez da aldaketarik nabaritzen.

Beraz, Castellar atalak maila gutxi gora-behera jarraitua osatzen du Zafratik Nogaleseraino, La

Albuera del Castellarretik eta La Lapa, La Parra eta La Moreraren iparraldetik igaroz. Bestalde,

bigarren maila bat ere kartografiatu da iparralderago: batetik, Sierra del Águilaren hegoaldean

aztertutako eskualdearen ekialdean eta, bestetik, Sierra de la Caleran iparraldean aztertutako

eskualdearen mendebaldean (II.2. ird.). Maila horrek Capas de Playón Formazioan gunea duen

egitura sinklinalaren iparraldeko alpea osatzen du.

Castellar atalaren beheko muga hareharri hutsez osatutako maila nagusian ezarri da

Albuera del Castellar inguruan eta hortik kanpo, hareharri-geruza gehien kontzentratzen den

tokian, segida kanbriarraren erregresio maximoko puntua adieraziz eskualde honetan. 

Castellar atalak bere ezaugarri bereizgarriak aurkezten dituen tokietan (Albuera del

Castellar), eskala dezimetrikoko geruzetan metatutako hareharri larriz osatuta dago. Oinaldean
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burdinan aberatsak diren mailak ageri dira, noduluetan kontzentra daitezkeenak. Sabai alderantz

pikor-tamaina larritu egiten da eta lokalki mikrokonglomeratuak meta daitezke (Roso de Luna eta

Hernández-Pacheco, 1955), nahiz eta aztertutako eskualdean ez diren aurkitu. Hareharri hauen

ezaugarri bereizgarria kolore zurixkako arroka gogorra izatea da. Mikroskopiopean tramak eutsi-

tako hareharri oso heldua eta purua da; hots, pikorrak biribilak eta esferikoak dira, eta nagusiki

kuartzo monokristalinoz osatuta daude. Kuartzo-pikorrak elkarren artean kontaktuan daude eta

matrizea oso urria da. Burdina oxidoek kuartzozko pikorrak estaltzen dituztenean, lokalki kolore

larrosa aurkezten du. 

Castellar ataleko materialak antzeko gogortasuneko material bolkanikoen artean elkar-

geruzatuta ageri direnean edo pikor-tamaina finagokoak direnean, ez dute erliebe bereizgarririk

sortzen. Eskualde horietan Castellar atalak lodiera txikiagoa aurkezten du, eta pikor-tamaina fina-

goko materialekin nahastuta dago. Esku-laginean kolore zurixka aurkezten dute, baina ez fazie

bereizgarriarena bezain bestekoa eta geruzen potentzia zentimetrikoa izaten da. Mikroskopiopean

ikusita, tramak eutsitako hareharria da, hautespen oso onekoa eta matrize gutxikoa. Trama osat-

zen duten pikorrak kuartzo monokristalinozkoak dira nagusiki. Pikor osaga-rriak mika zuriz, albi-

taz eta feldespato potasikoz osatuta daude. Pikorrak nagusiki ez dira esferikoak, eta subangelut-

suak dira, fazie karakteristikoarena baino birlantze txikiagoa adieraziz. Matrizea oso urria da eta

buztin-mineralez osatuta dago. 

Castellar atalaren lodiera ez da berdina toki guztietan. Batez beste, aztertutako eskualde-

an 25 m inguruko lodiera duela esan daiteke. Lodiera maximoa Albuera del Castellar urtegian

neurtu da, 40 m ingurukoa, eta minimoa La Lapa herriaren iparraldean, 2-3 m ingurukoa. Ageri

den egitura sedimentariorik arruntena geruzapen gurutzatua da, xafladuraren agerpena urria iza-

nik. Atal honetan ez da fosilik aurkitu edo definitu. 

II.7. argazkia. Castellar atalak Zafraren

hegomendebaldean osatzen duen gan-

dorra, izena ematen dion Albuera del

Castellar urtegiaren ekialdean. 
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Beraz, Zafra-Albuera del Castellar eskualdean atal honek fazie karakteristikoa aurkezten

du, eskualde horren mendebaldera, La Albuera del Castellarretik La Parraren iparraldera, lodiera

oso txikia du eta pikor-tamaina fina eta ez du erliebe bereizgarririk erakusten edo ez da ageri; hor-

tik mendebaldera (La Parra eta Nogales artean), berriz, pikor-tamaina berriro larritu egiten da,

erliebe gogorragoa sorraraziz, nahiz eta berau Zafra-Albuera del Castellar eskualdekoa baino txi-

kiagoa den. 

II.1.4.2. Capas de Playón Formazioa

Capas de Playón Formazioak unitate bolkanosedimentarioa osatzen du (Sagredo eta

Peinado, 1992). Bertan material bolkaniko eta bolkanosedimentarioak, Erdi Kanbriarreko bra-

kiopodo, hyolites eta trilobitedun arbel berde-horixkekin eta hareharri finekin tartekatuta ageri

dira. Arroka bolkanikoak Formazio osoan zehar ageri dira eta oso ugariak dira. Capas de Playón

Formazioak Erdi Kanbriarrerako transgresio baten hasiera adierazten du. 

Formazio honen lodiera kalkulatzea zaila da, faila txikien ugaritasuna eta gainazal axiala-

ren kokapen zehatzerako irizpide falta dela eta. Gainera, iparraldean formazio hau faila batek

mozten du, Karboniferoko materialen alboan jarriz, eta beraz, kanbriarreko azkenengo materia-

lak dira eskualde honetan. Hala ere, beronen potentzia 300 m baino handiagoa dela estimatu da. 

Azaleramenduan arbelek eta hareharriek oso itxura uniformea aurkezten dute, erliebe oso

leunak eta lauak sortuz. Material hauetan Erdi Kanbriarreko ekinodermoen (Chauvel eta

Meléndez, 1984: Gil Cid eta Melou, 1986), brakiopodoen (Gil Cid eta Melou, 1986), hyoliteen

eta trilobiteen (Bard, 1964; Sdzuy, 1967; Laus, 1969; Gil Cid, 1973, 1981, 1982a, 1982b, 1984)

aztarnak aurkitu dira, baita bioturbazioarenak ere (Gil Cid, 1991; Gil Cid eta Domínguez, 1995).

Vallehondo atalean hasiera duten mendebaldeko eta ekialdeko eremuen arteko desberdintasun

sedimentario eta bolkanikoek jarraipena dute formazio honetan. Mendebaldeko eremuan bolka-

nismoak garrantzia handiagoa lortu zuen Capas de Playón Formazioan, eta jarraituagoa izan zen,

material bolkanikoen bolumen handiak metatuz, material sedimentario gutxi batzuekin batera.

Ekialdeko eremuan, aldiz, aktibitate bolkanikoa geldoagoa da, material bolkanikoaren artean

material sedimentarioen metaketa handiagoak ahalbidetuz. 

Castellar-ko Kuartzita Formazioa baino lehenagoko aktibitate bolkanikoaren ondoren,

Formazio honetako bolkanismoa lau unitate edo episodiotan banatu da  (Etxebarria eta Apraiz,

2001) (II.3. ird.): 
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— Lehenengoa, laba-koladen eta material sedimentarioen (hots, arbel eta hareharrien) tar-

tekatzeak adierazten du. Mendebaldeko eskualdean material bolkanikoak osaera azido eta

ertaineko laba-koladaz osatuta daude eta Albuera del Castellar urtegiaren inguruan laba-

kolada basikoz eta material bolkanoklastikoz. 

– Bigarren gertaera bolkanikoa osaera ertaineko laba-koladez eta kolada piroklastikoen

metakinez osatuta dago. Bertan ez da ia material sedimentariorik ageri tartekatuta.

Albuera del Castellar inguruan lehenengo, bigarren eta hirugarren gertaera bolkanikoak ez

dira hain ondo bereizten eta garrantzia txikiagoa dute mendebaldean baino.

II.3. irudia. Ikertutako eremuan desberdinadutako episodio bolkanikoak. Mapa bera IV. erans-

kinean ageri da eskala handiagoan. 



– Hirugarren gertaera edo pultsu bolkanikoan, berriro ere arbelak eta jatorri ezberdineko

arroka bolkanoklastikoak eta laba-koladak tartekatzen dira, bolkanismoaren lasaitze bate-

kin bukatuz. Lasaitasun bolkanikoko denbora-tarte horretan arbelak eta hareharri finak

metatuko ziren. 

– Laugarren episodio bolkanikoa osaera trakiandesitikoko kolada piroklastikoz eta laba-

koladaz osatuta dago. Laba-kolada hauen artean pillow-laba isolatu gutxi batzuk ageri

dira. Gaur egun, pillow-laba horiek gaizki definituta daude eta ezaugarri bereizgarri oso

gutxi aurkezten dituzte. Ezaugarri bereizgarri nabarmenena pillow-arteko materialaren

agerpena da. Amigdalek ez dute banaketa kontzentrikorik edo erradialik aurkezten, saka-

banatutako taldetxoetan ageri dira pilatuta, kuxin-egiturekiko norabide jakinik gabe. Zain

kontzentrikorik edo erradialik ere ez da ageri, ezta ertz beirakara edo fenokristalen bana-

keta preferentzialik ere.

Unitate hauek arroka basikoz, ertainez eta azidoz osatuta daude. Arroka hauek denak, oro-

genia Hertziniarrean zehar arinki deformatu eta metamorfizatu ziren baldintza epizonaletan. Hala

ere, jatorrizko egitura bolkanikoak mantentzen dituzte, nahiz eta eraldaketa hidrotermal handia

jasan duten. 

Litologia basikoak Castellarko kuartzitaren gainetik eta azpitik metro gutxitara aurkitu

dira ekialdeko eremuan, eta baita intrusio azpibolkanikoak osatuz ere eskualde osoan zehar. Hala

ere, arroka hauek urriak dira eta zenbait metrotako potentziako lente itxurako gorputzetan edo

bolumen txikiko intrusioetan aurkitu dira. Arroka basikoen artean laba-kolada eta dike eta sill

porfirikoak aurkitu dira nagusiki. Osaera-kimiko aldetik nagusiki basaltoak, trakibasaltoak eta

basanitak diren arren, gehienetan gaur egun fenokristal gisa bereiz daitekeen mineral bakarra albi-

tizatutako plagioklasa da. Horrez gain, pikor-tamaina txikiko klorita, karbonato eta opakoen agre-

gatuak ageri dira, jatorrizko piroxeno, anfibol eta beharbada olibinoak pseudomorfizatzen dituz-

tenak. Matrizeak kristaltze-gradu ezberdinak aurkezten ditu, eta plagioklasazko mikrolitoz, klori-

taz eta opakoz osatuta dago. 

Arroka ertainak domoak, laba-koladak, intrusio azpibolkanikoak eta arroka bolkano-klas-

tikoak osatuz ageri dira. Osaeraz trakiandesitak eta trakiandesita basaltikoak dira, gehienak por-

firikoak. Fenokristalak plagioklasaz eta noizbehinkako feldespato potasikoz osatuta daude, sarri-

tan pertitikoak direnak. Matrizean, aldiz, feldespatozko mikrolitoak, kuartzoa, albita, opakoak eta

karbonatoak ageri dira. Arroka hauek ere alterazio hidrotermal garrantzitsua jasan dute, beharba-
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da, eta albitizazioa, karbonatoaren eta kloritaren agerpena eta oxidazio-prozesuak nabarmenak

dira. Arroka bolkanoklastikoen artean, jatorri piroklastikoa ondorioztatu zaien metakinak ageri

dira, batez ere, arroka bolkanikoen higaduraren eta ondorengo sedimentazioaren ondorioz sortu-

tako arrokekin batera, hala nola, turbiditekin. Kolada piroklastikoekin elkartutako metakinak

monogenikoak izaten dira, eta birsedimentatutakoak, normalean, poligenikoagoak. Arroka ertai-

nak bolumetrikoki askoz ere garrantzitsuagoak dira La Lapa-Nogales eremuan Zafra-La Albuera

del Castellar eremuan baino. Arroka bolkaniko basikoen artean urazpiko izaera duten metakinak

ere aurkitu dira; esate baterako, Ba-302 errepidean, Albuera del Castellarrera joateko bidegurut-

zean, ikus daitezkeen pillow-laba isolatuak (II.8. arg.).

Litologia azidoak bi eremuetan ageri dira segida osoan zehar. Berauek, sill, kolada, domo

edo kriptodomoak osatuz eta metakin bolkanoklastiko gisa ageri dira. Arroka azidoak ere, aurre-

ko kasu bietan bezala, arroka porfirikoak dira, eta matrizea kristaltze-gradu ezberdinekoa izaten

da. Fenokristalak kuartzoz, feldespato potasikoz eta albitaz osatuta daude. Ehundura mirmekiti-

ko eta granofirikoak ere oso arruntak dira fenokristaletan, korrosio-golkoekin batera. Kristaltze-

gra-duaren arabera, matrizeak ehundura oso ezberdinak aurkez ditzake: ehundura trakitikoa, poi-

kilitikoa, esferulitikoa, feltsikoa edo mikrolitiko fluidala. Oso urriak dira, aldiz, ehundura perliti-

kodun koladak. Osaera aldetik, trakitak, trakidazitak, erriolitak eta dazitak dira. Metakin bolka-

no-klastikoak mota eta osaera ezberdinetakoak dira, batetik, soldatze-gradu ezberdineko kolada

piroklastiko gisa interpretatu direnak, eta, bestetik, jausketazko metakinak, ondorengo kapituluan

azalduko den moduan. 

II.8. argazkia. Pillow-laba isolatuak

Goi-Segida Detritikoko Capas de

Playón Formazioan. Argazkia Zafra eta

La Lapa batzen dituen errepidean atera-

takoa da, Albuera del Castellar urtegira

doan bidearekiko bidegurutzetik hurbil.
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II.2. Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio
lurraldearen litoestratigrafia

Serie Negraren gaineko materialak Monesterioko Antiformaren alpe batean eta bestean

ezberdinak dira (Eguíluz, 1988). Nahiz eta Kanbriarreko egituraketa nagusia Behe-Segida

Detritikoa, Tarteko Karbonatozko Segida eta Goi-Segida Detritikoa, formazio bolkanosedimen-

tario bat barneratzen duena eskualde bientzako baliagarria izan, antiformaren alde bateko eta bes-

teko eta hegoaldeko alpeko eremu ezberdinen atalen arteko desberdintasunak deigarriak izan dai-

tezke. Hori dela eta, orain arte Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eremuan erabilitako terminologia oso nahasia eta konplexua izan da. Nire aldetik, beste ikertzai-

le batzuek erabilitako terminologia bateratzeko saiakera egin dut, denentzako baliagarria izango

den litoestratigrafia komuna aurkeztuz, iparraldeko alpeko litoestratigrafiarekin koerlaziona dai-

tekeena (II.4. ird.). 

II.4. irudia. Valle de Matamoros eta Jerez de los Caballeros arteko eskualdean burututako kartografia.

Mapa bera IV. eranskinean ageri da 1:50.000 eskalan. 
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Iparraldeko alpean aztertutako eremuarekin alderatuz, eskualde honen beste ezaugarri

propio bat orogenia Hertziniarraren eragina handiagoa izatea da. Arrokek metamorfismo-gradu

altuagoa (eskisto berdeen gradukoa) eta  deformazio handiagoa jasan dute. Deformazio horren

eraginez, zaildu egiten da jatorrizko metakinen potentzia eta ezaugarriak aztertzea. 

Ondoren Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio lurraldean

kartografiatutako materialen ezaugarri litoestratigrafikoak deskribatuko dira, Zafra-Nogales lu-

rraldean deskribatutakoekiko koerlazionagarriak direnak.

II.2.1. Oinarriko Mikrokonglomeratu Gneisikoa 

Kartografiatutako eskualdean, Serie Negrako materialen gainean diskordanteki kokatuta,

fazie porfiroideko oinarriko mikrokonglomeratu gneisikoa definitu da (Muelas eta Soubrier,

1977). Eremu honetan hedapen oso txikia aurkezten du, 2.5 km luze eta 15-20 m zabal. Beronen

azaleramendurik onena Zafra eta Huelva lotzen dituen trenbidearen lubakian aurkitzen da (II.4.

ird.). Serie Negrako eta Behe-Segida Detritiko kanbriarreko materialen artean kokatuta dagoenez,

Monesterioko Antiformaren iparraldeko alpean ageri den Malcocinado Formazioarekin koerla-

zionatu da. Petrologikoki, gneisen fabrika aurkezten duen mikrokonglomeratua da, serizitaz osa-

tutako matrizean barneratutako erriolitaz, kuartzoz eta feldespatoz osatutakoa. 

Fregenal de la Sierra herriaren ekialdean formazio honek potentzia handia du, 500-600 m-

rainokoa. Bertan arroka bolkaniko azido sinsedimentarioz osatuta dago eta Bodonaleko

Porfiroide izena hartzen du. Porfiroide hauek metagrauwackekin tartekatuta ageri dira. Bien arte-

ko aldaketa trantsiziozkoa da: grauwacken pikor-tamaina handituz doa eta arroka kuartzo-krista-

letan eta toba bolkaniko azidoen zatietan aberastuz doa, toba litiko azidoetan eta toba erriolitiko-

etan bukatuz. 

Formazio honen eta Behe-Segida Detritikoaren arteko ukipena graduala eta jarraitua da,

trenbideko lubakian behintzat. 

II.2.2. Behe-Formazio Detritikoa

Behe-Segida Detritikoa osatzen duten materialak Jerez de los Caballeros-Valle de

Matamoros eskualdean baino ez dira identifikatu; Cumbres de Enmedio inguruan ez dira azale-

ratzen. Formazio hau arbel hareatsuz, geruzapen gurutzatuko arkosaz, hareharri feldespatotsuz eta
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eskisto grauwackatsuz osatuta dago. Aztertutako eremuaren iparmendebaldean 200 eta 300 m-ko

lodierak neurtu dira formazio honentzat (Vegas eta Robledo, 1973), baina hegoekialderantz for-

mazio hau mehetu egiten da era jarraituan, 10 m-ko lodiera arte (II.4. ird.). Material detritikoekin

batera lodiera metriko eta dekametrikoko laba-kolada azidoak eta basikoak ageri dira elkar-geru-

zatuta (II.4. ird.).

Mikroskopiopean ikusita, hareharriek hautespen ertaina dute eta pikor-tamaina finekoak

dira, batez ere, pikor arinki biribilduz eta obalatuz osatuak. Pikor horiek eskualdeko foliazio

nagusiarekiko paraleloki kokatuta daude. Pikor osagarri moduan feldespato potasikoa, albita,

mineral opakoak eta zirkoia ageri dira, jatorri bolkanikoko epiklastoekin batera. Itxuraz, pikor

epiklastiko horiek formazio honetan bertan elkargeruzatutako laba-kolada azidoen zatiak dira.

Kuartzozko pikorrak sarritan polikristalinoak dira edo uhin-itzaltzea aurkezten dute, baita presio-

disoluzioaren ondoriozko ukipen indentatuak ere. Lagin batzuek feldespato potasikoaren pro-

portzio handiak aurkezten dituzte (≈ %10). 

Geruza arbeltsu eta grauwackatsuak hareharriak baino pikor-tamaina finagokoak dira

(< 0.1 mm) eta sarritan xafladura horizontala edo gurutzatua aurkezten dute, feldespato eta kuart-

zo edo mikatan aberatsagoak edo txiroagoak diren mailen txandakapenarekin. Arroka hauek

plano axialeko arbel-cleavagea aurkezten dute, baina hori ez da beti mikroskopiopean ikusten. 

Laba-kolada azidoak ehundura holokristalino porfirikoko erriolitaz osatuta daude nagusi-

ki. Fenokristalak batez ere kuartzo bolkaniko subhedralez osatuta daude, nahiz eta ehundura gra-

fikodun pikorrak ere arruntak diren. Matrizea kuartzofeldespatikoa da, mika zuriz eta feldespato-

en alterazio-produktu diren serizitaz eta buztin-mineral sekundarioz osatutakoa. Ehundura grafi-

koa matrizean ere ager daiteke. Laba-kolada hauek ez dute eskistositaterik aurkezten, baina

mikroskopiopean kuartzozko pikorrek uhin-itzaltzea eta azpigarauak aurkezten dituzte, eta matri-

zeko pikorrek norabide nagusi bat jarraitzen dute. 

Laba-kolada basikoek, aldiz, deformazio gogorragoa aurkezten dute, mineralogiak ahal-

bidetzen baitu. Ehundura porfiriko deformatua aurkezten dute eta orientatutako plagioklasa-kris-

talez, orientaziorik gabeko mineral opako txikiz eta jatorri metamorfikoko mineral ferromagne-

sianoz osatuta daude. Fenokristalak plagioklasaz osatuta daude eta sarritan apurtuta eta disloka-

tuta ageri dira, eskualdeko eskistositatearekiko paraleloki orientatuta. Esku-laginean eskistosita-

te arina aurkezten duten arrokak dira, eta laba-kolada azido zurixkekin alderatuz kolore berde

bereizgarria aurkezten dute. 
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Pikor-tamaina fineneko geruzetan bi motatako eskistositateak nabarmentzen dira; bietatik

sarkorrena foliazioa da, eta bigarrena hausturazkoa eta strain-slip cleavage artekoa. Plano itxura-

ko egitura horiek ez dute jatorrizko geruzapena estaltzen. Segidaren kokapen estrukturalak eta

behatutako egiturek aztertutako eskualdean Behe-Segida Detritikoa alderantzizkatuta dagoela

adierazten dute, Tarteko Karbonatozko Segidaren gainean agertuz. 

II.2.3. Tarteko Karbonatozko Formazioa

Tarteko Karbonatozko Formazioa, itxuraz, ukipen jarraituan eta pixkanakakoan kokatzen

da Behe-Formazio Detritikoaren gainean. Aztertutako eskualdean  Formazio honen potentzia 50

eta 200 m-koa da, baina beronen iparmendebaldean 300 m-rainokoa izan daiteke (Vegas eta

Robledo, 1973). Tolesen eraginez bikoiztuta ageri da sarritan. Formazio honekin elkartuta,

Kanbriarreko arroka azpibolkaniko azido eta basikoak ageri dira. 

Aztertutako eskualdean, Formazio honek beheko aldeko kareharri detritikoen maila edo

atala baino ez du aurkezten. Kareharri hauek geruzapen onekoak dira. Jerez de los Caballeros he-

rritik hurbil, kareharri hauek marmol kalko-dolomitiko gisa ageri dira. Noizean behin, kuartzo

detritikoa eta material detritiko fina (silizeoa edo buztintsua) tartekatzen dira, geruzapena nabar-

menduz. Brovalesko granitoidearen inguruan, metamorfismo termikoaren eraginez, kareharriek

erreakzioak jasaten dituzte, jatorrizko arrokaren arabera silikato kaltziko eta magnesikoen sorre-

ra eraginez.

Eskualde honetan lagindutako kareharriak xaflatutako karbonato klastikoz osatuta daude

eta ez da fosilik aurkitu. Pikor detritikoen ugaritasun ezberdinek edo pikor-tamaina ezberdineta-

ko mailek definitzen dute xafladura. Pikor detritikoak kuartzo monokristalinoz, mika zuriz eta

mi-neral opakoz osatuta daude. Mikroskopiopean ikusita arbel-cleavagea aurkezten dute, kaltzi-

tazko kristalen norabide preferenteak definitutakoa. 

Kareharri-maila hauen iparmendebalderanzko luzapenean, algadun fazieak ere deskribatu

dira (Liñán, 1984b), eta Higuera de Vargas inguruan, Kanbriarreko arkeoziatidodun kareharri tipi-

koak ageri dira. Eskualde horretan, Monesterioko Antiformaren iparraldeko alpean gertatzen zen

moduan, Karbonatozko Tarteko Formazioa bi atalez osatuta dago: behe-atalean, arbel berdexkak,

kareharri eta kalkoeskistoekin tartekatzen dira; eta goi-atalean, dolomitizazio-gradu ezberdineko

kareharriak, geruza burdintsuekin tartekatuta ageri dira.
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II.2.4. Goi-Segida Detritikoa

Monesterioko Antiformaren hegoaldeko alpean Goi-Segida Detritikoa osatzen duten

materialek fazie-aldaera asko aurkezten dituzte, neurri handi batean iparraldeko alpekoen ezber-

dinak direnak. Gainera toles eta faila ugarik deformatzen dituzte, jatorrizko kokapena estaliz.

Faktore hauen guztien baturak zaildu egiten du zutabe estratigrafiko homogeneo bakarraren altxa-

keta Goi Segida Detritikorako. Kartografiatutako eremuan (MAGNA serieko 1:50.000 eskalako

Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros, Villanueva del Fresno eta Oliva de la Frontera mapa

geologikoak) unitate ezberdinak deskribatzeko erabilitako terminologia, unitate horien deskri-

bapenak eta berauen kokapen geometrikoa bera ere, tokian-toki aldatu egiten dira. Ondoren,

aztertutako eremuan egindako behaketetatik eta inguruan burututako zehar-ebakietatik ondo-

rioztatutako Goi-Segida Detritikoaren litoestratigrafia aurkeztuko da. Bestalde, aurrerago ageri

den II.5. irudiko taulan antiformaren hegoaldeko alpean eta iparraldekoan erabilitako terminolo-

gien arteko korrelazioa egiten saiatu naiz.

II.2.4.1. Cumbresko alternantzia eta Jerezko Formazio Detritikoa

Cumbresko Alternantzia kartografiatutako eremuaren hegoaldean ageri da, Cumbres de

Enmedio herriaren inguruan eta xaflatutako arbel grisez, eta elkargeruzatutako hareharriz eta

arroka efusibo basikoz osatuta dago. Hareharriz osatutako mailak potentzia dezimetriko-metriko-

koak izaten dira eta kolore grisa edo krema kolorea izaten dute. Maila finenek, aldiz, izaera limo-

buztintsua izaten dute. 

Mikroskopiopean, hareharriek ehundura blastopsamitikoa aurkezten dute, eta kuartzo,

plagioklasa eta feldespato potasikozko klasto angelutsuz eta ez-esferikoz osatuta daude. Matrizea,

era berean, pikor-tamaina finagoko kuartzoz, plagioklasaz eta feldespato potasikoz eta serizitaz

osatuta dago. Arbelak, aldiz, serizitaz, muskovitaz, kuartzoz, biotitaz eta kloritaz osatuta daude.

Elkarrekin geruzatutako pikor-tamaina larriagoko maila batzuk jatorri bolkanikoko litarenitaz

osatuta daude eta pikor-tamaina ertain-fina aurkezten dute. 

Hareharriek flute-ak eta groove-cast egitura sedimentarioak aurkezten dituzte eta arbelek

banda-egitura fina. Xafla hareatsu finen agerpenak, agerian uzten ditu xafladura horizontal para-

leloa eta xafladura gurutzatua.
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Arroka bolkaniko basikoak, aldiz, albozka ziri erakoak diren lodiera ezberdineko (0.5-40

m) geruza edo plano itxurako laba-koladaz osatuta daude.  Mendian, itxura masiboa aurkezten

dute eta kolore berdea. Batzuetan porfirikoak izan daitezke azaleramenduan eta karbonatoz bete-

tako bakuoloak aurkezten dituzte. Material bolkaniko horiek oso alteratuta daude eta pillow-

motako egitura isolatutak aurkezten dituzte. Mikroskopiopean ehundura porfirikoa aurkezten

dute eta plagioklasaz, anfibolez, klinopiroxenoz eta klorita eta epidota bezalako mineral sekun-

darioz osatuta daude. 

Cumbresko Alternantziaren potentzia gutxienez 150-200 m-koa da. Alternantzia hau

Karbonatozko Formazioaren gainean kokatuta dago zuzenean. Ukipen hori batzuetan graduala da

eta karbonato ez-puruen mailen agerpenak markatzen du. 

Cumbres-ko alternantzia lateralki Jerezko Formazio Detritikora pasatzen da. Azken honek

kareharrien hegoaldera kokatutako materialak barneratzen ditu, estrukturalki azpian kokatuta

daudenak. Karbonatozko Formazioaren eta Jerezko Formazio Detritikoaren arteko ukipena,

Karbonatozko Formazioaren eta Cumbres-ko alternantziaren artekoa moduan, trantsiziozkoa da,

batez ere, eta bertan kalkoeskistoak ageri dira. 

Jerezko Formazio Detritikoa jatorri detritikoko materialez (kloritoeskistoak, eskisko grau-

wackatsuak, metarkosak eta metagrauwackak) eta elkarrekin geruzatutako potentzia txikiko arro-

ka bolkaniko basikoz osatutako segida monotonoa da, osaera azidoko arroka tobazeoekin ba-tera.

Sarritan, geruzapena zaila da esaten, S1 azalak estaltzen baitu. S1 azala da azaleramendu gehie-

netan ageri den azalik nabarmenena. Krenulazio-cleavage baten (S2) agerpena ere arrunta izaten

da. 

Mikroskopiopean, eskisto grauwackatsuak kuartzoz, muskovitaz, plagioklasaz, kloritaz

eta jatorri bolkanikoko zati litikoz osatuta daude, arrokaren %40 osatzen duen tamaina ertain-

larriko matrize batean barneratuta. 

Jerezko Formazio Detritikoaren lodiera neurtzea zaila da, deformazio gogorra dela eta,

baina 800-1.000 m-tan estimatu da. 

Cumbres-ko alternantzia eta Jerezko Formazio Detritikoa, Serie Negraren, Malcocinado

Formazioaren, Behe-Segida Detritikoaren eta Karbonatozko Tarteko Segidaren seriean ageri dire-

nez, iparraldeko alpean gertatzen zen moduan, Goi-Segida Detritikoaren beheko aldeko ata-len

baliokideak izan behar dira. Intuitiboki, iparraldeko alpean definitutako Las Vegas eta Vallehondo

atalekin korrelaziona daitezke. 
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II.2.4.2. Cumbresko Kuartzitak

Cumbresko Alternantzia osatzen duten materialen gainean krema koloreko kuartziten

multzoa ageri da. Azaleramendu-eskalan geruza dezimetriko eta metrikoetan ageri diren kuartzi-

ta masibo arinki heldugabeak dira. Osaera aldetik, hareharri kuartzotsu edo arkosikoak dira, eta

xafladura paraleloa aurkez dezakete. Sabai alderantz kuartzitaz eta arbelez osatutako alternantzia

batera igarotzen da. Mikroskopiopean, mortairu erako ehundura duten arrokak dira, kuartzoz, pla-

gioklasaz eta feldespato potasikoz osatutakoak. Unitate honen lodiera maximoa 80 eta 120 m

artekoa da (Jorquera de Guindos et al., 1990).

Material horien osaerak, beren kokapen estratigrafikoak eta prozesu bolkanikoekiko duten

erlazioak (lehenengo manifestazio bolkanikoak material hauen azpitik hasten dira, baina pultsu

nagusia formazio honen ostean gertatzen da), kuartzita hauek iparraldeko alperako deskribatuta-

ko Castellar atalarekin korrelaziona daitezkeela adierazten dute. 

II.2.4.3. Bulkanita basikoak eta Umbría-Pipetako Espilitak

Bulkanita basiko izenarekin bigarren maila bolkanosedimentario bat adierazten da, gora-

go deskribatutakoa baino garapen handiagokoa. Berau arroka bolkaniko basikoz osatuta dago.

Laba-koladekin elkargeruzatuta, arroka bolkanoklastikoak eta epiklastikoak ageri dira. Hala ere,

laba-koladak ugariagoak dira arroka piroklastikoak baino (Fernández Carrasco et al., 1981).

Laba-koladek izaera espilitikoa dute eta aberatsak dira albitan, karbonatoetan, kloritan, anfibol

sekundarioetan, mineral opakoetan eta epidotan. Eremu batzuetan jatorrizko geruzapena desager-

tu egin da. Maila bolkaniko hau oso deformatuta ageri da, plano axialeko eskistositate sarkorra

aurkeztuz. Noizean behin krenulazio-eskistositate bat ere ageri du. Arroka hauek duten eskualde-

ko metamorfismoa oso gradu baxukoa da. 

Hegoalderago, Oliva de la Frontera-Cumbres de Enmedio eremuan Espilitas de Umbría-

Pipeta izeneko segida bolkanosedimentario baliokidea definitu da (Jorquera de Guindos et al.,

1990). Segida hori arroka basaltikoz edota espilitikoz, tobaz, bretxa bolkanikoz, metasedimentuz

eta laba-kolada azido txikiz osatuta dago. 

Gorago deskribatutako eskualdean bezala, arroka ugarienak espilitak dira. Espilita horiek

kolore berdexka dute eta pillow-motako egiturak aurkezten dituzte (II.9. arg.). Mikroskopiopean

ehundura porfirikoa aurkezten dute, pikortsu edo ofitiko izateraino hel daitekeena.



Azaleramenduan kaltzitaz betetako diaklasa kontzentrikoak eta erradialak aurkezten dituzte, ertz

beirakarak eta amigdalen kontzentrazioa kuxin-egituraren gunean. Kuxin-egituraren kanpoko

aldean amigdalak luzatuak dira eta modu erradialean kokatzen dira egituraren gunearekiko.

Fenokristalak, batez ere, gunean kontzentratuta daude. Mineralogikoki, plagioklasaz eta klorita

edo biotitara alteratutako mineral ferromagnesiano primarioz osatuta daude, eta amigdalak kalt-

zitaz beteta daude. Eremu batzuetan ehundura intertsertala ageri dute koladek, sill diabasiko edo

koladen barruko aldeak osatuz beharbada. 

Espilita hauez gain, arroka bolkaniko azidoak ere ageri dira espiliten artean elkargeruza-

tuta, jarraitutasun lateral txikiko plano itxurako gorputzetan ageri direnak eta mendian erliebe

positiboa ematen dutenak. Azaleramenduan kolore larrosa aurkezten dute eta itxura masiboa, zain

eta haustura ugariz. Mikroskopiopean ehundura porfirikoko arrokak dira. Fenokristalak kuartzoz,

plagioklasaz eta feldespato potasikoz osatuta daude eta ehundura mikrokristalinoko matrizean

barneratuta ageri dira. Matrizea bera ere mineral horiez eta serizitaz eta kloritaz osatuta dago. 

Proportzio txikiagoan toba bolkanikoak ageri dira gorputz txikietan espilitekin elkargeru-

zatuta. Azaleramenduan kolore grisa aurkezten dute, pikor finekoak dira eta kuartzoz eta feldes-

patoz osatutako kristal handiagoak aurkezten dituzte. Mikroskopiopean ehundura blastoporfiri-

koa dute, plagioklasa eta kuartzozko klasto handiak matrize mikrokristalino batean sakabanatuta. 

Azkenik, pikor-tamaina fineko eta sukarri-motako arroka silizeozko mailak ere ager dai-

tezke. Maila horiek banda-egitura eta kolore gris eta zurixka izaten dute. 

Segida osoaren potentzia 100 eta 200 m artekoa da. Material hauen eta iparraldeko alpe-

ko Capas de Playón Formazioko materialen arteko korrelazioa lehenego ere aipatu izan dute beste
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II.9. argazkia. Kuxin-egiturak Umbría-

Pipetako Espilitak eta Bulkanita basikoen

Formazioa osatzen duten materialetan.

Argazkia Zafra eta Huelva lotzen dituen bide-

an ateratakoa da.
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ikertzaile batzuek (Fernández Carrasco et al., 1981; Jorquera de Guindos et al., 1990) eta, beraz,

Erdi/Goi Kanbriar adina egozten zaie (II.5. ird.). 

II.2.4.4. Fatuquedo Formazioa 

Arbelez eta eskisto hareatsuz osatutako formazio detritikoa da nagusiki, arkosa eta bolka-

nitekin batera. Umbría-Pipetako espilitekiko ukipena graduala da eta, beraz, konkordantea.

Fatuquedo Formazioaren oinarria arbelak eta eskistoak nagusitzen diren tokian ezarri da, baina

arroka bolkaniko azido eta basikoen tartekapenak jarraitu egiten du, eta ez dira guztiz desagert-

zen. Maila bolkaniko horiek multzo metriko edo dekametrikoak osatzen dituzte Fatuquedo

Formazioaren barruan. 

Litologikoki, Fatuquedo Formazioa xafla limotsu eta hareatsu finez eta pelitikoz osatuta-

ko alternantzia monotonoaz osatutako unitatea da. Xafla horiek milimetro edo zentimetro bat-

zuetako lodiera dute. Hareaz edota kuartzitaz osatutako maila batzuk ere ageri dira, metro bat-

zuetako potentzia izan dezaketenak. Maila horiek ekialdeko eremuan dira ugarien.

Azaleramenduan limoek eta hareek kolore berdexkak aurkezten dituzte normalean, eta batzuetan,

grisa, horixka edo gorrixka. Oso arrunta da 2 edo 3 mm-ko luzerako magnetita euhedralezko kris-

taltxoen agerpena. 

Egitura sedimentario ugarienak osaera ezberdineko xaflen alternantziak markatutako

xafladura, ripple-ak eta lente itxurako formak dira. Ez da barne-egiturarik aurkitu. Arkosaz osa-

tutako mailek lente itxurako forma izaten dute, eta potentzia metrikoa, eta ez dute egitura sedi-

mentariorik aurkezten. 

Mikroskopiopean ikusita, Fatuquedo Formazioko materialak kuartzoz, muskovitaz, fel-

despatoz eta mineral opakoz osatuta daude. Osaera eta pikor-tamaina ezberdinetako xaflek osat-

zen duten banda-egitura xafla kuartzo-feldespatiko eta mikazeoez osatuta dago. Sarritan kuartzo

eta feldespatozko kristal handiak ageri dira apurtuta, sedimentu hauek jasandako eragin bolkani-

koa agerian utziz. 

Datu gutxi dagoen arren, badirudi material hauen metaketa urazpiko abanikoetan gerta

zitekeela, ekarpen handiko kanalek elikatuko zituztenak (arkosa-mailak), beharbada, delta baten

edo abaniko turbiditiko baten kanpo aldean (Jorquera de Guindos et al., 1990). 

Formazio honetan ageri diren arroka bolkanikoak Umbría-Pipetako Espilitetakoekiko oso



Litoestratigrafia

89

antzekoak dira eta ez dira deskribatuko. 

Unitate honen potentzia zaila da neurtzen, tolesen ugaritasuna dela eta. Hala ere, 1.400 m

ingurukoa izan daitekeela estimatu da (Jorquera de Guindos et al., 1990). Era berean, beronen

adina ezezaguna da, ez baita fosilik ageri; baina Umbría-Pipetako Espiliten gainean kokatuta

dagoela kontuan hartuta, eta berau iparraldeko alpeko Capas de Playón Formazioarekin koerla-

ziona daitekeela jakinik, Goi Kanbriarrekoa izan daiteke. 

II.3. Ossa-Morenaren Kanbriarreko paleogeografia

Ossa-Morenaren Kanbriarreko paleogeografia azaltzeko bi iritzi kontrajarri daude gaur

egun. Alde batetik, material kanbriarrak kubeta tektonoestratigrafikoetan banatuta egongo zirela

diote batzuek, segida estratigrafiko propioak izanez (Liñán, 1984; Liñán eta Quesada, 1990;

Liñán et al., 1997). Beste aldetik, Ossa-Morena osoa estaliko lukeen arro estratigrafiko bakarra-

ren existentzia proposatu da, honek lekartzakeen aldaera guztiak kontuan hartuz (Eguíluz et al.,

1997). 

Ossa-Morenako azaleramendu kanbriarrak hamar bat kubeta tektonoestratigrafikotan

banatu izan dira, lekuan-lekuan definitutako segida estratigrafikoaren arabera (Liñán eta

Quesada, 1990; Liñán et al., 1997). Hala ere, oraindik azaleramendu kanbriar asko daude kubeta

batean sartu gabe, bai azoikoak direlako edo bai zehaztasun handiaz aztertu ez direlako. Hori dela

eta, kubeta berri gehiago defini zitezkeen. Jatorrizko arroaren zatiketa estentsio-urrats bati egotzi

zaio. Zatiketa horrek rift-fosa zabal eta zatikatu baten eraketa ekarri zuen (Liñán eta Quesada,

1990). 

Ossa-Morena Eremuko material kanbriarren analisi iknologiko eta paleoekologikoek

Behe-Formazio Detritikoa hasieran ibai-eragineko trantsiziozko inguruneetan (supralitorala eta

itsasbazterrekoa) metatu zela adierazten dute. Ondoren, Kanbriarreko transgresioak aurrera egin

ahala, metaketa itsasbazterreko sakonera txikiko ingurunean (infralitorala) gertatuko zen. Ossa-

Morena Eremuaren hegoaldean ageri diren Behe Kanbriarreko arroka bolkanikoek riftingaren

hasiera adierazten dute. 

Karbonatozko Tarteko Formazioak aurkezten dituen fosilek fazie neritiko-sublitoralak

nagusi zirela adierazten dute, arrezife-ingurune eta ingurune periarrezifalen garapen nabarmena-

rekin. Ondoren, Cerro del Hierro erregresioak eraginda, iparraldeko kubeta batzuetan suka-rria-
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ren metaketa eta fenomeno karstikoak gertatu ziren. 

Riftingarekin elkartutako bolkanismo garrantzitsuena Goi-Formazio Detritikoan ageri da,

nahiz eta lokalki baino ez den nabaria. Bolkanismo hori, batez ere Alconera eta Vila Boim kube-

tetan da garrantzitsua (Liñán, 1997). Duela gutxi kubeta horien ekialdera ere deskribatu dira

material horiekin korrelaziona daitezkeen arroka bolkanikoen azaleramenduak (El Pedroso

herriaren hegoaldean, Sevilla probintzian, Apraiz, 1998). 

Datu horietatik abiatuz, kubeta tektonoestratigrafikoen garapena defendatzen duten auto-

reek ondoko garapen paleogeografikoa proposatzen dute Kanbriarrerako (Liñán et al., 1997): 

– Behe Kanbriarraren hasieran ingurune supralitoralak eta itsasbazterrekoak izango ziren

nagusi. Ondoren, pixkanaka, ingurune neritiko-sublitoralak (infralitoralak) nagusitu ziren.

Garai horretan Ossa-Morenarako iturri-eskualdeak gaur eguneko kokapenaren hegoalde-

an kokatuko ziren. 

–Ondoren, Behe Kanbriarraren bigarren zatian, riftingaren hasierarekin, arroa kubetetan

banatuko zen, eta txoko ekologiko berrien sorrera gertatuko zen. Behe Kanbriarraren

bukaerako transgresioaren eraginez, itsaso zabaleko fazieak metatuko ziren hegoaldean. 

–Erdi Kanbriarrean zehar aktibitate tektonikoa egonkortu egingo zen Ossa-Morenan,

ekarpen bolkaniko maximoa lortuz.

–Erdi Kanbriarraren bukaeran fazieak homogeneizatu egingo ziren, fazie lutitiko hareat-

suak metatuz. 

–Goi Kanbriarrean zehar osaera basikoko metakin bolkanosedimentarioak osatuko ziren.

– Denbora-tarte horretan sortutako kubeta tektonoestratigrafikoak bata bestearen ondoan

ezarriko ziren orogenia Hertziniarrarekin lotutako tektonika hauskor baten bidez

(Delgado-Quesada et al., 1976; Arriola et al., 1984; Liñan eta Quesada, 1990). 

Beste alde batetik, kartografia zehatzaren eta egitura-azterketa baten bidez, lehenago bi

kubeta estratigrafikotan banatzen ziren (Liñán eta Perejón, 1981) Alconerako unitateko mate-ria-

lek Zafrako unitatekoekiko jarraitutasuna dutela frogatu da (Eguíluz et al., 1997). Unitate horiek
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segida beraren albozkako aldaketak adierazten dituztela esan zuten. Ikertzaile horien arabera,

ondorio hori Monesterioko Antiformaren iparraldeko alpe osora heda daiteke, Constantinatik

Olivenzaren iparralderaino. Bertan segidak izaera analogoa du eta behe-tarte detritikoa, erdiko

karbonatozko tartea eta goi tarte detritikoa bereiz daitezke. 

Eremu ezberdinen arteko ezberdintasunen arrazoiak ondokoak dira. Behe Segida

Detritikoaren potentzia oso ezberdina da toki batetik bestera, karbonatoz osatutako lehenengo

barrak maila ezberdinetan ager daitezke, eta Karbonatozko Tarteko Formazioko bigarren atala,

hots, La Hoya atala, lokalki baino ez da bereizten. 

Beraz, baliteke Olivenza-Monesterio Antiformako iparraldeko alpeko Behe Kanbriarreko

segidek antzeko ezaugarriak mantentzea bere hedadura osoan zehar. Karbonatozko tarteek izaera

klastikoa aurkezten dute eta ez da bioeraikuntzarik bereizi. Oro har, bretxa intraformazionalak eta

arbelen eta karbonatoen tartekatzeaz osatutako kareharri kiribilduak ere bereizi dira, eta ageri

diren fosilek garraioa jasan izanaren aztarnak aurkezten dituzte. Aldaketa nagusiak egiturekiko

albozka gertatzen dira, baina segidak parekoak dira, eta arro sedimentario berean metatu zirela

adierazten dute. Formazio batetik besterako aldaketa gradualki gertatzen da, karbonatozko mai-

len proportzioaren aldaketaren bidez, eta sekzio edo eremu bakoitzean segidaren altuera ezberdi-

netan. 

II.5. irudian Monesterioko Antiformako iparraldeko  eta hegoaldeko alpeetako material

kanbriarren arteko koerlazio-proposamen bat egin da, terminologia klasikoa erabiliz, baina Tesi

honen barruan burututako lanetan oinarrituta. Koerlazio honek, lehendik ere proposatu izan den

bezala (Eguíluz et al., 1997), material kanbriarrak arro bakar batean metatuko zirela iradokitzen

du, eta fazieen aldaketak normalean arro bakar batean sortzen direnen antzekoak direla. 
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Olivenza-Monesterio

Antiformaren Iparraldeko Alpea

Zafra-Nogales Eskualdea
Cumbres de Enmedio

eskualdea

Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros eskualdea

Erdi/Goi

Kanbriarra

- Arroka bolkaniko basikoak
- Hareharri kuartzofeldespatikoen eta
arbel buztintsuen atala

Goi

Formazio

Detritikoa

Capas de Playón Formazioa
- Fatuquedo Formazioa
-- Umbría-Pipetako espilitak
- Cumbres-ko kuartzitak

La Lapa Formazioa:
- Castellar atala
- Vallehondo atala
- Las Vegas atala

Behe

Kanbriarra

Cumbres-ko alternantziaJerez-eko Formazio Detritikoa

- Kareharri masibo fosiliferoak

- Kareharri detritikoak
Kareharri esparitikoak Kareharriak

Behe

Formazio

Detritikoa

Torreárboles I eta II Formazioa Behe Segida Detritikoa

Neoproterozoikoa Malcocinado Formazioa Oinarriko mikrokonglomeratu gneisikoa

Goi

Aurrekanbriarra
Serie Negra Serie Negra

Karbonatozko

tarteko

Formazioa

Formazio

bolkanosedimentarioa

Olivenza-Monesterio Antiformaren Hegoaldeko Alpea

Bodonal-Cala Konplexua

II.5 irudia. Aztertutako eremu ezberdinetan ageri diren formazioen arteko koerlazio-taula.
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III. ARROKA IGNEO ETA BOLKANOSEDIMENTARIOEN PETROGRA-
FIA ETA MENDIKO ERLAZIOAK

III.1. Zafra-Nogales eskualdeko arroka igneoen eta bolkanosedimentarioen
deskribapena 

Atal honetan Zafra eta Nogales herrien artean kokatutako eskualdean, hots Monesterioko

Antiformaren iparraldeko alpean, definitutako arroka igneo eta bolkanosedimentarioen deskriba-

pen petrografikoa eta mendiko erlazioak bildu dira. Lehenik eta behin laba-koladen deskribape-

nak egin dira, eskualde honetan ageri diren mineralen eta ehunduren ideia orokorra izateko. Behin

hori eginda, arroka bolkanoklastikoak deskribatu dira, berauetan ageri diren klasto ezberdinak

laba-materialekin erlazionatzen saiatuz. Azkenik, eskualde honetan kartografiatutako arroka

intrusiboen deskribapena burutu da, berauen eta produktu bolkanikoen arteko erlazioak defini-

tzen saiatuz. 

III.1.1. Fazie bolkaniko koherenteak: labak eta intrusio azpibolkanikoak

Zafra-Nogales eskualdean bereizitako arroka bolkaniko koherenteen aldaeren kopurua

izugarria da. Ondoren, berauen sailkapenerako eta material ezberdinen azaleramendu-mota eta

sorrera-ingurunea ezaugarritzeko jarraitutako ildoak eta irizpideak aurkeztuko dira. 

Fazie koherenteen sailkapena

Litotipo koherenteak mineralogiaren arabera sailkatu dira. Moda-datuak erabiltzea auke-

ratu dut, bi arrazoi direla medio: batetik, arrokak nahiko alteratuta daude, eta bestetik, sarritan

amigdala ugari dituzte. Ezaugarri bi horiek ezegoki egiten dituzte datu geokimikoak sailkapene-

rako. Edonola ere, arroka hauetan ageri den matrizearen pikor-tamainak ez du ahalbidetzen konta-

keta modal osoak egitea; hori dela eta, sailkapena nagusiki fenokristal gisa ageri diren faseen iza-

eraren arabera burutu da. Sailkapen hori atariko edo behin-behineko sailkapen gisa har daiteke,

IUGSren (1989) arabera. Arrokentzat definitutako izenak zehazki erabiltzeko feno- aurrizkia era-

bili beharko litzateke, baina berauen erabilera errazteko ez da aurrizkirik erabili. Datu horien ara-

bera, aztertutako arrokak hiru talde nagusitan bildu eta sailkatu dira: 

Arroka azidoak.  Kuartzo ± feldespato potasiko ± plagioklasazko fenokristalak aurkezten

dituztenak dira, mineral ber horietaz osatutako matrizean barneratuta. Fenokristalak kuartzo + fel-
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despato potasiko ± plagioklasazkoak direnean, arrokak erriolita gisa sailkatu dira; fenokristalak

kuartzozkoak eta plagioklasazkoak direnean, aldiz, dazita gisa. 

Arroka ertainak. Feldespato potasiko ± plagioklasa ± kuartzozko fenokristalak eta mine-

ral ber horietaz osatutako matrizea duten arrokak dira, kuartzoa kantitate osagarrietan beti ere.

Fenokristalak feldespato potasiko ± kuartzozkoak direnean, eta matrizean kuartzoa erlatiboki

ugaria denean, arrokak kuartzo-trakita gisa sailkatu dira; fenokristalak feldespato potasikozkoak

direnean, trakita gisa. Azkenik, fenokristalak plagioklasazkoak direnean eta matrizean ere pla-

gioklasa feldespato nagusia denean, trakiandesita gisa sailkatu dira. 

Arroka basikoak. Mineral felsiko gisa plagioklasa baino ageri ez duten arrokak dira.

Fenokristalak plagioklasa + anfibolez, eta piroxeno osagarriz, osatuta daudenean, matrizearen

moduan, basalto gisa sailkatu dira. Albitizatutako plagioklasaz eta mineral sekundarioz osatuta

daudenean (karbonatoak ± oxidoak ± klorita), piroxeno errelikturen batekin batera, basalto espi-

litiko gisa sailkatu dira. 

Oro har, hartutako sailkapena IUGSek (1989) proposatutako arroka bolkanikoen atariko

sailkapenarekin ondo egokitzen da, nahiz eta terminologia ez den zorrozki jarraitu (erriolitoide-

ak, dazitoideak, trakitoideak eta basaltoide-andesitoideak) eta zenbait azpi-talde ere kontuan

hartu dira (trakiandesitak, kuartzotrakitak). 

Sailkapen deskriptibo hau nahiko erabilia izaten da segida bolkanikoen azterketarako

(McPhie et al., 1993, esaterako), batez ere, alteratuta edota metamorfizatuta dauden antzinako

segidekin, bestelako irizpideak erabilgarriak ez direnean. Gainera, batzuetan, mendian bertan

ageri diren litofazieen behin-behineko sailkapena egitea eta ezaugarritzea ahalbidetzen ditu, aza-

leramendu ezberdinetan konparatu eta kartografiatu ahal izateko. 

Lortutako sailkapena, laginen egoerak ahalbidetu duenean, sailkapen kimiko konbentzio-

nalekin egiaztatu da, TAS sailkapenarekin (SiO2 vs. Na2O + K2O) bereziki, beronen fidagarrita-

suna aztertu ahal izateko. 

Fazie intrusibo eta estrusiboen bereizketa

Lekutze-prozesuen bereizgarri diren egitura eta ehunduren hautematean oinarrituz, fazie

labikoak eta intrusio sinbolkanikoak (dikeak eta sillak) identifikatu dira. Produktu azpibolkani-

koen eta estrusiboen arteko bereizketa, ondoz ondoko arrokekiko ukipenaren azterketan eta
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bakoitzaren litofazieen (egitura, diaklasak, kristalinitatea, besikularitatea) eta ehundura berezien

identifikazioan oinarritu da. 

Dikeen eta sillen ondoz ondoko arrokekiko ukipenak garbiak dira, eta batzuetan argi eta

garbi, diskordanteak; arrokek, salbuespenak salbuespen, bakuolo gutxi izaten dute eta, oro har,

labak baino kristalinoagoak izaten dira, hots, pikor-tamaina larriagokoak,. Koladen eta domoen

kasuan, azpiko arrokekiko ukipena garbia izaten da, baina gainekoa irregularra eta higakorra iza-

ten da, eta noizean behin autobretxak bereiz daitezke. 

Labek, gainera, besikula-kantitate handiagoa izaten dute intrusioen aldean. Intrusioetako

asko besikulazio-mailaren edo magmetako osagai hegazkorren desnahaste-mailaren azpian leku-

tzen dira, edo desnahastutako osagai hegazkorren hedapen bolumetrikoa garrantzitsua izan dadin

eta bakuoloek erraz ikusteko adinako tamaina nahikoa handia izatea ekiditeko bezainbesteko pre-

sio altupean.

Behin banaketa hori eginda, koladak eta domoak bereizten saiatu naiz, baita beraien urpe-

ko edo airepeko jatorria ondorioztatzen ere. 

Koladak eta domoak bereizteko irizpide morfologikoak eta kartografikoak erabili dira:

laba azidoek, biskositate handikoak izaki, domoak osatu ohi dituzte edo ibilbide laburreko kola-

dak, potentzia erlatiboki altukoak; eta laba basikoek, biskositate txikikoak, hedapen zabalagoko

eta potentzia txikiagoko koladak osatzen dituzte. 

Sorrera-ingurunea

Airepeko eta urpeko koladen arteko bereizketa egiteko elkargeruzatutako material sedi-

mentarioak aztertu eta egitura-irizpideak erabili dira, hala nola, pillow-labak eta hialoklastitak

urpeko inguruneen adierazle, edo autobretxen agerpena airepeko inguruneen adierazle. Bestalde,

normalean urpeko inguruneekin lotutako hozte azkarragoa adierazten duten ehundura-alderdiak

ere hartu dira kontuan: kristal eskeletikoen agerpena, kristal hutsena (boucles de ceinture) edo

osatu gabeena, habito luzengak, sieve-ehundurak, beiraren ugaritasuna, eta abar. Azkenik, amig-

dalen betekinaren izaera eta alterazio-mota ere kontuan hartu dira. Urpeko labetan, betekin gisa

ageri diren mineral ugarienak klorita eta karbonatoak dira, eta alterazio-prozesu nagusia espiliti-

zazioa da. Airepeko koladetan, aldiz, betekina osatzen duten mineral arruntenak oxidoak eta

kuartzoa dira, zeolitak noizean behin ageriz; alterazio-prozesurik ugarienak oxidazioa eta silizifi-

kazioa dira. 
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III.1.1.1. Osaera azidoko arrokak

III.1.1.1a Erriolitak

Erriolitek metro gutxi batzuetako eta albo-hedapen ezberdineko mailak osatzen dituzte,

hamarka-ehundaka metrotik bi edo hiru kilometrorainokoak direnak. Batez ere, La Lapa herria-

ren iparmendebaldetik La Moreraren iparralderaino hedatzen den eskualdean ageri dira, Capas de

Playón Formazioaren barruan (I. Eranskina: 1., 2. eta 5. zutabeak). 

Esku-laginean arroka afanitikoak dira, kolore larrosa edo beisekoak eta fenokristal gutxi

aurkezten dutenak. Azken hauek agertzekotan feldespato potasikozkoak eta kuartzozkoak dira.

Batzuek ehundura esferulitikoa aurkezten dute, erraz bereizten direnak, horien tamaina 6-8 mm-

rainokoa baita. Esferulitoak beige kolorekoak dira, eta gunea eta beren arteko hutsuneak grisak

dira. Beste batzuek xafladura, banda-egitura edo jario-foliazioa ageri dute azaleramenduan. 

Ehundura holokristalino mikroporfirikoa dute. Mikrofenokristalak kuartzoz, feldespato

potasikoz eta albitaz osatuta daude. Fenokristal horiek sarritan ehundura grafikoa izaten dute,

kuartzoaren eta feldespato potasikoaren arteko elkarhazkundeaz osatutakoa. Amigdalak urriak

dira eta, batez ere, kuartzoz, mikaz eta mineral opakoz beteta daude. 

Errioliten artean lau fazie bereizi dira matrizearen ehundura edo egitura kontuan hartuta:

esferulitikoak, mikropoikilitikoak, feltsitikoak eta banda-egituradunak. 

Erriolita esferulitikoak

Ezaugarri nagusia kuartzoz eta feldespatoz osatutako esferulitoen agerpena da matrizean.

Fenokristalak kuartzo bipiramidalez (III.1. arg.), sarritan korrosio-golkodunak (III.3. arg.), eta

feldespato potasiko pertitikoz osatuta daude (III.2. arg.). Sarritan fenokristalek ehundura grafikoa

izaten dute, bai ertzetan edo bai garau osoan zehar (III.3. arg.). Lagin bakar batean mineral ferro-

magnesiar baten pseudomorfoak aurkitu dira. 

Esferulitoen tamaina aldatu egiten da maila batetik bestera, 1-2 mm-tik 6-8 mm-raino.

Salbuespen gisa, esferulito batzuek fenokristalen inguruan nukleatu eta hazi egiten dira (III.1.,

III.2. eta III.3. arg.). Tamaina handieneko esferulitoek feldespato potasikozko eta kuartzoko bir-

kristaldutako pikorrak ageri dituzte gunean (III.4. arg.). Esferulitoetako zuntzen amaierek gaine-

rakoak baino pikor-tamaina larriagoa izaten dute, ehundura mikropoikilitikoak edota grafikoak
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osatuz (III.5. arg.). Esferulitoen artean kuartzozko kristal handiak ageri dira (1 mm ingurukoak)

(III.5. arg.), mineral opako anhedralekin batera, zirrikituak betez (III.6. arg). 

Esferulitoen garapen-gradua aldatu egiten da maila batzuetatik besteetara. Batzuek ehun-

dura esferulitiko intzipienteak aurkezten dituzte, pikor-tamaina oso fineko zuntzez osatutako

esferulitoak matrizean zehar barreiatuta ageriz; beste batzuek, aldiz, ehundura kristalinoagoa

ageri dute, esferulitikoaren eta mikropoikilitikoaren arteko zerbait, hots, feldespato potasikozko

prismak erradialki kokatuta eta tamaina handiagoko kuartzozko kristaletan barneratuta (III.7.

arg.). 
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III.2. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Korrosio-golkodun kuartzozko

fenokristalak. EG-MB-3 xafla.

III.1. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Kuartzo bipiramidala esferu-

litoen gunea osatuz. EBO-28 xafla.Argazki guz-

tiak koloretan ageri dira liburuki honen bukaeran.

III.3. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Feldespato potasiko perti-

tikozko fenokristalak. EMB-1 xafla.

III.4. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Birkristaldutako kuartzoz eta

feldespato potasikoz osatutako gunea. EBO-30

xafla.



Arroka hauek ez dute amigdala biribilik aurkezten. Gordetzen dituzten hutsuneak esferu-

litoen arteko zirrikituez eta poroez osatuta daude. Mineral sekundariorik arruntenak karbonatoak

eta klorita dira, eta zirrikituak betez eta esferulitoen barnean ageri dira. 

Erriolita esferulitikoak Albuera del Castellar inguruan eta La Lapa herriaren iparraldean

ageri dira, Castellar atalaren azpitik eta gainetik, Vallehondo atalaren edo Capas de Playón

Formazioaren barruan (I. eranskina, 9. zutabea). Beronen lodiera 3 metrorainokoa da eta hedapen

laterala 2 km ingurukoa. 
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III.6. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Mineral opako interstizia-

lak. EBO-28 xafla.

III.5. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Esferulitoen ertzetan ehundu-

ra mikropoikilitikoa ageri da, hutsune arteko

kuartzozko kristal handiekin batera. 653 xafla.

III.7. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Ehundura esferulitikoaren

eta mikropoikilitikoaren arteko trantsiziozko

ehundura. ELP-2 xafla.



Erriolita mikropoikilitikoak

Arroka hauen ezaugarri bereizgarria, ageri duten matrize mikropoikilitikoa da (III.8. eta

III.9. arg.), zeina tamaina nabarmenki handiagoko (0.1-1 mm) kuartzozko kristal anhedraletan

barneratutako feldespato potasikozko kristal euhedralez edo subhedralez (< 0.5 mm) osatuta

dagoen. 

Fenokristalak feldespato potasikozkoak dira, gehienetan pertitikoak eta batzuetan

Carlsbad-en makladunak, kuartzozkoak edo elkarhazkunde grafikokoak (III.8. arg.). Feldespato

potasikoek habito luzangak dituzte batzuetan, baita orratz-itxura ere (III.10. arg), labaren bat-

bateko hoztea adieraz lezaketen bukatu gabeko formak erakutsiz. Bat-bateko hozte hori, feno-

kristal batzuek dituzten bukaera dendritikoek eta eskeletikoek ere islatzen dute (III.8. arg.). 
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III.9. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina

larriko erriolita mikropoikilitikoa. E-8 xafla.

III.8. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina fine-

ko erriolita mikropoikilitikoa. Fenokristalek ertz

dendritikoak edo eskeletikoak dituzte eta elkar-

hazkunde grafikoak. EMB-3 xafla. 

III.10. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura eskele-

tikoko feldespato potasikoa. EM-1-2 xafla.



Amigdalak gutxitan ageri dira, baina ageri direnean ez dira esferikoak eta kuartzoz eta

mineral opakoz beteta egoten dira (III.11. arg.). 

Erriolita mikropoikilitikoak La Lapa herriaren iparmendebaldean azaleratzen dira, batez

ere, albo-hedapen txikiko eta potentzia esanguratsuko (metro batzuetatik zenbait hamarka metro-

rainokoa) gorputzetan (I. eranskina, 1. ,2. , 5. eta 8. zutabeak). 

Erriolita feltsitikoak

Matrize feltsitikoa dute, mikro- edo kriptokristalinoa, kuartzozko, feldespato potasikozko

edota plagioklasazko, kristalak barneratzen dituena, elkarhazkunde grafiko ohizkoekin batera

(III.12. arg.), batzuetan glomerokristaletan bilduta daudenak (III.13. arg.). Kuartzozko fenokris-

talak euhedralak dira, nahiz eta sarritan korrosio-golkoak aurkeztu (III.14. arg.). Kasu batzuetan

fenokristalen bukaerak dendritikoak edo eskeletikoak izaten dira. 
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III.12. argazkia. Erriolita feltsitikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Kuartzoaren eta feldespato potasikoaren

arteko elkarhazkundedun fenokristalak. 675 xafla. 

III.13. argazkia. Erriolita feltsitikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Fenokristalak ehundura glomeroporfidi-

koa osatuz. EF-2-3 xafla.

III.11. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Mineral opakoz eta kuartzoz

betetako amigdala irregularrak. EM-1-2 xafla



Matrize feltsitikoa kuartzoz, feldespato

potasikoz eta plagioklasaz osatuta dago nagu-

siki, mineral opakoekin batera. Erriolita

mikropoikilitikoen kasuan gertatzen zenaren

aldean, feldespato potasikozko kristalak kuar-

tzozkoak baino handiagoak dira. Plagioklasak

maklak aurkezten ditu (Carlsbad eta Albita),

baina zonaziorik ez (III.13. arg.). 

Mineral osagarriak mika zuria eta epi-

dota dira. Mineral sekundarioak, aldiz klorita,

karbonatoak eta serizita dira: ageri diren amig-

dala ez biribildu urriak betez edo feldespatoak

ordezkatuz ageri dira. 

Erriolita feltsitikoak nagusiki Feria herriaren inguruan azaleratzen dira, potentzia metriko

eta albo-hedapen eskaseko gorputzetan (I. eranskina, 1. zutabea). 

Banda-egituradun erriolitak

Fazie honek jario-egitura/ehundura

ageri du, banda- edo xafla-egiturakoa, fun-

tsean besikularitate- edo kristaltze-gradu

ezberdineko mailen alternantziaz markatuta-

koa. Bakuolo gutxieneko mailek hastapeneko

ehundura esferutilikoa aurkezten dute (III.15.

arg.). Bakuolo gehienekoak, aldiz, kuartzoan

aberatsagoak dira, sarritan feldespato potasi-

koarekin elkarhazita (III.16. arg.) dagoena.

Ageri diren fenokristal urriak feldespato pota-

sikozkoak eta, neurri txikiagoan, kuartzoz-

koak dira (III.17. arg.). Mineral opako anhe-

dralak ere ageri dira (< 0.5 mm) matrizean

zehar barreiatuta (III.15. eta III.17. arg.). 
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III.14. argazkia. Erriolita feltsitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Korrosio-golkodun kuartzo

bolkanikoa. 675 xafla.

III.15. argazkia. Banda-egituradun erriolita

(Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura esferuliti-

ko intzipientea bakuolo-kantitate txikieneko xin-

golan. EAC-9 xafla.



Arroka hauek sarritan nahiko ugariak diren trakitaz eta zineritaz osatutako xenolitoak bar-

neratzen dituzte (1-6 mm). Jario-foliazioak inguratu egiten ditu bai xenolitoak eta bai fenokrista-

lak (III.15. eta III.17. arg.). 

Banda-egituradun erriolitak oso noizean behin baino ez dira ageri, Feria eta Zafra herrien

artean (I. Eranskina, 5. zutabea), azaleramenduen kalitate eskasaren eraginez potentzia eta albo-

hedapen ezezagunak diren mailetan. 

III.1.1.1b. Dazitak

Dazitak bi eremutan ageri dira nagusiki, Feriako intrusioaren inguruan, batetik, eta

Albuera del Castellar urtegiaren inguruan, bestetik, metro gutxi batzuetako potentzia eta kilome-

tro bateko hedapen lateraleko gorputzetan. Bi eremuetan kokapen estratigrafiko antzekoa duten

koladak dira, Vallehondo ataleko eta Capas de Playón Formazioko material sedimentario eta bol-

kanikoekin elkargeruzatuta daudenak (I. eranskina, 9. zutabea). Ez da osaera honetako sill edo

dikerik identifikatu. 

Esku-laginean afanitikoak dira eta kolore larrosa argia edo beisa dute. Bertan  feldespa-

tozko fenokristal zurixkak hautematen dira, eta oso noizean behin, kuartzoa. Amigdalak ere ez

dira, normalean, begibistaz ikusten, nahiz eta nahikoa ugariak badiren. 
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III.16. argazkia. Banda-egituradun erriolita

(Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoaren eta fel-

despato potasikoaren arteko elkarhazkundea

bakuolotasun handieneko xingoletan. EMB-13

xafla.

III.17. argazkia. Banda-egituradun erriolita

(Zafra-Nogales eskualdea). Noiz-behinka ageri

diren feldespato potasikozko fenokristalak jarioak

eragindako banda-egiturak inguratuta. EAC-9

xafla.



Daziten ehundura holokristalino mikroporfirikoa da, sarritan glomeroporfirikoa, albitazko

edota feldespato potasikozko ± kuartzozko fenokristal subhedral-anhedralak matrize mikropoiki-

litiko batean barneratuta egonik (III.18. eta III.19. arg.). Matrizea albita prismatiko txiki subhe-

dralez eta hauek barneratzen dituzten tamaina handiagoko feldespato potasikozko eta kuartzozko

kristal anhedralez osatuta dago. Mineral osagarriak zirkoia eta opakoak dira. 

Amigdalek forma irregularra eta osaera ezberdineko betekina izaten dute. Feria herriaren

inguruko dazitek kuartzoz, serizitaz eta mineral opakoz betetako amigdalak dituzten (III.20. arg.),

eta Albuera del Castellar ingurukoek karbonatoz, kuartzoz eta opakoz betetakoak. 

Feldespatoen alterazioa serizita eta buztin-mineralak emateko nahiko gogorra da eta, batez

ere, matrizeari eragiten dio (III.18. arg.). 

Dazitazko lagin batek ehundura perlitikoa ageri du (III.21. arg.). Haustura perlitikoak kur-

batuak dira eta arrokari itxura pikortsua ematen diote azaleramenduan. Ehundura horrek koladak

hidratazio-prozesuak jasan dituela adierazten du. 
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III.19. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura mikropoikilitikoa matrizean. EF-

8 xafla.

III.18. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Fenokristalak multzotan pilatuta, ehundura

glomeroporfirikoa osatuz. EF-8 xafla.



Arroka azidoen izaera eta sorrera-ingurunea 

Erriolita esferulitikoak sill-motako gorputz azpibolkanikoak dira. Azpiko eta gaineko

materialekiko ukipenak garbiak dira, eta material horiek arinki moztu ere egiten dituzte, nahiz eta

hauekiko subparaleloki lekutu (III.22. arg.). Ehundura esferulitikoa sillaren hedadura osoan zehar

ageri da, eta ez dago sillaren ertzetara mugatuta. Ehundura hauek normalean, desbeiratze-proze-

suetan zehar eratzen dira, Lofgren-en (1971a, b) esperimentuek frogatu duten moduan, baina

superhozte-prozesuetan ere sor daitezkeela frogatu zuen berorrek (Lofgren, 1974). Edozein kasu-

tan, sill hauek. Sakonera txikian lekutuko ziren, behar bada, nahiko bat-bateko hoztearen eragi-

nez. 

Erriolita mikropoikilitikoek domoak

edo kriptodomoak eratzen dituzte, aspektu-

erlazio (potentzia/albo-hedapena) altuarekin

eta kristaltze-gradu ezberdina aurkeztuz.

Pikor larrieneko ehundurak barne-eremuei

dagozkie, eta pikor finenekoak kanpo-ere-

muei. Ukipenaren eremu zabalak beha ezin

daitezkeenez, ezin izan da domoak eta krip-

todomoak diren bereizi. Hala ere, hoztea

nahiko bat-batekoa izan beharko zen, ehun-

dura mikropoikilitikoak artifizialki lortu
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III.22. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Ehundura esferulitikoko sill azpi-

bolkanikoa, Castellar ataleko materialak moztuz.  

III.21. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura perlitikodun faziea. EPR-1 xafla.

III.20. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Kuartzoz, serizitaz eta mineral opakoz bete-

tako amigdalak. EF-8 xafla.



baitira beira erriolitikoen desbeiratze-esperimentuetan (Lofgren, 1971b) eta baita superhoztutako

magma silizikoen kristaltze-esperimentuetan (Smith, 1960; Swanson et al., 1989). 

Erriolita feltsitikoen izaera ezezaguna da, azaleramenduen baldintza eskasak direla eta,

nahiz eta lekutu diren segidako materialekiko konkordanteak diren. Kristaltze-gradua nahiko

altua da eta amigdalak urriak dira. Ezaugarri hauek, ziurtasun handirik gabe, sill azpibolkaniko

txikiak izan daitezkeela iradokitzen dute, potentzia nahiko txikia baitute, eta koladak bakuolo-

tsuagoak izaten baitira. 

Banda-egituradun erriolitak, oso bakuolotsuak direnak, laba-koladekin elkartuta ageri

dira, azken hauek ziur aski airepekoak izanik. 

Dazitak, oro har, laba-kolada gisa ageri dira eta amigdalen betekinaren mineralogiak, ba-

tzuetan kuartzoa + serizita + opakoak, eta besteetan, karbonatoa + kuartzoa + opakoak, lehenen-

goen kasuan lekutzea airepeko baldintzetan gertatu zela adieraz dezake, eta bigarrenen kasuan

urpeko ingurunean burutu zatekeela. 

III.1.1.2. Osaera ertaineko arrokak

III.1.1.2a. Trakitak

Trakitak, nagusiki Feriaren iparmendebaldean azaleratzen dira, Capas de Playón

Formazioan barneratutako material bolkanikoen multzo potente baten barruan (I. eranskina, 7. eta

11. zutabeak). Zenbait metrotako potentziako eta kilometro gutxi batzuetan estimatutako albo-

hedapeneko gorputzak eratzen dituzte. 

Esku-laginean kolore gris-larrosaxka ageri dute, eta afanitikoak dira, nahiz eta feldespa-

tozko kristal beige-larrosaxkak eta noizean behin matrizea baino kolore argiagoko amigdalak ere

beha daitezkeen. 

Ehundura holokristalino porfirikoa dute. Matrizea aldatu egiten da litotipo batzuetatik

bestera eta trakitikoa (III.23. arg.), mikrogranularra, mikropoikilitikoa (III.24. arg.). esferulitikoa

eta batzuetan amigdalarra izan daiteke. 

Mineralogia primarioa feldespato potasikoz (ortosa eta sanidina; > %65 modan), albita eta

opakoz osatuta dago, funtsezkoen artean, eta kuartzoz, eta esfenaz osagarri moduan. Mineralogia
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sekundarioa kuartzoz, opakoz, kloritaz, mika zuriz, buztin-mineralez eta karbonatoz osatuta dago.

Lagin batzuek mineral ferromagnesiarren pseudomorfoak dituzte, ziur aski anfibolezkoak; baina

ez dira arruntak (III.25. arg.). 

Fenokristalak (3-5 mm) batez ere

feldespato potasikozkoak dira, plagioklasa-

ren batekin eta noiz behinkako anfibol posi-

bleren batekin batera (III.25. arg.).

Feldespato potasikoak tabularrak dira, sub-

hedralak edo euhedralak, eta pertitak (III.26.

arg.) eta elkarhazkunde grafikoak dituzte

(III.27. arg.). Plagioklasek sieve motako

ehundura aurkez dezakete (arroka bolka-

nikoetako feldespatozko fenokristalak, bei-

raz edo matrizeko bestelako materialez bete-

tako hutsuneak ageri dituztenak; Shelley,

1993) eta baita eskeletikoa ere. 

Gorago aipatu den moduan, matrizea mota ezberdinetakoa izan daiteke. Kasu batzuetan

feldespato potasikozko mikrolito subhedralez edo anhedralez (0.5-1 mm), opakoz (< 0.5 mm),

esferulitoz edo elkarhazkunde mikropoikilitikoz osatuta dago (III.28. eta III.29. arg.). Beste kasu

batzuetan mikrogranularra da, eta feldespato potasikozko kristal ekidimentsional eta ekigranula-

III.25. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Mineral ferromagnesiano baten pseudomor-

foez (ziur asko anfibolak) osatutako fenokristalak.

ESF-3 xafla. 

III.23. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura trakitikoko matrizedun trakita

porfirikoa. E-7 xafla.

III.24. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura mikropoikilitikoko matrizedun tra-

kita porfirikoa. EBO-3 xafla.



rrez osatuta dago. Azkenik, beste batzuetan trakitikoa da, eta orientatutako feldespato potasikoz-

ko kristal subhedral prismatikoz (mikrolitoak baino zabalagoak) eta opakoz osatuta dago.

Amigdalak ez dira beti ageri, forma irregularra izaten dute, eta kuartzoz eta opakoz beteta daude,

nagusiki (III.30. arg.). 
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III.28. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura mikropoikilitiko intzipientea.

EFE-24 xafla.

III.29. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales

eskualdea). Mineral opakoak ehundura esferu-

litiko/ mikropoikilitikoko egitura biribilak ingu-

ratuz. E-5 xafla.

III.26. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura pertitikoko feldespato potasikoz-

ko kristalak. EBO-3 xafla.

III.27. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Kuartzoz eta feldespato potasikoz osatutako

elkarhazkundeak. EFE-24 xafla.
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Lagin batzuetako feldespato potasikozko fenokristalen alterazio-gradua oso altua da, eta

batzuetan, guztiz eraldatuta egoten dira mika zurietara (serizita) eta buztin-mineraletara; norma-

lean, matrizea ez da alteratuta egoten. 

III.1.1.2b. Trakiandesitak

Albuera del Castellarren inguruan trakiandesitak Vallehondo atalean ageri dira, baina baita

Capas de Playón Formazioan aztertutako eremu osoan zehar ere, bai Feria eta Zafra artean, eta

bai Feria eta Nogales artean ere (I. eranskina, 5., 7. eta 9. zutabeak). 5-10 m-ko potentziako mai-

lak eta sei kilometrorainoko hedapen lateraleko gorputzak osatzen dituzte. 

Esku-laginean itxura ezberdina aurkezten dute. Batzuek kolore berde-grisa dute, afaniti-

koak dira eta begibistaz bereiz daitezkeen amigdala eta fenokristal ugari dituzte. Beste batzuek,

aldiz, kolore argiagoa, kolore larrosa eta beisa ageri dute, afanitikoak dira, trakiten oso antzeko-

ak, begibistaz ikus daitezkeen plagioklasazko fenokristalak dituzte, baina amigdalak ez dira hain

nabarmenak. 

Laginetako gehienek ehundura holokristalino porfirikoa dute, glomeroporfirikoa edo

mikroporfirikoa, matrize mikrolitiko edo trakitikoa, eta amigdalarrak dira. 

Mineralogia nahiko sinplea da. Mineral nagusiak plagioklasa, feldespato potasikoa eta

batzuetan opakoak dira; esfena osagarria da eta mineral sekundarioen artean klorita, karbona-

toak, opakoa, epidota, serizita eta kuartzoa ageri dira. 

III.30. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskual-

dea). Kuartzoz eta mineral opakoz betetako

amigdala irregularrak. E-3 xafla. 



Fenokristalak, euhedralak edo subhe-

dralak dira, plagioklasaz (albita), maklatutako-

ak (Carlsbad eta Albita) eta batzuetan arinki

zonatutakoak edota sieve-ehundurakoak

(III.31. arg.) eta noiz behinkako feldespato

potasikoz (normalean pertitikoak) osatuta

daude. Gorago deskribatutako trakiten aldean,

arroka hauetan fenokristalen kantitatea askoz

handiagoa da, eta baita horien tamaina ere (5

mm); matrizearen pikor-tamaina ere larriagoa

da. 

Lehenago aipatu den moduan, matrizea mikrolitikoa izan daiteke, batzuetan fluidokara

(III.32. arg.) edo trakitikoa (III.33. arg.), eta nagusiki plagioklasaz (albita) eta feldespato potasi-

koz osatuta dago, nahiz eta mineral opakoak ere arruntak eta ugariak izan daitezkeen. Batzuetan,

plagioklasazko mikrolitoak eta fenokristal batzuk eskeletikoak dira, ertz harilkatu eta zorroztunak

(III.34. arg.). Aldaera mikrolitikoko feldespatoak orratz-itxurakoak dira eta isolatuta ageri dira

mesostasi mikro-kriptokristalino batean, aldaera trakitikoen kasuan; aldiz, feldespatoak prismati-

koak eta subhedralak dira, eta elkarren artean ukituz ageri dira. 

Seguru asko, jatorriz lagin batzuk hialokristalinoak izan zitezkeen, baina balizko beira

hori gaur egun mineral opako txikiz eta kloritaz ordezkatuta dago (III.35. arg.). 
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III.31. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales

eskualdea). Sieve motako ehundura plagioklasazko

fenokristaletan. EFE-12 xafla..

III.32. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura mikrolitiko orientatua matri-

zean. EMB-9 xafla.

III.33. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura trakitikoko matrizea. EG-

LM-3 xafla. 



Alterazio-mota ez da berdina kolada guztietan. Kasu batzuetan fenokristalak bakarrik

daude serizitara edo buztin-mineraletara, eta neurri txikiagoan karbonatoetara alteratuta. Beste

kasu batzuetan, aldiz, alterazioak arroka osoari eragiten dio. Alterazioak, sarritan, plagioklasaren

maklak estaltzen ditu; ondorioz, habitoa eta alterazio-mota erabiliz identifikatu behar dira. 

Kolada trakiandesitikoen arteko batek,

gaizki definitutako pillow-laba motako egitu-

rak aurkezten ditu. Azaleramenduan, material

interstizialaren agerpenaren bidez bereiz dai-

tezke, ez baitute diaklasa kontzentrikorik ez

erradialik ageri, ezta amigdalen edo fenokris-

talen kontzentrazio handiagorik gunean; eta

amigdalek ere ez dute banaketa kontzentriko

edo erradialik ageri. Gainera ez da ertz beira-

tsurik edo antzekorik ere behatu. Hala ere, gai-

nerako trakiandesiten itxura bera dute mikros-

kopiopean ikusita. 

Trakiandesitek laba-koladak osatzen dituzte, eta ezaugarri bereizgarria amigdalen ugarita-

suna da, zeintzuk kloritaz, karbonatoz, opakoz eta kuartzoz beteta dauden. Sarritan, amigdalen

generazio bat baino gehiago ageri dute, betekin-mota ezberdina dutenak (III.36. arg.). 
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III.34. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura eskeletikoa plagioklasazko

mikrolitoetan. EMB-9 xafla.

III.35. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales

eskualdea). Jatorrizko balizko beira, opako txikiz

eta kloritaz ordezkatua. EMB-9 xafla.

III.36. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales

eskualdea). Betekin-generazio ezberdineko

amigdalak. EFE-21 xafla.



III.1.1.2c. Kuartzotrakitak

Kuartzotrakitak oso urriak dira eta Feria herritik hurbil azaleratzen dira, Capas de Playón

Formazioan, normalean kolada trakitiko eta bolkanosedimentarioekin elkargeruzatuta (I. eranski-

na, 7. zutabea). Horien potentzia eta hedapen laterala ezezagunak dira, azaleramenduen kalitate

eskasa dela eta. 

Esku-laginean kolore larrosa edo griseko matrize afanitikoa ageri dute, non ez den feno-

kristalik edo amigdalarik, salbuespenak salbu.

Ehundura holokristalino mikroporfirikoa dute, matrize trakitikoduna (III.37. arg.).

Mineralogia sinplea dute: mineral nagusiak feldespato potasikoa eta plagioklasa dira; osagarriak

kuartzoa, biotita, klorita (beharbada anfibola ordezkatuz), zirkoia eta opakoak; eta sekundarioak

klorita, kuartzoa eta opakoak. Arroka hauek kuartzo-eduki handiagoagatik bereizten dira trakite-

tatik.

Mikrofenokristalak feldespato potasikozkoak dira, oso urriak, tabularrak eta pertitikoak.

Matrizeak feldespato potasikozko eta plagioklasazko mikrolitoak ageri ditu, euhedral edo subhe-

dralak, jarioarekiko paraleloki orientatutakoak, eta zirrikituetan kuartzoa, biotita eta opakoak.

Kuartzoak, sarritan, fenokristalak ordezkatzen ditu, silizifikazio-prozesuekin lotuta. 

Mikroenklabe trakitikoen agerpena arroka hauen berezitasun bat da. Bi motakoak izan

daitezke: 1) feldespato potasikoz, anfibolez eta mineral opakoz osatutakoak, forma arinki biribil-

dukoak, ehundura trakitikokoak, eta arroka hostalaria baino pikor-tamaina finagokoak (III.38.

arg.); 2) feldespato potasikoz, plagioklasaz, kuartzoz eta opakoz osatutakoak, angelutsuak (ziur
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III.37. argazkia. Kuartzotrakita (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura trakitiko orientatuko

matrizea. EBO-21 xafla.



aski egoera solidoan zatikatzearen ondorioz) ehundura trakitikokoak eta arroka hostalaria baino

pikor-tamaina handiagokoak (III.39. arg.). 

Osaera ertaineko arroken izaera eta sorrera-ingurunea

Trakitak airepeko kolada edo domo eta sill moduan azaleratzen dira, batez ere. Hauetako

gutxik ageri dute urpeko baldintzetan sortu izanaren ebidentziarik, nahiz eta arroka batzuetako

plagioklasetan behatutako ehundura eskeletikoak urarekin kontaktuan gertatutako bat-bateko

hoztearen ondorio izan daitezkeen. 

Trakiandesitek, aldiz, ur azpiko ingurunea adierazten duten ehundura-ezaugarriak aurkez-

ten dituzte. Plagioklasek, bai fenokristaletakoak eta bai matrizekoek, ehundura eskeletikoa aur-

kezten dute, basalto ozeanikoetako plagioklasek aurkezten duten boucle de ceinture motako mor-

fologiak (Juteau eta Maury, 1999) gogorarazten dituzten ezaugarriak dituztenak. Amigdalen bete-

kinek ere (kloritaz eta karbonatoz osatutakoak) urpeko ingurunea adierazten dute. 

Kuartzotrakitak airepeko koladak dira, nahiz eta batzuek sill azpibolkaniko gisa ere leku-

tu zitezkeen. Enklabe mikrokristalinoen ugaritasunak magmen nahasketa (enklabe biribilduak)

edo lehendik kristaldutako magmen asimilazio-prozesuak (enklabe angelutsuak) adieraz ditzake. 
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III.38. argazkia. Kuartzotrakita (Zafra-Nogales

eskualdea). Feldespato potasikoz, anfibolez eta

mineral opakoz osatutako pikor-tamaina fineko

enklabe trakitikoak. EBO-21 xafla.

III.39. argazkia. Kuartzotrakita (Zafra-Nogales

eskualdea). Arroka nagusiarekiko kristaltze-gradu

ezberdina duten osaera bereko enklabe angelutsu

kuartzo-trakitikoak. ELM-4 xafla.



III.1.1.3. Osaera basikoko arrokak

III.1.1.3a. Basalto espilitikoak

Basalto espilitikoek metro batzutako lodiera eta zenbait kilometrotako albo-hedapeneko

mailak osatzen dituzte, aztertutako eremu osoan zehar sakabanatuta ageri direnak, Capas de

Playón Formazioaren barruan (I. eranskina, 7., 9. eta 12. zutabeak). 

Esku-laginean kolore berde iluneko matrize afanitikoa dute, begibistaz bereiz daitezkeen

plagioklasazko fenokristal urri batzuekin batera; lagin gehienetan amigdalak ezin dira begibistaz

bereizi. 

Ehundura holokristalino porfirikoa dute, matrize intertsertalduna (III.40. arg.). Gaur egun-

go mineral-elkartea albitaz, serizitaz, kloritaz, opakoz, kuartzoz, karbonatoz eta epidota sekunda-

rioz osatuta dago. Fenokristalak albitazkoak dira, euhedralak edo subhedralak, eta maklatuta

daude (Carlsbad eta Albita). Matrizea, intertsertala, nagusiki elkargurutzatutako albitaz osatuta

dago, zeintzuen artean kloritaz, karbonatoz, opakoz eta kuartzo sekundarioz osatutako agregaki-

nak dauden. Zenbait laginetan amigdalak behatu dira, bai esferikoak eta bai luzatuak, kloritaz,

karbonatoz, opakoz edo epidotaz betetakoak (III.41. arg.). Mineral ferromagnesianoen aztarnak

urriak dira, nahiz eta lagin batzuetan piroxeno erreliktuak aurkitu diren (III.42. arg.).
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III.40. argazkia. Basalto espilitikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Matrize intertsertaleko basalto porfiri-

koa. EG-BA-1 xafla. 

III.41. argazkia. Basalto espilitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Kloritaz, karbonatoz, mine-

ral opakoz eta epidotaz betetako amigdalak.

EAC-4 xafla.



Arroka hauek urpeko ingurunean metatutako material sedimentarioen artean konkordan-

teki tartekatuta ageri dira. Berorien artean pillow-labaz osatutako pakete txiki bat ageri da.

Basaltoek ageri duten alterazio espilitikoarekin batera sortutako ur azpiko koladak direla adie-

razten du erlazio horrek. 

III.1.1.3b. Basaltoak

Esku-laginean arroka pikortsuak dira, holokristalinoak, faneritikoak edo afanitikoak,

kolore berdekoak, eta bertan plagioklasazko kristal txikiak eta mineral ferromagnesiano baten

kristalak (itxuraz anfibola dena) bereiz daitezke. 

Ehundura aldetik, basalto-mota bi bereizi dira: ehundura diabasikoko basaltoak (diabasak)

eta ehundura porfirikoko basaltoak. 

Ehundura diabasikoko basaltoak edo diabasak

Diabasak sill gisa azaleratzen dira, Malcocinado Formazioan intruituta. Sill batetik beste-

ra, pikor-tamaina finetik ertainera alda daiteke. Plagioklasazko kristal tabularrez osatuta daude,

serizitara arinki alteratutakoak eta elkargurutzatuta kokatutakoak; anfibol, opako eta kloritak

zirrikituak betez kristaldu dira (III.43. arg.). 
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III.42. argazkia. Basalto espilitikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Piroxeno-erreliktu txikiak.

ESA-9 xafla.



Basalto porfirikoak

Mota honetako basaltoak sill moduan ageri dira, Alconera herriaren inguruan, bai

Karbonatozko Tarteko Formazioa eta bai Las Vegas atala intruituz. 

Plagioklasazko eta anfibolezko fenokristalak ageri dituzte, matrize trakitiko batean barne-

ratuta (III.44. arg.). Plagioklasazko fenokristalak euhedralak edo subhedralak dira eta anfibolez-

koak baino tamaina handiagokoak. Anfibolezko fenokristalak osaera tremolitikokoak eta subhe-

dralak dira. Opako anhedralak ageri dira plagioklasetan inkluituta edo matrizean. 

Matrizea afanitikoa da eta ehundura trakitikoa ageri du; plagioklasa subhedralez, anfibo-

lez, kloritaz eta kuartzo sekundarioz osatuta dago (III.44. eta III.45. arg.). 

Mendiko erlazioak eta petrografia

117

III.44. argazkia. Basalto porfirikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura porfirikoa, plagioklasaz eta

anfibolez osatutako fenokristalekin. EG-AL-1 xafla.

III.45. argazkia. Basalto porfirikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Plagioklasa subhedralez osatutako

ehundura trakitiko fina. EG-AL-1 xafla.

III.43. argazkia. Diabasa (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura diabasikoa andesitetan: plagiokla-

sak elkargurutzatuta ageri dira eta beraien arteko

hutsuneak anfibolez, mineral opakoz eta kloritaz

osatutako kristalez beteta daude. ETO-1.5 xafla. 



Alterazioa oso nabaria da fenokristaletan: plagioklasak epidotara eta serizitara alteratuta

daude, eta anfibol batzuk kloritara edota epidotara; matrizeak askoz ere alterazio ahulagoa ageri

du. 

III.1.2. Toba bolkanoklastikoak: lapilli-tobak eta errauts-tobak edo zineritak

Lan honetan toba bolkanoklastikoa delako terminoa, jatorri bolkanikoko eta 64 mm baino

tamaina txikiagoko klastoz osatutako arrokak izendatzeko erabili da, horien sorreran parte hartu-

tako zatikatze-, garraio- eta metaketa-prozesuak kontuan hartu gabe. IUGSren (1989) sailkapenak

lapilli-toba 64 mm eta 2 mm arteko klastodun eta hautespen oneko arrokak izendatzeko erabil-

tzea aholkatzen du, 2 mm baino txikiagoak direnen kasuan errauts-toba edo zinerita terminoa era-

biliz. Errauts-tobak, era berean, errauts-toba larri (2-1/16 mm) eta errauts-toba fin (< 1/16 mm)

taldeetan banatzen dira. 

Hala ere, ikertutako eremuan aztertutako metakin gehienek hautespen eskasa dute, eta

kasu askotan, lapillien eta errauts larrien tamainako klastoz osatuta daude. Bestalde, errauts-toba

larrien tamainako metakinek, lapilli-toben maila edo segida berberak osatzen dituzte eta egitura-

eta ehundura-ezaugarri bertsuak aurkezten dituzte, errauts-toba finekiko ezberdinak direnak.

Arrazoi horiek direla medio, lan honetan, 64 eta 1/16 mm arteko tamainako klastoz osatutako

arrokak lapilli-toben barruan sartu dira, zinerita terminoa errauts-toba finetarako soilik erabiliz,

hots, 1/16 mm baino tamaina txikiagoko klastoz osatutako arrokentzat. 

Argitasun horiek eman ondoren, lehenik eta behin lapilli-toben deskribapena egingo da,

ondoren zineritekin jarraituz. 

III.1.2.1. Lapilli-tobak

Lapilli-tobak beren mineralogia kualitatiboaren edo modaren arabera sailkatu dira, kristalak

eta kristal-zatiak zati ezberdinak osatzen dituzten kristal gisa hartuz. Honen arabera bereizi ahal

izan diren taldeak ondokoak dira: 

— Toba trakiandesitikoak: plagioklasa-kristalez osatutakoak.

— Toba trakitikoak: feldespato potasikozko eta sarritan plagioklasazko kristalez osa-

tutakoak.

— Toba erriolitikoak: kuartzozko eta feldespato potasikozko kristalez osatutakoak. 

— Toba dazitikoak: kuartzozko eta plagioklasazko kristalez osatutakoak. 
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Bestalde, toba afirikoz osatutako beste talde bat (fenokristalik edo mikroskopioz ikus dai-

tekeen kristalik ageri ez dutenak) eta mota ezberdinetako litoklastoak ageri dituzten toba polige-

nikoak ere bereizi dira. 

Lapilli-toben deskribapena ondorengo eskema jarraituz egingo da: 1) kokapen geografi-

koa eta estratigrafikoa, 2) azaleramenduko ezaugarriak edo litofaziearenak eta 3) petrografia,

ageri dituzten osagai ezberdinak ezaugarrituz (beira eta material pumizeo-eskoriazeoa, kristalak

edo kristal-zatiak eta zati litikoak), banan-banan deskribatuz, eta azkenik zementua edo soldatzea. 

Metakin bolkanoklastikoek barne-ehundura eta egitura primarioak izaten dituzte, osaera-

rekiko independenteak direnak. Horien identifikazioak eta sailkapenak beren sorrera-prozesuan

parte hartu zuten zatikatze-, garraio- eta metaketa-prozesuen hurbilketa egitea ahalbidetzen du,

eta azken finean, sailkapen genetikoa egitea: metakin bolkaniko autoklastikoak, piroklastikoak

(koladak, surgeak edo jausketazkoak), erupzio garaikide diren birsedimentatutako metakinak edo

metakin sedimentario bolkanogenikoak. 

Duela gutxiko segida bolkanikoetan mota honetako diskriminazioa egitea nahiko erraza

izaten da, baina metakinak zaharragoak diren heinean eta alterazio-prozesuek zentzu zabalean

(desbeiratzea, hidratazioa, diagenesia, alterazio hidrotermala, metamorfismoa eta deformazio tek-

tonikoa) jatorrizko ehundurak eta egiturak aldatzen dituzten heinean, gero eta zailagoa da, eta

arrakasta lortzea ere zaildu egiten da. 

Hori guztia eta horrek dituen arriskuak kontuan hartuta, toba-mota bakoitzaren deskriba-

penaren ostean bere jatorri posiblea eztabaidatuko da, metakinetan aurkitutako ehundurak eta egi-

turak azalduko dituen eredu genetikoa proposatuz. 

III.1.2.1a. Toba trakiandesitikoak

Toba trakiandesitikoak Erdi Kanbriarreko arbelen tarte potente baten gainean ageri dira,

batez ere, Capas de Playón Formazioan, La Lapa herriaren iparrekialdean (I. eranskina, 4. zuta-

bea) eta pakete txikiagoetan Feria herriaren iparrekialdean (I. eranskina, 7. eta 11. zutabeak). 

La Laparen iparrekialdean 40 m inguruko maila bat osatzen dute, eta hamarka bat kilo-

metroko albo-hedapena dute, gutxienez. Sinforme-egitura baten gunea osatzen dute, eta Zafra-

Nogales eskualdean bereizten diren Kanbriarreko azkenengo materialak dira. Azaleramenduaren

hegoaldeko eremuan, hau da, sinformearen hegoaldeko alpean, karbonatozko klastoz osatutako
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bretxa bat ageri da toben oinarrian. Iparraldeko aldean, aldiz, toba hauen oin aldean, 10 m-ko

potentzia eta 2 km-ko albo-hedapeneko segida bolkaniko bat ageri da, osaera trakiandesitikoko

pillow-labaz eta laba-kolada tabularrez osatutakoa. Toba horiek dike trakitiko txiki batek mozten

ditu. 

Egitura- eta ehundura-ezaugarrien arabera, lau litofazie bereizi dira, guztiak kolore berde

bereizgarrikoak: 1) masiboak, 2) xaflatuak, 3) kristaletan aberatsak eta 4) kuartzo detritikozko eta

karbonatozko matrize ugarikoak. 

Segida trakiandesitikoa maila masiboen (0.5-2m), 20 m-ko potentzia, eta noiz-behinkako

xaflatutako maila dezimetrikoen gainezartzeaz osatuta dago; fazie masiboen barruan potentzia

txikiko kristaletan aberatsak diren eremu ezjarraituak eta potentzia txikikoak (< 1 m) eta albo-

hedapen ezezagunekoak ageri dira. Gainean, xaflatutako maila dezimetrikoz osatutako 10 m

inguruko potentziako pakete bat ageri da. 

Toba trakiandesitiko masiboak

Egitura masiboa dute: ez daude geruzatuta, ezta gradatuta ere, eta hautespen txarra dau-

kate (50-0.1 mm); hala ere, azaleramendu-eskalan ondo garatutako disjuntzio kontzentriko edo

tipula-azal motakoa da ezaugarri bereizgarriena. Ehundura bitroklastikoa dute, hots, beiraz osa-

tutako klastoz osatuta daude, nagusiki. Osagai osagarrien artean zati litikoak eta kristalak edo

kristal-zatiak ageri dira. Erupzio garaian metatzean lortutako deformazio plastikoa ageri dute osa-

gaiek, eta elkarren artean kontaktuan ageri dira; beraz, matrizea edota zementua oso urriak dira.

Hala ere, maila batzuetan zementuaren kantitatea (karbonatoa eta klorita) handiagoa da, eta klas-

toek deformazio plastikoaren arrasto gutxiago aurkezten dute. Klastoen tamainaren eta osagaien

izaera kontuan hartuta, lapilli-toba beiratsu gisa sailkatzen dira. 

Klasto beiratsuek ehundura hialokristalino bitrofirikoa aurkezten dute, matrize amigdala-

rrekoa. Horien tamaina 10 mm eta 0.5 mm baino txikiagoa izaten da; beraz, terminologia bolka-

nikoan eskoria eta glass-shard gisa (2 mm baino tamaina txikiagoko partikula beiratsuak, McPhie

et al., 1993) sailka daitezke. Plagioklasazko kristalak albitikoak dira osaeraz, bai fenokristalak eta

bai mikrolitoak, eta serizitara alteratuta daude. Ez da osaera kaltzikoagorik aurkitu. Hori dela eta,

esan daiteke plagioklasak jatorrian albitak zirela edota plagioklasa primarioen albitizazioa osoa

izan dela. Tamainaren arabera plagioklasa generazio bi bereizi dira: 
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2 mm baino tamaina txikiagoko mikrofenokristalak, habito prismatikokoak. Asko plasti-

koki deformatuta daude (III.47. arg.) eta ehundura eskeletikoa dute (III.48. arg.). Salbuespen gisa,

tamaina handiagoko klasto batzuek fenokristal handiagoak barneratzen dituzte (2-10 mm). 

Orratz-itxurako mikrolitoak, ehundura eskeletiko eta dendritikokoak. Noizean behin, esfe-

rulitoak osatzen dituzte (III.49. arg.). Batzuk plastikoki deformatuta ageri dira. 

Klastoen matrizea eskoriazeoa da eta beira ilun batez osatuta dago, kloritaz, kaltzitaz,

kuartzoz eta esfenaz guztiz ordezkatuta egon daitekeena. Amigdalek, esferikoak, elipsoidalak edo

luzatuak (III.49. arg.), %40 eta %80 artean osatzen dute bolumenean, eta kloritaz, kuartzoz edota

kaltzitaz beteta daude. 
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III.47. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa

(Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura eskeletikoko

plagioklasa ertainak. EPI-9 xafla.

III.48. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa

(Zafra-Nogales eskualdea). Tamaina txikieneko

orratz-itxurako plagioklasak ehundura eskeleti-

koarekin eta esferulitoak osatuz. EPI-9 xafla. 

III.46. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa

(Zafra-Nogales eskualdea). Plastikoki deformatu-

tako plagioklasa prismatikoak eta ehundura eske-

letikokoak. EG-PI-2 xafla. 



III. kapitulua

122

Zati beiratsuen ertzak ziri- edo enarabuz-

tan-itxurakoak eta fusiformeak izaten dira; arra-

roak dira fiamme gisako bukaera duten zatiak.

Klasto batzuk plastikoki deformatuta daude, eta

beraz, garraioa eta metaketa tenperatura altuan

gertatu ziren (III. 50.arg.), nahiz eta soldatzea ez

den orokorra. Elipse-itxurako edo itxura luzan-

gako amigdaladun klasto zapalduen, apurtuga-

been eta amigdala esferiko ondo gordetakodu-

nen agerpenak, konpaktazioa ez zela oso gogo-

rra izan adierazten du. 

Klasto litikoak, 10 eta 1 mm arteko

tamainakoak, angelutsuak dira, ehundura holo-

kristalino mikroporfiriko matrize mikrolitiko

amigdalarrekoak (III.51. arg.). Zati beiratsuen

kasuan bezala, kristalak plagioklasa albitikoz-

koak dira, habito prismatiko eta orratz-itxurako-

ak, baina zati litikoek amigdala-proportzio txi-

kiagoa dute, %10 eta %40 artekoa, eta matrizea

mikro-/kriptokristalinoa da, eta ez beiratsua;

gainera, amigdalak esferikoak dira, batzuetan

koaleszenteak, eta tamaina txikiagokoak, eta ez

dute zapalketarik ageri (III.51. arg.). Datu horiek

aipaturiko zati litikoak, zati litiko cognate-ak

izan daitezkeela iradokitzen dute, hots, erup-

zioan sarturiko magmaren kristaldutako eremue-

tatik eratorritako zati gazteak, zatiketaren unean

jadanik guztiz solidotuta zeudenak. 

Kristalak (2-10 mm) eta kristal-zatiak plagioklasazkoak dira. Pikor tabularrak dira, gutxi-

tan euhedralak eta maklatuak (Carlsbad eta Albita). Gehienak apurtuta daude eta ertz biribilduak

eta jandakoak azaltzen dituzte (III.46. arg.). Kloritaz, kaltzitaz, kuartzoz eta serizitaz ordezkatuta

daude. Tamaina handieneko kristalek sieve-ehundura dute (III.52. arg.), beiraz betetako hutsu-

neekin. 

III.50. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa

(Zafra-Nogales eskualdea). Matrize mikro-krip-

tokristalinoak diren eta koaleszentzia-prozesuan

dauden amigdalak esferikoak dituen zati osaga-

rri komagmatikoa. EPI-9 xafla. 

III.49. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa

(Zafra-Nogales eskualdea). Plastikoki deforma-

tutako litoklastoak. EIG-3 xafla.



Xaflatutako toba trakiandesitikoak

Fazie masiboarekin tartekatuta, xafladura fineko mailak ageri dira, hautespen ertainekoak

(10-0.1 mm) (I. eranskina, 4. eta 6. zutabeak), eta sarritan gradazio normalekoak (III.53. arg.).

Zatiak 1 cm baino tamaina txikiagokoak dira eta baldintza plastikoetan metatu ziren, tenperatura

altuan, bata bestearekiko moldatze harikorrak islatzen duen moduan (III.54. arg.). Lapilli-toba

beiratsuak dira, funtsean osagai beiratsuz (eskoria eta glass-shard-ak) eta neurri txikiagoan kris-

talez eta kristal-zatiez osatuta daude. Fazie masibokoen ehundura- eta osaera-ezaugarri antze-

koak dituzte, nahiz eta eskorien matrizea eta amigdalen betekina opakoetan aberatsagoa izan.

Zementua erlatiboki urria da, baina maila ezberdinetan kantitate ezberdinean ageri da, kloritaz,

kuartzoz, mika zuriz, kaltzitaz eta oxidoz osatuta dago. Noizean behin esfenazko eta kuartzozko

kristalak ageri dira bestelako kristalak ordezkatuz. 
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III.53. argazkia. Xaflatutako toba trakiandesitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura fina eta

gradazio normal arina. 

III.52. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa

(Zafra-Nogales eskualdea). Sieve-ehundurako

tamaina handieneko plagioklasak.

III.51. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa

(Zafra-Nogales eskualdea). Tamaina handieneko

plagioklasa tabularrak. EBO-14 xafla.



 Kristaletan aberatsak diren toba trakiandesitikoak

Fazie masiboko eta xaflatuko arrokekin elkargeruzatuta ageri dira, eta baita kuartzo detri-

tikoko eta karbonatodun faziekoekin (I. eranskina, 4. eta 6. zutabeak). Horien lodiera metro bat

baino txikiagoa izaten da eta albo-hedapena ezezaguna da, azaleramenduen kalitate eskasaren

eraginez. Osagaiak fazie masibokoenen eta xaflatukoenen berdinak dira, desberdintasun nagusia,

kristaletan eta kristal-zatietan askoz ere aberatsagoak izatea da (III.55. arg.), nahiz eta horien por-

tzentajea kristal-tobak izateko adinakoa ez izan, zorrozki. Sarritan, klastoak, bai beiratsuak eta bai

kristalak, kuartzoz osatutako geruza fin batez estalita daude. Zementua kloritaz eta kaltzitaz osa-

tuta dago. 

Kuartzo detritikodun eta karbonatozko matrize ugaridun faziea

Fazie hau Albuera del Castellar inguruan azaleratzen da, potentzia eta hedapen lateral eze-

zaguneko mailetan, mendian ezin baita fazie hau bereizi, fazie masiboko, xaflatuko eta kristaletan
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III.55. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba

trakiandesitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Plagioklasa tabularrez osatutako kristal ugari.

EPI-8 xafla. 

III.54. argazkia. Xaflatutako toba trakiandesiti-

koa (Zafra-Nogales eskualdea). Zati bakuolot-

suak plastikoki deformatuak eta inguruko klas-

toekiko moldatuak. EPI-2 xafla.



aberatseko arroken artean. Osagai bolkanikoak (5-10 mm, edo handiagoak) gainerako toba-fazie

trakiandesitikoenen izaera berekoak dira, baina horien aldean kuartzo detritikozko zati ugari

(III.56. arg.) eta karbonatozko zementua aurkezten dituzte.  

Kuartzo detritikozko pikorrak (< 0.5 mm) ez dira esferikoak, baina bai biribilduak.

Gehienak monokristalinoak dira, uhin-itzaltzea edo azpigarauen hastapenak ager ditzaketen

arren. Noizean behin mika zuri txikiren bat ager daiteke. 

Metakina masiboa da eta hautespen eskasa du. Hala ere, litoklastoak fusiformeak dira,

berorien jatorria tenperatura altuan gertatu zela islatuz. Zementua karbonatozkoa da eta ez dago

homogeneoki banatuta; zatien forma angelutsua agerian uzten du. Azken horiek, itxuraz ez daude

beti elkarren artean kontaktuan. 

Toba trakiandesitikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Toba trakiandesitikoen azterketak, fazie masiboak, xaflatutakoak eta kristaletan aberatsak

direnak metakin piroklastikoak direla iradokitzen du. Horrek kolada piroklastiko bat baino gehia-

goren metaketa jarraitua edo kolada bakar baten aurrera joatean “azpikoladen” lekutzea adieraz

dezake. 

Fazie masiboak kolada piroklastikoaren gorputza s.s. adieraz dezake, hots, kolada piro-

klastikoaren metakin masiboak (III.1. irudia); Sparks eta bestek (1973) azaldutako piroclastic

flow unit-aren baliokideak izango lirateke. Fazie horren egitura masiboa, granulometria (batez ere

lapilli tamainakoak), hautespen eskasa, osagai nagusien izaera (eskoriak eta glass-shard-ak), sol-

datze-gradu nabarmena, potentzia txikia,… errauts eta eskoria koladek (Nairn eta Self, 1978)
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III.56. argazkia. Kuartzo detritikodun eta karbo-

natozko matrize ugaridun toba trakiandesitiko-

en faziea (Zafra-Nogales eskualdea). EA-09

xafla. 



azaltzen dituztenekiko konparagarriak dira. Ziur aski, ageri duten tipula-azal motako disjuntzioa

jatorrizko zutabe-disjuntzio baten norantza berean garatzen da, labetan sarritan gertatzen den

moduan. Zutabe-disjuntzioa, nahiko arrunta izaten da errauts eta eskoria-koladetan, normalean

soldatutakoetan (McPhie et al., 1993).

Kristaletan aberatsak diren fazieek partikula dentsoenen sedimentazioz kolada piroklasti-

koen barruan edo aurreko aldean sortzen diren metaketak adieraz ditzakete, ground layer edo

ground surge deposits (III.1. ird.; Sparks et al., 1973) direlakoen baliokideak. Hala ere, kolada

piroklastikoarekin batera doan hodeiranzko dentsitate txikieneko partikulen (glass-shard-ak) elu-

triazioaren ondorioz, metakina osagai arinenetan pobretuz (McPhie et al., 1993) sortutako  kris-

taletan aberastuta dauden metakinak ere adieraz ditzakete. 

Segida trakiandesitikoaren goiko aldean kokatutako xafladuradun toben fazieek, kokape-

na dela eta, surge-metakinak adieraz ditzakete, edo baita jausketazko metakinak ere, azken hauek

kolada piroklastiko masiboaren sabaian ageri ohi dira (III.1 ird.): ash cloud surge deposit edo air-

fall ash deposit, hurrenez hurren (Sparks et al., 1973). Hala ere, xaflatutako tarte horren poten-

tzia, 10 m ingurukoa, lar handia da mota horretako metakinetarako, normalean lodiera txikikoak

izaten baitira, berau gordetzen denean (McPhie et al., 1993). Bestalde, ez da trakzio-egiturarik

ageri (xafladura gurutzatua, dunak, antidunak,…), surge-metakinen ezaugarri bereizgarriak dire-

nak. Hori dela eta, metakin horiek jausketazkoak direla dirudi, baina kolada piroklastikoarekin

erlaziorik gabeak, osaera berekoak izan arren. 

Fazie masiboarekin elkargeruzatuta ageri diren xaflatutako mailek ere ez dute trakzioa

adierazten duten egiturarik aurkezten (xafladura gurutzatua, dunak, antidunak,…), kolada piro-
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III.1. irudia. Kolada piroklastiko

ideal baten egitura eta metakina-

ren diagrama eskematikoa. Cas

eta Wright-etik (1988) aldatua. 
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klastikoarekin batera aurrera doazen surge-en ezaugarri bereizgarriak direnak: ground surge

deposit edo ash cloud surge deposit (Sparks et al., 1973). Beraz, aukera bi geratzen dira: 1) kola-

da piroklastikoekin zuzenki erlazionatu gabeko jausketa metakinak dira, edo 2) kolada piroklas-

tikoarekin batera aurrera doan hodei diluitutik sor daitezkeen jausketa-metakinak dira (air fall ash

deposit; Sparks et al., 1973). 

Segidaren oin aldeko karbonatozko klastodun bretxaren agerpenak eta kuxin-laba egitura-

ko kolada txiki baten agerpenak, formazio piroklastikoak sakonera oso txikiko urpeko ingurune

batean lekutu zirela adierazten dute, beharbada kosta-lerroan sarri aldaketak jasaten zituen kos-

taldeko ingurune batean. Ingurunea material bolkanikoaren pilaketaren ondorioz bete egin zite-

keen, eta kolada piroklastikoen metaketan, zati gazteen deformazio plastikoak adierazten duten

moduan, tenperatura altuan metatutakoak, airepeko ingurune batean edo ur-geruza oso fineko ere-

muetan gerta zitekeen. 

Goiko aldean ageri den jausketazko fazieak, xaflatutakoak, tenperatura altuan metatuko

ziren, zati gazteen deformazio moldakorrak adierazten duen moduan, eta ondorioz, airepeko ingu-

runean metatuko ziren, ziur aski. Kuartzo detritikodun fazieak, aldiz, kontsolidatu gabeko pro-

duktu piroklastikoen birmobilizazioa adieraziko luke, urpeko ingurune batean, kuartzo detritiko-

aren eta karbonatozko zementuaren ugaritasunak eta metaketa tenperatua altuan gertatu zela adie-

razten duten ezaugarrien gabeziak adierazten duten moduan. Klasto askoren itxura fusiformeak,

beren jatorri piroklastikoa adierazten dute. 

III.1.2.1b. Toba trakitikoak eta kuartzotrakitikoak

Toba trakitikoak La Lapa eta Feria herrien artean azaleratzen dira, Capas de Playón

Formazioan tartekatuta (I. eranskina, 6., 7. eta 10. zutabeak).

Kolore zurixkako arrokak dira, potentzia txikikoak (metro gutxi batzuk) eta albo-jarraitu-

tasun txikikoak; beraz, ez dira kartografiagarriak. Egiturazko eta ehundurazko ezaugarrien arabe-

ra lau litofazie bereizi dira: masiboa, xaflatua, kristaletan aberatsa eta bretxoidea. Fazie guztiak

ez dira azaleramendu berean elkartuta ageri, baina ohikoa da fazie xaflatua, kristaletan aberatsa

eta masiboa elkarrekin agertzea, normalean, bata bestearen gainean kokatuta. Fazie xaflatuak eta

kristaletan aberatsak goiko edo beheko aldean agertu ohi dira. 



Toba trakitiko masiboak

Potentzia eskaseko (1-3 m) maila masiboetan ageri dira. Ez dute geruzapenik ageri, ezta

gradaziorik ere, eta matrizeak eutsitako ehundura izaten dute (%20-50 matrizea) eta hautespen

eskasa (< 0.1 mm-20 mm); lokalki foliazio kaotikoa aurkezten dute, zeina arroka osatzen duten

lapillien zapalketak (III.57. arg.) eta errauts larri eta finez (< 2 mm) osatutako matrizeak aurkez-

ten duen banda-egiturak markatuta dagoen. 

Jatorrian arrokek ehundura bitroklastikoa zeukaten. Trama zati beiratsuz eta neurri txikia-

goan kristalez osatuta zegoen nagusiki jatorrian. Hori dena matrize zineritiko fin batean (< 0.1

mm; %20-50 bolumenean) barneratuta dago, bakuolo gabea, feldespato potasikoz, kuartzoz, opa-

koz eta beira ez bakuolotsuz osatutakoa. Beraz, lapilli- eta errauts-toba beiratsu gisa sailka dai-

tezke, nahiz eta kasu batzuetan glass-shard ugari agertzean, errauts- eta lapilli-toba beiratsuak

izan. Bestalde, 2 mm baino tamaina finagoko matrizea nagusi denean, arrokaren %70-80 osa

dezake. 

Bai tramako eta bai matrizeko zati gazte beiratsuek desbeiratze-prozesuak jasan dituzte,

eta buztin-mineralez eta kuartzoz ordezkatuta daude. Hala ere, kasu askotan, oraindik ere defor-

mazio plastikoa jasan zutela, zapalduta, bakuoloen arrastorik gabe, eta soldatuta daudela nabari

da, metaketa tenperatura altuan gertatu zela adieraziz (III.58. arg.). 

Zati beiratsuek jatorrian ehundura holohialinoa izango zuten, batzuetan amigdalarra, eta

normalean afirikoak izango ziren edo feldespato potasikozko mikrofenokristal batzuk aurkeztuko

zituzten. Forma irregularra dute, eta ertz harilkatuak, fiammeen itxurakoak edo fusiformeak.

Amigdalak kuartzoz edo opakoz beteta daude. Jatorrizko ehundura estalita dago, nahiz eta bat-

zuetan kuartzoak eta opakoek ehundura bakuolotsua gordearazten duten. 
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III.57. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Jario-foliazio kaotikoa toba

trakitiko batean. EG-KA-2 xafla.



Glass-shard gehienek I edo Y forma (< 1/16 mm), eta deformazio plastikoaren ebiden-

tziak dituzte (III.59. arg). Guztiz desbeiratuta daude eta matrizearekin erraz nahas daitezke, osa-

era oso antzekoa baitaukate: shardetan opakoen inklusioen ausentziak matrizetik bereiztea ahal-

bidetzen du. 

Kristalak eta kristal-zatiak feldespato potasikoz (< 0.5 mm) eta plagioklasaz (0.5 cm) osa-

tuta daude nagusiki, kuartzozko (< 1 mm), batzuetan grafikoa dena, eta opakozko (< 0.5 mm)

kristal urriagoekin batera. Noizean behin zirkoia ageri da. Feldespatoak euhedralak dira eta kuar-

tzoa eta opakoak anhedralak. Kristal eta kristal-zati gehienak jatorri bolkanikokoak dira (III.60.

arg.).

Zati litiko ugarienak (20-0.5 mm) ehundura ezberdinetako trakitaz osatuta daude: 1) 2-0.2

mm-ko pikor-tamainako trakita pikortsuak (albita, feldespato potasikoa eta kuartzo pixka bat)

(III.61. arg.), 2) trakitikoak (III.62. arg) pikor-tamaina ezberdinekoak eta 3) desbeiratuak (III.63.

arg.), batzuk feltsitikoak, beste batzuk mikropoikilitikoak (III.63. arg.) eta beste batzuk mikro-

porfidikoak. Hiru trakita-mota horiek galdatu beraren maila ezberdineko kristaltzetik erator dai-
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III.58. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Sigmoide-forma irregularre-

ko, ertz harilkatuko eta plastikoki deformatutako

zati beiratsuak. Horien jatorrizko ehundura guztiz

deuseztuta dago. EAF-3 xafla.

III.59. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). I edo Y formako glass-shar-

dak plastikoki deformatuta. EBO-11 xafla.



tezke. Zati horien eta gainerako metakinaren arteko osaera-antzekotasunak zati horiek cognateak

izan daitezkeela adieraz dezake, hots, erupzioan sartzen den magman jadanik solidotutako aldee-

tatik eratorritako zatiak, nahiz eta piroklasto litiko osagarriak ere izan daitezkeen, hots, erupzio

leherkorretan zehar konduktuaren edo kraterraren hormetatik erauzitako zatiak. 

III. kapitulua

130

III.60. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Feldespatozko kristalak

multzoetan bilduta, sineusian hazita. EBO-11

xafla.

III.61. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Pikor-tamaina ezberdineko

litoklasto trakitikoak. EBO-11 xafla.

III.62. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Ehundura trakitikoko lito-

klasto osagarriak. EBO-11 xafla.

III.63. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Desbeiratutako trakitez osa-

tutako zati osagarriak. EBO-11 xafla.
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Noizean behin, klasto litiko akzidentalak ere ageri dira (2-1 mm), hots, koladek edo surge

piroklastikoek substratutik higatutako edo jasotako zatiak. Zati horiek errauts-toba xaflatuak

(III.64. arg.), desbeiratuak eta ziur asko jausketaz osatutakoak, eta arroka ez bolkanikoak dira. 

Toba trakitiko xaflatuak

Fazie honen azaleramendurik onena Castellargo Kuartzitaren gainean ageri da (I. eranski-

na, 10. zutabea), Zafra eta Feria herrien artean kokatutako antzinako harrobi batean, Capas de

Playón Formazioan, nahiz eta beronen lodiera 40 cm-koa baino ez den eta beronen albo-hedape-

na ezezaguna den ustiaketatik kanpo. 

Geruzatutako faziea da, xafladura finekoa, tramak eutsitako fabrikaduna eta hautespen

nahiko eskasekoa. Toba hauen ehundura xaflatua da, eta, nagusiki, xafladura definitzen duten

zapaldutako, konpaktatutako eta arinki soldatutako lapilli beiratsu zatiez (2-0.5 mm) osatuta

daude (III.65. arg.); matrizea, zineritikoa (< 1/16 mm) eta urria da. Osagai nagusiak zati gazteak

dira: zati beiratsuak, zati litiko cognateak eta kristalak eta kristal-zatiak. Beraz, lapilli-toba bei-

ratsu soldatuak dira. Toba hauen oinean ageri diren material sedimentarioetan egosketa-azal bat

identifikatu da (III.66. arg.), metaketa tenperatura altuan gertatu izanaren adierazle.

Zati arrokatsuak (10-0.5 mm) mota ezberdinetakoak dira: 1) trakitikoak, 2) beiratsuak eta

3) pumitikoak. Ehundura trakitikoko klastoek forma irregularra dute eta zapalduta eta elkarren

artean soldatuta daude; gehienetan, ertz harilkatuak eta zorrotzak dituzten eta fiammeen itxura

gogorarazten dute. Zati beiratsuak guztiz zapalduta, soldatuta eta plastikoki deformatuta daude

(III.67. arg.), eta ertz harilkatuak dituzte; buztin-mineraletara alteratuta daude, baina fiammeak

III.64. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Desbeiratutako zineritaz

osatutako litoklasto akzidentalak. EMB-0.9 xafla. 



izan zitezkeen. Pumita-zatiak mineral opakoz ordezkatuta daude, eta, aurrekoekin alderatuz, ez

daude zapalduta, amigdalak esferikoak dira, eta ez daude alboko zatiekin soldatuta. 

Kristalak eta kristal-zatiak (1-0.1 mm) feldespato potasikozkoak, albitazkoak, kuartzoz-

koak eta opakozkoak dira. Jatorri bolkanikoko kuartzozko kristal subhedralak edo anhedralak dira

(III.68. arg.), uhin-itzaltzedun kuartzozko kristal angelutsu batzuez gain, itxuraz jatorri detritiko-

ak direnak. Azken hauek zati akzidental gisa kontsidera daitezke. 
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III.65. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Elkarrekin soldatutako lito-

klastoak. EG-KA-1 xafla.

III.66. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Egosketa-azala azpiko mate-

rial sedimentarioetan. EG-KA-1 xafla.

III.67. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Zati beiratsuak zapalduta eta

plastikoki deformatuta. EG-KA-1 xafla.

III.68. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Apurtutako feldespato potasi-

ko prismatikoak. EG-KA-1 xafla.



Kristaletan aberatsak diren toba trakitikoak

Fazie hau Feria eta La Morera herrien artean azaleratzen da, fazie masiboarekin elkartuta.

Beronen potentzia 0.2-0.5 m-koa da, eta albo-hedapena, ezezaguna. Arroka masiboak dira, geru-

zatu gabeak, tramak edo matrizeak eutsitakoak izan daitezke, tramaren (> 1/16 mm; %60-80) eta

matrizearen (< 1/16 mm; %20-40) portzentajearen arabera, eta hautespen oso eskasa dute.

Lokalki jario-foliazioa ageri dute. Jario-foliazio hori matrizeko errauts finen orientazioak eta zati

beiratsu batzuenak markatzen dute, presio-itzal asimetrikoekin batera. Ehundura klastikoa da,

kristaletan aberatsa, klasto subangelutsu eta arinki biribildutakoez osatutakoa. Osagaiak fazie

masibokoenen antzekoak dira, baina zatien ia erdia kristalak eta kristal-zatiak dira; gainerakoa,

jatorri ezberdinetako zati beiratsuak dira, nagusiki. Klastoak ez daude soldatuta. Beraz, lapilli- eta

errauts-toba beiratsuak dira, baina kristal-toben osaera fragmentaletik oso hurbil daude. 

Zati beiratsuak (3-0.5 mm) buztin-mineralez eta mika zuri txikiz ordezkatuta daude, ehun-

dura estaliz, zeina, jatorrian, hialokristalino mikroporfiriko bakuolotsua izan zitekeen, nahiz eta

bakuoloak eta mikrofenokristalak gutxitan beha daitezkeen garbi (III.69. arg.). Zati horiek itxura

harilkatua dute, ziri-itxurako ertzekin, eta plastikoki zapalduta eta deformatuta, bata-besteari ego-

kituz.

Kristalak eta kristal-zatiak, jatorri piroklastikokoak, ondokoak dira: 1) feldespato potasi-

koa (0.25-1.5 mm), pertitikoak eta subhedralak, oso zartatuak (III.70. arg.), pikor biribildu gutxi

batzuekin batera; 2) albita (0.5 mm), sarritan deformazio-makladuna; 3) kuartzoa (< 0.1 mm) eta

4) opako anhedralak, ziur asko beste mineral batzuek ordezkatuz. Feldespato potasikoa ugariena

da, diferentziarekin. 
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III.69. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba tra-

kitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Zati beiratsu

mikroporfirikoak. ESA-1 xafla. 
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Matrizea, errauts finaren tamainakoa (III.70. arg.), kuartzoz, feldespato potasikoz, plagio-

klasaz, kloritaz, buztin-mineralez eta opakoz osatuta dago. 

Osagai bi horiez gain, proportzio osagarrietan litoklasto osagarriak eta akzidentalak ageri

dira. 

Piroklasto litiko osagarriak trakita- eta kuartzotrakita-mota ezberdinez osatuta daude: 1)

biribilduak, ertz garbi eta ehundura holokristalino porfiriko matrize trakitikokoak (III.71. arg.),

pikor-tamaina ezberdinetakoak (0.5-5 mm); 2) beiratsuak, arinki biribilduak, eta desbeiratze-

gradu ezberdinekoak (feltsitikoak), eta beraz, zatikatzea baino lehenagokoak (III.72. arg.); 3) bei-

ratsuak, angelutsuak, ertz garbikoak, buztin-mineralez, kuartzoz eta mika zuriz ordezkatutakoak,

jatorri ezezaguneko barne-xafladuradunak; egoera solidoan zatikatu ziren arren, deformazio hari-

korra jasan zuten; 4) ez oso angelutsuak eta ehundura pikortsukoak, pikor-tamaina fin-ertaine-

koak. Piroklasto litiko osagarri ugarienak desbeiratutako trakitak dira. 

III.70. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba tra-

kitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Zartadura uga-

ridun feldespato potasikozko kristalak. EFE-9 xafla.

III.71. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba tra-

kitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Mota ezberdi-

netako litoklastoak: ehundura trakitikokoak, tobak,

zati mikrolitikoak, kristal-zatiak… EFE-9 xafla. 
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Klasto litiko akzidentalak ondoko motetakoak dira (0.5-2 mm): 1) erriolitikoak, kuartzo-

firikoak (< 2 mm) matrize mikrokristalinoan, ziur asko desbeiratutakoak (III.73. arg.); 2) opa-

koetan oso aberatsak diren ehundura mikrolitiko fluidokarako trakiandesitak eta trakitak (III.74.

arg.); 3) ehundura mikropikortsuko dazitak, albitaz eta kuartzoz osatutakoak; 4) toba bolkano-

klastiko litiko polimiktikoak: erriolitak, trakita mikropoikilitikoak, shardetan aberatsak diren

tobak,…(III.71. arg.) eta 5) osaera ezezaguneko zati beiratsuak eta amigdalarrak, bakuolo esferi-

kodunak, kuartzoz eta opakoz ordezkatutakoak (III.74. arg.). Zati horiek angelutsuak dira, osae-

ra trakiandesitikokoak eta trakitikokoak izan ezik, azken hauen ertzak irregularrak baitira, eta por-

taera harikorra izan baizezaketen. 
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III.72. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba

trakitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Desbeiratze-gradu ezberdineko trakita-zatiak.

EM-1-12 xafla.

III.73. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba tra-

kitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Beira erriolitiko

mikroporfiriko desbeiratuen zatiak. EAF-2 xafla.

III.74. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba tra-

kitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Osaera tra-

kiandesitikoko eta ehundura mikrolitiko-eskele-

tikoko zatiak. ESA-1 xafla.



Lapilli-toba trakitiko larriak

Feria herriaren iparraldean azaleratzen dira. Lapilli-toba larriak dira (< 6 cm), masiboak,

tramak eutsitako fabrikadunak eta hautespen oso eskasekoak. Ehundura klastikoa dute, tamaina

larriko (2-60 mm) lapilli-zati litikoen agerpenak bereizten duena. Lapilli-toba litiko gisa sailka-

tzen dira. 

Zati litikoek ertz angelutsuak dituzte, egoera solidoan zatikatu zirela agerian utziz, eta

mota ezberdinetako zatiz osatuta daude: 1) ehundura mikroporfirikoko edo trakitikoko trakitak,

bakuolo gabeak; 2) desbeiratutako trakitak eta 3) desbeiratutako zineritak. Matrizea, zineritikoa,

errauts beiratsu finez eta kuartzozko kristal angelutsuen zatiz osatuta zegoen jatorrian, baina gaur

egun, desbeiratuta dago, ehundura feltsitikoa emanez. Ez dago konpaktazio- edo soldatze-aztar-

narik. 

Klasto litikoak osaera nagusiki trakitikokoak dira, gainerako metakinaren moduan, eta

beharbada, litoklasto osagarriak izan daitezke. 

Toba trakitiko eta kuartzotrakitikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Fazie trakitiko masiboak, xaflatuak eta kristaletan aberatsak direnak, espazialki erlazio-

natuta ageri dira, eta tamaina larriko lapillia horietatik hurbil azaleratzen da. Hurbiltasun horrek

fazie denak erupzio bolkaniko leherkor bakar baten ondorioz sortu zirela pentsarazten du. 

Fazie masiboek kolada piroklastiko masiboen metakinen antzeko egitura- eta ehundura-

ezaugarriak dituzte eta, beraz, kolada piroklastikoaren gorputzaren metakinak (Sparks et al.,

1973) adieraz ditzakete. Osagaien motaren (glass-shardak eta beira pumizeoak) eta osaera azido-

aren (trakitak eta kuartzotrakitak) arabera, kolada pumitiko edo ignimbrita gisa sailka daitezke.

Lapilli-toba larriko fazieak, litikoak, lag-breccia edo proximal coarse lithic breccia (Druitt eta

Sparks, 1982) ordezka dezake, leherketa-irekiduratik hurbil metatzen dena, koladaren osagai

dentsoenen metaketa goiztiar eta azkarraren ondorioz. Kristaletan aberatsak diren fazieek kolada

piroklastikoen barruan edo aurreko aldean gertatzen den partikula dentsoenen sedimentazioaren

ondorioz sortutako metakinak adieraz ditzakete, eta ground layer edo ground surge deposits

(Sparks et al., 1973) direlakoekin pareka daitezke; baina kolada piroklastikoarekin hedatzen den

hodeiranzko dentsitate txikieneko partikulen elutriazioaren (glass-shardak) ondoriozkoa ere izan

daiteke, metakina partikula horietan txirotuz (McPhie et al., 1993).
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Geruzapen fineko fazieak, xaflatuak, fazie masiboen azpian kokatuta daude, baina ez dute

trakzio-egiturarik ageri (dunak, antidunak, geruzapen gurutzatua,…), kolada piroklastikoaren

aurreko aldean sortzen direnak (ground layer edo ground surge deposits; Sparks et al., 1973)

surge motako metakin gisa kontsideratzeko. Beraz, airepeko zutabe eruptibo leherkor batekin

elkartutako jausketa-metakinak adierazi behar dituzte, kolada piroklastikoaren metakinak baino

lehenago metatutakoak, nahiz eta metakin-mota biak, antzeko osaerakoak izanik, gertaera leher-

kor berean sor zitezkeen. Kolada piroklastiko pumizeo asko zutabe eruptibo bertikalen kolapso-

aren ondorioz sortzen dira: horietatik jausketa-metakinak sor daitezke hasiera batean, eta kolap-

so hori leherketa sinple baten ondoren, jarraian edo denboran zehar banatutako zenbait leherke-

taren ondoren gerta daiteke. Soldatze-graduak eta osagaien deformazio harikorrak, azpiko mate-

rialek ageri duten egosketa-azalaren agerpenarekin batera, ondokoak adierazten dituzte: 1) fazie

hau tenperatura altuan metatu zela; 2) metaketa emisio-zentrotik hurbil gertatu zela eta 3) ziur

asko airepeko ingurunean metatu zela. 

Kolada piroklastikoaren metakinekin erlazionatutako fazieek ez dute osagai sedimenta-

riorik ageri, soldatuta daude eta deformazio harikorra aurkezten dute; horrek guztiak, ziur asko,

metaketa airepeko ingurunean gertatu zela adierazten du. Hala ere, ezin da baztertu urpeko ingu-

rune batean sor zitezkeela, airepeko kolada piroklastikoek eragindako kosta-lerroaren transgre-

sioaren eraginez edo galdara motako ingurune itsastar edo lakutar batean gertatutako emisioaren

ondorioz. Kasu bietan deskribatu dira soldatutako metakinak, baina, normalean eskualde honeta-

ko toba masiboen lodiera baino askoz handiagoa izaten dute (Yamakazi et al., 1973; Sparks et al.,

1980; Orton et al., 1990). 

Metakinen lodiera txikiak eta matrize zineritikoaren, litoklasto osagarrien eta akzidenta-

len ugaritasunak toba trakitikoak leherkortasun handiko eta zatikatze- eta sakabanatze-ahalmen

handiko erupzioen eraginez sortuko zirela  adierazten duete. Piroklasto osagarriek kristal, pumi-

ta eta errauts finekin batera airera jaurtikitako eraikuntza bolkanikoaren zatiak adieraz ditzakete.

Normalean, leherkortasun handiko bolkanismo-mota hori, magma azido, trakitiko edo errioliti-

koekin erlazionatuta egoten da. 

III.1.2.1c. Toba erriolitikoak

Toba erriolitikoak La Lapa eta La Morera herrien artean azaleratzen dira nagusiki, poten-

tzia txikiko (< 5 m) eta albo-hedapen ezezaguneko unitateetan (I. eranskina, 5., 9. eta 11. zutabe-
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ak). Beraz, ez dira kartografiagarriak aurkeztutako maparen eskalan. Osaera-ezaugarri nagusia,

kuartzozko eta feldespato potasikozko kristalen agerpena da, nahiz eta kantitate txikietan agertu. 

Egitura- eta ehundura-ezaugarrien arabera hiru litofazie bereizi dira: masiboak, geruza-

tuak eta kristaletan aberatsak. Hiru fazie horiek ez dira beti batera azaleratzen, baina toki batzue-

tan estuki elkartuta ageri dira. Kasu horietan, normalean, geruzatutako faziea masiboen gainean

kokatuta dago, kristaletan aberatsa dena geruzatutakoen oinaldean ageri den bitartean. 

Toba erriolitiko masiboak

Potentzia ezberdinetako eta geruzapenik eta gradaziorik gabeko maila masiboetan azale-

ratzen dira. Matrizeak eutsitako fabrika eta oso hautespen eskasa dute; lokalki foliazioa ageri

dute, xafla-mehe berean norabidez aldatzen dena, zati beiratsuen eta matrizearen orientazioaren

eta jario-tolesen agerpenak markatzen duena. Ehundura bitroklastikoa da, hots, arrokaren parte

handiena zati beiratsuz osatuta dago. Zati horiek konpaktazio arina ageri dute eta partzialki sol-

datuta daude. 

Zati gazteek arrokaren %95 osatzen dute eta mota ezberdinetakoak dira: pumita zatiak

(%39), glass-shardak (2 mm baino tamaina txikiagoko beira-zatiak, %60) eta kristalak eta kris-

tal-zatiak (< %10). Errauts- eta lapilli-toba beiratsuak dira. Trama lapillien edo errauts larrien

tamainako osagaiez osatuta dago, desbeiratutako pumitak, batez ere, eta matrizea errauts finez

osatuta dago, glass-shard desbeiratuak eta kristalak eta kristal-zatiak bereziki (III.75. arg.). 
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III.75. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Hodi-pumita zatiak zapalduta

eta ertz harilkatuekin. EFE-15 xafla. 



Pumitak (10-0.5 mm) nagusiki afirikoak dira eta forma (luzatuak, esferikoak,…). eta

tamaina (0.1 eta 1 mm) ezberdinetako amigdalak dituzte. Zati batzuek sekzio zapalduak dituzte,

ertz angelutsu eta harilkatukoak (III.75. arg.). Beira horiek buztin-mineralez, kuartzoz, mika

zuriz, kloritaz eta, kasuren batean, opako ugariz guztiz ordezkatuta daude. Klasto batzuetan, kalt-

zita mineral sekundario arrunta da. Hala ere, amigdalak kuartzoz beteta daude. 

Glass-shardak 0.5 mm baino tamaina txikiagokoak dira, I eta Y formakoak eta pumizeo-

ak dira, eta lokalki soldatuta daude (III.76. arg.). Afirikoak dira eta beira guztiz birkristalduta

dago kuartzora eta feldespato potasikora. Shard horiek plastikoki deformatuta daude, baina modu

pre-ferentean orientatu gabe. 

Kristalak eta kristal-zatiak (1-0.1 mm),

euhedralak eta anhedralak, feldespato potasiko

pertitikozkoak, kuartzozkoak (III.77. arg.), albi-

tazkoak (batzuetan eskeletikoak) eta opakozkoak

dira, kuartzoz eta feldespato potasikoz osatutako

elkarhazkunde arraroagoekin batera (III.78. arg.).

Feldespatoak seri-zitara eta buztin-mineraletara

alteratuta daude, feldespato-motaren diskrimina-

zioa zailduz. 
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III.78. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Kuartzozko eta feldespato pota-

sikozko elkarhazkundedun kristalak. EFE-30 xafla.

III.76. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Glass-shard txikiak matrize-

an. E-12 xafla.

III.77. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Kuartzozko kristalak apurtuta

eta korrosio-golkoekin. EFE-30 xafla.
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Osagai gazteez gain, arrokek zati litikoak

dituzte (0.5-2 mm). Piroklasto litiko osagarriak

desbeiratutako erriolitak dira, kriptokristalinoak,

ehundura feltsitikokoak, kuartzoz eta feldespato

potasikoz osatutakoak. Klasto litiko akzidentalak

mota ezberdinetakoak dira: 1) desbeiratutako tra-

kitak (III.79. arg.); 2) ehundura holokristalino

mikroporfiriko eta matrize trakitikoko trakitak

(III.79. arg.); 3) trakiandesitak; 4) toba piroklas-

tikozko zatiak; 5) hareharriak eta 6) zineritak.

Kristal zatien artean balizko jatorri sedimentario-

ko pikor batzuk identifikatu dira (kristalen <

%0.1), hala nola mika zuriak eta kuartzo detriti-

koak, oso biribilduak eta tamaina txikikoak. 

Geruzatutako toba erriolitikoak

Geruzatutako fazieak potentzia dezimetrikoko eta granulometria ezberdinetako mailez

osatuta daude. Pikor-tamaina larrieneko mailek (lapilli-tamaina: 1-3 mm) xafladura arina aurkez-

ten dute eta tramak eutsitako fabrika dute, hautespen onekoa. Aldiz, pîkor-tamaina fineneko mai-

lak (< 0.5 mm) masiboak dira, eta matrizeak eutsitako fabrika bimodala dute (III.80. arg.). 

Osagai guztiak bolkanikoak dira eta ehundura bitroklastikoa da. Osagai gazteak pumitaz,

III.79. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Desbeiratutako trakitaz eta

ehundura trakitiko mikroporfirikoko trakitez osatu-

tako litoklasto akzidentalak. EFE-30 xafla.

III.80. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Matrizeak eutsitako

ehundura. EIG-2 xafla.



glass-shardez, akrezio-lapilliz, kristalez eta kristal-zatiz osatuta daude. Matrizea, errauts finaren

tamainakoa, sarritan soldatutako eta desbeiratutako partikula beiratsuz (esferulitoak, kuar-

tzoa,…), kristalez eta kristal-zatiz (kuartzoa, feldespato potasikoa, albita, opakoak,…) osatuta

dago.

Pumitek (< 1-3 mm) ertz harilkatuak dituzte, eta birkristalduta eta buztin-mineralez eta

kuartzo mikrokristalinoz ordezkatuta daude (III.81. arg.): jatorrian zati bakuolotsuak zirela intui-

tzen da, baina gaur egun ez da ondo definitutako amigdalarik bereizten. glass-shardek (< 1 mm)

I eta Y forma dute, batez ere, eta batzuetan plastikoki deformatuta daude (III.82. arg.). 

Akrezio-lapilliak erlatiboki urriak dira eta pikor-tamaina fineneko mailetan ageri dira, soi-

lik. Forma biribildua edo obalatua dute eta horien diametroa 4 mm ingurukoa da, eta beraz, matri-

zetik argi eta garbi bereizten dira (III.83. arg.). Errautsez osatutako gunea dute, errautsezko pikor-

tamaina eta besikulatasun ezberdineko geruza kontzentrikoz estalitakoa (III.83. arg.); egitura

kontzentrikoko akrezio-lapilli gisa izenda daitezke (rim type; Schumacher eta Schmincke, 1991). 

Kristalak eta kristal-zatiak (1-0.1 mm) feldespato potasikozkoak, kuartzozkoak eta albi-

tazkoak dira, eta kuartzozko eta feldespato potasikozko elkarhazkundeak ere ager daitezke

(III.84. arg.). Kristaletako asko zatikatuta daude, eta, beraz, ertz angelutsuak aurkez ditzakete. 

Zati akzidentalak (1-6 mm) oso urriak dira eta trakita finez, desbeiratutako trakitez, toba
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III.81. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Pumitak, buztin-mine-

ralez eta kuartzo mikrokristalinoz ordezkatuta.

ENO-6 xafla. 

III.82. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). I eta Y itxurako glass-

shardak plastikoki deformatuta. EG-MB-2 xafla. 



piroklastiko finez eta jausketazko zineritez osatuta daude; deformazio plastikoaren eta hausko-

rraren aztarnak dituzte (III.85. arg.). 

Kristaletan aberatsak diren toba erriolitikoak

Kristaletan aberatsak diren fazieak potentzia txikiko mailetan azaleratzen dira (0.5 m),

batzuetan fazie masiboaren azpitik. Masiboak dira, matrizeak eutsitako fabrikadunak eta hautes-

pen txarrekoak. Matrize zineritiko finaren orientazioak markatutako foliazioa dute, zati litikoen

eta kristalen inguruan tolesak eta presio-itzalak osatzen dituztenak. 

Ehundura bitroklastikoa dute, baina kristaletan aberatsak dira. Trama osatzen duten zatiak

lapilli-tamainakoak dira (2-15 mm) eta nagusiki gazteak: pumitak, zapaldutako beirak eta krista-
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III.83. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura kontzentriko

bereizgarria aurkezten duen akrezio-lapillia. EG-

MB-2 xafla. 

III.85. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Zinerita-zatiak, plasti-

koki deformatuta eta apurtuta. ESF-6 xafla.

III.84. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoaren eta fel-

despato potasikoaren arteko elkarhazkundeaz osa-

tutako kristalak. 679 xafla.



lak; zati litiko osagarriak ere ageri dira, ehundura feltsitikoko erriolita biribilduak. Soldatutako

errauts beiratsu finez osatuta dago matrizea. Beraz, lapilli- eta errauts-toba beiratsuak eta krista-

linoak dira. 

Pumitak (> 2 mm) ertz harilkatukoak dira eta birkristalduta eta buztin-mineralez eta kuar-

tzo mikrokristalinoz ordezkatuta daude; jatorrian zati bakuolotsuak izango ziren, baina gaur egun

ez da amigdalarik ageri. 

Zati beiratsuek (< 2 mm), bakuolotsuak direnak, itxura fluidokara eta ertz harilkatuak

dituzte. Konpaktatuta eta arinki soldatuta daude, eta kristalekin kontaktuan era harikorrean defor-

matuta (III.86. arg.). Gaur egun, beira buztin-mineralez, kuartzoz eta opako mikrokristalinoz

ordezkatuta dago.  

Kristalak eta kristal-zatiak (2-0.2 mm)

erlatiboki ugariak dira (%15-20), eta kuartzoz

eta feldespato potasikoz osatuta daude.

Kuartzoak zatikatuta daude edo korrosio-gol-

koak dituzte (III.87. arg.). Feldespato batzuk

itxuraz in situ zartatuta daude, puzzle-egitura

aurkezten baitute (III.88. arg.). Puzzle-motako

mikroehundura horiek kristalak metaketaren

ondoren zartatu zirela iradokitzen dute, bai kon-
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III.86. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba

erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Zati bei-

ratsuen deformazio erreomorfikoa (egoera solido-

an). ELM-2 xafla.

III.88 argazkia. Kristaletan aberatsa den toba

erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). In situ

apurtutako feldespato potasikozko kristalak.

ELM-2 xafla.

III.87. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba

erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Jandako

kuartzozko kristalak. EIG-2 xafla.



paktazioz edo bai jario erreomorfikoz. 

Toba erriolitikoen jatorriaren interpretazioa

Toba trakiandesitikoen eta trakitikoen kasuan gertatzen zen moduan, toba erriolitikoen

artean bereizitako fazie masiboak kolada piroklastikozko metakinak dira, kasu honetan pumizeo-

ak edo ignimbritikoak. Fazie masiboek kolada piroklastikoen gorputzetik eratutako metakinak

edo kolada piroklastiko masiboak osatuko zituzten. Kristaletan aberatsak diren fazieek, krista-

letan aberastutako metakinaren zatiak adieraziko lituzkete. Hori bi modutara gerta zitekeen, bai

koladaren gainerako osagaiak baino dentsitate handiagoko zatien banaketaren eta sedimentazioa-

ren ondorioz, eta bai, frakzio finena (zineritikoa) eta dentsitate txikienekoa metakinetik elutria-

zioz banandu delako, ondorioz, metakinean dentsitate handieneko frakzioaren (kristalen) aberas-

tea gertatuz. 

Geruzatutako fazieek erupzio leherkorrekin elkartutako jausketa-metakinak adieraziko

lituzkete. Fazie larrienek eta xaflatuek foku igorletik hurbilen sortutako metakinak adieraziko

lituzkete, eta fazie finenek eta masiboenek urrunagoko metakinak.

Toba erriolitiko gehienak airepeko kolada piroklastikoekin erlazionatuta sortuko ziren.

glass-sharden konpaktazioak eta deformazio harikorrak, soldatzearen aztarnekin batera, horren

metaketa tenperatura altuan gertatu zela adierazten dute. Beiraz osatutako osagaiak desbeiratuta

agertzeak tenperatura altuak denbora-tarte batean zehar mantendu zirela adierazten du. 

Geruzatutako faziean akrezio-lapilliak agertzeak, airepeko ingurune batean sortu zela

baieztatzen du, eta aldi berean, zutabe eruptiboa hezea zela iradokitzen du, ur-lurrun eta ur kan-

titate handiekin. 

Matrizearen ugaritasunak magma erriolitikoen leherkortasuna eta zatikatze-ahalmena oso

handiak zirela adierazten du, erupzio azidoetan sarritan gertatu ohi den moduan. Bestalde, krista-

len urritasunak eta zati beiratsuen izaera afirikoak magma kristaletan pobrea zela adierazten dute. 

III.1.2.1d. Toba dazitikoak

Toba dazitikoak, batez ere, Feria herriaren inguruan azaleratzen dira (I. eranskina, 7. eta

11. zutabeak), 5 m-tik gorako lodierako eta albo-hedapen ezezaguneko mailetan. Osaera-ezauga-

rri bereizgarria kuartzozko eta plagioklasazko kristalen presentzia da. Egitura- eta ehundura-
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ezaugarrien arabera, bi litofazie bereizi dira: ehundura eutaxitikokoa eta pikortsukoa, hurrenez

hurren.

Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoak

Fazie honetako materialek foliazio oso nabarmena aurkezten dute azaleramenduan eta

esku-laginean (III.89. arg.), zapaldutako, luzatutako eta trinkotutako zati bolkanikoen kokapen

orientatuak geruzapenarekiko paraleloki markatutakoa. 5 m-ko lodierako mailetan azaleratzen da.

Arrokak afanitikoak dira eta esku-laginean kolore berde-gris argia daukate. Bertan kolore zurix-

kako eta lapilli-tamainako zatiak (< 40 mm) bereizten dira, sigmoide eta elipse itxurakoak, matri-

zean flotatuz (III.89. arg.). Arrokak tramak eutsitako fabrika du, eta hautespen txarra. 

Arroka bitroklastikoak dira, nagusiki

lerrokatutako, trinkotutako eta soldatutako

pumita-zatiz eta glass-shardez osatutakoak,

ehundura eutaxitikoa definituz. Lapilli- eta

errauts-toba beiratsuak dira, kristalak eta

kristal-zatiak eta piroklasto litiko osagarriak

ere ageri diren arren. 

Beira bakuolotsuak, edo pumitak,

mineral opakoz, kuartzoz, kloritaz, buztin-

mineralez eta karbonatoz ordezkatuta daude.

Asko zapalduta daude, fiammeen ezaugarri
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III.89. argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba

dazitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Azaleramenduko itxura. Ehundura eutaxitikoa

begi-bistaz ikus daiteke. 

III.90. argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba daziti-

koa (Zafra-Nogales eskualdea). Zapaldutako pumi-

ta-zatia, oraindik ondo definituta. ESF-10 xafla.



bereizgarriak gordetzen dituzten arren (III.90.

arg.), ertz harilkatuak eta zorrotzak barne.

Ehundura mikroporfirikoa edo mikrolitikoa da,

albitazko orratz edo prisma itxurako kristal

eskeletiko (0.2-0.5 mm) eta kuar-tzo subhedral

(0.1-0.2 mm) urriduna.

glass-shardak (0.1-0.3 mm) pumitak

baino urriagoak, angelutsuak, pumizeoak eta

ekidimentsionalak dira (III.91. arg.). 

Kristalak eta kristal-zatiak oso txikiak

dira (< 0.1-0.2 mm luzerakoak).

Plagioklasazkoak arinki zartatuta daude, eta

kuartzozkoak askoz ere zatikatuago, jatorrizko

forma bipiramidala galduz. 

Piroklasto osagarriak urriak dira, eta

zati biribilduz ordezkatuta daude, 2 mm ingu-

ruko diametrokoak, eta ehundura mikrolitiko-

koak eta matrize kriptokristalino bakuolotsu-

koak dira (III.92. arg.). Zati horiek kristaltze-gradu arinki handiagoa delako bereizten dira pumi-

zeoetatik, eta bakuolo txikiagoak eta sarritan koaleszenteak, esferikoak eta deformatu gabeak

dituztelako. 

Toba dazitiko pikortsuak 

Fazie hau oso urria da aztertutako eskualdean. Potentzia dezimetrikoko (10-20 cm) eta

albo-hedapen txikiko mailetan azaleratzen da. Tramak eutsitako fabrika du eta hautespen ertaina.

Oro har, ez dago ehundura eutaxitikoko faziarekin espazialki erlazionatuta. Arrokek ehundura

bitroklastikoa eta pikortsua dute, eta zati bolkaniko angelutsuz osatuta daude, erlatiboki ekidi-

mentsionalak, lapilli- edo errauts-larri tamainakoak eta kloritaz zementatutakoak; matrizea urria
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III.92 argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba dazi-

tikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Pumitekiko kris-

taltze-gradu arinki altuagoko zati osagarria.

EMB-8 xafla.

III.91 argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba daziti-

koa (Zafra-Nogales eskualdea). Glass-shard ange-

lutsuak eta ekidimentsionalak. EMB-8 xafla.



da eta errauts finaren tamainakoa. Zatiak izaera ezberdinetakoak dira: glass-shard pumizeoak,

beira ez-bakuolotsuak, kristal-zatiak (kuartzoa, plagioklasa eta feldespato potasiko urria), piro-

klasto litiko osagarriak eta klasto litiko osagarriak eta zati litiko akzidentalak. Errauts larriko toba

gisa sailkatzen dira. 

Glass-shard pumizeoek amigdala esferikoak dituzte, nahiz eta kasu batzuetan zapalduak

edo hodi-itxurakoak diren. Ehundura arinki mikrolitikoa eta matriz beiratsua dituzte; kristalak

orratz-itxurako plagioklasazkoak, kuartzo ekidimentsional biribilduzkoak eta feldespato potasiko

pertitiko urrizkoak dira. Hala ere, glass-shard hauetako asko silizifikatuta daude eta mineral opa-

koz osatutako ertza dute; beste asko karbonatoz ordezkatuta daude. 

Plagioklasa eta feldespato potasikozko zatiek (0.3 mm) habito ekidimentsionala dute,

nahiz eta jatorrian kristal tabularrak izan. Kuartzo-zatiak (0.2 mm) janda daude eta biribilduak

dira (III.93. arg.).

Piroklasto osagarriak (10-0.5 mm) ondoko motetakoak dira: 1) dazitikoak, ez oso ange-

lutsuak, ehundura mikrolitiko eta matrize kriptopkristalino amigdalarrekoak, glass-shard pumi-

zeoen kristaltze-gradu arinki handiagokoak (III.94. arg.) eta 2) beira angelutsuak, desbeira-tuak

eta bakuolo gabeak. Litoklasto akzidentalak ehundura trakitikoko trakitak dira. 

Toba dazitikoen jatorriari buruzko interpretazioa
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III.93. argazkia. Toba dazitiko pikortsua (Zafra-

Nogales eskualdea). Kuartzoz, plagioklasaz eta

feldespato potasikoz osatutako kristal-zatiak. EG-

SF-2 xafla.

III.94. argazkia. Toba dazitiko pikortsua (Zafra-

Nogales eskualdea). Ehundura mikrolitiko esferuli-

tikoko zati osagarriak. EG-SF-2 xafla.



Toba dazitikoak kolada piroklastikozko eta jausketazko metakinak dira. Ehundura eutaxi-

tikodun fazieak kolada piroklastikoaren gorputz nagusiaren metakina adieraziko luke, eta fazie

pikortsuak, hautespen ertainekoa denak, jausketa-metakina ordezkatuko luke. 

Fiamme-motako pumita-zatiak, trinkatuak eta soldatuak, kolada piroklastikozko s.s. meta-

kinean  ageri dira soilik, eta ez jausketazkoetan. Horrek, kolada piroklastikozko metakinak ten-

peratura altuagoan metatu zirela adierazten du, zatien deformazio plastikoa eta soldatzea ahalbi-

detuz; jausketazko faziean, metaketa-tenperaturak baxuagoak izanik, zati pumizeoek ez zuten

modu harikorrean jokatuko, eta ez ziren soldatuko.  

Kristaltze-gradu arinki altuagoko eta besikularitate ezberdinetako zati osagarriek baldint-

za ezberdinetan partzialki solidotutako zatiak adierazten dituzte, ziur asko sakonera handiagoan

sortutakoak. Ehundura eskeletikoaren agerpen ugariak plagioklasa superhozte prozesu baten

bidez kristaldu zela adierazten du. 

Fazie pikortsuaren urritasunak azalpen bi izan ditzake. Baliteke jausketa-metakin horiek

bolumen txikikoak izatea jatorrian, baina baliteke, baita ere, higatuak izatea, bai kolada piroklas-

tikoak eraginda edo bai higadura-prozesuen ondorioz, zeren ez baitaude soldatuta. 

Trakzio-egituren eta matrize finaren ausentziak jausketa-metakinetan, jausketa-prozesuen

bidez metatu zirela adierazten du, eta ez masa-mugimenduen bidez. 

III.1.2.1e. Toba polimiktikoak

Toba polimiktikoek ehundura klastiko polimiktikoa dute; hots, izaera ezberdinetako zatiz

osatuta daude. La Parra herriaren iparraldean azaleratzen dira, batez ere, 1 eta 3 m-ko potentzia-

ko mailetan eta ehundaka metro batzuetako albo-hedapeneko mailetan, jatorri bolkanikoko mate-

rialen multzo handi batean barneratuta. Albuera del Castellarretik hurbil ere ageri dira, potentzia

zentimetrikoko eta albo-hedapen murritzagoko mailetan. Kasu bietan, Capas de Playón

Formazioan barneratuta daude. 

Esku-laginean kolore (berdeak, larrosak, zurixkak,...), tamaina (50-0.1 mm) eta forma

(biribilduak edo angelutsuak) ezberdinetako zati ugariren agerpenak bereizten ditu, feldespatoz-

ko kristal txikiekin batera. Egitura- eta ehundura-ezaugarrien arabera, bi litofazie bereizi dira:

bata foliatua, jario-foliazio lokalduna, eta bestea masiboa. 
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Toba polimiktiko foliatutak

Potentzia (10 cm-tik 3-m-rainokoak) eta albo-hedapen ezberdinetako mailetan ageri dira.

Jario-foliazio oso nabaria dute, pumitazko eta eskoriazko lapilli-zatien eta zapaldutako, trinkotu-

tako eta plastikoki deformatutako glass-shard zatien orientazioak markatutakoa (III.95. arg.).

Gainerako zatiak osagarriak edo akzidentalak

dira, oso ugariak eta izaera oso ezberdinetako-

ak. Zati horien izaera asko aldatzen da maila

batzuetatik besteetara. Matrizeak eutsitako

fabrika daukate eta hautespen oso txarra.

Matrizea shardez eta errauts oso finez dago

osatuta; noizean behin bakuoloak ageri ditu

(III.96. arg.), metaketa tenperatura altuan ger-

tatu zela adieraziz. Lapilli- eta errauts-toba liti-

koak dira. 

Zati beiratsu gazteak pumizeoak/esko-

riazeoak dira (normalak edo hodi-motakoak).

Batzuetan perlitikoak dira, zapalduta edo arin-

ki soldatuta daude eta ertz harilkatuak dituzte

(III.97. arg.). Osaera aldetik, trakitikoak (fel-

despato potasikozko eta plagioklasazko kris-
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III.96. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Bakuoloak matrizean, metake-

ta-uneko tenperatura altuak adieraziz. EBO-18

xafla.

III.95. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Plastikoki deformatutako zati

gazteak. EM-1-11 xafla.

III.97. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Jatorri ezberdinetako zatiak:

hodi-pumitak, pumita arruntak, zineritak,…EFE-28

xafla.



taldunak) eta trakiandesitikoak (plagioklasazko kristaldunak) dira nagusiki. glass-shardak izaera

bereko partikulak dira, 2 mm baino txikiagoak, eta magma pumizeoen zatikatze leherkorretik era-

torritakoak. 

Kristal eta kristal-zati gazteak (0.1-0.5 mm) plagioklasazkoak, kuartzozkoak, feldespato

potasikozkoak (batzuek eskeletikoak) eta opakozkoak dira (III.98. arg.). 

Zati litiko akzidentalak edota osagarriak ez dira angelutsuak eta beiraren antzeko osaera-

ko litologiak dituzte. Ondorengo zati-motak identifikatu dira: 1) labikoak, mikroporfirikoak eta

mikrolitikoak, eta baita perlitikoak ere; 2) zineritikoak; 3) tobazeoak (III.99. arg.); 4) kolada tra-

kitikoak (pikor-tamaina finekoak, ehundura trakitikokoak, ehundura mikrolitikokoak, desbeiratu-

takoak,...; III.98. eta III.99. arg.); 5) beiratsuak, buztin-mineralez ordezkatutakoak eta 6) granofi-

roak. Arraroagoak izan arren, grauwacka-zati batzuk ere aurkitu dira. 

Toba polimiktiko masiboak

Fazie hau 3-4 m-ko potentziako eta albo-hedapen ezezaguneko maila masiboetan azale-

ratzen da. Ez du foliaziorik edo bestelako barne-egiturarik ageri. Tramak eutsitako fabrika du eta

hautespen txarra. Zatiak lapilli-tamainakoak dira, nagusiki biribilduak, ez daude soldatuta eta iza-

era oso ezberdinetakoak dira. Matrizea birkristaltze nabarmena jasan duten errautsez osatuta

dago, baina ez dago metaketa tenperatura altuan gertatu zela adierazten duen adierazlerik. 
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III.99. argazkia. Toba polimiktiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Mota ezberdinetako zatiak:

ehundura trakitikoko labak, tobak, desbeiratutako

trakitak... ELA-X xafla.

III.98. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-

Nogales eskualdea). Jatorri ezberdinetako zatiak:

ehundura perlitikoko labak, ehundura trakitikoko

trakitak... EFE-28 xafla.



Zati gazteen proportzioa oso baxua da (< %10-20). Batez ere lapilli-tamainako eskoria

beiratsu bakuolotsuak, glass-shardak, errauts oso finak eta feldespato potasikozko (sarritan perti-

tikoak), plagioklasazko, kuartzozko eta opakozko kristal-zatiak dira (III.100. arg.). 

Arrokaren zatirik handiena izaera oso ezberdinetako zati litiko osagarriz edo akzidentalez

osatuta dago: 1) kolada trakitikoak (ehundura trakitikokoak edo desbeiratukoak; III.101. arg.); 2)

ehundura mikrolitikoko edo mikrokristalinoko kolada trakiandesitikoak; 3) kolada mikrolitiko

amigdalarrak; 4) kolada piroklastikoekin elkartutako soldatutako tobak (III.101. arg.); 4) kolada

erriolitiko beiratsuak edo porfiriko desbeiratuak (III.100. arg.); 5) banda-egiturako koladak eta 6)

hareharriak. 

Toba polimiktikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Mota honetako tobak, izaera ezberdinetako klastoz osatutakoak, leherkortasun handiko

erupzioekin elkartuta egoten dira (McPhie et al., 1993; Cas & Wright, 1988). Leherkortasun han-

diko erupzio horiek eraikuntza bolkanikoaren zati baten edo substratu bolkanikoaren zati handi

baten deuseztapena eragiten dute, eta maila ezberdinetatik eratorritako zati litikoak jaurtikitzen

dira airera, piroklasto gazteekin batera. 

Foliaziodun fazieak tenperatura erlatiboki altuan lekutuko ziren, toba hauek jasandako

trinkotzea, deformazio harikorra adierazten duten ehundurek eta egiturek eta matrizean bakuolo-
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III.100 argazkia. Toba polimiktiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Desbeiratutako trakiten, ehun-

dura trakitikoko trakiten, toben... zatiak. ELA-4

xafla.

III.101. argazkia. Toba polimiktiko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Mota ezberdinetako zatiak:

erriolita porfirikoak, jandako kristalak, tobak...

EFE-27 xafla.



ak agertzeak islatzen duten moduan. Beraz, kolada piroklastiko baten gorputzaren metaketa adie-

raz dezakete. Fazie masiboak (tenperatura baxuetan lekutuko ziren) jausketa-metakinak izan dai-

tezke eta printzipioz, erupzio-zutabetik zuzenean jausketaz edo kolada piroklastikoarekin batera

aurrera doan hodeitik sortutakoak izan daitezke; dirudienez, izaera ezberdinetako litoklastoen

ugaritasunak eta osagai gazteen urritasunak, litikoak baino dentsitate txikiagokoak direnak, hobe-

to datoz bat lehenengo hipotesiarekin. 

Substratuaren eta eraikuntza bolkanikoaren maila ezberdinetatik eratorritako zati litiko

osagarrien edota akzidentalen ugaritasunak leherketak eragin zituzten erupzioak freatikoak edo

freatomagmatikoak izan zitezkeela iradokitzen du, hots, sakoneko uraren eta magmaren arteko

elkarrekintzek eragindakoak, nahiz eta, kasu honetan, batez ere bolkanikoak izan. 

Osagai gazteen toba masiboetako proportzio txikiak (< %10), erupzio leherkorretako bat-

zuek nagusiki freatikoak izan zitezkeela adierazten du, hots, igotzen ari den magmak berotutako

lurrazpiko uraren lurrunketa leherkorrak eragindakoak, magmaren eta uraren zuzeneko elkarre-

kintza zuzenik gabe (McPhie et al., 1993). Jausketa-metakinak lehenengo leherketetan atmos-

ferara jaurtikitako zatien metaketaz sortuko ziren, zati gehienak piroklasto litiko bolkanikoak iza-

nik. Uraren eta magmaren arteko elkarrekintza handituz doan neurrian, osagai gaztea gehituz doa

metakinean eta erupzioa freatomagmatiko bihurtzen da. 

Ondoren, leherketa freatomagmatiko puruak sortuko ziren, eta horiek kolada piroklasti-

koak sortuko zituzten. Kolada horietan, piroklasto gazteez gain, jatorri ezberdinetako zati bolka-

nikoek parte hartuko zuten: 1) leherketaren ondorioz uraren eta magmaren elkarrekintza gertat-

zen deneko sakonera handiko mailetatik eta gainetik erauzitako zatiek (zati osagarriak) eta 2)

koladaren azaleko desplazamenduan zehar barneratutako zatiek (zati akzidentalak). Lehenagoko

jausketa-metakinak prozesu bi horien bidez barneratu ahal izango ziren koladan. Leherketa-pro-

zesuan kanpo-urak izandako parte-hartzeak eta piroklasto litikoen ugaritasunak kolada piroklas-

tikoaren eta metaketaren tenperatura jaitsaraziko lukete, soldatzea eta deformazio harikor oro-

kortua inhibituz. Hala ere, matrizean dagoen bakuoloen presentziak, metaketa-tenperatura erlati-

boki altua izan zela adierazten du. 

III.1.2.1f. Toba afirikoak

Toba afirikoen ezaugarri bereizgarriena ia kristalik ez izatea eta osagai guztiak beiratsuak

izatea da, nahiz eta gaur egun desbeiratuta edo alteratuta egon. Maila masiboetan eta geruzatue-
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tan azaleratzen dira Feria eta Sierra Viejaren inguruan (I. Eranskina, 7. eta 8. zutabeak). 

Toba afiriko masiboak

Toba afiriko masiboak potentzia metriko eta albo-hedapen ezezaguneko (azaleramenduen

kalitate eskasa dela eta) mailetan azaleratzen dira. Ez dute eskala makroskopikoko geruzapenen

edo barne-ordenamenduen aztarnarik ageri, nahiz eta, matrizean ehundura eutaxitiko edo jario-

foliazio arin bat beha daitekeen mikroskopiopean, klastoen inguruan jario-tolesek markatutakoa

(III.102. arg.). Tramak eutsitako fabrika dute normalean, hautespen txarrekoa. Ehundura bitro-

klastikoa dute eta lapilli bakuolotsu pumizeoz (0.5-6 mm) (III.103. arg.), glass-shard bakuolot-

suz eta errauts oso finez (< 1/16 mm) osatuta daude; klastoak angelutsuak dira eta lokalki solda-

tuta daude. Zati litiko akzidental urriak hareharri arbeltsuz osatuta daude. Kuartzo detritikozko

III.103. argazkia. Toba afiriko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Ehundura bitroklastikoa

toba afirikoetan. ESVE-2 xafla.

III.104. argazkia. Toba afiriko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Mailatan kontzentratutako

kuartzo detritiko angelutsuak. EBO-26 xafla.

III.102. argazkia. Toba afiriko masiboa (Zafra-

Nogales eskualdea). Jario-foliazio lokala. EBO-

16 xafla.



pikor angelutsuak ere ageri dituzte, maila batzuetara mugatzen direnak (III.104. arg.). Lapilli- eta

errauts-toba beiratsuak dira. Arroka hauetan desbeiratzea/alterazioa oso gogorra da, eta zatirik

gehienak buztin-mineralez, kuartzoz ± opakoz ordezkatuta daude. 

Geruzatutako toba afirikoak

Fazie geruzatuak potentzia eta albo-hedapen ezezaguneko mailetan azaleratzen dira, fazie

masiboarekin ageriko erlaziorik gabe. Arrokek geruzapen ona dute, tramak eutsitako fabrika eta

hautespen ona (0.2-1 mm). Piroklasto gazte pumizeoz eta glass-shard bakuolotsuz osatuta daude

nagusiki, eta ehundura bitroklastikoa dute, nahiz eta itxura eutaxitiko arina daukaten, zatien

zapalketak eta soldatze arinak markatutakoa (III.105. arg.). Zati litiko osagarriak edo akzidenta-

lak, biribilduak, desbeiratutako trakitaz ordezkatuta daude. Kuartzo detritikozko pikor biribilduak

ere aurkezten dituzte. Errauts-toba beiratsuak dira. Alterazioa oso gogorra da, eta gaur egun, beira

kuartzoz, buztinez eta opakoz ordezkatuta dago. 

Toba afirikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Toba afirikoetan definitutako fazie biak kolada piroklastikoen metakinekin erlazionatuta

egon daitezke. Zatien soldatzeak metaketa-tenperaturak altuak izan zirela adierazten du. Fazie

masiboak (jario-foliazio lokalekoa) eta geruzatutako fazieak kolada piroklastikoaren metakinak

s.s. (pyroclastic flow unit) eta koladarekin elkartutako hodeiaren metakinak (ash cloud surge

deposit edo air fall ash deposit) adieraziko lituzkete, hurrenez hurren. Hala ere, jausketazko fazie-

en sorrera ez zen zertan kolada piroklastiko batekin lotuta egonik, zutabe eruptibotik zuzenean ere

meta baitzitekeen. Kristalen ausentziak magma afiriko baten hozte azkarra adierazten du. Kuartzo
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III.105. argazkia. Geruzatutako toba afirikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Konpaktazio-arras-

todun klastoak. ENO-2 xafla.



detritikozko pikorren presentziak koladak ur azpian meta zitezkeela adierazten du, sakonera oso

txikiko ingurunean labaren hozte azkarrean lagunduko zuena. 

III.1.2.2. Errauts finezko tobak edo zineritak 

III.1.2. atalean aipatu den moduan, ikerketa-lan honetan, zinerita terminoa errauts-toba

finak izendatzeko erabili da, hau da, 1/16 mm baino tamaina txikiagoko zatiez osatutako metakin

piroklastikoak izendatzeko. 

Zineritak Feriaren iparrekialdean ageri dira nagusiki, metro bat baino potentzia txikiago-

ko eta hedapen lateral ezezaguneko maila osatuz (I. eranskina, 4., 6. eta 11. zutabeak). Geruzatuta

edo xaflatuta daude eta hautespen oso ona dute. Ehundura klastikoa da eta glass-shard ez bakuo-

lotsuz eta bakuolotsuz (oharra: 2 mm baino tamaina txikiagoko zati beiratsuak, oro har, glass-

shard izenaz ezagutzen dira), kristalez eta kristal-zatiz osatuta daude. 

Hiru litofazie zineritiko piroklastiko bereizi dira: 1) osagai bolkaniko hutsezkoak eta

xafladura horizontaldunak, 2) osagai bolkaniko hutsezkoak eta xafladura gurutzatukoak eta 3)

osagai bolkanikoz eta detritikoz osatutakoak. 

Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoak

Fazie honek hautespen oneko xafladura horizontala du, pikor-tamainaren aldaketa arinak
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III.106. argazkia. Xafladura horizontaleko zineri-

ta piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Xafladura horizontala, pikor-tamaina ezberdine-

tako edota osaera ezberdinetako xaflez osatuta.

ESF-11 xafla.
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edo osagaien izaerak (denak bolkanikoak) definitzen dutena (III.106. arg.). Osagaiak cuspate-

motako glass-shardak (X- eta Y-itxurakoak eta ekidimentsionalak; III.108. arg.), glass-shard ez

bakuolotsuak, kristalak eta kristal-zatiak (kuartzoa, feldespato potasikoa, plagioklasa eta opako-

ak) eta, noizean behin, akrezio-lapilliak dira. Cuspate-motako shardak eta ez bakuolotsuak plas-

tikoki deformatuta daude. Beraz, errauts-toba fin beiratsuak dira. 

Osagai beiratsuak batzuetan desbeiratuta daude (III.107. arg.), agregakin feltsitiko bat eta

klorita emanez, eta beste batzuek guztiz alteratuta daude buztin-mineraletara. 

Xafladura gurutzatuko zinerita piroklastikoak

Fazie zineritiko hau, material bolkaniko hutsez osatutakoa, geruzapen edo xafladura

gurutzatua aurkezteagatik bereizten da (III.109. arg.). Hautespen ona du geruza edo xafla bakoi-

III.109. argazkia. Xafladura gurutzatuko zinerita

piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Geruzapen gurutzatua zineritetan. EPR-4 xafla.
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III.108. argazkia. Xafladura horizontaleko zineri-

ta piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Desbeiratutako zinerita. EMB-0.12 xafla.

III.107. argazkia. Xafladura horizontaleko zinerita

piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Glass-

shard ekidimentsionalez osatutako zinerita. EPI-10

xafla. 



tzean, nahiz eta gradazio normalak arruntak diren, zama-egiturekin batera. Ehundura bitroklasti-

koa dute eta zati beiratsu oso finez eta opako ugariz osatuta daude. Errauts-toba finak dira.

Lokalki, material hauek desbeiratuta ageri dira, agregakin feltsitiko bat eta klorita emanez. 

Osagai detritikodun zinerita piroklastikoak

Osagai detritikodun zinerita piroklastikoek xafladura horizontal oso fina dute eta hautes-

pen ona maila edo xafla bakoitzean (III.111. arg.). Jatorri ezberdinetako materialez osatuta daude:

glass-shardak, kristalak eta kristal bolkanikoen zatiak, kuartzozko pikor detritiko biribilduak eta

mika zuriak (III.110. arg.). Material finenekin nahastuta, arbelez, grauwackaz edo zineritaz osa-

tutako zati biribildu edo angelutsuak ageri dira. Hala ere, ezin dira tufita gisa sailkatu IUGS

(1989) erakundearen irizpideen arabera, osagai bolkanikoek arrokaren bolumenaren %75 baino

gehiago osatzen baitute. Osagai detritikoak ugariak izan arren, errauts-toba beiratsu finak dira.

Lagin batzuetan beira bolkanikoa karbonatoz ordezkatuta dago (III.110. arg.).

Zineriten jatorriari buruzko interpretazioa

Osagai bolkaniko hutsez osatutako zineritak airepeko ingurune batean sortu behar izan

dira. Pikor detritikoen ausentziak, batetik, eta akrezio-lapillien agerpenak, bestetik, hipotesi hori

baieztatzen dute. 
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III.110. argazkia. Osagai detritikodun zinerita piro-

klastikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Hautespena

ezberdina da xaflaka. EAL-5 xafla. 

III.111. argazkia. Osagai detritikodun zinerita

piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzo

detritikozko eta mikazko pikorrak eta karbonatoak

jatorrizko beira bolkanikoa ordezkatuz. EAL-5

xafla. 



Geruzapen gurutzatuko fazieak surge-metakinak direla ematen du (piroclastic surge depo-

sits, kolada piroklastikoekin elkartutakoak edo ez), xafladura/geruzapen gurutzatuak bezalako

noranzko bakarreko trakzio-egituren agerpenak adierazten duen moduan. Kasu gehienetan, surge

primarioen metaketa airepeko metaketa-inguruneetara mugatzen da, sakonera txikiko kraterretan

ere sor daitezkeen arren, uraren azaletik hedatuz (McPhie et al., 1993); beraz, surgeen presen-

tziak aurreko hipotesia indartzen du. 

Xafladura horizontaleko fazieak jausketa hutsezko metakinak (kolada piroklastikoekin

elkartutakoak edo ez) edo surge piroklastiko baten zati diren xafladura fineko fazieak izan dai-

tezke. McPhie eta bestek (1993) diotenez, surge-metakinek noranzko bakarreko trakzio-egiturak

eratzen dituzte (xafladura gurutzatua, dunak,…) zentro igorletik hurbil, eta urruneko ingurunee-

tan plano-itxurako egiturak dira nagusi. 

Pikor detritikoz eta bolkanikoz osatutako zineritak ur azpiko ingurunean metatuko ziren.

Arbel, grauwacka edo zineritekin batera dauden pikor detritikoen presentziak (bai biribildutako

kuartzoenak eta bai mika zurienak), interpretazio hori frogatzen du. Bestalde, tamaina fineko

materialen ur azpiko metaketak energia oso txikiko metaketa-ingurunea eskatzen du, bestela, par-

tikulak suspentsioan mantenduko bailirateke. Beraz, material horien metaketa ur oso lasaietan

(lakuetan, paduretan,…) gerta zitekeen. Kristal detritikoen forma biribilduak metaketa-aurreko

garraioa garrantzitsua izan zela adierazten du. 

III.1.2.3. Tufitak

IUGS erakundearen (1989) irizpideak jarraituz, tufitak % 25 eta % 75 material piroklasti-

koz osatuta daude, gainerakoa material epiklastikoa izanik. Aztertutako tufita gehienetan piro-

klasto eta epiklastoen pikor-tamaina 2 mm baino txikiagoa da; beraz, hareharri tufazeo (2-1/16

mm), limolita tufazeo (1/16-1/256 mm) eta arbel tufazeo (< 1/256 mm) gisa sailkatzen dira.

Tufitak sarritan agertzen dira Nogales herriaren iparraldetik Feriaren iparmendebalderai-

no hedatzen den segida bolkaniko lodian. Albo-hedapen ezezaguneko maila dezimetrikoak osa-

tzen dituzte, geruzatuak edo masiboak izan daitezke, eta gradazio normala izan dezakete (I. erans-

kina, 5. eta 11. zutabeak). Identifikatutako tufiten artean hiru litofazie bereizi dira, itxuraz garra-

ioaren eta metaketaren ezaugarri ezberdinei erantzunez: 1) pikor-tamaina larriko tufitak, 2) folia-

ziodun tufitak eta 3) pikor-tamaina fineko tufitak.

Pikor-tamaina larriko tufitak
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Tramak eutsitako hareharri tufazeo kristalinoak dira, matrize urrikoak (≤ % 5 bolume-

nean) eta hautespen ertainekoak. Trama zati angelutsuz osatuta dago eta azaleramendu-eskalan

gradazio normala aurkezten dute. Oinarriko ukipena garbia da, eta gainekoa, aldiz, higakorra.

Pikor-tamaina fineneko eremuetan xafladura horizontala aurkezten dute, granulometria ezberdi-

neko xaflen txandaketaren eraginez (III.112. arg.); gainerakoa masiboa da, itxurazko geruzapenik

gabea. 

Trama osatzen duten zatiak izaera oso ezberdinetakoak dira: 1) trakitak (desbeiratuak,

ehundura trakitikokoak, ehundura pikortsu finekoak; III.113. arg.); 2) arbelak; 3) zineritak; 4)

kristal-zatiak (kuartzoa, feldespato potasikoa, pertitak, plagioklasa, opakoak eta elkarhazkunde

mirmekitikoko kristalak; III.113. eta III.114. arg); 5) zati beiratsuak; 6) erriolitak (mikropoikiliti-
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III.113. argazkia. Pikor-tamaina larriko tufita

(Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri ezberdinetako

klastoak: desbeiratutako trakitak, ehundura traki-

tikokoak... E-17 xafla. 

III.114. argazkia. Pikor-tamaina larriko tufita

(Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri ezberdinetako

klastoak tufita larrietan: erriolita esferulitikoak,

perlitak… EG-LM-2 xafla. 

III.112 argazkia. Pikor-tamaina larriko tufita

(Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina

ezberdinetako xaflen alternantzia tufitetan.

EG-MB-4 xafla. 



koak, esferulitikoak; III.114. arg.); 7) trakiandesita mikrolitikoak; 8) perlitak (III.114. arg.); 9)

pumitak; 10) grauwackak; 11) hareharriak; eta 12) arkosak. Lagin gehienen %60 kristal-zatiz osa-

tuta dago, eta horien %70, aldi berean, feldespato potasikozkoak dira. Trama osatzen duten zatien

mota, inguruan azaleratzen diren arroken moten araberakoa da. Beraz, goian aipatutako litologia

guztiak ez dira geruza eta azaleramendu guztietan ageri, ezta proportzio berean ere. Matrizea

mineral opakoz osatuta dago, nagusiki. 

Foliaziodun tufitak

Hautespen txarreko arrokak dira, tramak eutsitako fabrikadunak eta matrize buztintsuko-

ak. Ehundura klastikoa dute, eta azaleramenduan kolada piroklastikoen gorputzen metakinen

itxura dute. Mikroskopiopean, aldiz, pikor detritiko ugari ageri dituzte (III.115. arg.), osagai bol-

kanikoen artean tartekatutako xafletan kontzentratuta daudenak. Horrek xafladura arina eragiten

die (III.115. arg.). Matrizea, gaur egun buztintsua dena, jatorri bolkanikokoa edo sedimentariokoa

izan daiteke. Pikor-tamainaren arabera, arroka hauek limolita edo hareharri tufazeo gisa sailka

daitezke, nagusi den pikor-tamainaren arabera. 

Frakzio bolkanikoa pumitaz, kristal-zatiz, zati litiko osagarriz eta zati litiko akzidentalez

osatuta dago. Pumita-zatiek ertz harilkatuak, ehundura mikrolitiko fluidokara eta matrize beira-

tsua dute. Tamaina handieneko amigdalak luzatuak dira (III.116. arg.), beharbada zatien zapalke-

taren eraginez, eta amigdalarik txikienak nahiko esferikoak dira. Kristal-zatiak, feldespato pota-

sikozkoak nagusiki, angelutsuak dira, eta pikor detritikoak baino nahiko handiagoak. Zati litiko

osagarrien artean, trakita-zati angelutsuak bereizi dira. Zati horiek ez dute ertz harilkaturik, ez

daude zapalduta eta ehundura amigdalar edo trakitikoa eta matrize mikro/kriptokristalinoa dute.
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III.115. argazkia. Foliaziodun tufita (Zafra-

Nogales eskualdea). Ehundura bitroklastikoko eta

pikor detritikodun tufita. EM-1-7 xafla. 



Litoklasto akzidentalen artean ertz angelutsuko tufita finak ageri dira. 

Lagin batzuetan, zati beiratsuen zapalketak eta deformazio plastikoak ehundura eutaxiti-

koa gogorarazten duen plano-itxurako foliazioaren agerpena eragiten dute. 

Frakzio sedimentarioa arinki biribildutako kristal detritikoz osatuta dago. Horiek nagusi-

ki kuartzozkoak dira (batez ere, uhin-itzaltze gabeak), eta neurri txikiagoan feldespato potasikoz-

koak, albitazkoak, mika zurizkoak eta zirkoiak (III.117. arg.). Kristal horiek jatorri bolkaniko-

koak baino tamaina txikiagokoak dira, xafla horizontaletan kontzentratuta daude, hautespen ona

dute eta beren artean oso matrize gutxi ageri da. 

Pikor-tamaina fineko tufitak

Mendiko erlazioak eta petrografia

161

III.117. argazkia. Foliaziodun tufita (Zafra-

Nogales eskualdea). Pikor detritikoak jario-folia-

ziodun tufitetan. EM-1-7 xafla.

III.118 argazkia. Pikor-tamaina fineko tufita

(Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura arina

pikor-tamaina fineko tufitetan. EMM-3 xafla. 

III.116. argazkia. Foliaziodun tufita (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura mikrolitiko fluidokarako

klastoak eta tamaina eta forma ezberdinetako amig-

dalak. EM-1-7 xafla.



Pikor-tamaina oso fineko arrokak dira; mikroskopiopean ere ezin da gauza handirik beha-

tu. Xafladura arina dute (III.118. arg.) eta pikor-tamaina larriagoko guneak, beharbada bioturba-

zioaren eraginezkoak. Osagaiak errauts bolkanikoz eta pikor detritiko txikiz osatuta daude.

Errautsak buztin-mineraletara eta karbonatoetara alteratuta daude. Pikor detritikoak kuartzoz-

koak eta mikazkoak dira, eta arrokan zehar homogeneoki sakabanatuta daude (III.119. arg.).

Jatorri ezezaguneko mineral opakoen pikor txikiak ere identifikatu dira. Pikor-tamainaren arabe-

ra, arroka hauek lutita edo limolita tufazeo gisa sailka daitezke. 

Tufiten jatorriari buruzko interpretazioa

Bereizitako hiru fazie tufitikoak garraio- eta sedimentazio-prozesu guztiz ezberdinen

bidez sor zitezkeen. 

Pikor-tamaina larriko tufitak erupzioaren garaikide diren birsedimentatutako metakin bol-

kanoklastiko gisa sailka daitezke. Metakinaren heldutasun eskasak (zatien forma angelutsua eta

esferikotasun txikia, matrizearen urritasuna,…) garraio-prozesuak oso arinak edota laburrak izan

zirela adierazten du. Hautespen onak eta gradazioak garraio- eta metaketa-prozesu sedimentario

baten existentzia adierazten dute. Matrizearen urritasunak, tramak eutsitako ehundurak eta meta-

keta tenperatura altuan gertatu zela adierazten duten aztarnen ausentziak, jatorri turbiditikoa ira-

dokitzen dute. Hala ere, uher-korronte horien sorrera eragin zuen prozesua ondorioztatzea zaila

da, ez baita birsedimentatutako arroka hauekin ukipen edo erlazio-zuzenean metakin bolkaniko-

rik aurkitu. Haatik, balizko zenbait prozesu iradoki daitezke:

— Jausketazko edo kolada piroklastikozko metakin bat ur-masa batean barneratzean

uher-korronte bihurtzea. 
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III.119. argazkia. Pikor-tamaina fineko tufita

(Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz eta mikaz

osatutako pikor detritikoak, arrokan zehar homo-

geneoki sakabanatuta. ESF-5 xafla.



— Ur azpiko leherketa baten eraginez uher-korronte bat eratzea. 

— Multzo bolkanikoan gertatutako ur-kantitatearen gehikuntzaren eta tefraren bir-

mobilizazioaren eraginez, sumendi baten alboetan uher-korronteak sortzea. 

Foliaziodun fazieak, aldiz, badirudi kolada piroklastiko baten bidez garraiatu eta metatu-

ko zirela ur azpiko ingurune batean. Hipotesi hori baieztatzen duten ezaugarriak, batetik, zati bei-

ratsuen zapalketa eta deformazio plastikoa dira, garraioa eta metaketa tenperatura altuetan gerta-

tu zela adierazten dutenak, eta bestetik, ur azpiko sedimentazioa frogatzen duten pikor detritiko-

en presentzia. Hala eta guztiz, ur-geruzaren sakonerak txikia izan behar zuen, metaketan zehar

tenperatura altuak mantendu baitziren. Hori guztia kontuan hartuta, material horien jatorriari

buruz aukera bi daude: airepean gertatutako erupzio baten ondoren kolada piroklastikoa ur azpian

sartzea, edo kolada piroklastikoa zuzenean ur azpian gertatutako erupzio baten ondorioz sortzea.

Zentro eruptiboa non kokatuta zegoen zehazki jakin ezin izan denez, ezinezkoa da aukera bieta-

ko batekin geratzea. 

Azkenik, pikor-tamaina fineko tufiten jatorria azaltzeko aukera posible bi proposatu dira.

Lehenengoak tufita horiek ur azpiko ingurune oso lasaian meta zitezkeela dio, esaterako, laku edo

antzeko ingurune batean. Bigarren hipotesiaren arabera, uretan esekiduran luze garraiatuak izan

ondoren gertatuko zen metaketa. Inguruneko baldintza energetikoen aldaketak eragingo zuen

zineriten sedimentazio lasai eta patxadatsua, erupzioa gertatu eta denbora-tartea batera. 

III.1.2.4. Piroklastodun arroka epiklastikoak

Talde honetako arroketan piroklastoek % 25 baino gutxiago osatzen dute, eta gainerakoa

epiklastoz osatuta dago. Feriaren iparmendebaldean eta hegoekialdean ageri dira, potentzia

metrikoko eta albo-hedapen ezezaguneko mailetan. Arroka sedimentarioen itxura daukate. Oro

har, tramak eutsitako, hautespen oneko eta geruzatutako/xaflatutako arrokak dira. Matrizeak %
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III.120. argazkia. Piroklastodun arroka epiklasti-

koa (Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura horizon-

tala arroka tufazeoetan, pikor-tamainaren aldake-

ten ondoriozkoa dena. ESV-6 xafla. 



15-20tik behera osatzen du. Xafladura horizontala, oso fina, pikorren tamainaren eta izaeraren

aldaketen eraginezkoa da (III.120. arg.). 

Trama osatzen duten pikor gehienak (< 0.2 mm) detritikoak dira eta forma arinki biribil-

dua edo subangelutsua dute; horien % 90 kuartzoak dira eta gainerakoa plagioklasaz, mika zuriz,

opakoz eta feldespato potasikoz osatuta dago (III.121. arg.). Beraz, hareharri fin eta limolita epi-

klastikoak dira. 

Matrizea itxuraz jatorri bolkanikoa duten buztin-mineralez (errauts bolkanikoak edo

beira-zatiak) osatuta dago. Matrizearen proportzioa, eta trama osatzen duten pikorren tamaina eta

izaera ezberdinak dira xafla batetik bestera. 

Arroka epiklastikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Arroka hauen ezaugarriek ur azpian eratu zirela adierazten dute, errauts bolkanikoen eta

material detritikoaren aldi bereko metaketaren ondorioz. Ingurunearen baldintza energetikoak oso

lasaiak izan behar ziren (laku edo ur lasaiko plataforma), pikor-tamaina oso fineko metakinak bai-

tira. Pikor detritikoen esferikotasunak garraio ertaina jasan zutela adierazten du. 

III.1.2.5. Toba bolkaniko monomiktikoak

Toba bolkaniko monomiktikoak izaera bereko zati bolkanikoz osatutako arrokak dira, eta

0.5 eta 5 mm bitarteko pikor-tamaina dute. Azaleramendurik onenak La Parra herriaren iparral-

dean ageri dira. Bertan potentzia txikiko (0.2 m) eta hedapen lateral ezezaguneko mailak osatzen

dituzte, arroka bolkanikoz osatutako multzo lodi batean tartekatuta eta laba-koladekin elkartuta.

Azken hauekiko erlazio espazialaren arabera, bi fazie-mota bereizi dira: 1) koladen kanpoko aza-
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III.121. argazkia. Piroklastodun arroka epi-

klastikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor

detritikoak; horien artean, kuartzoa, mika eta

mineral opakoak. ESV-6 xafla. 



larekin elkartutako tobak, eta 2) koladetan barneratutako tobak. 

Kolada baten kanpoko azalarekin elkartutako tobak

Geruzatu gabeko toba monomiktikoa

da, tramak eutsitako fabrika du eta hautespen

oso txarra. Matrizean pobrea da, eta kolada

baten kanpoko azalean kokatutako klasto ange-

lutsuz (<10 mm) osatuta dago. Zatiek erlazio-

natutako laba-koladak duen jario-egituraren

mota bera aurkezten du, hots, besikularitate-

gradu ezberdinetako banden alternantziak mar-

katutako xafladura (III.122. arg.). Horrek egoe-

ra solidoan zatikatu zela adierazten du.

Klastoak xafladurarekiko paraleloki zatikatu

dira, baina ez dira jatorrizko kokapenean ageri,

hau da, puzzle-egitura osatuz, baizik eta bira-

keta jasan dute (III.123. arg.). 

Zati tobazeoak eta kolada berdinak dira.
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III.122. argazkia. Kolada baten kanpoko azalarekin

elkartutako toba (Zafra-Nogales eskualdea).

Tobarekin elkartutako laba-kolada porfirikoa eta

banda-egiturako matrizekoa. EBO-32 xafla. 

III.123. argazkia. Kolada baten kanpoko azalarekin

elkartutako toba (Zafra-Nogales eskualdea).

Bakuolo-kantitate ezberdinetako xingolen agerpe-

nak eragindako xafladura. EBO-32 xafla.

III.124. argazkia. Kolada baten kanpoko azala-

rekin elkartutako toba (Zafra-Nogales eskual-

dea). Errotatutako klastoak, mineral opakoz eta

kuartzoz zementatuak. EBO-32 xafla.



Osaera trakitikoa eta ehundura holokristalino mikroporfirikoa dute. Fenokristalak feldespato

potasiko anhedral edo subhedralezkoa dira (< 1 mm), eta jario-xafladuradun matrize feltsiti-koan

barneratuta daude (III.122. eta III.124. arg.). Klastoetako batzuk pikor-tamaina arinki handiago-

ko trakitaz osatuta daude, zain edo hausturen inguruko koladaren aldeetan ere arrunta dena, solu-

zio hidrotermalekiko erreakzioen eraginez, beharbada. Lapilli-tamainako klastoen artean feldes-

pato potasiko pertitikozko eta kuartzo gutxi batzuen zatiak daude. Zati horiek guztiak kuartzoz

eta mineral opakoz zementatuta daude (III.124. arg.). 

Koladetan barneratutako tobak

Toba bolkaniko monomiktikoak dira, hautespen txarrekoak, matrizean pobreak eta kola-

detan barneratuta ageri direnak. Zatiak (< 5 mm) oso angelutsuak dira, eta esferikotasun txikia eta

ertz zuzen eta zorrotzak dituzte. Zatiak osaera trakitikokoak dira eta osaera azidoagoko laba batez

banatuta eta zementatuta daude, kuartzotrakitikoa edo erriolitikoa dena (III.125. arg.). Zati traki-

tikoek jatorrizko ehundura gordetzen dute: mikroporfirikoa eta matrize desbeiratukoa (III.125.

arg.), perlitikoa (III.126. arg.) edo trakitikoa. Zementuak feldespato potasikozko eta albitazko

zatiak barneratzen ditu, zatikatutako labaren antzekoak. Zementatzen ageri den laba agregakin

feltsitiko batera desbeiratuta dago, edo kuartzoz ± feldespatoz ± mika zuriz osatutako pikor-
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III.125. argazkia. Laba-kolada batean barneratuta-

ko toba monomiktikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Zati angelutsu eta zorrotzez osatutako bretxa, eta

beste fluido magmatiko batek zementatua. Zatietan

ageri diren zainek ez dute jarraipenik zementuan

zehar; beraz, zatikatzea gertatu baino lehenagoko-

ak dira. EPR-1 xafla. 

III.126. argazkia. Laba-kolada batean barneratu-

tako toba monomiktikoa (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura perlitikoko zatiez osatutako bretxa.

Perlitizazioa zatikatzearen aurretik gertatu zen.

EPR-2 xafla.
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tamaina larriagoko agregakin batera birkristalduta. 

Toba monomiktikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Deskribatutako tobetako lehenengoa autobretxa-metakin gisa interpreta daiteke, hau da,

laba-kolada edo domo batekin elkartutako fazie klastikoa, labaren kanpo-azalaren zatikatze ez

leherkorraren ondorioz sortutakoa. Zatiek labaren osaera, ehundura eta egitura bera aurkezten

dute, zatikatzea kanporen kokatutako aldeetan, hotzenak eta zurrunenak direnak, jadanik solido-

tutakoak, gertatu baitzen, labaren barruko mugimenduak eraginda, beharbada. Klastoek garraioa

jasan dute, ez baitute puzzle-egiturarik ageri, in situ zatikatu izanaren adierazle. Hala ere garraioa

laburra izango zen, forma angelutsuak mantendu baitziren. Ziur asko, autobretxa koladaren gai-

neko aldean sortuko zen, zeren bretxifikatutako azala eta labaren xafladura elkarren paraleloak

baitira eta ez baita material sedimentariorik edo azpiko metakinetik eratorritako litoklasto akzi-

dentalik ageri. 

Bigarrena ere egoera solidoan zatikatutako toba da, klastoen forma angelutsuak, esferiko-

tasun txikiak eta hautespen txarrak adierazten duten moduan. Zatiak osaera ezberdineko beste

laba batez zementatuta daude. Zati batzuek duten ehundura perlitikoak (III.126. arg.) solidotuta-

ko labaren hidratazioa zatikatzea baino lehen gertatu zela adierazten du. Beste zati batzuek, gai-

nera, zainez zeharkatuta daude, zeinak ez duten zementuan eragiten (III.125. arg.). Zainen intru-

sioa zatikatzea baino lehenago gertatu zela adierazten du horrek; hots, gaur egun bretxifikatuta

dagoen arroka solidotuta zegoen aspalditik. 

Ezaugarri horiek guztiek bretxa horien jatorri intrusiboa frogatzen dute: galdatu magma-

tiko batek lehenagotik zatikatutako arroka bat intruituko zuen seguru asko. Zatikatzea arrazoi

ezberdinen ondorioz gerta zitekeen: 1) episodio leherkor baten ondorioz; 2) kolapso grabitazio-

nala; 3) arrazoi tektonikoak medio,... Magma intrusibo presurizatuak haustura berrien sorrera era-

gin dezake, edo jadanik existitzen direnak hedatu. Beraz, zatiek ehundura eta osaera bera ageri

dute, arroka bolkaniko berberaren zati baitziren. Zementatzen ari den galdatua, aldiz, osaera

ezberdinekoa da. Ondorioz, bretxa magmatiko gisa sailka daiteke, Hibbard-en (1995) arabera;

hots, arroka magmatiko bat da, kasu honetan bolkanikoa, beste arroka baten inklusioak dituena,

kasu honetan hau ere bolkanikoa, baina osaera ezberdinekoa. 



III.1.3. Arroka intrusiboak

Aztertutako eskualdean neurri txikiko mazizo azpibolkaniko basikoak eta azidoak azale-

ratzen dira, Tarteko Karbonatozko Formazioa eta Goi Segida Detritikoa intruitzen dutenak. 

Tesi hau arroka ostalariaren azterketan oinarrituta dagoen arren, intrusio horien fazie adie-

razgarrienen azaleko ezaugarritze petrografiko eta geokimikoa egin da, arroka ostalariarekiko

erlazioak aztertuz. Horrela, intrusio horien eta lehenago aztertutako produktu eta prozesu bolka-

nikoen arteko balizko erlazioa aztertu nahi da. 

Ondoren, plutoi horien fazie adierazgarrienen petrografiaren deskribapen labur bat egin-

go da. Gai honi buruzko eztabaida eta ondorioak aurrerago aipatuko dira, intrusioen eta arroka

bolkanikoen ezaugarri geokimikoak aurkeztu ondoren. 

III.1.3.1. Intrusio basikoak: gabroak eta diabasak

Gabroak eta diabasak Tarteko Karbonatozko Formazioan lekututa daude, forma biribileko

intrusio azpibolkaniko txiki gisa, eta 1 km baino diametro txikiagokoak dira (V. eranskina, karto-

grafia). Egitura masiboko arroka holokristalino faneritikoz osatuta daude, fabrika isotropoa dute,

eta pikor-tamaina fin-ertaineko ehundura hipidiomorfiko inekigranularra (III.127. arg.). Mineral

nagusiak plagioklasa, anfibola eta piroxenoa dira. Mineral osagarriak apatitoz, opakoz eta esfe-

naz osatuta daude, eta mineral sekundarioak kloritaz, biotitaz, anfibolez, karbonatoz, serizitaz,

opakoz eta epidotaz. Plagioklasak subhedralak dira, eta elkargurutzatuta ageri dira, beraien arte-

an piroxenoz edota anfibolez, mineral opakoz, kloritaz, karbonatoz eta apatitoz betetako zirriki-
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III.127. argazkia. Gabroa (Zafra-Nogales eskual-

dea). Ehundura diabasikoa gabroetan: plagioklasa

elkargurutzatuak eta mineral ferromagnesianoak

eta sekundarioak zirrikituak betez. ELA-7 xafla. 



tuak utziz (III.127. arg.). Ehundurak diabasikoaren eta intertsertalaren artekoak dira, ferromagne-

siano primarioen alterazio-graduaren arabera. 

Plagioklasak albitaren eta mikroklinaren osaera du, eta arinki zonatuta dago, eta kanpoko

aldean kaltzikoagoa den alteratu gabeko koroa du, oligoklasa osaerakoa. Piroxenoa augitikoa da

eta anfibolaren osaera magnesio-hornblenda, tremolita eta pargasita artekoa da. Piroxenoetako

asko anfibolera eraldatuta daude partzialki (III.128. arg.) eta anfibolak biotitara eta kloritara.

Apatitoa euhedrala edo subhedrala da eta tamaina handikoa, 5 mm-ko luzerarainokoa (III.129.

arg.), ferromagnesiano askoren parekoa. Mineral opakoak anhedralak edo subhedralak dira,

forma erronboidal edo prismatikokoak. 

III.1.3.2. Intrusio azidoak: Feria eta Sierra Viejako plutoiak

Feria eta Sierra Viejako plutoiak, adin Permikokoak (Dupont, 1979), Zafra-Nogales

eskualdearen ezaugarri nagusia den sinforme-egituraren hegoaldeko alpean intruituta daude, La

Lapa eta Capas de Playón Formazioetako materialetan. 

III.1.3.2a. Feriako plutoia

Feriako plutoiak plantan forma subzirkularra edo biribil-antzekoa du, NW-SE norabidean

arinki luzatutakoa. Ardatz luzeenak 4 km inguru du, eta mazizoak 12 km2 inguruko azalera. La

Lapa Formazioan intruitzen da, lokalki ukipen-metamorfismoa eraginez, beronen iparmende-
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III.128. . argazkia. Gabroa (Zafra-Nogales eskual-

dea). Anfibolera alteratutako piroxenoa. ELA-7

xafla.

III.129. argazkia. Gabroa (Zafra-Nogales eskual-

dea). Apatito prismatikozko kristal handiak. ELA-7

xafla.



baldeko ertzean, batez ere. 

Intrusioa Dupont-ek 1979an bereizitako zenbait faziez osatuta dago. Lan honetan, fazie

hedatuenak eta berezienak deskribatuko dira: albitita porfiriko hololeukokratikoak s.s. eta sienita

porfirikoak s.s.

Albitita porfiriko hololeukokratikoak

Egitura masiboko arrokak eta fabrika isotropokoak dira, oso gogorrak, holokristalinoak,

baina afanitikoak, kolore beige-larrosa edo morekoak. Ehundura hipidiomorfiko inekigranular

porfirikoa dute eta matrize mikropikortsu partzialki granofirikoa. Ezaugarri nagusia maklatutako

(Carlsbad, Albita) albitazko fenokristalen presentzia da, sarritan agregakin glomeroporfirikoetan

kokatuta (III.130. arg.), eta albitaz, feldespato potasikoz, kuartzoz eta opakoz osatutako matrize-

an barneratuta. Kuartzoa eta feldespato potasikoak sarritan elkarhazkunde mikrografikoak osat-

zen dituzte (III.131. arg.). Mineral osagarriak zirkoia, apatitoa, esfena eta feldespato potasikoa

dira. Alterazioa ez da oso gogorra, nahiz eta plagioklasak arinki seritizatuta dauden eta matrize-

an beharbada anfibolen eraldaketatik eratorritako klorita txikiak ageri diren. Hala ere, opakoz

betetako zain txikien presentzia oso arrunta da. 
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III.131. argazkia. Feriako albitita porfiriko holo-

leukokratikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Elkarhazkunde grafikoa eta mirmekitikoa. F-4

xafla.

III.130. argazkia. Feriako albitita porfiriko holo-

leukokratikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Pilatutako fenokristalak matrize pikortsuan. EF-7

xafla.



IUGS (1989) erakundearen aholkuen arabera, arroka hauek feldespato alkalinozko grani-

to gisa sailkatzen dira. 

Sienita porfirikoak

Egitura masiboko eta fabrika isotropoko arrokak dira, kolore larrosa morekoak. Begibistaz

feldespatozko eta anfibolezko kristalak bereizten dira, matrize afanitiko batean barneratuta.

Ehundura hipidiomorfiko inekigranular porfirikoa eta matrize mikropikortsua ditu (III.132. arg.).

Mineral nagusien artean albita, feldespato potasikoa, kuartzoa eta anfibola bereizi dira; mineral

osagarrien artean zirkoia, apatitoa, esfena eta opakoak daude, eta mineral sekundarioen artean

karbonatoak, epidota, klorita, serizita eta opakoak. 

Fenokristalak, nagusiki, albita subhedral maklatuz (Carlsbad eta Albita) eta batzuetan
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III.132. argazkia. Feriako sienita porfirikoa

(Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura pori-

fikoko eta matrize pikortsuko sienitaren

faziea. EFR-1 xafla. 

III.133. argazkia. Feriako sienita porfirikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Kuartzoaren eta albitaren

arteko elkarhazkunde-ehundurak. EF-07 xafla.

III.134. argazkia. Feriako sienita porfirikoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Anfibolezko inklusio txikiak

plagioklasan. EFR-1 xafla.



arinki zonatuz osatuta daude, baina noizean behin, jandako kuartzozko pikor subhedral edo anhe-

dralak ager daitezke. Plagioklasa matrizean ere ageri da, kristal subhedral edo anhedral makla-

tuetan (Carlsbad eta Albita), eta sarritan desnahaste antipertitikodunetan. Feldespato potasikoa

anhedrala da eta desnahaste pertitikoak ageri ditu. Kuartzoaren eta feldespato potasikoaren arte-

ko elkarhazkunde mikrografikoak ugariak dira lagin batzuetan (III.133. arg.). Kuartzoa ere ager

daiteke matrizean, mineral anhedral interstizial gisa, % 5 eta % 10 bitarteko kantitateetan.

Anfibolak, hastingsita motakoak (Dupont, 1979), berde-horixka eta berde argiko pleokroismo-

koak, interstizialak eta anhedralak dira, eta matrizean edo plagioklasazko fenokristalen esfolia-

zioan zehar kokatutako inklusio txikietan ageri dira (III.134. arg.). Esfenak, zirkoiak eta apatito-

ak kristal euhedral txikiak osatzen dituzte; aldiz, opako primarioak anhedralak edo subhedralak

dira, eta habito prismatikoak edo ekidimentsionalak dituzte. 

III.1.3.2b. Sierra Viejako plutoia

Sierra Viejako plutoia planta obalatuko intrusio granitiko txikia da (3 x 1.5 km), La Lapa

eta Capas de Playón Formazioetako materialetan intruitzen dena. Mazizo homogeneoa da, pikor-

tamaina eta kolore-aldaketa txikiak dituen fazie bakarraz osatutakoa (Dupont, 1979). Mendian,

motadun itxura dauka, 1 eta 5 mm bitarteko diametroko kolore berde iluneko anfibol eta piroxe-

no biribilduek kolore zuri-larrosako fondo holokristalino afanitikoan eragindakoa. 

Hala eta guztiz, arrokak egitura masiboa du eta fabrika isotropoa. Ehundura hipidiomor-

fiko inekigranular porfirikoa da eta matrizea mikropikortsua (III.135. arg.). Fenokristalak anfibo-

lez, piroxenoz eta feldespato potasikoz osatuta daude. Matrizea feldespato potasikozko, albitaz-

ko eta kuartzozko kristal subhedral-anhedralez eta anfibolezko eta piroxenozko orratz edo prisma
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III.135. argazkia. Sierra Viejako granitoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Sierra Viejako intrusioa osatzen

duen ehundura porfirikoko motaduneko arroka.

ESV-8 xafla. 



itxurako kristal osagarriz osatuta dago. Mineralen proportzio modala eta horien banaketa aldatu

egiten da mazizoan zehar. Mineral osagarrien artean zirkoia eta opakoak ageri dira; mineral

sekundarioak mika zuria eta epidota dira. 

Fenokristalak kolore berde-urdineko anfibolez eta kolore berde-horixkako piroxenoz osa-

tuta daude, eta poikilitikoak dira. Ehundura horrek itxura anhedrala eta eskeletikoa ematen die

(III.136. arg.); kuartzoko kristal txikiak barneratzen dituzte. Mikrosondaz egindako analisiek osa-

era sodikoa dutela adierazten dute, bai anfibolek eta bai piroxenoek, eta ferro-eckermannita eta

aegirina-augita edo aegirina moduan sailkatzen dira hurrenez hurren. Feldespato potasikozko

fenokristalak ez dira oso ugariak, subhedralak dira eta Carlsbaden makla eta pertita finak izan ohi

dituzte. 

Dupont-ek (1979) Sierra Viejako granitoa granito hiperalkalino gisa sailkatu zuen. IUGS

erakundearen (1989) aholkuei jarraiki, feldespato alkalinodun granito hauek, piroxeno eta anfibol

sodikoen presentziak bereizten dituenak, granito alkalino gisa sailkatu beharko lirateke. 

Arroka intrusiboen jatorriari buruzko interpretazioa

Zafra-Nogales eskualdean, pikor-tamaina larrieneko gabroak eta diabasak Tarteko

Karbonatozko Formazioan lekututako intrusio txiki biribiletan azaleratzen dira. Maila horrek

oztopo gisa jokatuko zuen magma basaltikoaren azaleranzko igoeran, eta azaleratu gabe, sakone-

ran kristalduko zen gabro eta diabasa moduan. 

Dupont-ek (1979) Feria eta Sierra Viejako intrusioak aztertu zituen, eta bere ikerketan
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III.136 argazkia. Sierra Viejako granitoa (Zafra-

Nogales eskualdea). Kolore berde-urdineko eta

ehundura poikilitikoko anfibolezko kristala. ESV-8

xafla.



Sierra Viejako granitoa 2-4 km-ko sakoneran lekutu zela proposatu zuen, eraztun-motako kon-

plexu bat osatuz, Nigeria-Niger-eko “Younger granites” direlakoen sorrera antzekoa iradokiz

(Bowden eta Turner, 1974). Hastingsitadun sieniten eta Jere-Sangrako (Nigeria) edo Gouré-ko

(Niger) konplexu anular alkalino azpibolkanikoen antzekotasunak azpimarratu zituen.

Albititentzat jatorri sekundarioa iradoki zuen, fazie sienitikoaren albitizazio masiboak eraginda-

koa. 

Feriako albititek arroka ostalariko labekiko antzekotasun mineralogikoak dituzte, ezauga-

rri bereizgarria mineral ferromagnesianoen ausentzia baita. Feriako sieniten eta Sierra Viejako

granitoaren mineralogiek, aldiz, iturri magmatiko ezberdina adierazten dute, mineral ferromag-

nesianoak ugariak baitira eta era homogeneoan banatuta baitaude. 

III.2. Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio
eskualdeko arroka igneoen eta bolkanosedimentarioen deskribapena

Atal honetan Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskual-

dean azaleratzen diren arroka bolkanikoen eta bolkanoklastikoen petrografia eta mendiko erla-

zioak aztertuko dira. Deskribapenak, bereizitako talde nagusienenak dira, baina ez dira talde

bakoitzean dauden azpifazie guztiak deskribatuko. 

Eskualde honetako arrokak deformatuta daude eta gradu ezberdineko metamorfismoa

jasan dute, gradu baxuko anfiboliten fazierainokoa izan daitekeena. Ehundura primarioen inpron-

ta tektoniko eta metamorfikoak ez du ahalbidetu Zafra-Nogales eskualdean bezainbesteko infor-

mazio petrografikorik lortzerik. 

III.2.1. Arroka bolkaniko basikoak
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III.137. argazkia. Arroka bolkaniko basikoen

faziea (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Arroka basikoen jatorrizko ehundura porfirikoa.

EG-FB-3 xafla. 
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Metamorfismoaren eta deformazioaren eragin txikiena jasandako arrokek jatorrizko

ehundura gorde dute (III.137. arg.). Horri esker, zenbait motatako laba basiko koherenteak berei-

zi dira, ehundura diabasiko-intertsertalekoak batzuk, eta ehundura porfiriko eta matrize trakitiko-

koak beste batzuk. 

Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basikoak

Cumbresko Alternantziako eta Umbría-Pipetako Espiliten Formazioko materialen artean

tartekatuta daude, Oliva de la Frontera herriaren hegoekialdean. Alterazio txikieneko mailak

Umbría-Pipetako Espiliten Formazioan aurkitu dira, eta bertan zenbait metrotako potentzia eta

albo-hedapen kilometrikoa dituzte. 

III.138. argazkia. Ehundura diabasiko-intertserta-

leko laba basikoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Ehundura diabasiko-intertsertaleko faziea, kloritaz

betetako amigdalekin. EAN-1 xafla. 

III.139. argazkia. Ehundura diabasiko-intertserta-

leko laba basikoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Aldizkako anfibol-erreliktuak ehundura diabasiko-

intertsertaleko beste lagin batean. EAN-9 xafla.

III.140. argazkia. Ehundura diabasiko-intert-

sertaleko laba basikoa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Anfibol primarioak eta sekunda-

rioak. EAN-11 xafla.



Fazie hau Zafra-Nogales eskualdeko basalto espilitikoekin pareka daiteke, berezitasun

batzuk izan arren. Egitura masiboko eta fabrika isotropoko arroka basaltikoak dira, afanitikoak

eta berde kolorekoak. Ehundura holokristalino diabasiko-intertsertala dute (III.138. arg.), hots,

elkargurutzatutako plagioklasa anhedralez edo subhedralez osatuta daude, eta zirrikituak mineral

sekundarioz beteta, hala nola klorita, epidota eta esfena, anfibol-erreliktu batzuekin batera

(III.139. arg.); noizbehinka, plagioklasa euhedralez edo subhedralez osatutako glomerokristalak

ageri dituzte. Mineral osagarriak opakoak eta apatitoa dira. Laginetako batzuek anfibol prima-

rioak mantentzen dituzte (III.140. arg.), baina anfibol metamorfikoak ere ageri dituzte, jatorrizko

plagioklasak estaliz. Arruntak izan ez arren, batzuetan kloritaz betetako eta plagioklasaz eta

orratz-itxurako opakoz inguratutako amigdala txikiak dituzte (III.138. arg.). 

Matrize trakitikoko laba basiko porfirikoak

Laba hauek Umbría-Pipetako Espiliten artean tartekatuta ageri dira, Jerez de los

Caballeros herriaren hegomendebaldean. Zenbait metrotako potentzia eta zenbait kilometrotako

albo-hedapena dituzte, egitura masiboa eta fabrika, isotropoa itxuraz. 

Kolada hauek osatzen dituzten arrokak afanitikoak dira, berde kolorekoak, eta ehundura

holokristalino porfiriko eta matrize trakitiko edo mikrolitiko amigdalarrekoak (III.141. arg.).

Ageri diren fenokristal urriak plagioklasazkoak dira (< 3 mm), euhedralak eta tabularrak, eta

matrizea plagioklasazko eta anfibolezko orratz-itxurako kristalez osatuta dago. Mineral horiekin

batera opakoak, epidota eta esfena ageri dira habito ekidimentsionalekin. Amigdalak karbonatoz

beteta daude, batez ere.  
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III.141. argazkia. Matrize trakitikoko laba basiko

porfirikoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Matrize trakitikoko fazie porfirikoa. EFB-10

xafla. 



III.2.2. Trakiandesitak

Trakiandesitak Jerez de los Caballeros eta Oliva de la Frontera herrien inguruan ageri dira,

zenbait metrotako potentziako eta albo-hedapen kilometrikoko plano-itxurako mailetan, Behe

Formazio Detritikoko eta Goi Formazio Detritikoko arrokekin tartekatuta. 

Egitura masiboko eta fabrika isotropoko arrokak dira. Fondo afanitiko gris-berdexka bate-

an feldespatozko fenokristal tabularrak ikus daitezke (< 10 mm). Ehundura holokristalino porfi-

rikoa eta matrize intertsertal edo trakitikoa dute, plagioklasa mineral nagusi bakarra izanik.

Mineral osagarrien artean opakoak daude eta sekundario gisa klorita, serizita, epidota, esfena,

karbonatoak, klinozoisita, kuartzoa eta biotita. 

Plagioklasazko fenokristalak tabularrak dira (0.5 eta 5-10 mm artekoak) eta maklatuta

daude (Carlsbad eta Albita); sarritan deformatuta daude eta ageri diren mikrohausturak mineral

sekundarioz beteta daude (III.142. arg.). Matrizea, plagioklasa prismatiko subhedralez osatuta

dago, batez ere. Horiek desorientatuta daude, eta gaizki definitutako makla polisintetikoak eta bir-

kristaltzearen aztarnak dituzte ertzetan (III.143. arg.); plagioklasen artean opako primario batzuk

ageri dira, subhedralak eta paralelepipedo formakoak, eta mineral sekundarioak. Arrokak amig-

dalak eta haustura batzuk ditu, kloritaz ± karbonatoz ± epidotaz ± kuartzoz betetakoak. 

III.2.3. Cumbres-ko pillow-labak
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III.142. argazkia. Trakiandesita (Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Apurtutako kristalak, mineral

sekundarioz betetako zainekin. EB-1 xafla. 

III.143. argazkia. Trakiandesita (Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Plagioklasen ertzak bir-

kristalduta. 
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Material horiek Cumbres de Enmedio inguruan azaleratzen dira, Umbría-Pipetako

Espiliten Formazioan barneratuta. Zenbait metrotako potentziako eta albo-hedapen ezezaguneko

kolada konposatua osatzen dute. Laba-hodien gainezartzeaz osatuta daude, 20 cm eta 1 m bitar-

teko diametroko zeharkako sekzioak dituztenak. Ur azpiko inguruneetan igorritako edo sartutako

kuxin-laben egitura tipikoak dituzte. Pillowek ertz-hoztuak dituzte (III.144. arg.) eta forma irre-

gularra dute, solidotzearen aurretiko deformazio plastikoa islatzen dutenak. Arrokek amigdala

III.145. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Ehundura mikrolitiko amigda-

larra eta beiratsua pillow-labetan. ECU-4 xafla. 

III.144. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Pillow-laba motako egiturak,

forma irregularrak eta ertz "hotzak" (berde kolore-

koak) aurkeztuz. 

III.146. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle

de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres

de Enmedio eskualdea). Plagioklasazko fenokris-

tal euhedralak ertz biribilduekin. ECU-5 xafla. 

III.147. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Tamaina handieneko amigda-

lak forma luzatuekin. ECU-4 xafla.



luzatuak (< 3 cm) dituzte egitura zirkularrarekiko erradialki kokatuta, edo esferikoak (< 2 mm),

kasu bietan karbonatoz ± kloritaz ± esfenaz beteta (III.145., III.146. eta III.147. arg.).

Feldespatozko fenokristalak begibistaz bereiz daitezke kolore berdeko fondo afanitikoan.

Trakiandesitak izan arren, gorago deskribatutakoekiko ezberdintasun nabarmenak dituzte,

beharbada sorrera-modu bereziaren eraginez, kuxin-egiturak islatzen duena. Ehundura hialokris-

talino porfirikoa dute eta matrize mikrolitikoa, fluidala edo amigdalarra izan daitekeena (III.145.,

III.146. eta III.147. arg.). Plagioklasa da mineral nagusi bakarra, baina kristalen banaketa ez da

homogeneoa.  

Plagioklasazko fenokristalak tabularrak dira, euhedralak edo subhedralak, ertz biribildu-

koak (III.146. arg.) eta Carlsbaden eta Albitaren makladunak. Plagioklasazko mikrolitoak, nor-

malean, jarioaren norabidearekiko orientatuta daude (III.145. arg.) eta forma eskeletikoak eta osa-

tugabeak dituzte, bat-bateko hoztearen eraginez sortutakoak. Kristaltze-graduaren zonazioa,

kuxin-laben berezko ezaugarria, fenokristalen eta mikrolitoen kantitatearen gutxitzeak adierazten

du gunetik hodien ertzera; mikrolitoen ugaritasuna handitzean, berauen orientazio preferentea

txarragoa da. 

Mesostasia (matrizeko pikorren arteko zirrikituak betetzen dituen mineralen agregakina

edo beira; Philpotts, 1989) jatorrizko beira ordezkatzen duten mineral sekundarioz osatuta dago:

klorita, esfena, kuartzoa, karbonatoa, epidota eta mineral opakoak. 

Arroka bolkaniko basikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Arroka bolkaniko basikoak, bai ehundura diabasiko-intertsertalekoak eta bai fazie porfiri-

ko matrize trakitikokoak, arroka sedimentario eta bolkaniko itsastarren artean tartekatuta daude

era konkordantean, eta, beraz, ur azpiko koladak izan behar ziren. Halaber, bere ezaugarri espili-

tikoak eta amigdalen betekinak ere (klorita eta karbonatoa) ur azpiko sorrera-ingurunea adieraz-

ten dute. Besikulen presentziak, uraren sakonera ez zela oso handia iradokitzen du (Dolozi eta

Ayres, 1991). Besikulen sorrera ur azpiko labetan hainbat faktoreren menpe dagoen arren (gas-

edukia, laba-mota,…), presio hidrostatikoak ondo garatutako besikulen sorrera sakonera erlati-

boki txikietara mugatzen du (Juteau eta Maury, 1999). 

Plano-itxurako laba trakiandesitikoak kolada sinpleak eta masiboak dira, eta ingurune

itsastarretan sortutako material sedimentarioen artean azaleratzen dira. Cumbresko laba trakian-
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desitikoek, aldiz, ur azpiko bolkanismoaren ezaugarri diren kuxin-morfologia tipikoak dituzte.

Itsaspeko laba horiek, osaera trakiandesitikoak izan arren, morfologia ezberdina dute, beharbada

efusio- edo igortze-tasak baldintzatutakoa. Ur azpiko laben morfologia baldintzatzen duten hain-

bat faktore egon arren (Bonatti eta Harriso, 1988), igortze-tasa da faktore erabakitzailea (Juteau

eta Maury, 1999), batez ere labaren osaera (igortze-tenperatura, biskositatea, kristaltze-gradua)

eta sorrera-ingurunea (ingurunearen tenperatura) antzeko izaerakoak direnean, kasu honetan ger-

tatzen den moduan. Kolada mota bien kasuan, osaera trakiandesitikoa da eta gasaren desnahas-

teaz osatutako besikulak ageri dira; beraz, metaketa-ingurunea ez zen sakonera handikoa izango

(Dolozy eta Ayres, 1991). Plano-itxurako labak, kuxin-labak baino efusio-tasa handiagoei eran-

tzunez sortzen dira. 

III.2.4. Arroka bolkaniko koherente eta bolkanoklastiko azidoak

Atal honetan funtsean kuartzoz eta feldespato potasikoz, eta plagioklasa pixka batez osa-

tutako arroka bolkaniko koherenteak eta bolkanoklastikoak deskribatuko dira. Arroka koherente-

ak Jerez de los Caballeros inguruan azaleratzen dira, Behe Formazio Detritikoan intruituta; zen-

bait metrotako eta albo-hedapen kilometrikoko gorputzak osatzen dituzte. Metakin bolkanoklas-

tiko azidoak Encinasola herriaren iparraldean ageri dira, laba-kolada basikoekin eta bestelako

material bolkanosedimentarioekin elkargeruzatuta; beren potentzia metro gutxi batzuetakoa da

eta albo-hedapena kilometrikoa. 

Arroka erriolitiko koherenteak

Egitura masiboko eta fabrika isotropoko arrokak dira, plano-itxurakoak. Esku-laginean
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III.148. argazkia. Arroka erriolitiko koheren-

tea (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Korrosio-golkodun kuartzozko fenokristala.

EBD-8 xafla. 



afanitikoak eta kolore oso argikoak dira, eta kuartziten itxura handia dute. Ehundura holokrista-

lino mikroporfirikoa dute, eta kuartzozko, feldespato potasikozko eta plagioklasazko mikrofeno-

kristalak (< 2 mm) matrize mikropikortsuan (< 0.1 mm) barneratuta daude (III.148. arg.).

Matrizea fenokristalen osaerako mineral anhedralez osatuta dago. Mineral osagarriak opakoak

dira eta sekundarioak serizita, mika zuria eta karbonatoa. 

Kuartzozko fenokristalak euhedralak edo subhedralak dira, bipiramidalak eta sarritan

korrosio-golkodunak eta uhin-itzaltzedunak (III.148. arg.); feldespato potasikozkoak eta plagio-

klasazkoak, batzuetan deformazio-makladunak, subhedralak dira. Matrizean kuartzoak eta fel-

despato potasikoak elkarhazkunde grafikoak osatzen dituzte, batzuetan erradialak direnak

(III.149. arg.); feldespatoen alterazio gogorraren eraginez (serizita ± buztin-mineralak ± mika

zuriak), sarritan ezinezkoa izaten da feldespato potasikoa edo sodikoa den jakitea. 

Arroka bolkanoklastiko azidoak
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III.149. argazkia. Arroka erriolitiko kohe-

rentea (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskual-

dea). Kuartzoaren eta feldespatoaren arte-

ko elkarhazkunde mirmekitikoa. EJ-5 xafla.

III.150. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azi-

doa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Deformatutako zati litikoak. EFB-5 xafla. 



Metakin masiboak dira, geruzapen edo gradaziorik gabeak, matrizeak eutsitako fabrika-

dunak eta hautespen txarrekoak. 5 eta 0.5 mm arteko tamainako kristalez eta kristal-zatiez eta zati

litikoz osatutako ehundura klastikoa dute. Zati horiek guztiek deformazioaren aztarnak dituzte

(III.150. arg.) eta kuartzoz, feldespato potasikoz, opakoz eta mikaz osatutako (< 0.1 mm) matri-

zean barneratuta daude. Kristalak eta kristal-zatiak kuartzoz eta feldespatoz osatuta daude, eta zati

litikoak mota ezberdinetakoak dira: laba erriolitikoak, laba trakitikoak eta pikor-tamaina fineko

hareharriak. 

Jatorrizko ehundura klastikoari gneisen banda-egitura gainezartzen zaio, kristal-zatiak eta

III. kapitulua

182

III.151. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azidoa

(Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea). Presio-itzalak

feldespatozko kristal baten inguruan. EFB-5 xafla.

III.152. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azidoa

(Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea). Feldespatozko

fenokristalak, deformazioak eragindako hausture-

kin. EFB-5 xafla.

III.153. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azi-

doa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Pikor txikietan birkristaldutako kuartzozko

kristalak. EFB-6 xafla.



litikoak inguratuz eta horien inguruan presio-itzalak eratuz (III.151. arg.). Klastoek jasandako

deformazioa osaeraren araberakoa da: feldespatozko kristalak apurtuta dauden bitartean (III.152.

arg.), kuartzozkoak kristal txikietan birkristalduta daude (III.153. arg.) eta zati litikoak plastikoki

deformatuta, zapalduta edo birkristalduta. 

Arroka bolkaniko koherente eta bolkanoklastiko azidoen jatorriari buruzko interpretazioa

Fazie erriolitiko koherenteak material sedimentarioen artean konkordanteki tartekatuta

azaleratzen dira, eta beraz, laba-kolada erriolitikoak edo sillak osa ditzakete. Zoritxarrez, mendi-

ko datuek ez dute inkognita hori argitzen lagundu. Ehundura bera ere ez da bereizgarria. Hala ere,

amigdalen eta beiraren eta desbeiratze-ehunduren ausentziak (esferulitoak, agregakin mikropoi-

kilitikoak,…) eta matrizearen pikor-tamaina erlatiboki larriak, beharbada intrusio sinbolkanikoak

direla iradokitzen dute (uste hori zuhurtasunez hartu behar da).

Fazie bolkanoklastiko azidoa kolada piroklastiko s.s.-zko metakin gisa edo erupzioaren

garaikide den birsedimentatutako metakin bolkanoklastiko gisa interpreta daiteke. Jatorri piro-

klastiko primarioa indartzen duten ezaugarriak metakinaren hautespen oso txarra eta gradazio eta

geruzapen primarioen ausentzia dira, baina tenperatura altuan metatu zirela adierazten duten

ezaugarrien ausentziak, aukera hori baieztatzea eragozten du, eta bigarren hipotesiari aukerak

ematen dizkio. Alterazioak, birkristaltzeak eta arroken deformazioak zehaztapen gehiago egitea

galarazten du. Metakin bolkanoklastikoa, jatorrian, era leherkorrean sortutako kristalez, kristal-

zatiz eta zati litikoz osatuta egongo zen, hots, piroklastikoa izango zen. Ondoren, deformazioaren

eraginez, gneisen banda-egitura garatuko zuen. 

III.2.5. Fazie bolkanoklastiko pumizeoak

Fazie hau Oliva de la Fronteraren ekialdean ageri den Bulkanita Basikoen Formazioan

azaleratzen da, bestelako material bolkanikoen eta sedimentarioen artean elkargeruzatuta.

Potentzia eta albo-hedapen ezezaguna dute. Arrokak masiboak dira, pikor finekoak, eta itxura

eutaxitikoa dute. Nagusiki zati mikazeoz edo mikazeo eta kuartzitikoz osatuta daude (< 3 mm)

eta neurri txikiagoan kuartzozko, opakozko, feldespatozko eta zirkoizko kristalez eta kristal-zatiz

(< 0.5 mm). 

Zati gehienak mikazeoak dira (III.154. arg.), 5 eta 0.3 mm bitartekoak. Tamaina handie-

neko klastoek ertz harilkatuak dituzte, zapalduta daude eta alboko klastoekiko moldatuta daude.
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Fiammeen itxura dute eta jatorrian zati pumizeo gazteak izan zitezkeen. Tamaina txikiagoko

zatiek (< 2 mm) matrizea osatzen dute, eta jatorrian glass-shardak izan zitezkeen. Zati litiko ba-

tzuk mikazeoak dira, baina pikor-tamaina oso txikikoak (< 0.2 mm) eta kuartzoan aberatsak. Ertz

suabe eta biribilduak dituzte, itxuraz jatorri sedimentariokoak (III.154. arg.), eta oso urriak dira.

Noizbehinka feldespato potasikozko, kuartzozko eta mineral opakozko kristalak eta kristal-zatiak

dituzte (< 0.5 mm). 

Jatorrizko ehundurari gradu baxuko deformazioa eta eskualde-metamorfismoa gainezar-
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III.156. argazkia. Arroka bolkanoklastiko pumi-

zeoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Habito hexagonaleko mineral opakozko kristal

postzinematikoak. EO-3 xafla. 

III.154. argazkia. Arroka bolkanoklastiko pumi-

zeoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Tamaina ezberdinetako zati mikatsuak. EO-3

xafla. 

III.155. argazkia. Arroka bolkanoklastiko pumizeoa

(Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea). Plano axialeko

cleavagea (subhorizontala) eta krenulazio-cleava-

gea (subbertikala). EO-3 xafla. 



tzen zaizkio. Arrokak nabarmenki deformatuta daude, eta pikor-tamaina fineneko laginetan

(kuartzoan eta feldespatoan pobreak direnak) eskistositate bat edo bi ageri dira, plano axialekoa

bata eta krenulaziozkoa bestea. Kasu bietan tamaina txikiko filosilikatoen orientazio preferen-

tzialak markatzen ditu (III.155. arg.). Feldespato potasikozko eta kuartzozko kristalak subhedra-

lak edo anhedralak dira, normalean apurtuta daude, eta presio-itzalen garapena errazten dute.

Mineral opakoak, aldiz, euhedralak edo subhedralak dira. Euhedralak hexagonalak dira (III.156.

arg.) eta postzinematikoak; beste opakoak paralelepipedo-itxurakoak dira, tamaina txikiagokoak

eta presio-itzal txikidunak. Opako-mota biak ez dira lagin beretan ageri. 

Arroka bolkanoklastiko pumizeoen jatorriari buruzko interpretazioa

Fazie hau piroklasto pumizeoz osatuta egon daiteke, baina gaur egun zati pumizeoak eta

balizko glass-shardak zati buztintsu edo mikazeoetara transformatuta daude. Metakinaren ezau-

garriek (masiboa eta hautespen txarrekoa, sharden artean ageri diren zapaldutako pumita-zatidu-

na) kolada piroklastikozko metakinak izan zitezkeela iradokitzen dute; baina metaketa tenperatu-

ra altuan gertatu zela adierazten duten ebidentzien ausentziak (soldatzea, desgasifikazio-ebident-

ziak,…) hori baieztatzea galarazten du eta jausketa-metakina izatearen aukera ere hor dago.

Arrokari eragiten dion alterazioak eta deformazioak jatorriari buruzko interpretazioak zailtzen

ditu. Zatien zapalketa bi etapatan gerta zitekeen: batetik, metakin primarioaren trinkotzeaz, bal-

dintza plastikoetan, eta bestetik, material hauetan eragiten duen ondorengo deformazio tektoni-

koan zehar, gradu baxuko baldintza metamorfikoetan zehar. Toba-mota hau ur azpian meta zite-

keen, berauekin elkargeruzatutako material sedimentarioak itsastarrak baitira. 
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III.157. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Feldespatozko kristalak, pikor-

tamaina fineko kuartzoz eta mikaz betetako

hausturekin. EG-FB-8 xafla. 



III.2.5. Tufitak eta epiklastitak

Atal honetan pikor-tamaina larriko eta material bolkaniko eta sedimentarioaren nahaske-

taz osatutako arroka klastikoak bildu dira. Potentzia metrikoko eta albo-hedapen ezezaguneko

gorputzetan azaleratzen dira, Bulkanita Basikoen Formazioko material bolkanikoekin tartekatuta,

Oliva de la Frontera herriaren hegoekialdean. Batzuetan, arroka hauek miketan eta kuartzoan eta

feldespatoan aberatsagoak diren mailen alternantziaz eratutako geruzapena dute; bestetan, aldiz,

hiru mineral horien nahasketa homogeneoko mailak osatzen dituzte. Oro har, ehundura klastikoa

dute, eta klasto litiko kuartzo-feldespatikoz (15-1 mm) eta kristalez eta kristal-zatiz (< 1 mm) osa-

tutako zatiak mikaz osatutako matrizean barneratuta daude; fabrika tramak eutsitakoa edo matri-

zeak eutsitakoa izan daiteke, eta hautespen ona dute. 

Kristalak kuartzoz, feldespato potasikoz, plagioklasaz, opakoz eta mikaz osatuta daude,

eta gehienak apurtuta ageri dira, forma angelutsuak aurkeztuz. Kuartzozko kristaletako askok

uhin-itzaltzea dute, eta beste askok azpigarauak dituzte. Feldespatozko kristal batzuk apurtuta

daude (III.157. arg.), eta hausturak kuartzoz eta pikor fineko mikaz beteta daude. Mineral opa-

koak nahiko euhedralak dira eta habito ekidimentsionala dute, kubikoa. 

Klasto litiko kuartzofeldespatikoek forma nahiko esferikoak edo obalatuak dituzte

(III.158. arg.). Klasto horien izaera oso ezberdina izan daiteke: hareharriak edo grauwacka sedi-

mentarioak, desbeiratutako trakitak eta erriolitak, edo ehundura trakitikoko edo mikrolitikoko tra-

III. kapitulua

186

III.158. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Forma obalatuko eta biribilduko zati

kuartzofeldespatikoak. EO-2 xafla. 

III.159. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-Jerez

de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Ehundura trakitikoko litoklastoak. JAB-2 xafla. 



kitak (III.159. arg.). Mikaz osatutako zatiak ere badaude, baina matrizea osaera berekoa denez,

zailak dira bereizten. Zati hauen ertzak arilkatuak eta irregularrak dira, oro har, eta zapalduta eta

bata-bestearekiko moldatuta daude: jatorrian zati pumizeoak izan zitezkeen, eta matrizeko parti-

kulak, glass-shardak. 

Matrizea pikor-tamaina fineko mika zuriz osatuta dago nagusiki, bestelako mika, klorita

eta opakoekin batera, nahiz eta lagin batzuek xafla kuartzofeldespatikoak ere aurkez ditzaketen. 

Jatorrizko ehundura horren gainean gneisen banda-egitura (III.160. arg.) ageri da, eta

miketan aberatsak diren xingoletan, eskistositate baten hastapenak. Klastoen inguruan presio-

itzalak ageri dira, eta kristalak oso deformatuta daude. 

Tufiten eta epiklastiten jatorriari buruzko interpretazioa

Pikor-tamaina larrieneko fazieak geruzatuta daude, nahiz eta hautespen txarra eduki. Zati

pumizeoak dituzte, gaur egun zapaldutako zati litiko mikazeoz ordezkatuta daudenak, ertz haril-

katuak dituzte, eta ez dute garraio luzerik jasan izanaren aztarnen arrastorik. Izaera ezberdineko

klasto litiko kuartzofeldespatikoak ere badituzte (hareatsuak edo grauwackikoak, trakitikoak,

erriolitikoak), biribilduak, esferikoak edo obalatuak, garraioa jasan zezaketenak. Ez da soldatze-

arrastorik ageri, ezta metaketa tenperatura altuan gertatu zela adierazten duen aztarnarik ere.

Beraz, ziurrenik, zati kuartzofeldespatikoz ordezkatutako material sedimentarioen (bolkanogeni-

koak edo ez) eta zati pumizeoz eta matrize mikazeoaz ordezkatutako jausketazko material piro-

klastikoen nahasketaz osatutako metakinak izan daitezke. Metakin horiek sedimentu itsastarren
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III.160. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Gneisen banda-egitura. JAB-2 xafla.



artean elkargeruzatuta daude, eta ziur aski, metaketa ingurune itsastarrean gertatuko zen: sedi-

mentazio arrunta gertatzen zen bitartean jausketazko piroklastoak metatuko ziren. 

III.2.7. Arroka azpibolkanikoen intrusioak

III.2.7.1. Gabroak eta dioritak

Masa intrusibo azpibolkanikoetan azaleratzen dira, forma irregularrak edo, oro har, tabu-

larrak emanez. Zenbait kilometrotako hedapena eta potentzia kilometrikoa dituzte (IV. eranskina,

kartografia). Tarteko Karbonatozko Formazioaren maila lodienetan barneratuta edo horien

azpian, ageri dira, eta batzuetan, Goi Segida Detritikoaren beheko partea (hots, Jerezko Formazio

Detritikoa) mozteraino irits daitezke Zafra-Nogales eskualdeko gabroak ageri diren maila estrati-

grafikoaren baliokidean. Masarik garrantzitsuenak Jerez de los Caballeros herriaren inguruan

ageri dira. 

III. kapitulua

188

III.161. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Ehundura diabasikoa gabroetan. EG-G-

1 xafla. 

III.162. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Ehundura ofitikoa gabroetan. EG-4

xafla. 



Eskualde horretan ageri diren arroka basikoak gabroak eta dioritak dira, baina esku-lagi-

nean zaila da bien artean bereiztea. Ezberdintasun petrografikoak nabarmenak dira: gabroen

mineralogia nagusia plagioklasaz + piroxenoz ± anfibolez osatuta dago; ostera, dioritena, plagio-

klasaz + anfibolaz osatuta dago. 

Gabroak

Ehundura diabasiko (III.161. arg.) edo ofitikoa (III.162. arg.) dute. Plagioklasa subhedra-
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III.163. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-Jerez

de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Plagioklasa zonatua gabro batean. EM-3 xafla. 

III.165. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Zonatutako anfibol-kristala, marroi

koloreko gunea eta ertz berdeak. EG-G-1 xafla. 

III.164. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea) Anfibol sekundarioak pikor-tamaina

oso fineko agregatu gisa. EG-4 xafla. 

III.166. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Esfena-pikorrak mineral opakoak ingu-

ratuz. EM-3 xafla. 



la da, maklatua (Albita) eta zonatua, eta tamaina oso ezberdinekoa intrusio batetik bestera: 4-5

mm-tik 0.2 mm-ra. Normalean, aldaera diabasikoetan ofitikoetan baino tamaina handiagokoa da

(III.163. arg.). Piroxenoa, subhedrala edo anhedrala, arinki pleokroikoa da tono larrosetatik ber-

dexketara, 23°-ko itzaltze-angelua du eta anfibolera alteratuta dago, batez ere ertzetan (III.164.

arg.); beronen tamaina handiagoa da ehundura ofitikoko gabroetan (III.161. eta III.162. arg.).

Anfibol primarioak anhedralak eta oso pleokroikoak dira, kolorgetik berdera edo horitik marroi

ilunera; sarritan zonatuta daude (III.165. arg.), eta gune marroia eta ertz berdeak dituzte. 

Mineral opakoek mineral nagusietan inkluitutako pikor txiki anhedralak osatzen dituzte,

eta baita zirrikituetan ageri diren pikor anhedral handiagoak ere; kasu batzuetan, azken horiek

esfenaz inguratuta daude (III.166. arg.). Epidota mineral sekundario gisa ageri da, plagioklasen

III. kapitulua

190

III.167. argazkia. Diorita (Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea).

Anfibolez osatutako kristal poikilitiko

handiak, ehundura ofitikoa osatuz. EG-

G-3 xafla. 

III.168. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Gabroen (kolore ilunekoak) eta albiti-

ta-gorputzen (kolore argikoak) arteko azaleramen-

duko erlazioa.



alterazioarekin elkartuta, epidota s.s. edo klinozoisita moduan. 

Dioritak

Ehundura ofitikoa edo subofitikoa dute, eta anfibola mineral ferromagnesiano bakarra da

(III.167. arg.). Plagioklasa subhedrala da, eta, normalean, gabroetan baino prismatikoagoa eta txi-

kiagoa; makla polisintetikoak eta deformaziozkoak ditu, eta sarritan epidotara edota klinozoisita-

ra edo serizitara oso alteratuta ageri da. Anfibolak agregakin fibrotsuak edo kristal poikilitiko

handiak era ditzake (III.167. arg.), pleokroikoak, horitik berdera. Mineral osagarrien artean opako

anhedralak identifikatu dira inklusio txikietan edo zirrikituak betez; zirrikituetan esfena ere ageri

da, opakoen inguruan koroa bat osatuz. Mineral sekundarioak epidota, klinozoisita, serizita eta
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III.169. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Deformazio-maklak plagioklasa batean.

EG-ALB-3 xafla.

III.170. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Birkristaldutako erztun albita. EG-

ALB-3 xafla. 

III.171. argazkia. Albitita (Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres

de Enmedio eskualdea). Kuartzoaren eta fel-

despatoaren arteko elkarhazkunde grafikoa eta

mirmekitikoa. EG-ALB-3 xafla.
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esfena dira. 

III.2.7.2. Albititak

Albititek zenbait kilometrotako hedapeneko eta potentzia kilometrikoko masa irregularrak

osatzen dituzte (IV. eranskina, kartografia). Espazialki gabroekin eta dioritekin erlazionatuta

daude. Mendian, ebidentea da gabroak eta dioritak mozten dituztela (III.168. arg.); beraz, horien

ondoren lekutu ziren. 

Arroka holokristalino faneritikoak dira, 1 eta 3 mm bitarteko pikor-tamainakoak, kolore

beige-berdexkakoak eta kuartzofeldespatikoak. Anfibol-edukia handitzen doan heinean, kolorea

ilundu egiten da. Ehundura hipidiomorfiko inekigranular seriatua dute, eta elkarhazkunde mikro-

grafikoen banaketa irregularra (III.169., III.170. eta III.171. arg.). Mineral nagusiak, ugarienetik

urrienera, ondokoak dira: albita, kuartzoa, feldespato potasikoa ± anfibola; mineral osagarriak

opakoz ± esfenaz ± epidotaz osatuta daude, eta sekundarioak karbonatoz eta opakoz. 

Albitak (subhedralak edo anhedralak) makla polisintetikoak edo deformaziozkoak ditu

(III.170. arg.) eta tamaina handieneko kristalak osatzen ditu (2-3 mm-ko luzerarainokoak); ertzak

sarritan birkristalduta daude (III.170. arg.). Kuartzoa anhedrala da (< 2 mm) eta uhin-itzaltzea eta

deformazioz sortutako dislokazio-maklak ditu (III.172. arg.). Feldespato potasikoa anhedrala da

(< 0.5 mm) eta pertitazko desnahasteak ageri ditu sarritan. Anfibola (subhedrala edo anhedrala)

III.172. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-Jerez

de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea).

Dislokazio-makladun kuartzozko kristala. EG-ALB-2

xafla.

III.173. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Berde argi koloreko anfibol subhedra-

lezko kristalak. EG-ALB-1 xafla.



pleokroikoa da, berde argitik (III.173. arg.) berde horixkara, eta 18,5°-ko itzaltze-angelua du.

Anfibolaren agerpena eta ugaritasuna intrusio batetik bestera aldatzen dira. Anfibola duten lagi-

netan epidota osagarria ageri da, opakoekin eta karbonatoekin batera, eta esfena ere ugariagoa da,

anfibolik ez duten laginetan baino. Mineral osagarri gehienak anfibolarekin elkartuta ageri dira.

Mineral opako osagarriak subhedralak edo anhedralak dira, eta normalean, multzoetan ageri dira. 

IUGS (1989) erakundearen aholkuak jarraituz, arroka hauek feldespato alkalinozko gra-

nito gisa sailkatzen dira. 

Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdeko arroka azpibolka-
nikoen jatorriari buruzko interpretazioa

Gabroak eta dioritak Zafra-Nogalesko gabroen maila baliokidean intruitzen duten arroka

basiko azpibolkanikoak dira; beraz, badirudi, Tarteko Karbonatozko Formazioko kareharri-mai-

lek oztopo gisa jokatuko zutela, magma basaltikoaren azaleranzko bidean.

Albititek gabroak eta dioritak intruitzen dituzte, azaleramenduko irizpideen bidez baiez-

tatu ahal izan den moduan (III.168. arg.). 
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IV. GEOKIMIKA

IV.1. Mineralen geokimika

Atal honetan Zafra-Nogales eskualdean (Monesterioko Antiformaren iparraldeko alpea)

ageri diren laba-koladak, intrusio azpibolkanikoak eta metakin bolkanoklastikoak osatzen dituz-

ten fase mineralen osaera kimikoaren azterketaren emaitzak aurkezten dira. Analizatutako faseak

plagioklasa, feldespato potasikoa, piroxenoa, anfibola, biotita, muskovita, epidota, esfena, ilme-

nita, errutiloa eta magnetita dira. Analisiak Clermont-Ferrand-eko Unibertsitateko Centre de

Mésures Physiques-en egin dira, CAMECA markako (SX100 modeloa) mikrosonda elektronikoa

erabiliz. Burututako analisi guztiak memoria honi atxikitako II. eranskinean ageri dira. 

Analizatutako laginak, Zafra-Nogales eskualdeko arroken azterketa petrografikoa egin

ondoren bereizitako litologia ezberdinetatik aukeratu dira. Azterketa honen helburu nagusia, mi-

neralen osaera kimikoa zehaztea eta zehazki sailkatzea dira. 

IV.1.1. Plagioklasa

Analizatutako plagioklasek laba-koladetako fenokristalak, mikrolitoak eta desbeiratutako

matrizea (jatorrian beiratsua zena), intrusio azpibolkanikoetako kristalak eta metakin bolkano-

klastikoetako kristalak osatzen dituzte (II. eranskina, AII.1. taula). Emaitzak Ab-An-Or triange-

luan (Phillips eta Griffen, 1981) proiektatu dira (IV. 1. ird.). 

Trakiandesita
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IV. 1. irudia. Feldespatoen sail-

kapenerako Ab-An-Or diagra-

ma (Phillips eta Griffen, 1981). 
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Diagrama horretan, plagioklasa gehienak osaera albitikokoak direla ikusten da, gabro

batean ageri direnak ezik (EG-GA-2 lagina), zeinaren analisiak oligoklasaren eta andesinaren ere-

muan ageri diren. Kolada eta intrusio basikoetako plagioklasen osaera albitikoak, horien izaera

espilitikoa baieztatzen du. 

IV.1.2. Feldespato potasikoa

Fenokristaletan matrizeko kristal gisa eta pertitetako desnahaste-lamela gisa ageri diren

feldespato potasikoak analizatu dira (II. eranskina, AII.2. taula). Laba eta intrusio azpibolkaniko

batzuetan erabilitako analisietako batzuek portzentaje baxuak dituzte (%98), errore analitikoei

egotz dakizkiekenak. Hala ere, baliteke Ba-edukiaren eraginezkoa izatea, mota honetako feldes-

patoetan %1erainoko balioa izan baitezakete, eta hori ez baita analisi hauetan zehazten. 

Feldespato potasiko gehienak ortosaren ertzean proiektatuta daude (IV.1. ird.). Hala eta

guztiz ere, trakiandesita batek (EAC-3) eta gabro batek (EG-GA-1) mikroklina pertitikoaren osa-

era daukate. 

IV.1.3. Piroxenoa

Piroxenoak gabro azpibolkaniko batzuetan, Feriako intrusioaren fazieren batean eta Sierra

Viejako intrusioan eta Alconera herriaren inguruko basalto porfirikozko dike eta intrusioetan

ageri dira. Burututako analisien artetik, %97 eta %102 arteko oxido-edukia zutenak hartu dira

ontzat (II. eranskina, AII.3. taula). K, Ca, Ti, Mn, Fe, Na, Si, Al eta Mg izan dira aztertutako ele-

mentuak eta egitura-formula 6 oxigenotan eta 4 katioitan oinarrituta kalkulatu da. 

Piroxeno gehienak augita gisa sailkatzen dira Morimotok eta bestek (1989) proposatutako

sailkapenean. Gabroetakoak Feriako intrusiokoenak baino kaltzikoagoak eta magnesikoagoak

dira, horiek burdinan aberatsagoak izanik (IV.2a. ird.); basalto porfidikozko dikeetako piroxeno-

ek talde bi horien arteko osaerak dituzte. 

Hala ere, Sierra Viejako intrusioko piroxenoek eta toba dazitiko batekoek (EG-SF-2) osa-

era sodikoa dute, eta augita aegirinikoaren eta aegirinaren eremuetan proiektatzen dira (IV.2b.

ird.). 
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IV.1.4. Anfibola

Anfibola oso urria da. Gabroetan, Feriako eta Sierra Viejako intrusioetan eta dike eta laba

batzuetan mineral primario gisa ageri da, eta gabro eta dike batzuetan sekundario gisa (II. erans-

kina, AII.4. taula). 

Analizatutako anfibolak sailkatzeko Leakek eta bestek (1997) proposatutako diagramak

erabili dira eta egitura-formulak 23 oxigenotan oinarrituta kalkulatu dira:

IV.2. irudia. Piroxenoen sailkapenerako Wo-En-Fs diagrama (Morimoto et al., 1989). b) Q-Jd-Ae diagrama

piroxeno alkalinoen sailkapenerako (Morimoto et al., 1989). Laginen kokapen geografikoa IV. eranskinean

ageri da. 
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— Gabroetako anfibol primarioak magnesio-hornblenda gisa sailkatu dira, eta sekundarioak

tremolita eta, neurri txikiagoan, edenita eta magnesio-hastingsita gisa (IV.3a, b eta c ird.).

— Feriako intrusioko anfibolak antofilita-gedrita, magnesio-hornblenda, aktinolita, ferro-

edenita eta hastingsita motetakoak dira (IV.3a, b eta c ird.), osaera gedritikokoak nagusi

izanik. 

— Sierra Viejako intrusioko anfibolak ferro-eckermanniten eremuan proiektatzen dira

(IV.3d. ird.). 

— Alconerako kareharriak eta inguruko arbelak intruitzen dituzten dikeetako anfibolak tre-

molitak dira, horien jatorri sekundarioa iradokiz. Malcocinado Formazioa intruitzen dute-

netakoak, aldiz, magnesio-hornblenda osaerakoak dira, ziur asko primarioak. 

Diagramaren parametroak: (Ca + Na) < 1.00; (Mg, Fe 2+, Mn, Li)B ≥ 1.00; Li < 1.00

a)
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IV.3. irudia. a) Anfibolen sailkapenerako Leake eta besteren (1997) diagrama. Laginen kokapen geogra-

fikoa IV. eranskinean ageri da.



b)
Diagramaren parametroaka: (Ca≥ 1.50; (Na + K)A < 0.5 Ca A< 0.50
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c) Diagramaren parametroak: CaB≥ 1.5; (Na +K)≥ 0.5 Ti < 0.50
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IV.3. irudia. b) eta c) Anfibolen sailkapenerako Leake eta besteren (1997) diagrama. Laginen kokapen

geografikoa IV. eranskinean ageri da.
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IV.1.5. Biotita

Biotita mineral osagarria da aztertutako arroketan. Gabro batean (EG-GA-1), Feriako

fazieetako batean (EF-15) eta toba trakiandesitiko batean (EPI-2) baino ez da identifikatu (II.

eranskina, AII.5. taula). Egitura-formulak 11 oxigenotan oinarrituta kalkulatu dira. 

Gabroetako eta tobetako mikak biotiten eremuan proiektatzen dira eta Feriako intrusioko-

ak flogopitenean (IV.4. ird.). 

Gabroetako biotitak primarioak dira, eta Feriakoak eta toba trakiandesitikoetakoak, itxura

guztien arabera, sekundarioak, Nachiten (1986) diagraman islatzen den moduan (IV.5. ird.). 

IV.6. irudiko diskriminazio tektonomagmatikorako diagraman gabroetako eta Feriako

intrusioko biotitak elkarte alkalinoen eremuan proiektatu dira eta toba trakiandesitikoetakoak

elkarte peraluminotsuenean. 

d) Diagramaren parametroak: Na ≥ 1.5; (Mg+ Fe2+  + Mn2+ ) > 2.5;
(AlVI o Fe3+ ) >Mn 3+; Li < 0.5; (Mg o Fe2+) > Mn2+  (Na + K) ≥ 0.5
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Sierra Vieja ESV-3

IV.3. irudia. d) Anfibolen sailkapenerako Leake eta besteren (1997) diagrama. Laginen kokapen geografi-

koa IV. eranskinean ageri da.
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Bestalde, Nachit eta besteren (1985) Mg-Al(tot) diagraman (IV.7. ird.), Feriako intrusio-

ko biotitak arroka alkalinoen eremuan proiektatu dira, gabroetakoak arroka subalkalinoenean eta

tobetakoak arroka peraluminotsuenetan. 

Feria  EF-15

Toba trakiandesitikoa EPI-2

Gabroa EG-GA-1

10*TiO2

FeO + MnO MgO

Biotita sekundarioak

Biotita
primarioak

IV.4. irudia. Deer eta besteren (1962) AlIV-Xmg (Xmg=Fe/(Fe+Mg)) diagrama. Laginen kokapen

geografikoa IV. eranskinean ageri da. 

IV.5. irudia. Nachit-en (1986) FeO + MnO-MgO-10TiO2 diagrama. Laginen kokapen geografikoa IV.

eranskinean ageri da.
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IV.7. irudia. Nachit eta besteren (1985) diskriminazio tektonomagmatikozko biotiten tipifikaziorako

diagrama. Laginen kokapen geografikoa IV. eranskinean ageri da.

IV.6. irudia. Biotiten errepresentazioa biotiten tipifikaziorako Al2O3-MgO diagraman (Abdel-Raman,

1994). A: arroka peralkalinoetako biotitak, C: arroka kalkoalkalinoetako biotitak (eta I-motako gra-

nitoetakoak), P: arroka peraluminotsuetako biotitak (eta S-motako granitoetakoak).
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IV.1.6. Muskovita

Fase hau mota askotako materialetan ageri da: gabroak, Feriako intrusioa, toba bolkano-

klastiko trakiandesitikoak, toba afirikoak, laba-kolada trakiandesitikoak...

Tratatutako analisiak %90 eta %96 arteko oxido-edukia dutenak izan dira. Egitura-formu-

lak 11 oxigenotan oinarrituta kalkulatu dira, F eta H2O-rik gabe eta Fe osoa FeO gisa hartuz.

Ondoren erabiliko diren analisi kimikoak II. eranskineko AII.6. taulan ageri dira.

Analizatutako muskovitek ez dituzte igneo gisa kontsideratzeko Saavedrak (1978) propo-

satutako ehundura-irizpideak betetzen. Ez dute gainerako fase primarioen tamainarik, ezta forma

subhedralik ere, eta ez dira beste mineral-faseetan inkluituta edo horiekin elkartuta ageri.

Muskovita sekundarioak dira, feldespatoen eta beira bolkanikoaren alteraziotik eratorriak, Miller

eta besteren (1981) Ti-Mg-Na triangeluan analisien proiekzioak agerian uzten duen moduan

(IV.8. ird.).

IV.8. irudia. Aztertutako muskovitak Ti-Mg-Na diagraman adierazita. Lerro jarraituak MuI eta MuII ere-

muak banantzen ditu Miller eta besteren (1981) arabera eta lerro ezjarraituak Speerrek (1984) mugatuta-

ko eremuak dira. MuI eremua jatorri primarioko muskovitena da eta MuII, aldiz, muskovita sekundarioe-

na. Laginen kokapen geografikoa IV. eranskinean ageri da.
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IV.1.7. Epidota

Epidotaren taldeko mineralen agerpena aztertutako arroka bolkaniko, bolkanoklastiko eta

azpibolkaniko askotan egiaztatu da, baina analizatutakoak gabroetan eta Sierra Vieja eta Feriako

intrusioetan ageri dira (II. eranskina, AII.8. taula).

Epidota mineral sekundario gisa ageri da, anfibolaren eta plagioklasaren alterazioaren

ondorioz, edo amigdalen betekin gisa. Egindako analisiek aldaketa-tarte (rango de variación) han-

dia dute, pistachita-molekularen %2 eta %37 bitartekoa (IV.9. ird.), eta horrek jatorri sekundarioa

baieztatzen du (Tulloch, 1986). 

IV.9. irudia. Aztertutako arroketako epidotek duten pistachita molekularen edukia ageri duen histo-

grama (Ps-aren % = Fe3+/Fe3+ + Al). Laginen kokapen geografikoa IV. eranskinean ageri da.
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IV.1.8. Esfena

Esfena mineral sekundarioa da, gabroetan oso arrunta, eta mineral opakoen alteraziotik

datorrena. Oxidoen edukia %96tik gorakoa denean hartu dira analisiak baliozkotzat (II. eranski-

na, AII.9. taula).

Aztertutako esfenen proiekzioak Al-Ti-Fe diagraman (Tullosh, 1979), autore horrek pro-

posatutako esfena igneoen eremutik kanpo eta beraien artean sakabanatuta kokatzen ditu, jatorri

sekundarioa baieztatuz (IV.10. ird.).

IV.1.9. Mineral opakoak

Fazie labiko, bolkanoklastiko eta azpibolkaniko gehienetan ageri diren mineral opakoak

analizatu dira. Emaitzek, mineral opako ugariena magnetita dela adierazten dute, eta ilmenita eta

errutiloa proportzio txikiagoan ageri direla. Errutiloen, ilmeniten eta magnetiten analisiak II.

eranskineko AII.10., AII.11. eta AII.12. tauletan ageri dira, hurrenez hurren. 

Magnetitak produktu bolkaniko eta azpibolkanikoen aldaera askotan analizatu dira, errio-

litetatik hasi, kolada piroklastiko afiriko eta zineritetatik segitu, eta gabro, espilita eta trakiande-

sitetaraino. Analisiek Fe2+ eta Fe3+ kantitate bertsua dutela adierazten dute, eta oxido-eduki

IV.10. irudia. Tullochen (1979) Al-Ti-Fe diagrama. Gris ilunez irudikatutako eremuak autore horrek defi-

nitutako esfena igneoen eremua mugatzen du. Laginen kokapen geografikoa IV. eranskinean ageri da.
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baxua, ziur asko alterazio-gradu altuaren eraginez. Analisi batzuetan Si eta Al agertzea, kristalen

tamaina txikiaren ondoriozkoa da, analisiak ondoko pikorretan ere eragin baitzezakeen, emaitza

kutsatuz.

Ilmenitak arroka azpibolkanikoetan ageri dira, batez ere, gabro, dike eta Feriako intrusio-

aren zenbait fazietan. Burututako analisietan MnO-aren eduki ezberdinak (%1,5 eta %6,8 arteko-

ak) detektatu dira. Arroka labiko bakar batean hauteman da ilmenita, kolada trakiandesitiko bate-

an (EMB-11), hain zuzen ere eta emaitzek gorago aipatutako MnO-edukiak baino baxuagoak

ageri dituzte. 

Analizatutako errutiloak osaera ertaineko laba-koladetan ageri dira, trakiandesitetan, hain

zuzen ere, nahiz eta espilitaren, dazitaren edo erriolitaren batean ere ageri diren. Analisiek Fe-

eduki baxuak ageri dituzte, %2,4rainokoak izan daitezkeenak. 

IV.2. Arroka osoaren geokimika

IV.2.1. Sarrera

Ondoren aurkezten den azterketa geokimikoa arroka osoaren 130 analisiren emaitzetan

oinarrituta dago, 101 Zafra-Nogales eskualdean, eta gainerako 29ak Valle de Matamoros-Jerez de

los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdean. Litologiaka ondoren azaltzen den eran banant-

zen dira: 93 laba-kolada, 16 arroka bolkanosedimentario eta 21 azpibolkaniko (8 Feriako intru-

siokoak, 3 Sierra Viejakoak, 3 albitita eta 7 gabro).

Elementu nagusiak eta aztarnak analizatu dira. Analizatutako aztarna-elementuak azterke-

ta petrogenetikoetan eta diskriminazio tektonomagmatikoko diagrametan gehien erabiltzen dire-

nak dira: Ba, Co,Cr, Cu, Nb, Ni, Pb, Rb, Sr, Th, U, V, Y, Zn, Zr eta lur arraroak (Rare Earth

Elements, REE: La, Ce, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Er, Lu eta Yb), nahiz eta lantanidoak 90 laginetan

baino ez diren analizatu. 

Elementu nagusien eta aztarnen analisiak, REE izan ezik, Oviedoko Unibertsitateko

Geologia Fakultateko X-izpien Espektrometria Zerbitzuan egin dira, X-izpien fluoreszentziaren

bidez. REEak Euskal Herriko Unibertsitateko laborategietan analizatu dira, ICP (Inductively

Coupled Plasma) bidez.
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Lortutako emaitzak aurkeztu aurretik, datuak aztertzeko orduan kontuan hartu beharreko

zenbait gertaera azpimarratu behar dira. 

Lehenik eta behin, aipatzekoa da, petrografian deskribatutako litotipo ezberdinetan buru-

tutako analisi-kopurua ez dela ugaritasun-erlatiboarekiko proportzionala. Zafra-Nogales eskual-

dean, adibidez, produktu bolkanoklastikoak, ziur asko, arroka labikoak baino ugariagoak dira;

hala eta guztiz, arroka bolkanoklastiko gutxi analizatu dira labekin alderatuta. Arroka labiko

gehiago analizatzearen arrazoiak bi dira: 1) labek magmatismoaren osaera eta izaera era zehatza-

goan adierazten dute; 2) oro har, labek alterazio txikiagoa jasan dute. Bestalde, Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdean analisi-kopuru txikiagoa

burutu da, nahiz eta produktu bolkanikoen ugaritasuna, beharbada, handiagoa izan, produktuak

osaera homogeneoagokoak baitira. Bestalde, kontuan hartu behar da, iparraldeko alpean ageri

diren osaera basikoko produktu gehienak gorputz azpibolkanikoetatik datozela eta ez laba-kola-

detatik s.s. hegoaldeko alpean, aldiz, laba basikoek garrantzi handiagoa dute. 

Bestalde, arroken alterazio-gradu altua dela eta, datu kimikoen trataeratik eratorritako

ondorioak tentuz erabiltzea gomendatzen da. Arroka igneoen alterazio-gradua suak eragindako

galeraren (lost on ignition, LOI) balio altuetan ageri da, horrek mineral hidratatuen eta karbona-

tatuen kantitatea islatzen baitu. IUGS erakundearen (International Union of Geological Sciences,

1989) arabera, arroka freskoak H2O %2 eta CO2 %0,5 baino gutxiago dutenak dira, hots, LOI

%2,5 baino txikiagoa dutenak. Lan honetan analizatutako arroketan LOI altuagoa da termino

basikoetan, batez beste %4,07ko balioarekin, eta silize-edukiarekin batera era jarraituan gutxitzen

da: batez beste %2,95 trakiandesitetan, %2,61 dazitetan eta trakitetan eta %1,56 erriolitetan

(IV.11. ird.). Analizatutako laginetako askok arroka igneo freskoek ageri ohi dituztenak baino

LOI-ren balio altuagoak dituzte. Hori dela eta, analisi kimikoen trataera egin aurretik, datuak

100era birkalkulatu dira,  H2O eta CO2 gabe. 

Bestetik, ezin ahal izan da azterketa petrografikotik ondorioztatutako sailkapenaren eta

azterketa geokimikotik ondorioztutakoaren arteko baliokidetza zehatzik ezarri. Azterketa petro-

grafiko sakonak (Zafra-Nogales eskualdeko arrokenak, batez ere) produktu bolkanikoen banake-

ta zehatza egitea baimendu du; geokimikoki, aldiz, arroka labikoen talde nagusiak baino ez dira

bereizi modu zehatzean. Analizatutako produktu bolkanoklastikoak oso jatorri ezberdinetakoak

dira, izaera ezberdinetako osagaiak dituzte, eta osaera oso ezberdinak. Beraz, ez da posible horien

azterketa geokimiko zehatza egitea, nahiz eta material horietatik lortutako emaitzak ondoren aur-

keztuko diren diagrametako batzuetan erabili diren. 

207
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IV.2.2. Sailkapen geokimikoa

Analizatutako laginak kimikoki sailkatzen saiatzeko bi motatako diagramak erabili dira,

bata elementu nagusietan oinarritutakoa (alterazio- eta metamorfismo-prozesuetan erlatiboki

higikorrak direnak) eta bestea elementu urrietan eta aztarnetan oinarritutakoa (higikortasun txi-

kiagokoak). Lehenik eta behin, analisi kimikoen emaitzak TAS diagraman (Le Maitre et al., 1989)

proiektatu dira, non Na2O + K2O-aren % pisua, SiO2-aren % pisuarekiko errepresentatzen den

(IV.12. ird.). Bestetik, analisiak Winchester eta Floyden (1977) Zr/TiO2 (ppm-tan) vs. Nb/Y

(ppm-tan) diagraman proiektatu dira (IV.13. ird.). 

Izatez, TAS diagrama (IUGS, 1989) alterazio-gradu oso baxuko arrokak sailkatzeko era-

bili behar da, %2,5 LOI baino gutxiagokoentzat. Hori ez da analizatutako arroka basiko gehienen

kasua (IV.11. ird.). Hala ere, diagrama hori aukeratu da (oxidoen portzentajeak H2O eta CO2
gabe 100era birkalkulatuz), asko erabiltzen den sailkapena delako eta IUGS erakundeak beronen

erabilera aholkatzen duelako. Winchester eta Floyd-en diagramak (1977) alteratutako edota meta-

morfizatutako arroka bolkanikoen sailkapenerako diseinatuak izan ziren, meteorizazio- eta

metamorfismo-prozesuetan higikortasun txikieneko elementu nagusiak eta aztarnak erabiliz. 

SiO2 (% pisuan)

LOI
(% pisuan)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

�
���%�����
#$������
�������
-���*��
"�,���,��
	�!$��!
�
�
�

40 45 50 55 60 65 70 75 80

Andesita basaltikoa

Andesita

Trakibasaltoa

Trakiandesita basaltikoa

Basaltoa

Tefrita

Pikrobasaltoa

Trakiandesita

Trakita

Dazita

Bolkanoklastitak

Erriolita

IV.11. irudia. Osagai hegazkorren edukia, suak eragindako galeraren portzentajeak (LOI, Lost On

Ignition) SiO2-rekiko adieraziz. 
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Diagrama biak konparatuz, argi dago lortutako sailkapenen arteko baliokidetza zehatzaren

gabezia proiektatutako laginetako askorentzat, Winchester eta Floyd-en diagraman, Y analizatu

den 90 lagin baino ez direla proiektatzen kontuan hartu behar den arren, kointzidentzia nabar-

menak daudela ere ikus daiteke:

– TAS diagraman (1989), Feria eta Sierra Viejako intrusioetako laginak errioliten ere-

muan errepresentatuta daude, eta Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros eskualdeko

albititak, aldiz, dazitenean (IV.12. ird.). Sierra Viejako laginak dira peralkalinoak diren

bakarrak, pantelleritikoak hain zuzen ere. Winchester eta Floyd-en (1977) diagraman,

horien banaketa ez da berdina: Feriako arrokak fonolita eta komendita-pantellerita

moduan sailkatzen dira, Sierra Viejakoak erriodazita-dazita, trakita eta fonolita moduan,

eta albititak erriolita eta erriodazita-dazita moduan (IV.13. ird.).
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IV.12. irudia. Analizatutako arroken sailkapena TAS diagraman (Le Maitre et al., 1989). 1 lerroak

arroka alkalinoen eta subalkalinoen eremuak banatzen ditu Irvine eta Baragarren (1971) arabera. 
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– TAS diagraman (IUGS,1989), iparraldeko alpeko intrusio basikoek basaltoen (alka-

linoak, nefelina normatibodunak, eta subalkalinoak, nefelina normatibo gabeak), trakiba-

saltoen (hawaitak), trakiandesita basaltikoen (mugearitak) eta tefrita-basaniten osaerak

dituzte; hegoaldeko alpekoak, aldiz, basalto subalkalino eta alkalino eta pikrobasalto gisa

sailkatzen dira. Winchester eta Floyd-en diagraman (1977), iparraldeko alpeko intrusioak

basalto alkalino, basanita-nefelinita eta andesita gisa sailkatzen dira, eta hegoaldeko alpe-

koak basalto subalkalino gisa. 

– TAS diagraman (IUGS,1989), iparraldeko alpeko labak honako eremu hauetan zehar

hedatzen dira: pikrobasaltoak, basalto alkalinoak eta subalkalinoak, basanitak-tefritak, tra-

kibasaltoak (hawaitak), trakiandesita basaltikoak (mugearitak), trakiandesitak (benmo-rei-

tak) eta trakitak, dazitak eta erriolitak, osaera azidoko arrokak nagusi izanik. Hegoaldeko

alpeko labak, aldiz, eremu bertsuetan zehar hedatzen dira, baina banaketa bimodalagoa

ageri dute, termino nagusiki basaltikoekin (bai alkalinoak eta bai subalkalinoak) eta dazi-

tiko-erriolitikoekin. Winchester eta Floyd-en diagraman (1977), iparraldeko alpeko labak

basalto alkalino, trakita, komendita eta pantellerita gisa sailkatzen dira, funtsean, eta hego-
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IV.13. irudia. Zr/TiO2-Nb/Y diagrama (Winchester eta Floyd, 1977), analizatutako laginen sail-

kapena erakutsiz. 
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aldeko alpekoak ere eremu ber horien baina baita arroka subalkalinoen eremuetan ere

(basalto subalkalinoak, andesitak, dazitak,...) hedatzen dira. 

– Iparraldeko alpeko arroka bolkanoklastikoak, bai TAS diagraman (IUGS,1989) eta

bai Winchester eta Floyd-enean (1977), laben osaerenekin bat datoz, osaera azidokoak

nagusi izanik. Hegoaldeko alpean, arroken izaeraren eta deformazio- eta metamorfismo-

gradu altuagoaren eraginez, mota honetako lagin bakarra analizatu da, TAS diagraman

(IUGS,1989) basalto gisa sailkatzen dena. 

IV.2.3. Magmatismoaren ezaugarritzea

Iparraldeko alpea

Iparraldeko alpeko magmatismoa arroka intrusibo eta estrusiboz (bai labikoz eta bai piro-

klastikoz) ordezkatuta dago. Osaera aldetik, arroka gehienak era jarraituan hedatzen dira, pikro-

basaltoen eta basaltoen eremuetatik, trakiten eta errioliten eremuetaraino, trakibasaltoetatik

(hawaitak), trakiandesita basaltikoetatik (mugearitak) eta trakiandesitetatik (benmoreitak) pasa-

tuz, hots, TAS diagramaren (1989) silizean saturatutako domeinuetatik. Lagin horiek TAS dia-

graman duten banaketa bat dator Coombs motako lerro ebolutibo arinki alkalinoarekin, zeina sili-

zean gero eta gainsaturatuago dauden arrokez osatuta dagoen (Bonin, 1995). Segida horietan,

Middlemosten (1997) segida erdi-alkalinoekin pareka daitezkeenak, termino basikoek nefelina

edo kuartzo normatibozko eduki txikia izaten dute (Bonin, 1995). Hala eta guztiz, aztertutako

kasuan, termino basikoetako batzuk silizean subsaturatuagoak dira, basanitak eta tefritak, eta

Bonin-en (1995) segida gogorki alkalinoekin (nefelina normatibodunak) edo Middlemost-en

(1994) segida alkalinoekin pareka daitezke (IV.14. ird.).

Elkarte alkalinoak eta subalkalinoak banatzen dituen Irvine eta Baragar-en (1971) le-rro-

aren kokapena kontuan hartuz (IV.12. ird.), joera arinki alkalinoa bi lerro ebolutibotan bana dai-

teke, bata lerroaren gainean eta bestea azpian kokatutakoa, sillizean subsaturatutako eremuan eta

gainsaturatutako eremuan praktikoki sartu gabe. Eboluzio-mota hori (basaltoetatik trakitetaraino

jarraitua dena, erriolita batzuek barne, eta korrelazio positiboduna) kontinente barneko rift-ere-

muekin erlazionatutako segida alkalinoekin eta trantsizionalekin (Wilson, 1989) pareka daiteke.

Winchester eta Floyd-en diagramak (1978) eskualde horretako magmatismoaren joera
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alkalinoa baieztatzen du, basalto alkalinoz, trakiandesitaz eta komendita-pantelleritaz osatutakoa,

fonolitak bezalako arroka azido subsaturatuak barneratuz. 

Hala ere, TAS diagraman, %68-70 silize inguruan, laginen kokapenaren aldaketa nabar-

mena beha daiteke eta arroka azido gehienak Irvine eta Baragar-en (1971) lerroaren azpian

proiektatzen dira, daziten eta errioliten eremuetan, korrelazio txarra baina, oro har, negatiboa era-

kutsiz (IV.12. ird.). TAS diagramako alde horretan, elkarte subalkalino magmatikoetako (kal-

koalkalinoak eta toleitikoak) termino desberdinduenak proiektatzen dira, baina baita lu-rrazalaren

fusiotik eratorritako magmak ere. 

Kristaltze frakzionatuz desberdindutako arroka igneoen segidek korrelazio positiboa aur-

keztu ohi dute TAS diagraman, hots, termino azidoenetarantz Na2O + K2O direlakoen gehikunt-

za jarraitua izanik, segida erdi-alkalinoak aurkezten duenaren antzekoa. Bestalde, %68-70 silize-

an, plagioklasa sodikoaren edota feldespato potasikoaren frakzionazioak (trakita-trakidazitetan

fenokristalak osatzen dituztenak) eragin zezakeen eskualde honetako arroken osaera-eboluzioa-

ren aldaketa TAS diagramako eremu subsatuetarantz, hots, dazita eta erriolitetarantz. Aldaketa

horrek, hala ere, Al2O3-aren eta mineral horiekin bateragarriak diren aztarna-elementu batzuen

(hala nola, Eu edo Ba) edukiaren jaitsiera eragin beharko luke, eta hori partzialki baino ez da islat-
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IV.14. irudia. TAS diagrama (IUGS, 1989), ezaugarritze geokimiko ezberdinetako taldeak bereiziz.

Lejenda IV.12. irudikoaren berbera da.
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zen SiO2 eta Al2O3 eta SiO2 eta Eu edo Ba-arekiko Harker diagrametan (IV.17. ird.). Diagrama

horietan arroka azidoetako lagin batzuek baino ez dute jaitsiera nabarmena ageri Al2O3-an, Eu-

an edo Ba-an, baina besteek ez dute horrelakorik ageri, eta %65-67 silizetik gora, laginen bana-

keta garrantzitsua ageri da osaeran. Egoera hori markatuago dago SiO2-Al2O3 diagraman, non

dazitak eta erriolitak bi lerro ebolutibo paralelo irudikatzen dituzten, praktikoki ho-rizontalak,

bata Al2O3-an pobrea eta bestea aberatsagoa. 

Iparraldeko laginek TAS diagraman duten banaketak, lehenenengo hurbilketa gisa, bi

segida magmatiko ezberdinen existentzia islatzen du, bata arinki alkalinoa (nahiz eta termino

gogorki alkalino batzuk ere barneratu) pikrobasalto, basalto eta basanitetatik trakita/errioliteta-

raino, eta bestea subalkalinoa, azidoa, produktu dazitikoz eta erriolitikoz osatutakoa. TAS dia-

graman, Sierra Vieja Mazizoko arrokak nahiko ondo barneratzen dira segida arinki alkalinoan,

baina Feria Mazizoko arrokak, aldiz, segida bien artean banatzen dira. Arroka subalkalino azido-

ek potasio-eduki oso aldakorrak dituzte, eta K-an pobreak, ertainak eta altuak diren elkarteen arte-

an banatzen dira SiO2 vs. K2O diagraman (IV.15. ird; Peccerillo eta Taylor, 1976). 

Hegoaldeko alpea

Hegoaldeko alpeko magmatismoa are konplexuagoa da. Termino basikoak eta ultrabasi-

koak zenbait motatako arrokek ordezkatzen dituzte, batetik, basanita-tefrita, trakibasalto (hawai-

tak) eta basalto alkalinoak bezalako arroka alkalinoek, eta bestetik, basalto subalkalinoek.

Banaketa hori nabarmena de TAS diagraman (IV.12. ird.), baina are nabarmenagoa Winchester eta

Floyd-enean (1977) (IV.13. ird.), non basaltoak basalto alkalino eta subalkalino gisa banantzen

diren. Peccerillo eta Taylor-en diagraman (1976) K2O-edukiaren arabera, basalto subalkalinoak,

segida kalkoalkalino potasioan pobreen edo toleitikoen eremuan proiektatzen dira, batez ere

(IV.15. ird.). 

Termino ertainak urriak dira eta magmatismoak banaketa bimodala du funtsean. Hala ere,

ageri diren lagin ertain urriak trakiandesita basaltikoak (mugearitak) eta trakitak dira, ia-ia errio-

litak. Horiek, basanita-tefritekin eta basalto alkalinoekin batera segida arinki alkalinoa (Coombs-

motakoa hau ere) osa zezaketen, malda positiboduna, iparraldeko alpeko segidaren antzekoa.

Bestalde, iparraldeko alpean gertatzen zen moduan, dazitak eta erriolitak subalkalinoak dira eta

korrelazio negatiboa dute; lehenago ere aipatu den moduan, trakiten eta errioliten arteko muga

inguruan segida arinki alkalinoan gertatzen den aldaketa hori, feldespato alkalinoak frakzio-

nazioan izan zezakeen eraginari egotz dakioke. Hala ere, %60 eta 70 silizean osaera-hutsune bat
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ageri da, Al2O3, Ba, Rb,... bezalako elementuen edukietan bat-bateko aldaketa eta gainezartzee-

kin batera, horiek zailak baitira jaitsiera-lerro likido bakarrean barneratzen. 

Gainera, arroka azidoetako bat bera ere (erriolitak eta dazitak) ez da peralkalinoa, eta

K2O-edukiaren funtzioan, arroka kalkoalkalino K-n pobreetan edo toleitikoetan kokatzen dira

(Peccerillo eta Taylor, 1976). Gainera, ez da erraza basalto subalkalinoak eta dazitak eta errioli-

tak jaitsiera-lerro likido berean barneratzea, osaera-hutsunea oraindik ere handiagoa izango bai-

litzateke (%45 eta 67 SiO2 bitartean). Horrek guztiak, arroka azidoek termino basikoek errepre-

sentatzen dutenarekiko magmatismo ezberdin bat adieraz dezaketela iradokitzen du, bai alkali-

noek eta bai subalkalinoek.

– Aztertutako eskualde bietan analizatutako arroka basikoen multzotik (basaltoak, hawai-
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IV.15. irudia. Peccerillo eta Taylor-en (1976) SiO2-K2O diagrama.
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tak, basanitak, tefritak), %71 silizean subsaturatuak dira, nefelina edo olibino normatibo-

dunak, eta gainerako %29 gainsaturatuak, kuartzo normatibodunak, hots, kuartzodun

toleitak, Yoder eta Tilley-ren (1962) diagraman. Arroken %33k baino ez daukate nefelina

normatiboa, hots, horiek baino ez dira zorrozki alkalinoak: 5 iparraldeko alpekoak eta 2

hegoaldeko alpekoak. Gertaera horrek iparraldeko alpeko magmatismoaren alkalinitate

handiagoa islatzen du. Silizean subsaturatutako gainerako arrokek, %38, olibino eta

hiperstena normatiboa dute, Yoder eta Tilley-ren diagraman (1962) toleita olibinikoen ere-

muan kokatzen dituena, non arroka basiko toleitiko gehienak proiektatu ohi diren. 

– Eskualde bietan aztertutako arroken datu kimikoek arroka basiko alkalinoen (nefelina

normatibodunak) eta arroka basiko toleitikoen (olibino eta hiperstena normatibodunak)

existentzia baieztatzen dute (IV.16. ird.). Hala ere, kuartzo-toleita batzuk ere ageri dira,

arrunta dena laba kalkoalkalinoetan, baina baita toleitikoetan ere. Laba basiko hauekin

elkartuta, termino ertain eta azidoen aldaeren  multzo zabala ageri da, horien artean arin-

ki alkalinoak eta trantsizionalak edo subalkalinoak direnak egonik, afinitate toleitikokoak

batez ere (IV.16. ird.).

Osaera-espektro zabal hau rift kontinentalen bereizgarri izaten da. Wilsonek (1989) dioen

bezala, rift kontinentaleko eskualdeetako magmatismoa osaera subalkalino trantsizionaleko, alka-

linoko eta basanita eta nefelinita osaerako, eta batzuetan baita leuzitita eta karbonatita osaerako

basaltoen agerpenagatik da bereizgarria. Gainera, kasu askotan, bolkanismoa ez da batez ere

basaltikoa, zeren arroka feltsikoen bolumen handiak (trakitak, fonolitak eta erriolitak) eta arroka

ertain trakiandesitikoak inplika baititzake. 

Bestalde, produktu piroklastikoen espektro zabalaren existentziak, labekin batera,

magmatismo-mota hau rift kontinentaletan gertatzen denera hurbiltzen da, non bolkanismoa oso

leherkorra den eta arroka piroklastikoak, lokalki, nagusi izan daitezkeen segida bolkanikoan.

Laba eta intrusioen afinitate nagusiki alkalinoak eta trantsizionalak (sodikoak, eta toleitikoak

gehienbat) magmatismoa bolkanizitate altuko eta lurrazalaren estentsio handiko rift batean gerta-

tu zela iradokitzen du (Wilson, 1989). 
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IV.2.4. Elementu nagusien eta aztarnen geokimika

Aztertutako arroka-multzoan balio aldakorreneko osaerako elementu nagusia silizea

(SiO2) da, %41,15etik %78,68ra aldatzen dena. Arrazoi hori dela eta, elementu hori erabili da

desberdintze-indize gisa, Harker motako diagrametan aztertutako arroken osaera-aldakuntzak

irudikatzeko (IV.17. ird.). Diagrama horien ezaugarri nagusia, errepresentatutako elementu nagu-
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IV.16. irudia. SiO2 vs. FeO/MgO diagrama (Miyashiro, 1973; 1979).
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sietan eta aztarna askotan sakabanatze handia erakustea da, eta ondorioz, oso zaila da datu guz-

tiak desberdintze magmatikoko lerro bakarrarekin elkartzea. Datuek lerro ebolutibo ezberdinak

adierazi behar dituzte, potentzialki iturri ezberdinetatik eratorritakoak; edo bestela, alterazioa edo

metamorfismoa bezalako prozesu sekundarioen eraginez modifikatuta daude. 
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IV.17. irudia. a) Analizatutako lagin guztien Harker-diagramak. Elementu nagusien analisiak

pisuaren %tan adierazita.
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IV.17. irudia. b) Analizatutako lagin guztien Harker-diagramak. Elementu aztarnen analisiak,

REE ezik, ppm-tan adierazita. 
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Afinitate geokimiko ezberdinetako arrokak ageri direnez, desberdintze magmatikoak kasu

bakoitzean jokatu duen papera balioztatzeko, iragazki edo test bat ezarri da, kristaltze frakziona-

tuaz zein arroka egon daitekeen erlazionatuta ondorioztatzeko. Rift kontinentalekin erlazionatu-

tako elkarte bokanikoen ezaugarrietako bat, silizean aldakuntza zabala duten arroketan zenbait

aztarna-elementu ez-konpatibleren arteko erlazioak, konstate mantentzea da, hala nola, Nb/Zr,

Ce/Zr, Y/Nb erlazioak. Beraz, erlazio horiek frakzionazioz erlazionatutako arrokak kontrolatzeko

froga onak dira, zeren segida osoan zehar aztarna-elementu ez-konpatible horien erlazioak kons-

tanteak badira, ziur asko, ez baita kutsadura krustal garrantzitsurik gertatu. Gainera, jaitsiera-lerro

likido baten existentzia frogatzen duten datu isotopikorik ez dagoenez, aztarna-elementu ez-kon-

patibleak konstante mantentzeak kristaltze frakzionatua elkarte bolkaniko jakin baten eboluzioan
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IV.17. irudia. c) Analizatutako lagin guztien Harker-diagramak. REE-analisiak, ppm-tan adierazi-

ta. Sinboloak 24.orrialdean ageri dira. 
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prozesu nagusia izan dela adierazten du horrek. Elkarte gogorki bimodalen kasuan ere, erlazio-

mota horren uniformetasunak magma azidoak eta basikoak sortzeko erlazionatu gabeko iturrien

fusioa inplikatzen duten eredu petrogenetikoak zalantzan jartzea ahalbidetzen du (Wilson, 1989). 

Premisa horietan oinarrituz, eta aztertutako laginen Y/Nb erlazioa erabiliz eta silizeareki-

ko proiektatuz (IV.18. ird.), laginen hiru talde bereizi dira, bakoitza Y/Nb erlazio ezberdinez ezau-

garritutakoa, baina, oro har, horizontalak eta paraleloak direnak: 

– Y/Nb ≈ 1, alpe bietako arrokez osatutakoa.

– Y/Nb ≈ 2-3, alpe bietako arrokez osatutakoa.

– Y/Nb ≈ 4-6, hegoaldeko alpeko arrokez osatutakoa. 

Y/Nb erlazio ezberdineko iturrietatik eratorritako hiru desberdintze-lerroren existentzia

SiO
2
 (% pisuan)

0

1

2

3

4

5

6

7

�
�
���������
�#$�����
����	
�������
��
����
�������
������
�������
�������
�������
��
	���
�������
��$����
�
�������
��
	���
�������
��$����
�
�"�����&
�	�����!'
�
�
�
�������
��
	���
���������
��)�
��)�
���������
��$��$��
��
����
���������
��$������
�
��������
�������
������
������
��'"�����
�������
���#$����

40 45 50 55 60 65 70 75 80

Erriolita-S

Erriolita-N

Sierra Vieja

Gabroak-S

Gabroak-N

Albitita

FeriaDazita-S

Dazita-N

Laba ertain-basikoak-S

Laba ertain-basikoak-N

Trakita-S

Trakita-N

Y/Nb.IV.18. irudia. SiO2 vs. Y/Nb diagrama. Bertan Y/Nb erlazioaren balioaren arabera

bereizitako taldeak beha daitezke. 



Mineralen eta arroka osoaren geokimika

221

inplikatzen du horrek, kutsadura krustal garrantzitsurik gabe, ziur asko. Lagin gehien biltzen

dituen segidak, edo segida nagusiak Y/Nb ≈ 1 balioko arroka basikoetatik azidoetarainoko espek-

tro jarraitua biltzen du. Y/Nb ≈ 2-3 erlaziodun taldeak termino basikoetatik azidoetara doazen

lagin gutxi batzuez osatutako segida jarraitua markatzen du. Y/Nb ≈ 4-6 erlaziokoek sakabanat-

ze handiagoa erakusten dute, eta elkarte bimodala definitzen dute, termino basikoz eta azidoz osa-

tutakoa, %53 eta %68 bitarteko osaera-hutsunearekin. Zr/Nb, Th/Nb bezalako aztarna-elementu

ez-konpatibleen erlazioek ere, silizearekiko proiektatuta, laginen banaketa antzekoa aurkezten

dute. 

Eskualde horietako arroken eboluzio kimikoari buruzko tratamenduan, bai elementu

nagusienean eta bai aztarnenean, hiru talde horiek bananduta aztertzen dira, talde nagusian arre-

ta gehiago jarriz, informazio petrogenetiko zabalagoa eman baitezake. 

IV.2.4.1. Elementu nagusien geokimika

Y/Nb ≈ 1 erlazioko talde nagusia

Ondoren, elkarte nagusiaren elementu nagusien silizearekiko portaera aztertuko da (IV.19.

ird.). Talde honetatik guztiz kanpo geratzen den arroka-talde bakarra Olivenza-Monesterio

Antiformaren hegoaldeko alpeko albititak dira:

– Al2O3-ak segmentatutako eboluzio tipikoa aurkezten du, %55 inguruko silizean korrela-

zio positibotik negatiborako alderanzketa erakutsiz. Arroka azidoen arteko talde batek,

funtsean iparraldeko alpeko erriolitez eta dazitez osatuta dagoenak, gainerako laginen alu-

mina-edukiak baino arinki baxuagoak ditu: Al2O3-an pobrea eta aberatsa den talde bana

bereiziz. Feriako plutoiko arrokak aluminan aberatsa den taldean barneratzen dira, eta

Sierra Viejakoak bien artean banatzen dira. 

– Fe2O3, TiO2 eta MnO oxidoek aldakuntza-lerro antzekoak jarraitzen dituzte, arroka basi-

koetatik azidoetara jaitsiera erakutsiz. Termino azidoenen Fe2O3-portzentajek sakabanat-

ze nabarmena dute: labak eta Sierra Viejako arrokak Fe-an aberatsak eta pobreak diren

talde banatan banatzen dira, eta Feriakoak funtsean, Fe-an pobreak direnetan. 

– MgO-kontzentrazioak handitu egiten dira termino basikoenetatik %46 balioko silize-mai-

lara arte, eta ondoren bat-batean txikitzen dira silizearen gehikuntzarekin batera, erriolite-

taraino. Termino basikoenek MgO-eduki aldakorragoa dute (%2,37 eta %8 artekoa) ter-
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mino azidoekiko (%0,04 eta %0,95 bitartekoa). Lagin basiko batek osaera anomaloa du,

MgO-eduki altuagoekin, %14 ingurukoa, akumulazio-prozesuekin zerikusirik ez duena

itxuraz, Ni-edukia ere bereziki altua den arren, zeren Fe- eta Cr-edukiak gainerako lagi-

nek definitzen duten segida bolkanikoan ondo barneratzen baitira. 

– CaO datuen errepresentazioak MgO-renaren antz handia du. Termino basikoetan sakaba-
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IV.19. irudia. Harker-diagramak Y/Nb ≈ 1 erlazioa betetzen duten arroketako elementu nagusient-

zat.
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natze handia ageri da, eta azidoek CaO-eduki oso baxuak dituzte. 

– Na2O eta K2O-aren aldakuntzak, nahiko anarkikoak dira, batez ere, osaera-espektroaren

alde azidoan. Hori, alde batetik, alterazio prozesuetan alkaliek duten higikortasunaren

ondorio izan daiteke. Hala ere, segmentatutako eboluzio-joera bat suma daiteke, Al2O3-

arenaren antzekoa, termino ultrabasikoetatik trakitetaraino korrelazio positiboa aurkeztuz,

eta ondoren negatibora pasatuz, Na2O vs. SiO2 diagraman Feriako plutoiko arrokak eta

laba batzuk kanpoan utziz. Oro har, sodioan aberatsak diren terminoak, Feriakoak eta ipa-

rraldeko alpeko erriolita batzuk esaterako, potasioan pobretuta daude (IV.20. ird.). 

– Azkenik, P2O5-aren balioek sakabanatze handia dute alde basikoan, eta %60ko silize-

mailatik aurrera, kontzentrazioak nabarmenki jaisten dira eta sakabanatzea ere txikiagoa

da. 
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IV.20. irudia. Na2O vs. K2O diagrama. Sinboloak V.19.
irudikoen berdinak. 
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Elementu nagusietan oinarritutako garapen-eredua

Y/Nb ≈ 1 erlazioko arroka basiko, ertain eta azidoetako elementu nagusien eboluzioa jai-

siera-lerro likido bakarrean barnera daiteke, Feriako arrokak eta laba batzuk kanpoan utziz gero.

Lerro ebolutiboa, MgO-balio erlatiboki baxuko arrokekin hasten da, galdatu primario normalen

osaerentzat, mantuaren osaerarekin orekan. Beraz, ez dira galdatu primarioak izango eta posible

da, lehenago ziur asko olibinoak kontrolatutako frakzionazio-motaren bat jasan izana. 

%46ko silize-mailaraino sumatzen den MgO-ak eta CaO-ak jasandako gehikuntzak adie-

razten du, ezen, eboluzio-tarte honetarako, olibinoak eta plagioklasa kaltzikoak ez dutela frak-

zionatutako solidoaren mineralogia nagusia osatzen. Aldiz, mineral opako baten frakzio-nazioa

nagusi izango zen, ziur asko titanomagnetitarena. Hortik aurrera, augitaren frakzionazioak hart-

zen du parte, beharbada titaniferoa izango zena ± hornblenda eta plagioklasa kaltziko apur bat.

Hala ere, plagioklasa kaltzikoak eta apatitoak ez zuten paper erabakiorrik jokatuko silizearen

%55-60 mailaraino, non, horien parte-hartzea garrantzitsua den, alumina eta fosforo-edukiak jai-

tsiz. Une horretatik aurrera, hornblendak paper nabarmena joka zezakeen, piroxenoa ordezkatuz.

Galdatuak eremu azidoan sartzen direnean, hots, silizearen %65ko balio inguruan, albita eta fel-

despato potasikoak modu erabakiorrean parte hartuko zuten frakzionazioan, desberdindutako liki-

doetan alkali-edukiak jaitsaraziz; hornblenda eta biotitak, elementu ferromagnesianoen jai-tsiera

arina eragin zezaketen. 

Feriako arrokak lerro ebolutibo orokorretik banantzen dira, batez ere goitik, Na2O eta

Al2O3 silizearekiko diagrametan. Kokapen horrek eta arroka horiek albitan duten aberastasun

bereizgarriak (gogora dezagun albititak eta sienitak direla) arroka akumulatiboak izan daitezkee-

la adieraz lezake, hots, laba azidoen osagarriak. Hala eta guztiz, Sr- eta Eu-edukiak (plagioklasa

azidoarekin konpatibleak direnak) gainerako laba azidoenen maila berekoak dira eta baliogabetu

egiten dute hipotesi hori. Beste aukera bat, plagioklasa sodikoaren frakzionazio garrantzitsurik

jasan ez duen galdatu trakitikoetatik eratorriak izatea da, nahiz eta feldespato potasikoa frakzio-

natu. Baina suposizio hori, elementu nagusietan oinarrituta onargarria dena, zaila da frogatzen,

aztarna-elementuen laguntza izanik ere. Aberaste fenitiko baten aukera ere ezin da baztertu arro-

ka intrusibo hauetan; hala ere, fenitizazioan zehar, sodio-edukiaz gain, Fe2O3, V, Zr, La, Sr, Ba

eta Nb direlakoen edukiak ere igo egin beharko lirateke (McKie, 1966), eta hori ez da gertatzen

Feriako arroketan. 
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Y/Nb ≈ 2-3 erlaziodun taldeko arrokak

Ondoren, elementu nagusiek silizearekiko duten portaera aztertuko da, talde txiki honent-

zat alpe bietako arroka basikoak, ertainak eta azidoak barneratzen dituena (IV.21. ird.).

Al2O3 oxidoa konstante mantentzen da gutxi gorabehera; TiO2, Fe2O3, MgO, CaO, MnO

eta P2O5 oxidoek aldakuntza-lerro antzekoak dituzte, oro har, termino basikoetatik azidoetara

kontzentrazioak jaitsiz; Na2O eta K2O elementuen kontzentrazioak, aldiz, oro har, handitu egi-

ten dira termino azidoenetarantz, nahiz eta azken hauek sakabanatze nabarmena duten. 

Talde hau osatzen duten laginen kopurua txikia denez, eta, gainera osaera-hutsunez bete-

takoa, ez da talde honen osaera-eboluzioa azaltzeko desberdintze-eredurik aurkeztuko, ez ele-

mentu nagusietan ezta aztarna-elementuetan oinarrituz ere. 

Y/Nb ≈ 4-6 erlaziodun taldea

Azkenik, Y/Nb ≈ 4-6 balioko taldea osatzen duten arroken elementu nagusien portaera

aurkeztuko da, hegoaldeko alpeko arroka azidoz eta basikoz osatuta dagoena, albititak barne. 

TiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Mn eta neurri txikiagoan P2O5 elementuek antzeko

portaera erakusten dute. Termino basikoenetatik azidoenetara kontzentrazioak jaitsi egiten dira,

termino basikoen sakabanatzea handia izanik. Aldiz, Na2O elementuak, oro har, kontzentrazioa-

ren gehikuntza ageri du termino desberdinduenetarantz, eta K2O elementua nahiko kons-tante

mantentzen da, %0 eta %2 bitarteko balio baxuekin (IV.21. ird.). Agerian dago, osaera-hu-tsune

baten agerpena silizearen %53 eta 67balioen artean. 

Osaera-hutsune hori eta arroka basikoek elementu nagusietan ageri duten sakabanatze

handia dela eta, lortutako datuekin arriskutsua litzateke lagin guztiak eboluzio-lerro bakarrean

barneratzen dituen desberdintze-eredu bat irudikatzea. Hori dela eta, ez da arroka hauen osaera-

aldakuntzak azaltzeko desberdintze-eredurik aurkeztuko, ez elementu nagusietan, ezta aztarna-

elementuetan oinarrituta ere. 

IV.2.4.2. Aztarna-elementuen geokimika

Zenbait ikerketak laba basikoetan REEk higikortasun handiko elementu gisa joka dezake-

tela frogatu dute, alterazioaren edo gradu baxuko metamorfismoaren efektupean (Wood et al.,
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1976; Hellman eta Henderson, 1977; Hellman et al., 1979; Nyström, 1984). Nyström-en (1984)

lanak arreta berezia merezi du, zeren berriki sortutako laba basiko transformatu gabeak prehnita-

pumpellyta fazieko metamorfismoa jasandako espilitizatutako termino baliokideekin (Zafra-

Nogales eskualdeko arrokek aurkezten dutenaren antzekoa dena) konparatzen baititu. Lan honen

ekarpen nagusiak honako puntu hauetan laburbil daitezke:

– Labaren hasierako besikularitatearen eta REEen higikortasunaren artean erlazio estua

dago: zenbat eta bakuolo-proportzio handiagoa, are eta garrantzitsuagoak dira higikorta-

sun-fenomenoak.

Y/Nb≈2-3

Y/Nb≈ 4-6
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IV.19. irudia. Harker-diagramak Y/Nb ≈ 2-3 eta Y/Nb ≈ 4-6 erlazioa betetzen duten arroketako ele-

mentu nagusientzat.
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– Espilitizazio-prozesuan zehar,  maila iragazkorrenetatik lixibiatutako REEak, epidotaz

eta zeolitaz betetako bakuolo, amigdala eta zainetan kontzentratzen dira nagusiki. 

– Eu izan ezik, gainerako REEen higikortasuna era koherentean gertatzen da, hots, espili-

tizatutako labek (orokorrean REEetan pobretutakoak) kontzentrazio-profil paraleloak

aurkezten dituzte transformatu gabeko basaltoekiko. 

– Labetan epidotaz betetako bakuoloen agerpenak anomalia positiboa agerraraz dezake

europioan. 

– REEentzat nabarian utzitako higikortasunaren koherentzia Th, Ta eta Hf elementueri ere

aplikatzen zaie. Elementu horiek diskriminazio tektonomagmatikorako diagrametan era-

biltzea ahalbidetzen dute emaitzek. 

Hellman eta besteren (1979) ondorioak eta Nyströmenak (1984) bat datoz, REE-en higi-

kortasunak lerro koherentea jarraitzen duela esaterakoan. Hala ere, beste lan batzuek, erregela

horrek salbuespenak dituela adierazten dute, zeren beira basaltikoen itsaspeko alterazioak REE

batzuen  lehentasunezko lixibiazioa eragin baitezake, hala nola, La eta Sm elementuen kasuan,

eta beste REE batzuk, Ce esaterako, aberastuta (Frey, 1982) edo pobretuta (Dixon eta Batiza,

1979; Heming eta Rankin, 1979; Wood et al., 1976) ager daitezke. Ce-edukien aldakuntzen zer-

gati seguruenen artean, itsasoko urak eragindako oxidazioa eta, modu oroko-rragoan, baldintza

oxidatzaileetan jasandako alterazioa aipatu dira (Cameron eta Hanson, 1982). 

Hori guztia dela eta, eta REEen eta beste aztarna-elementu batzuen higikortasunaren era-

gina ahal den neurrian ekiditeko, analisiak egiteko aukeratu diren laginak bakuolo-, amigdala- eta

zain-kantitate txikienekoak izan dira. 

IV.2.4.2.1. Harker diagramak aztarna-elementuekin, REEak salbu

Y/Nb ≈ 1 erlazioko talde nagusia

Aztarna-elementuak Harker motako aldakuntza-diagrametan errepresentatuz (IV.22. eta

IV.24. ird.) zenbait portaera beha daitezke, ondoren deskribatuko direnak, elementuak afinitate

kimiko bereko taldeetan bilduz:



IV. Kapitulua

228

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

�
�������
#$��"�
�
�����
�����
�����
�����
�����
���+�
��	��
�����
�
�����
��	��
�������
��
���'
����!
�
�
�
�����
�����
�����
�
�&%����
�'�
���
�������

0

40

80

120

160

�����
�����
�����

������
������
��+�,��
����!
�

-50

0

50

100

150

200

�����

������
������
������

-100

0
100

200
300

400
500

600
700

�����
���
�����

������
������
��+�,��
����!
�

0

50

100

150

200

250

�����
�����
�������
�����
�������
��
��
��!
�

-10

0

10

20

30

40

50

60

�
"���
	�����
���
��
�!
���

0

5

10

15

20

25

30

35

�
�
�����
�����
�������
������
�'"���
��	"��

80

0

50

100

150

200

250

�
�
�������
#$����
����
�����
�����
�����
�����
�
�����
��	��
�����
����	
��	��
�����
�
�����#�
����!
�
�
�
�����
�����
�������
�
�&��#��
�'����
��	���

40 45 50 55 60 65 70 75

SiO
2
 (% pisuan)

0

100

200

300

400

500

600

��������
�!$�����
�����
�����
�����
�����
�����

������
���	��
������
������
���	��
������

����#�
���!
�

�����

�������
�!�����

0

10

20

30

40

50

�����
�����
�������
��)
�������
�!$��

0

5

10

15

20

25

�
"���
	������
�����
�������

-50
0

50
100
150
200
250
300
350

�
"���
	�����
�����
��!$��

0

40

80

120

160

200

�
�"����
�������
�!$���
�

0

50

100

150

200

250

300

�
�
�����
�����
�����
������
�������
�$�����

80

0

250
500

750
1000

1250
1500

1750
2000
�
�������
#$��"�
�
�����
�����
�����
�����
�����
���+�
��	��
�����
�
�����
��	��
�������
��
���

����!
�
�
�
�
�
�����
������
�������
�$�����

40 45 50 55 60 65 70 75

SiO
2
 (% pisuan)

IV.22. irudia. Aztarna-elementuen aldakuntza-diagramak, REE izan ezik, Y/Nb ≈ 1 erlazioa betetzen

duten arrokentzat. Sinboloak IV.19. irudikoen berdinak dira.
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– V-ak portaera konpatiblea du. Termino basikoetan V elementuaren edukiak 22,4 eta 387,3

ppm artekoak dira. silizearen %60 mailatik aurrera, V-edukiak oso baxuak dira. Cr-aren

eta Ni-aren balio baxuek, oro har, arroka basikoenetan, ez dutela magma primarioen osae-

rarik adierazten dute. Hegoaldeko alpeko laba eta gabro batzuek baino ez dituzte eduki

altuak aurkezten elementu horietan, osaera primarioetatik hurbilago daudenak. Bai Ni-ak

eta bai Cr-ak portaera ez-konpatiblea dute %45-46ko balioko silize-mailaraino, eta ondo-

ren konpatiblea; arroka garatuenak oso txiroak dira elementu horietan. Cu-aren kasuan,

edukiak oso baxuak dira, hegoaldeko alpeko basalto batzuentzat izan ezik, hauen balioa

100 ppm-tik gorakoa baita; elementu honen kontzentrazioaren aldaketan ez da aldaketarik

nabari, silize-edukia aldatzen den neurrian. Aldiz, Co-ak portaera ez-konpatiblea erakus-

ten du, inflexio positiboduna silizearen %65ko balioan. Co-aren portaera ez-konpatible

hori anomaloa da, V, Cr, Cu, Ni bezalako trantsiziozko elementuen taldeko gainerako osa-

gaiekiko; hala ere, datu hori tentuz hartu behar da, Co-edukiak ehotze-prozesuan zehar

aldatu baizitezkeen. 

– Zn-ak sakabanatze handia ageri du, baina, oro har, lerro ebolutibo horizontala irudikatzen

du. Pb-a nahiko konstante mantentzen da, 9,16 ppm-ko batezbestekoarekin eta ez da aldat-

zen silize-edukia aldatzen den heinean. 

– Nb, Y, Zr, U eta Th elementuek, hots, HFSE (high-field strength elements) motakoak, ant-

zeko eboluzioa aurkezten dute, arroka basikoetatik trakitikoetaraino edukien joera gora-

korrarekin. Termino azidoenek sakabanatze handiagoa ageri dute. Zehazki Feriako intru-

sioak eta zenbait labek, gainerako laginek baino HFSE-balio baxuagoak dituzte eta joera

gorakorreko lerrotik banandu egiten dira arinki. Sierra Viejako laginak bi taldeen artean

banatzen dira. Beraz, arroka azidoen artean, HFSE-kontzentrazioak bitan banatzen dira

silize-maila bererako, %65-67ko baliorako, nahiz eta, oro har, joera ebolutiboa nagusiki

ez-konpatiblea den, baita diagramaren tarte azidoan ere. 

– Rb-ak portaera ez-konpatiblea du trakiten mailaraino; silizearen %65-67ko mailatik

aurrera, sakabanatzea oso handia da, Rb-an aberatsak, ertainak eta pobreak diren laginak

bereiziz; baina oro har, joera ebolutibo nagusiki konpatiblea dute. Feriako eta Sierra

Viejako intrusioetako lagin bana eta laba batzuk baino ez dira joera gorakor horretatik

aldentzen, gorantz. Ba-ren portaera, oro har, Rb-arenaren antzekoa da. Alabaina, Sr-ak

portaera konpatiblea du lerro ebolutibo ia osoan zehar; nahiz eta silizearen %60ko maila-

raino sakabanatzea nahiko nabaria den. 
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Y/Nb ≈ 2-3 erlazioko taldea (IV.23. ird.)

– V-ak ez du joera argirik ageri, termino azidoek ageri duten sakabanatzea oso handia baita.

Cr-ak, Ni-ak eta Cu-ak ere ez dute aldaketarik ageri kontzentrazioan; nahiko konstante

mantentzen dira, arroka azidoetako bi salbu, horiek gainerako laginek baino balio askoz

altuagoak baitituzte. Co-a, aldiz, gehitu egiten da arroka basikoetatik azidoetara. 

– Zn eta Pb elementuak, oro har konstante mantentzen dira, nahiz eta sakabanatze handia

ageri duten arroka azidoen balioetan. 

– HFSE elementuek (high-field strength elements: Nb, Y, Zr, U eta Th), oro har, sakabanat-

ze handia ageri dute, elementu horien portaera konpatiblea edo ez-konpatiblea den jakitea

galaraziz, nahiz eta orokorrean, konstante mantentzen diren, edo arroka basikoetatik azi-

doetara igoera arina duten. 

– LILE elementuek (Large Ion Lithophile Elements: Rb, Sr eta Ba), aldiz, portaera irregu-

larra dute, sakabanatze handiarekin termino azidoetan. 

Y/Nb ≈ 4-6 erlazioko taldea (IV.23. ird.)

– V, Cr, Ni eta Cu elementuek portaera konpatiblea islatzen dute, baina arroka basikoen

balioak oso sakabanatuta ageri dira. Co-ak, aldiz, portaera ez-konpatiblea du. 

– Zn-ak modu ez-konpatiblean jokatzen du, eta Pb-edukia, oro har, konstante mantentzen

da, 5 ppm-ren inguruan.

– HFSE elementuek (Nb, Y, Zr, U eta Th) joera gorakorra aurkezten dute termino basikoe-

tatik azidoetara, baina kasu honetan, azken horiek dira sakabanatze handiagoa ageri dute-

nak. 

– LILE elementuek (Rb, Sr eta Ba), azkenik, oro har, jaitsiera erakusten dute kontzentra-

zioetan, arroka basikoetatik azidoetara. 
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IV.23. irudia. Harker-motako aldakuntza-diagramak aztarna-elementuentzat, REE ezik, Y/Nb ≈

2-3 eta Y/Nb ≈ 4-6 erlazioetako taldeentzat. 
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IV.2.4.2.2. Harker diagramak lur arraroentzat (REE)

Y/Nb ≈ 1 erlazioko talde nagusia

REE-analisien emaitzak adierazten dituzten Harker-diagrametatik (IV.24. ird.) zenbait

ondorio esanguratsu atera daitezke:.
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IV.24. irudia. Harker aldakuntza-diagramak REEentzat Y/Nb ≈ 1 erlazioa betetzen duen arroka-tal-

dearentzat. Lejenda IV. 19. irudikoaren berbera da
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– REE arinek (La-tik Sm-ra) joera antzekoa dute. Silizearen %40-69 arteko mailetan, hots,

trakitetaraino, korrelazio-lerro ona aurkezten dute, ez-konpatiblea, hau da, kontzentrazioak han-

ditu egiten dira silizearen gehikuntzarekin. Puntu horretatik aurrera, sakabatzea nabarmena da, eta

laginetako askoren kontzentrazioak txikitu egiten dira; iparraldeko alpeko dazitek eta erriolita

gutxi batzuek baino ez dute hasierako portaera ez-konpatiblea mantentzen.

– Eu-ak korrelazio eskasagoa ageri du, baina, oro har, trakitetaraino positiboa da eta ondo-

ren negatiboa gainerako arrokentzat, salbuespenak salbu. Puntu horretatik aurrera, silizearen

%69ko balioan, balioak nabarmenki sakabanatzen dira, eta korrelazio-lerro bakarra ezartzea gala-

razten du. Alde batetik, iparraldeko alpeko dazitek eta neurri txikiagoan erriolitek, lerro ez-kon-

patiblea jarraitzen dute, eta beste aldetik, Feriako arrokak eta laba gutxi batzuk, banandu egi-ten

dira, beherantz, lerro ez-konpatibletik. 

– REE astunek (Gd-tik Yb-ra) joera orokor ez-konpatiblea dute trakitetaraino. Silizearen

maila altuagoetan, sakabanatzea handiagoa da. Iparraldeko alpeko dazitek eta erriolita batzuek

lerro ez-konpatiblea jarraitzen dute, eta Feriako arrokak eta gainerako labak banandu egiten dira,

balio baxuagoak aurkeztuz. 

Laburbilduz, REE arinen eta astunen diagramak nahiko antzekoak dira. Ezaugarri nagusia

laba eta intrusio basikoen, laba ertainen eta trakita gehienen eta iparraldeko alpeko daziten eta

erriolita batzuen portaera ez-konpatiblea da, batetik, eta Feria eta gainerako arroka azidoen kon-

tzentrazioen jaitsiera, bestetik. Eu-ak lerro ebolutibo ez-konpatible-konpatiblea du, joera hori sili-

zearen %69ko mailaren inguruan alderantzikatuz. 

Y/Nb ≈ 2-3 erlazioko taldea (IV.25. ird.)

– REE arinek eta astunek joera oso antzekoa dute, ez-konpatiblea dena; laginik azidoena

gainerakoak baino nabarmenki aberatsagoa da elementu horietan. 

– Aldiz, Eu-ak kontzentrazio baxuak ageri ditu, gainerako REEekiko askoz ere baxuagoak,

eta silizearen kontzentrazioaren arabera aldatzen ez direnak.

Y/Nb ≈ 4-6 erlazioko taldea (IV.25. ird.)

Talde honetako arroken portaera Y/Nb ≈ 2-3 taldekoenen berbera da. REE arinek eta astu-

nek portaera ez-konpatiblea ageri dute, silizearekin batera handitzen diren kontzentrazioak aur-
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keztuz; aldiz, Eu-a konstante mantentzen da, eta eduki oso baxuekin, 110 ppm duen lagin bat

salbu, Y-ardatzaren aldakuntza-tartetik irten egiten dena. 

Aztarna-elementuetan oinarritutako desberdintze-eredua Y/Nb ≈ 1 erlazioko arrokentzat

Aztarna-elementuen eboluzioan oinarrituta, REEak barne, oro har, bi lerro ebolutibo kon-

tsidera daitezke Y/Nb ≈ 1 erlazioko arrokentzat. Bata arroka basiko eta ertainez, trakitez, dazitez

eta iparraldeko alpeko erriolita batzuez osatuta egongo litzateke; bestea Feriako intrusioko arro-

kez eta gainerako arroka azidoez osatuta egongo litzateke. Sierra Viejako intrusioko lagin biak

lerro bien artean banatzen dira, eta ez ditut talde independente gisa hartuko, eskura ditudan datuak

urriak baitira. 
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IV.25. irudia. Harker aldakuntza-diagramak REEentzat. Y/Nb ≈ 2-3 eta Y/Nb ≈ 4-6 erlazioa betetzen

duten arroka-taldeentzat. Lejenda IV. 23 irudikoaren berbera da.



Lehenengo joera jarraitua da basaltoetatik erriolitetara, eta aztarna-elementuen mailan

ezaugarri hauek ditu: 

– Trantsizio-elementuek (Ni, Cr, Co, Cu, V), Co-ak izan ezik, portaera konpatiblea dute, oro

har. Hala ere, Ni-ak eta Cr-ak portaera ez-konpatiblea dute termino ultrabasikoetatik basi-

koetara. Horrek arazo bat planteatzen du. Elementu nagusiak kontuan hartuta, MgO,

Al2O3 eta CaO elementuetan gertatzen den igoerak, eta Fe2O3, TiO2 eta MnO direlako-

en balioen jaitsierak, eboluzio-tarte berean, titanomagnetitaren frakzionazioa proposatze-

ra behartzen du, portaera hori azalduko lukeen mineral bakar gisa. Baina magnetita konpa-

tiblea da bai Cr-arekin eta bai Ni-arekin, eta beraz, horren parte-hartzeak frakzionazioko

mineral nagusi gisa, elementu bi horien edukiak jaitsarazi beharko lituzke; baina hori ez

da gertatzen. Beraz, mineral horrek ezin zuen frakzionazioan parte hartu. Zoritxarrez, osa-

era ultrabasiko-basikoetan normalean ageri diren mineralen frakzionazioak (piro-xenoa,

olibinoa, magnetita...), plagioklasarenak salbu, Ni- edota Cr-edukiak jaitsaraziko lituzke,

eta feldespatoaren parte-hartze nagusiak, Al2O3-edukiak jaitsaraziko lituzke; baina hori

ere ez da gertatzen. Hori dela eta, beharbada, termino basikoenen txirotasuna MgO-aren

laginen alterazio gogorretik erator daiteke, zeina LOIren balio altuetan (%8-14 bitarteko-

ak) islatuta dagoen. Pb-ak eta Zn-ak ere, oro har, portaera konpatiblea dute, baita ere. 

– HFSE elementuen (Nb, Th, U, Y, Zr eta REE, Eu izan ezik) portaera ez-konpatiblea da,

sistema magmatikoetan ohikoa dena mota honetako elementuentzat. Eu-ak joera ez-kon-

patiblea du lerro ebolutiboaren lehenengo zatian, trakita-dazitetaraino, eta konpatiblea

bigarrenean. Bestalde, arroka basikoen Nb-eduki altuek osaera basaltiko kalkoalkalinoe-

tatik eta arku toleitetatik urruntzen dituzte (0,7-1,4 ppm; Wilson, 1989) eta baita Andear

motako arroka bolkanikoetatik ere (< 11 ppm; Wilson, 1989).

– LILE elementuen artean, Ba-ak sakabanatze nabarmena ageri du lerro ebolutibo osoan

zehar, Eu-aren moduan, eta portaera konpatible-ez-konpatiblea; lerro ebolutiboa trakita-

daziten mailan alderantzikatzen da. Rb-ak, sakabanatze handikoak, portaera ez-konpati-

blea du, termino azidoetan arinki konpatible bihurtuz. Aldiz, Sr-ak, portaera konpatiblea

ageri du lerro ebolutibo osoan zehar. LILE elementuen sakabanatze handia, neurri batean,

alterazio postmagmatikoko prozesuek baldintza dezakete (meteorizazioak, metamorfis-

moak), zeintzuek sarritan elementu horien kontzentrazioak aldarazten dituzten arroketan. 

Lehenengo lerro ebolutibo hori piroxenoa ± anfibola bezalako mineral ferromagnesiano-
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en frakzionazio nagusiarekin erlaziona daiteke, termino basikoen eta ertainen Sr-edukia jai-tsa-

razteko, baina Al2O3-a ez jaitsarazteko adina plagioklasaz lagunduta (KdSr
Plag/galdatua= 2,30;

López Ruiz eta Cebriá, 1990). Litekeena da anfibolak progresiboki piroxenoa ordezkatzea

frakzionazioan, baina ez era garrantzitsuan, zeren REE eta HFSE elementuek praktikoki beren

portaera ez-konpatiblea mantentzen baitute, eta elementu horien Kd gehienak (mineral-likido

banaketa-koefizienteak)1 baino handiagoak baitira anfibolentzat. 

Apatitoak ez du eragin handirik izan behar frakzionazioan silizearen %57-58ko balio

inguruan, nahiz eta P2O5-edukia jaitsi egiten den galdatu azidoetan Y-aren eta REEen eboluzioa

(mineral horrekin oso konpatibleak direnak; esaterako: Kd Yapa/lik= 40; KdSm
apa/lik= 62,8;

López Ruiz eta Cebriá. 1990) ez baitira aldatzen fosforoarekin batera. Horren inguruan, aipatze-

koa da, frakzionazio magmatikoak desberdindutako galdatu leukokratikoak sorrarazten dituela,

P-aren kontzentrazioa eta P/Ca erlazioak apatitoan baino altuagoak izanik, eta horietan gehiegiz-

ko fosforoa plagioklasetan eta feldespato potasikoan kokatuz (Bea et al., 1994). Beraz, P-edukia-

ren jaitsiera feldespatoaren frakzionazioarekin erlazionatuta egon daiteke, eta ez apatitoarenare-

kin. 

Trakita-dazita mailatik aurrera, frakzionazioan feldespato potasikoa barneratu beharko lit-

zateke, eta plagioklasa albitikoago bihurtzen da. Horrek, Na2O eta K2O elementu nagusiek eta

Ba eta Eu bezalako aztarna-elementuek jasaten duten ez-konpatible-konpatible aldaketa azal

dezake. Rb-aren portaera konpatiblea, alde azidoenean, feldespato potasikoaren frakzionazioaren

bidez azal daiteke, KdRb
felds-K/lik balioa 1,75ekoa izan baitaiteke %71tik gorako silize-maile-

tarako (Rollinson, 1993). 

Bigarren lerro ebolutiboa, Feriako intrusioko arroketan eta erriolita batzuetan islatzen da,

batez ere. Arroka horiek gainerako litologia bolkaniko eta azpibolkanikoetatik banantzen dira sili-

zearen %69ko balioaren inguruan, termino pobreagoak aurkeztuz ondoko aztarna-elementuetan:

Nb, Y, Th, Zr, REE arinak eta REE astunak. Gainerako elementuak egokitu egiten dira lehenen-

go joera ebolutibora, nahiz eta batzuetan nabarmenki bereizitako edukiekin agertu. Horrek adie-

razten duenez, arroka horiek jaitsiera-lerro likido orokorrean barneratu nahi baditugu (Y/Nb ≈ 1

erlaziokoa), silizearen %69ko balioko mailan, gutxienez fase berri batek parte hartu beharko

lukeela prozesuan, modu garrantzitsuan, eta fase horrek 1 baino balio altuagoko Kd-ak izan

beharko lituzke, bai REE-entzat eta bai HFSE elementuentzat. Beharbada, anfibolaren frakziona-

zioak biotita (Kd > 1 REE eta HFSE batzuentzat, SiO2 > %71ko galdatuentzat; Rollinson, 1993),

apatito eta zirkoi pixka batekin batera efektu hori lor zezakeen. Anfibolak Y eta Nb-rako Kd ant-
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zekoak ditu (6 eta 4koak, hurrenez hurren; Rollinson, 1993), eta beraz, Y/Nb erlazioa gutxi alda-

tuko litzateke, 1 balioaren inguruan mantenduz gainerako segidarekin batera. 

Segida osoan zehar Y/Nb erlazioek duten aldaezintasunak, edozein kutsadura krustal baz-

tertzen du segida ebolutiboan. V-Th bezalako elementu konpatible bat elementu ez-konpatible

batekiko errepresentatzen duen diagramak (IV.26. ird.) adierazten du, arrokak ez zirela nahaske-

ta-prozesu baten bidez sortu, eta desberdintze magmatikoa kristaltze frakzionatuarekin erlazio-

natuta egon beharko zela, funtsean. .

Mineralen eta arroka osoaren geokimika

237

Erriolita-S

Erriolita-N

Sierra Vieja

Gabroak-S

Gabroak-N

Albitita

FeriaDazita-S

Dazita-N

Laba ertain-basikoak-S

Laba ertain-basikoak-N

Trakita-S

Trakita-N

0

50

100

150

200

250

300

350

400

�
������
������
��'�����
�����
����!$��

�
�

���������
�#$����"
����	
�������
��
����
�������
������
�������
�������
�������
��
	���
�������
��$����
�
�������
��
	���
�������
��$����
�

�"�����#
�	�����!

�

0 10 20 30 40 50 60

Th (ppm)

Kristaltze frakzionatu bidezko
desberdintze-lerroa

�
���� �
���� �
�-� �
��#��� �
�������� �
	����!'(
 �
�$��� �
�"�� �
�������� �
�	���#
��� �
����+ �
	"��	������ �
�	������� �
��"������� �
	"%�
��� �
�	������ �
	����� �
����"� �
�	�%&�-��� �
�������� �
�������� �
	(
��	������� �
���	������
 �
��
� �
������ �
�������� )�
�	������ )�
	�!$��#� ��
�#
��� ��
#
���� ��
�#$� ��
����)�
��'"����
��������
���#
�#���
��
���
������
�
���
����
�
�
�

IV.26. irudia. Elementu konpatible-ez-konpatible motako V-Th diagrama Y/Nb ≈ 1 erlazioko arroka-

multzoarentzat. Desberdintze-lerroa Mushkin eta bestek (2003) kalkulatutakoa da.
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Beraz, gehitutako datuek iradokitzen dute ezen, jatorrian antzeko osaerako magmen des-

berdintzetik bukaeran bi galdatu ezberdin lor zitezkeela. Hori rift kontinentalekin erlazionatuta-

ko beste segida alkalino batzuetan ere aipatu izan da, esaterako Nyambeny-n, Kenian (Brotzu et

al., 1983), non basalto alkalino-trakita eta basanita-fonolita segidak jatorrizko galdatu beretik era-

tor zitezkeen kristaltze frakzionatuaren bidez. Frakzionazioan fase mineral batzuen edo besteren

parte-hartzeak, sakonera-ezberdintasunak isla ditzake magmaren kristaltzean, edo desberdintasu-

nak oxidazio-maila edo osagai hegazkorren edukiak bezalako parametroetan. 

IV.2.4.2.3. Normalizatutako REE-diagramak

Y/Nb ≈ 1 erlazioa betetzen duten arroken taldeari dagokionez, Evensen eta besteren

(1978) kondritoarekiko normalizatutako REE-diagrametan ezaugarri hauek beha daitezke (IV.27.

ird.):
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IV.27. irudia. Normalizatutako REE-diagramak.
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– Arroka basikoek, REE arinetan aberastutako espektroak ageri dituzte REE astunekiko, eta

horietako batzuek Eu-an anomalia negatiboa dute. Galdatu manteliko primarioen osae-

rarik ez duten arren, REEen frakzionazio gogorrak adierazten du, galdatu alkalinoak lort-

zeko fusio-tasa baxua izan zela eta granatea protolito mantelikoan hondakin-fasea zela.

Bestalde, Eu-an ageri duten anomalia txikiak zergaiti asko izan ditzake: 1) plagio-klasa-

ren frakzionazioa galdatu primarioetan, termino basikoagoak emanez; 2) Eu-aren lehenta-

sunezko mobilizazioa gainerako REEekiko espilitizazioan zehar eta; 3) hondar-plagiokla-

saren presentzia iturrian. Plagioklasaren frakzionazioak Eu-an jaitsiera eragingo luke,

baina Sr-an ere bai. Hala ere, Eu-an anomalia duten arrokek gainerako arroka basikoen Sr-

eduki berdinak edo handiagoak dituzte. Bestalde, REE-diagramek ageri duten frakziona-

zio nabarmenak granatearen presentzia iradokitzen du iturri mantelikoan, fase aluminotsu

gisa, eta ez plagioklasarena. Ondorioz, baliteke, Eu-an ageri duten anomalia arroka basi-

koen alterazio/espilitizazio-prozesuekin erlazionatuta egotea. 

– Osaera ertain-azidoko arrokak, trakiandesitak eta trakitak REEetan aberastuago dauden

espektroak dituzte, eta trakitek anomalia nabarmena ageri dute Eu-an. 

– Dazitetan Eu-anomaliak garrantzitsuak dira eta REEetan aberastuago dauden espektroak

dituzte. Talde honen barruan, arinki ezberdinak diren bi motatako espektroak bereizten

dira, batzuk REE astunetan aberatsagoak, besteak pobreagoak. 

– Errioliten espektroetan dazitetan ageri zen joera berberak beha daitezke, hots: REE ari-

netan aberatsak eta frakzionazio nabarmenekoak dira, Eu-n anomalia garrantzitsuak dituz-

te eta REE astunetan frakzionazio arinagoa dute eta pobreagoak dira. 

– Feriako intrusioko arroken espektroak daziten eta errioliten espektroen antzekoak dira:

REEetan aberatsak, Eu-an anomalia negatibo handiago edo txikiagoarekin eta, oro har,

REE astunetan pobretuak. 

– Sierra Viejako espektroetan, dazitetan bereizitako bi motak ageri dira: REE arinetan abe-

rastuak, Eu-an anomalia negatibodunak, batzuk REE astunetan aberatsagoak eta beste bat-

zuk pobreagoak. 

REE-diagramen eboluzioak termino basikoen eta ertainen frakzionazioan piroxenoak

duen eragina isla dezake, REE-edukia era jarraituan handituz. Ondoren, plagioklasak eta feldes-

pato potasikoak kontrolatuko zuten frakzionazioa, REE-edukia handituz, Eu-an izan ezik, azken
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honen edukia txikitu egiten baita, anomalia negatiboa garatuz, zeina trakitetatik aurrera nabar-

menagoa den. Mota honetako REEen osaera-eboluzioa ohikoa da segida bolkaniko alkalinoetan

(Wilson, 1989). Gainera, arroka basikoen REEen kontzentrazio altuek aberastutako iturri mante-

liko batetik eratorritakoak direla adierazten dute, eta ez MORB-N motakotik.

Albititen espektroak, bestalde, Y/Nb ≈ 4-6 izanik, planoak dira, oro har, aztertutako gai-

nerako arrokenekiko ezberdinak, nahiz eta azken hauek ere Eu-an anomalia negatibo garrantzi-

tsua duten, jatorri akumulatibokoak ez direla baieztatuz. 

IV.2.5. Diskriminazio tektonomagmatikorako diagramak

Arroka igneoak sortu zireneko ingurune geodinamikoa ondorioztatzeko erabilitako ele-

mentuak higikortasun txikienekoak dira: Ti, Zr, Y, Nb, Th, Ta, Hf eta La. Ta-aren eta Hf-ren balio-

ak Zr/Hf = 39 eta Nb/Ta = 16 erlazioen bidez (Wood et al., 1979) kalkulatu dira, elementu horien

kontzentrazioak ez baitira analizatu. 

Ezer baino lehen, aipatu behar da ezen, Wood eta besteren (1976) diagrama salbu, non

analizatutako arroka guztiak errepresentatu diren, bi motatako diagramak erabili direla diskrimi-

nazio tektonomagmatikorako: batzuk, SiO2 < %56 balioko edukietarako (tefritak, pikrobasalto-

ak, basaltoak, trakibasaltoak, andesita basaltikoak eta trakiandesita basaltikoak), eta beste batzuk,

granitoideentzat bereziki diseinatutakoak, arroka ertain eta azidoentzat. 

IV.2.5.1. Diskriminazio tektonomagmatikorako diagramak SiO2 < %56 balioko arrokentzat

Lehenik eta behin, Pearce eta Gale-ren (1977) diagrama erabili da plaka barneko eta pla-

ken ertzetako arroka basikoak bereizteko (IV.28. ird.). Diagrama horretan, Zafra-Nogales eskual-

deko kolada basikoak eta gabroak plaka barneko eremuan proiektatzen dira. Halaber, Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdeko kolada basiko eta gabro

gehienak ere eremu horretan proiektatzen dira, baina bi eremuen arteko mugatik hurbilago.

Gainerako laginak (5) plaken ertzetako basaltoen eremuan proiektatzen dira. Azpimarratzekoa da,

hegoaldeko alpeko gabroen artean plaken ertzetako basaltoen afinitate hurbilena duena Fregenal

de la Sierra inguruan batutakoa (EG-FR-1 izkiduna) izatea. Aurrerago aztertuko diren diagrame-

tan ikusiko den moduan, lagin hori oso berezia da eta horren kokapena besteenarekiko ezberdina

izaten da beti. 
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Pearce eta Cann-en (1973) diagrama triangeluarrean, bi alpeetako koladen artean ezber-

dintasun garrantzitsuak nabari dira (IV.29. ird.). Zafra-Nogales eskualdeko labak plaka barneko

eremura mugatuta daude, baina Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eremuko kolada gehienak, MORB motako basaltoen, arku-toleiten eta basalto kalkoal-

kalinoen eremuen artean banatzen dira, nahiz eta laginen bat plaka barneko basaltoen eremuan ere

proiektatu. Iparraldeko alpeko gabroak zenbait eremutan zehar sakabanatzen dira, eta hegoalde-

koek eskualde bereko koladen joera bera erakusten dute. 
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IV.28. irudia. Zr/Y-Ti/Y diagrama (Pearce eta Gale, 1977), plaka barneko eta plaken ertzetako basal-

toen diskriminaziorako. 
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IV.29. irudia. Ingurune geodinamikoaren diskri-

minaziorako Ti/100-Zr-3Y diagrama (Pearce eta

Cann, 1973). A: uharte-arkuetako toleitak; B.

MORB motako basaltoak, uharte-arkuetako

toleitak eta basalto kalkoalkalinoak; C: basalto

kalkoalkalinoak, D: plaka barneko basaltoak.
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Pearce eta Norry-ren (1979) diagraman, non Zr/Y Zr-rekiko errepresentatzen den, pro-

duktu basikoen plaka barneko izaera nabarmenagoa da aurrekoetan baino (IV.30. ird.).

Iparraldeko alpeko kolada basikoek eta gabroek, eta hegoaldeko alpeko koladarik gehienek, plaka

barneko izaera garbia erakusten dute. Hegoaldeko eskualdeko gabroek, aldiz, MORB motako edo

arku bolkanikoko izaera azaltzen dute.  

Ti/Y eta Nb/Y diagramak (Pearce, 1982) MORB motako basaltoak, arku bolkanikokoak

eta plaka barnekoak bereizten ditu; plaka barneko basaltoen artean, alkalinoak, trantsizionalak eta

toleitikoak bereizten dira (IV.31. ird.). Diagrama horretan, iparraldeko alpeko labek basalto tran-

tsizionalekiko afinitatea aurkezten dute, eta hegoaldeko alpekoek, aldiz, alkalinoen eta MORB

motako toleitikoen antz handiagoa daukate. Gabroei dagokienez, Zafra-Nogales eskualdekoak

plaka barneko basalto trantsizionalen edo MORB motakoen eremuan proiektatzen dira, eta Valle

de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmediokoak, ordea, toleitikoak dira: EG-

FR-1 izkidun gabroak MORB afinitatea du eta beste biek plaka barneko basalto toleitikoena;

beraz, plaka barneko eta MORB motako osaeren arteko trantsizio-eremua adieraz dezakete. 

IV.30. irudia. Zr/Y-Zr erlazioan oinarritutako ingurune geotektonikoaren diskriminaziorako basalto-

entzako diagrama (Pearce eta Norry, 1979). A: arku bolkanikoko basaltoak; B: MORB motako basal-

toak; C: plaka barneko basaltoak; D: MORB-motako basaltoak eta arku bolkanikoko basaltoak; E:

MORB motako basaltoak eta plaka barnekoak.
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Meschede-ren (1986) 2Nb-Zr/4-Y diagrama triangeluarrak berriro ere agerian uzten du,

iparraldeko laba-koladak eta eskualde bereko gabro gehienak plaka barneko basaltoen eremuan

proiektatzen direla, bai alkalinoenean eta bai toleitikoenean (IV.32. ird.). Bestalde, hegoaldeko

eskualdean, arroka-talde bi bereizten dira: lehenengoa plaka barneko arroka alkalinoz edo toleiti-

koz osatutakoa, eta bigarrena MORB eta arku bolkanikoko eremuetan proiektatzen diren labez eta

gabroez osatutakoa. 
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IV.31. irudia. Pearceren (1982) diagrama basaltoentzat, Ti/Y-Nb/Y aurrez aurre jarriz.

Plaka barneko basaltoen artean hiru motatakoak bereizten dira: alkalinoak, trantsizionalak

eta toleitikoak.
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IV.32. irudia. Meschederen (1986) Zr-Nb-Y diagrama. AI: plaka barneko basalto alkalinoak; AII:

plaka barneko basalto alkalinoak eta toleitikoak; B: E-MORB; C: plaka barneko toleitak eta arku

bolkanikoko basaltoak; D: N-MORB eta arku bolkanikoko basaltoak. 



Floyd eta Winchester-en (1975) diagraman Meschederenean ageri den joera bera beha dai-

teke. Iparraldeko alpeko koladak alkalinoak dira, eta hegoaldekoak bi taldetan banatzen dira, bat-

zuk afinitate alkalinokoak eta beste batzuk MORB motako afinitatekoak, nahiz eta aurrezarrita-

ko eremuetatik kanpo proiektatzen diren (IV.33. ird.). Beste aldetik, iparraldeko gabroak toleita

kontinentaletatik hurbil proiektatzen dira, nahiz eta zenbait lagin aurrezarritako eremuetatik

kanpo geratu. Azkenik, hegoaldeko alpeko gabroek MORB motako afinitatea dute, aurreko dia-

grametan ondorioztatu den moduan. 

Pearce-en (1982) diagraman, Ti eta Zr aurrez aurre jartzen dituena (IV.34. ird.), bi alpee-

tako laba gehienak eta iparraldeko alpeko gabroak plaka barneko basaltoen eremuan proiektatzen

dira, hegoaldeko alpeko laba batzuk eta gabroak MORB motako eta arku bolkanikoko basaltoen

eremuen artean banatzen diren bitartean. 
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IV.33. irudia. TiO2-Y/Nb diagrama basaltoentzat (Floyd eta Winchester, 1975). Alc: basalto alkalino-

ak; Tol: toleita kontinentalak.
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IV.34. irudia. Ti eta Zr erre-

presentatzen dituen diskri-

minazio tektonomagmatiko-

rako diagrama (Pearce,

1982). Sinboloak aurreko

irudikoen berdinak dira. 



Cabanis eta Lecolle-ren (1989) Y-La-Nb diagraman, laginak zenbait eremutan zehar

banatzen dira. Hala ere, gehienak rift kontinentaleko basalto alkalinoen eremuan (3A, non

Keniako rifteko basalto alkalinoak proiektatzen diren) eta basalto kontinentalenean (2A) proiek-

tatzen dira. Beraz, diagrama honek agerian uzten du aztertutako arroken izaera kontinentala. 

Laburbilduz, arroka basikoentzako diskriminazio tektonomagmatikorako diagramek adie-

razten dute iparraldeko alpeko laba basikoek eta gabroek nagusiki plaka barneko ezaugarri kimi-

koak dituztela. Hegoaldeko alpeko labak eta gabroak plaka barneko, arku bolkanikoko eta MORB

motako eremuen artean banatzen dira. Nahiz eta atal honetan erabilitako diagrametan plaka bar-

neko eremua uharte ozeanikoetako eta kontinentaletako arroken bidez definituta dagoen, aztertu-

tako magmatismoaren testuinguru geologikoak eta Cabanis eta Lecolle-ren (1989) diagrama

bezalakoek plaka barneko ingurune kontinentaletara murrizten dute ingurunea. 
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IV.35. irudia. Cabanis eta Lecolle-ren (1989) Y-La-Nb diagrama. 1A: basalto kalkoalkalinoak; 1C: arku

bolkanikoko toleitak; 1B: 1A eta 1C arteko gainezartze-eremua; 2A: basalto kontinentalak; 2B: arkua-

tze-basaltoak; 3A: riftetako basalto alkalinoak; 3B eta 3C: MORB-E (3B: aberastua; 3C: arinki abe-

rastua); 3D: MORB-N. 



IV. Kapitulua

246

IV.2.5.2. Diskriminazio tektonomagmatikorako Hf/3-Th-Ta diagrama

Diagrama hau edozein osaeratako arrokekin erabiltzeko diseinatuta dago (Wood, 1980).

Bertan, analizatutako laginak funtsean bi eremutan biltzen dira (IV.36. ird.). Lehenengo taldea

arku bolkanikoko arroken eremuan (D eremua) proiektatzen da, eta erriolita hutsez osatuta dago.

Bigarren taldea gainerako arrokez osatuta dago, nahiz eta erriolita batzuk ere barneratzen dituen.

Azken honetan azpitalde bat bereizten da, batez ere hegoaldeko alpeko arroka azidoz osatutakoa,

arku bolkanikoko afinitatea erakusten duena (D eremua), eta beste azpitalde bat arroka tran-tsi-

zionalez osatutakoa, plaka barneko toleitaz eta basalto alkalinoz osatutakoa. Hala ere, beha-rrez-

koa da aipatzea, beste autore batzuen arabera (Cabanis eta Thiéblemont, 1988) diagrama hau ez

dela egokia arkuatze- edo kontinente-inguruneen artean lekututako segiden artean bereizketa egi-

teko. 

IV.2.5.3. Diskriminazio tektonomagmatikorako diagramak arroka ertain eta azidoentzat

Pearce eta bestek (1984) aztarna-elementu ezberdinetan (Rb, Y, Nb, Yb eta Ta) oinarritu-

tako zenbait diagrama proposatu zituzten arroka ertain eta azidoen jatorrizko ingurune geodina-

mikoa ondorioztatzeko. 

Nb eta Y aurrez aurre jartzen dituen diagraman, argi ikusten da, analizatutako produktu

bolkaniko eta azpibolkaniko azidoak eta ertainak, salbuespenak salbu, plaka barneko granitoen

eremuan proiektatzen direla (IV.37. ird.). 

Rb eta (Y + Nb) aurrez aurre jartzen dituen diagraman, era berean, kolada gehienek plaka

barneko granitoen afinitatea dute, argi eta garbi. Arroka intrusibo gehienak, aldiz, Sierra

Viejakoak salbu, dortsal ozeanikoetako granitoen eremuan proiektatzen dira (IV.38a. ird.). Rb eta

(Yb + Ta) aurrez aurre jartzen dituen diagraman ere, joera bera ageri da, hots, laba-kolada gehie-

nak plaka barneko granitoen eremuan daude kokatuta (IV.38b. ird.), nahiz eta hegoaldeko alpeko

batzuk eremu horretatik arinki kanpoan kokatu, granito sinkolisionalen eta arkuetakoen eremue-

tan. Era berean, Feriako intrusioko laginetako batzuk eta albititak, talde nagusitik aldentzen dira

arinki, arku-afinitatea edo dortsal ozeaniko motako afinitatea erakutsiz. 

Laburbilduz, arroka azidoentzako espezifikoak diren diskriminazio tektonomagmtikorako

diagramek adierazten dutenez, laginetako gehienek plaka barneko inguruneetako ezaugarri kimi-

koak dituzte. Gainerakoak arku bolkanikoko eremuen, eremu sinkolisionalen eta dortsal ozea-

nikoetakoenen artean banatzen dira. Nahiz eta Pearceren eta besteren (1984) diagrama uharte oze-
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anikoetako eta kontinentaletako arrokek definitzen duten, arroka basikoen kasuan aipatu den

bezala, aztertutako magmatismoaren testuinguru geologikoak plaka barneko ingurune kontinen-

taletara mugatzen ditu. 

Hf/3

Th Ta

b) Dazita

Trakita edo trakidazita

Trakiandesita

Trakiandesita basaltikoa

Trakibasaltoa
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Tefrita

Basaltoa

Andesita basaltikoa

Trakita

Erriolita

Bolkanoklastitak-Hego alpea
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Labak-Hego alpea
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IV.36. irudia. a) Ingurune geodinamikoaren diskriminaziorako Th-Hf-Ta diagrama (Wood, 1980). A: N-

MORB; B: E-MORB eta plaka barneko toleitak; C: plaka barneko basalto alkalinoak; D: arku bolka-

nikoko basaltoak. D eremuko Hf/Th > 3.0 aldean arku-toleitak proiektatzen dira eta Hf/Th < 3.0 alde-

an basalto kalkoalkalinoak. Lerro ezjarraituek basalto-mota ezberdinen arteko trantsizio-zonak adie-

razten dituzte. b) laginen banaketa litologiaka diagrama berean. 
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IV.38. irudia. a) Rb-(Y + Nb) diagrama (Pearce et al., 1984). b) Rb-(Yb + Ta) diagrama

(Pearce et al., 1984). Sinboloak aurreko irudikoen berdinak dira. 
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IV.37. irudia. Nb eta Y-ren aldakuntzan oinarritutako diskriminazio tektonomagmatikorako grani-

toideentzako diagrama (Pearce et al., 1984). Lerro ezjarraituak osaera anomaloko dortsal ozeani-

koen eremua adierazten du.
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IV.2.6. Elkarte magmatikoak: magmen jatorria eta eboluzioa

Arroken alterazio gogorrak eta mineral sekundarioz betetako bakuoloen agerpen ohikoak

analisi isotopikorik ez egitea aholkatzen dute. Hori dela eta, aztertutako eskualdeetan azaleratzen

diren arroken jatorriari buruzko informazioa lortzeko, metodo geokimiko ez-zuzenak erabili dira,

konparaketaren bidez, ondo aztertutako eta sorrera-prozesu ezaguneko segida magmatikoekin

erlazionatzen saiatuz. 

Helburu horrekin, lehenik eta behin Debon eta Lefort-en (1983) A-B diagrama erabili da

(IV.39. ird.), zeina, arroka plutonikoentzat diseinatuta egon arren, elkarte bolkaniko baliokideen

azterketarako ere erabil daitekeen. Diagrama horrek bi parametro errepresentatzen ditu: A =

(Al/Na+K+2Ca) eta B = (Fe+Mg+Ti), elementu nagusien datuetatik abiatuz kalkulatzen direnak.

A parametroa Shand-en indizearen edo peraluminotasun-indizearen baliokidea da

(Al2O3/Na2O+K2O+CaO; moletan) eta B parametroa mineral koloredunen kargarekiko proport-

zionala da, eta desberdintze-indize gisa kontsidera daiteke. A-B diagrama bi domeinutan banatu-

ta dago, peraluminotsua (A-ren balio positiboduna) eta metaaluminotsua (A-ren balio negatibo-

duna). Eremu peraluminotsuan proiektatzen diren arroka igneoak, korindoi normatiboan aberat-

sak direnak batez ere, lurrazaleko arroken fusiotik eratorriak dira nagusiki, hots, Al2O3-an abe-

ratsak diren protolitoetatik. Domeinu metaaluminotsuan proiektatzen diren arrokak, aldiz, arroka

mantelikoen fusiotik eratorritakoak dira nagusiki, hots, Al2O3-an pobreak diren protolitoetatik.

Azkenik, arroka hibridoak, mantuko eta lurrazaleko magmen edo protolitoen nahasketatik erato-

rritakoak, A = 0 lerroan proiektatzen dira, nahiz eta laginek lerro horren alde biak zeharkatu.

Espero zen moduan, A-B diagraman, alpe bietako arroka basikoak (gabroak eta basalto-

ak) domeinu metaaluminotsuan proiektatzen dira, jatorri mantelikoa adieraziz (IV.39. ird.). Alpe

bietako afinitate alkalinoko arroka ertainak (trakibasaltoak eta trakiandesitak s.l.), domeinu meta-

aluminotsuan proiektatzen dira, elkarte kafemikoen lerro ebolutiboa jarraituz, normalean kristalt-

ze frakzionatuz erlazionatuta. 

Albititak eta Sierra Viejako arrokak domeinu metaaluminotsuan daude kokatuta, nagusi-

ki, sieniten osaera adierazten duen puntutik oso gertu (Debon eta Lefort, 1983). Kokapen hori oso

arrunta da jatorri mantelikoko elkarte alkalino eta peralkalino kafemikoetan. Feriako arrokak,

aldiz, domeinu peraluminotsuan daude kokatuta, leukogranitoen eremuan, nahiz eta korindoi nor-

matiboaren balio oso baxuak dituzten (0 eta 2,33 bitartekoak). Kokapen hori ohikoa izaten da

segida alkalino eta peralkalino kafemiko batzuetako termino garatuenetan, silizean saturatuak edo



gainsaturatuak izanik (Debon eta Lefort, 1983). 

Termino azidoenek, trakitek, dazitek eta erriolitek A-ren balio positiboak dituzte, hots,

izaera peraluminikoa dute. Arroka horien lurrazal-jatorria adieraz dezake horrek (IV.39. ird.).

Hala ere, komenigarria da 20-30tik beherako A-ren balioak dituzten laginak bereiztea, segida

alkalino kafemikoen termino desberdinduenak errepresenta baititzakete; beraz, jatorri manteliko-

koak lirateke. 30etik gorako A-balioko laginak, peraluminotsuak dira argi eta garbi, eta korindoi

normatiboan oso aberatsak, eta horiei lurrazal-jatorria egotz dakieke. 

Whalen eta bestek (1978) bi diagramaren erabilera proposatzen dute: FeO*/MgO

Zr+Nb+Y+Ce-rekikoa eta (K2O+Na2O)/CaO Zr+Nb+Ce+Y-rekikoa. Diagrama horiek, A-mota-
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Dazita-N

Erriolita-S

Erriolita-N

Laba basiko-ertainak-S

Laba basiko-ertainak-N

Alumino-
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Kafemikoa

Aluminotsua

IV.39. irudia. Debon eta Lefort-en (1983) A-B- diagrama. Parametro biak 100 g arrokako mili-

katioietan errepresentatzen dira. A parametroa aluminositate-indizea da (Shand, 1927) eta B

parametroa mineral ilunen pisuarekiko zuzenki proportzionala da arroka granitiko arruntetan

(La Roche, 1964). Diagrama honek arroka peraluminotsuak (A-ren balio positiboak) eta meta-

aluminotsuak (A-ren balio negatiboak) bereizten ditu. 



ko granitoideen (trakitak, dazitak, erriolitak...), alkalinoak, eta I-motakoen (lurrazaleko protolito

igneoetatik eratorriak), S-motakoen (lurrazaleko protolito sedimentarioetatik eratorriak) eta M-

motakoen (mantuko protolitoetatik eratorriak) arteko bereizketa egitea ahalbidetzen dute. Arroka

azidoen proiekzioak aztertutako arroken izaera alkalinoa baieztatzen du; erriolita gutxi batzuk

baino ez dira arroka ez-alkalinoen eremuetan proiektatzen (IV.40. ird.).
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IV.40. irudia. a) FeO*/MgO eta Zr+Nb+Y+Ce aurrez aurre jartzen dituen diagrama. b)

(K2O+Na2O)/CaO Zr+Nb+Ce+Y-rekiko diagrama. Diagrama biak Whalen eta besterenak

(1978) dira. FG: granito feltsikoak; OGT: I-, S- eta M-motako granitoak.



Beraz, diagrama hauek, Winchester eta Floyd-enarekin (1977) (IV.13. ird.) eta Pearce eta

besterenekin (1984) batera (IV.37. eta IV.38. ird.) (aztarna-elementuetan oinarritutakoak direnak),

aztertutako arroka azidoen afinitate kimiko alkalinoa baieztatzen dute, diagrama klasikoetan,

hots, SiO2 alkaliekiko edo Debon eta Lefort-en (1983) diagrametan (elementu nagusietan oina-

rritutakoak), bestelako kokapena duten arren. Kokapen hori (silizean gainsaturatutako eremuan,

lehenengo diagramaren kasuan, eta eremu peraluminotsuan, bigarrenarenean) ez da oso ohikoa

segida alkalinoetan, baina Na2O edota K2O-aren galerarekin erlaziona daiteke, alkalien higikor-

tasun handia dela eta. Eby-k (1990) A-motako granitoideen ezaugarri kimikoak berrikusi ditu eta

alkalietan eduki altuak eta CaO-n baxuak dituztela adierazi du (SiO2 = %70erako; Na2O+K2O=

7-11; CaO < %1,8) eta FeO/MgO-erlazio altuak (SiO2 = %70erako; FeO/MgO = 8-80).

Aztertutako arroka gehienek baldintza horiek betetzen dituzte CaO, FeOt/MgO-aren kasurako,

baina denek ez dute %7 baino alkali-kantitate handiagoa, bereziki erriolitek eta dazitek. Azken

arroka-talde horiek batez ere alkalinoak dira aztarna-elementuetan oinarrituta; baina elementu

nagusi higikorretan oinarrituz, hots, Na2O+K2O erlazioan, subalkalinoak dira. Beraz, ezin da

baztertu alkalietan pobretze-prozesu bat jasan izana. 

Best eta Christiansen-ek (2001) adierazten duten moduan, sailkapen kimikoei eta diskri-

minazio tektonomagmatikorako diagramei atxiki dakiokeen akats nagusiak (alumina edo silizea

alkaliekiko errepresentatzen dituztenak) hauexek dira: Na eta K mobiliza daitezkeela eta banatu-

tako fase fluido batek magmatik kanpora eraman ditzakeela. Laba-kolada beroetatik hoztean

zehar ihes egiten duen bapore-faseak (adibidez, silizeak) Na eta K garraiatzen ditu disoluzioan.

Hala ere, Al-a higikortasun txikiagokoa izan ohi da. Orduan, jatorrian metaaluminotsuak eta

peralkalinoak ziren magmak, peraluminotsuak eta silizean gainsaturatuak bihur daitezke, alkalien

galeraren eraginez. Gainera, tenperatura altuko alterazioaren edo meteorizazioaren eraginez, bei-

rek alkaliak gal ditzakete aluminioarekiko. 

Laba dazitiko eta erriolitiko batzuen eta baita gainerako laba azidoen desgasifikazioak,

alterazioak, desbeiratzeak,... alkalien eduki txikiak eragin ditzakete, eta baita osaera peralkalino-

en ausentzia arroka alkalino hauen artean, peraluminositate altuarekin batera. Hala eta guztiz ere,

ezin da baztertu, laba azidoetako batzuk, dazitikoak eta erriolitikoak, jatorrian peralumino-tsuak

eta subalkalinoak izan zitezkeenik, eta lurrazaleko materialen fusiotik erator zitezkeenik, ziur

asko sedimentarioak zirenak, Whalen eta besteren (1978) edo Pearce eta besteren (1984) diagra-

metan aztarna-elementuek islatzen duten moduan. Bestalde, ez da ezein labatan S-jatorriaren

adierazle den mineral peraluminotsurik aurkitu, hala nola andaluzitarik, sillimanitarik, kordieri-

tarik...
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Eby-k (1990) A-motako arrokak (alkalinoak) prozesu ezberdin askoren bidez sor daitez-

keela esan zuen; esaterako: 1) mantutik eratorritako magma basaltikoen frakzionazioz; 2) mantu-

tik eta lurrazal kontinentaletik eratorritako magmen arteko elkarrekintzaz; eta 3) lehenago ere gal-

datutako protolito baten birfusiotik eratorritako lurrazaleko galdatu anatektikoetatik. Autore

berak, A-motako granitoideak bi talde kimikotan bana daitezkeela adierazi zuen, Y/Nb erlazioa-

ren arabera. Hain zuzen, Y/Nb < 1,2 erlazioa betetzen duten A-motako elkarteak uharte ozea-

nikoetako basaltoen iturriekiko kimikoki antzekoak direnetatik eratorriak dira, eta Y/Nb > 1,2

erlazioa betetzen dutenak, subdukzio-zonekin erlazionatutako basaltoen iturriekiko kimikoki ant-

zekoak direnetatik eratorriak. 

Eby-k (1992) hobetu egin zuen arroka alkalinoak banatzeko metodoa, bi talderen exis-

tentzia proposatuz: 1) A1, uharte ozeanikoetako basaltoen iturrietatik eratorritako magmetatik

desberdindutakoak; eta 2) A2, lurrazal kontinentaletik edo kontinente-kontinente talka edo uhar-

te-arkuetako magmatismoa jasan duen “underplated” lurrazaletik eratorritako magmetatik sor-

tuak. Errioliten eta daziten artean, gehienek 1,2 baino Y/Nb-balio baxuagoak dituzte, trakitek eta

Feriako arroken antzera; albititek, aldiz, Y/Nb-balio oso altuak dituzte, 4,9 eta 6,2 bitartekoak.

Nb-Y-Ce diagraman proiektatuz gero (Eby, 1992), albititak eta hegoaldeko alpeko erriolita eta

dazita batzuk A2-motako arroka alkalinoen eremuetan proiektatzen dira, eta ondorioz, lurrazale-

ko iturrietatik eratorriak dira. Gainerakoa, lagin gehienak, A1 eremuan proiektatzen dira, eta

ondorioz, uharte ozeanikoetako basaltoen antzeko iturri mantelikoetatik eratorriak dira (IV.41.
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IV.41. irudia. Eby-ren (1992) Y-

Nb-Ce diagrama triangeluarra:

A1. OIB-motako magmak; A2:

lurrazal-jatorriko magmak edo

“underplated” lurrazalekoak,

zeintzuek kontinente-kontinente

motako talka edo uharte-arkueta-

ko magmatismoa jasan duten.



ird.).

TiO2-Y/Nb diagraman itxurazko jatorri mantelikoko arroka basikoen proiekzioak (bai

labak eta bai gabroak), Y/Nb erlazioak ezberdinak direla adierazten du (IV.33. ird.): 1) iparralde-

ko alpekoak, 1,2 balioaren inguruan kokatzen dira eta diagramaren domeinu alkalinoan proiek-

tatzen dira; 2) hegoaldeko alpekoek banaketa bimodala dute, batzuek 1,2tik beherako balioa dute,

eta besteek, 4-6 bitarteko balioa. 

Aztarna-elementuen datu kimikoen funtzioan, rifting kontinentaleko eszenatoki batean,

Y/Nb < 2 erlazioko mantuko iturri baten fusioa proposa daiteke, uharte ozeanikoetako basaltoe-

nen antzekoa (OIB iturria), arroka basiko alkalinoak eta trantsizionalak sortzeko. Magma horiek,

hondar-granatearen presentzian sortutakoak, frakzionatu egingo ziren, osaera ertainak eta azido-

ak sortuz (Y/Nb erlazioa konstante mantentzen dutenak). Lurrazalaren oinarrian izandako magma

basikoen intrusioak lurrazaleko arroken fusioa ere eragin zezakeen, Y/Nb > 1,2 erlazioako

magmak sortzeko albititak eta laba azido batzuk barneratzen dituena. 

Hala ere, Y/Nb >> 1,2 erlazioko albititak eta gainerako arrokak hegoaldeko alpeko afini-

tate toleitikoko gabroen eta laben muturreko frakzionazioaren ondorioz ere sor zitezkeen, zeren

horien Y/Nb erlazioak ere 3 eta 6 bitartekoak baitira. Kasu horretan, arroka basikoen iturria man-

telikoa izan zitekeen, MORB motakoenen antzekoa, ziur asko T motakoa (trantsizionala), zeren

arroka basiko horiek ez baitute pobretutako spiderdiagramarik ageri, MORBen bereizgarriak dire-

nak. Bestalde, Y/Nb-Zr/Nb diagraman (IV.42.ird.), Y/Nb = 4-6 erlazioko laginak aberastutako

osagai baten (Y/Nb ≈ 1 erlazioko lagin alkalinoek ordezkatzen dutena, OIB motako iturri baten

adierazle direnak) eta pobretutako osagai baten (MORB motako iturri batekoa) nahasketa adie-

razten duen lerroan proiektatzen dira. Wilson-en (1989) arabera, laginen kokapen horrek, agerian

uzten du MORBen iturriak edo mantu astenosferikoak rift kontinentaletako basalto tran-tsiziona-
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V. EGITURA

V.1. Sarrera

Lan honetan aztertutako eskualdeak geologikoki Olivenza-Monesterioko Antiforma ize-

naz ezagutzen den eskala handiko tolesaren alpe banatan kokatuta daude, Ossa-Morena

Eremuaren erdiko aldean. Alpe biak arroka nagusiki kanbriarrez osatuta daude, eta, oro har, dis-

kordanteki kokatuta daude orogenia Kadomiarraren eragina jasandako eta antiforma-egituraren

gunea osatzen duten material proterozoikoen gainean. Kartografiatutako eremu biek egitura-

kokapen bera duten arren, Orogenia Hertziniarraren eragina ezberdina da eskualde bietan; beraz,

eskualde bietako egitura-ezaugarriak banatuta deskribatuko dira. 

Iparraldeko eskualdean plano axial sub-bertikaleko sinklinal-antiklinal motako egitura

sinplea definitu da. Egitura horrekin elkartuta, pikor-tamaina fineneko arbeletan baino beha ezin

daitekeen plano axialeko cleavagea ageri da. Egitura hori osatzen duten materialetan eragiten

duen metamorfismoa oso gradu baxukoa da, diagenesia arinki gainditzen duena. Geruzek koka-

pen sub-bertikala dute, eta lokalki alderantzikatuta ager daitezke, La Lapa eta Burguillos del

Cerro batzen dituen edo La Parra eta Santa Marta batzen dituen errepideetan ageri den moduan,

esaterako. 

Hegoaldeko eskualdea osatzen duten materialen geruzek antzeko antolamendua duten

arren (hots, sub-bertikala edo arinki alderantzikatua), deformazio- eta metamorfismo-gradu

nabarmenki handiagoa jasan dute. Gabroen eta albititen intrusio ugariren agerpenak zail egiten du

eskualde honetako egituraren azterketa. Eskualde honen mendebaldeko aldean, non gabroen eta

albititen intrusioek ez duten jatorrizko geruzapena nahasten, segidaren beheko aldeko materialen

egitura (hots, Behe-Segida Detritikoa eta Tarteko Karbonatozko Segida) sinplea da itxuraz; Jerez

de los Caballeros herriaren iparraldean, aldiz, kareharriak gogorki tolestuta daude, eta goian aipa-

tutako gorputz intrusiboen agerpenak ezkutatzen du jatorrizko kokapena. Gainera, eremu horre-

tan, kareharriak Goi-Segida Detritikoaren gainean kokatuta ageri dira, zamalkadura txiki baten

bidez. Oro har, Goi-Segida Detritikoko edo Jerezko Segida Detritikoko materialak, oso tolestuta

daude, eta jatorrizko geruzapena estaltzen duen eskistositate oso sarkorra aurkezten dute.

Eskualde honen beste ezaugarri bereizgarri bat, Zafra-Nogales eskualdearekin alderatuz, defor-

mazio gogorreko eremuen agerpena da, Jerez de los Caballeros herriaren hegomendebaldean,

Bulkanita Basikoen Formazioan, protomilonitak eta kataklasitak garatuz. 
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V.2. Zafra-Nogales eskualdearen egitura

V.2.1. Egitura makroskopiko orokorrak eta ezaugarri kartografikoak

Zafra-Nogales eskualdea, N120°E norabideko akzidente garrantzitsu batek mugatzen du

iparraldetik, Los Santos de Maimonako arroa osatzen duten material karboniferoen alboan jar-

tzen duena. Aldiz, hegoaldean diskordanteki ageri da, basamentu kadomiarra osatzen duten mate-

rial aurrekanbriarren gainean. Material kanbriarrak eta karboniferoak kontaktuan jartzen dituen

akzidenteak iparralderanzko desplazamenduaren aztarnak ditu, eta, beraz, Monesterioko zamal-

kadurarekin (Monesterioko Antiformaren erdialdea zeharkatzen duten NW-SE norabideko egitu-

ra hertziniar nagusia, Eguíluz, 1988) elkartutako atzerako zamalkadura bat ordezka dezake. 

Zafra-Nogales eskualdeko zatirik handienean, egitura hau bitan zatitutako plano axialeko

sinklinal baten bidez errepresentatuta dago: zati bat Nogales eta La Parra artean ageri da, eta bes-

tea Zafraren iparmendebaldetik La Laparen iparmendebaldera (V.1. ird.). Itxuraz, egitura sinkli-

nal horiek egitura beraren zati dira, Karboniferoko eta Kanbriarreko materialak kontaktuan jart-

zen dituen zamalkadurak partzialki mozten duena. Ondorioz, sinklinalaren ardatza ez da ageri La

Parraren iparraldean. Egitura sinklinalaren gunea Capas de Playón Formazioan barneratutako

material bolkanikoz eta bolkanoklastikoz osatuta dago. 

Bestalde, Zafraren inguruan, sinklinal-antiklinal motako konbinazioa definitu da, eta tole-

sen geometria angeluarreko itxitura kartografiatu da. Geometria hori, megabretxa kalkareoen

gida-maila baten existentziak eta hauetatik hurbil ageri diren kiribildutako fazieek egiten dute

ikusgai. Toles horiek oso ondo definituta daude Los Santos de Maimonako kareharrietan, Zafratik

2 km iparraldera itxitura periantiklinala deskribatuz, eta hegoalderantz hedatuz, Sierra Gorda eta

Alconerako kareharriekin elkartu arte (V.2. ird.). Toles bien itxitura-eremuan Tarteko

Karbonatozko Formazioa osatzen duten Behe Kanbriarreko kareharriek azpitolesak eta deforma-

zio-egiturak garatu dituzte. Antiklinalaren eta sinklinalaren arteko ukipena, lokalki, faila bertikal

baten bidez egiten da; horrekin elkartuta, karbonatozko klastodun faila-bretxak ageri dira. 

Eskualde honetan burututako egituraren zehar-ebakiek gorago deskribatutako tolesen

geometria islatzen dute (V.3. ird.). Horietan, honako hau beha daiteke: egitura sinklinalaren gunea

Capas de Playón Formazioko jatorri bolkanikoko materialez osatuta dago, eta antiklinal motako

egiturarena, Behe-Segida Detritikoko arbel, kareharri eta hareharrietan. Azken horiek, tradizio-

nalki, Zafrako unitatean barneratu izan dira, lan honetan deskribatutako gainerako materialekin



Egitura

259

erlaziorik gabe (Liñán eta Perejón, 1981). Duela gutxi, ordea, Eguíluz eta bestek (1997) frogatu

dute unitate hori ez dela aztertutakoarekiko ezberdina, eta arro kanbriar berean gertatutako fazie-

en albo-aldaketak baino ez dituela islatzen. 
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V.1. irudia. Zafra-Nogales eskualdeko egitura azaltzen duen eskema kartografikoa, non V.3. irudian

aurkeztuko diren zehar-ebakien kokapena adierazi den. Mapa bera zehaztasun handiagoz beha dai-

teke IV. eranskinean. 
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Geruzapenaren orientazioa nahiko konstantea da eskualde osoan zehar, N143°E-ko batez

besteko norabidearekin eta okerdura sub-bertikalekin (V.4. ird.). Getaera deigarri bakarra, sinkli-

nalaren hegoaldeko alpeko materialen okerduraren noranzkoaren aldaketa da. Oro har, esan dai-

teke, NW-ko eremuan, hots, Nogales eta Feria artean, geruzak, nagusiki alderantzikatuta daude-

la, eta Feriaren SE-an, aldiz, geruzen kokapen normala dela nagusi. 

V.2. irudia. Zafra-Nogales eskualdearen hegoekialdeko eremuaren egitura-eskema. Eguíluz

eta bestetik (1997) aldatua. 
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LEJENDA
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V.3. irudia. Zafra-Nogales eskualdean egindako egituraren zehar-ebakiak.

Zehar-ebaki horien kokapena V.1. irudian ageri da. 
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Eskualde honetako materialek N30°E norabideko eta eskuin-higidurako norabide-faila

ugari dituzte, N120°E norabideko eta ezker-higidurako faila nagusiekiko faila konjokatuekin bat

datozenak (V.1. ird.). Faila horiek ugariak dira, bai eskala kartografikoan eta bai azaleramendu-

eskalan, aurrerago ikusiko den moduan. Pikor fineneko arrokek baino ez dute arbel-cleavage int-

zipiente bat ageri, batez besteko N115°E norabidea duena (V.5. ird.). Ez da foliazio honekin elkar-

tutako lineaziorik behatu. 

N = 8

V.5. irudia. Arbel-cleavagearen poloen

proiekzioa beheko hemisferioan. N: neurketen

kopurua. Ingeradak banaketa uniformearen

multiploetan daude.

N= 355.

V.4. irudia. Geruzapenaren poloen proiek-

zioa beheko hemisferioan. N: neurketen

kopurua. Ingeradak banaketa uniformearen

multiploetan daude. 
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V.2.2. Egitura mesoskopikoak

Azaleramendu-eskalan beha daitezkeen egiturak bi taldetan bana daitezke. Alde batetik,

nahiko ohikoak dira rifting kanbriarreko prozesuan zehar sortutako estentsio-egiturak: faila sin-

sedimentarioak, slump sinsedimentarioak, eta laba-koladen jario-norabidea adierazten duten egi-

turak. Beste aldetik, Orogenia Hertziniarrarekin elkartutako egiturak ere ageri dira, prozesu oro-

genikoaren azkenengo estadioetan zehar Ossa-Morena Eremua zatikatzen duten luzerako akzi-

dente nagusiekiko konjokatuak diren norabide-failak nagusiki. 

Faila sinsedimentarioak

Faila sinsedimentarioak nahiko ugariak dira; material hareatsuetan (portaera hauskor

nabarmena dutenak) garatzen dira nagusiki, eta eskala zentimetrikokoak dira (V.1. arg.). Egitura

hauen jatorria rifting-prozesuaren eta eskualde honetako bolkanismo kanbriarraren eragile den

distentsio-erregimenarekin elkartuta dago. Geruzapena horizontalera eraitsi ondoren, faila-plano

nagusien jatorrizko norabidea N164°E eta okerdura 37°E direla ondorioztatu da (V.6. ird.). Datu

horiek bateragarriak dira ENE-WSW norabideko estentsioarekin.

V.1. argazkia. Faila sinsedimentarioak. Argazkian geruzapena alderantzikatuta

dago.
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Slump sinsedimentarioak

Eskualdearen aktibitate tektonikoaren adierazle den beste egitura bat slump sinsedimenta-

rioak dira, hots, kontsolidatu gabeko geruzen labainduraren ondorioz sortutako tolesak, malda

gogorrak eragindako ezegonkortasunak, higidura sismikoek edo bien konbinaketak eragindako-

ak. 

Zehazki, Castellar Formazioko mate-

rialek sarritan ageri dituzte mota honetako

egiturak (V.2. arg.), Kanbriarrean nagusi zen

distentsio-erregimenaren eraginez eskualdeak

jasaten zuen ezegonkortasunak eragindakoak.

Zenbait puntutan alpe bien norabidea neurtu

da, eta, geruzapena horizontalera eraitsiz (V.7.

ird.), tolesen ardatzen jatorrizko norabidea

kalkulatu ahal izan da. Horrela, egituraren

labainketaren norabidearen hurbilketa egin

da, eta E-W edo ENE-WSW norabidea ondo-

rioztatu da. Logikoki, paleoaldaparen norabi-

dea labainketarekiko perpendikularra izango

N164°E 37°E

S0 = N120°E 60°S

Faila-planoa
N160°E 40°W

N

V.6. irudia. Faila sinsedimentario-

en gaur eguneko eta jatorrizko

norabideak adierazten dituen este-

reograma.

V.2. argazkia. Slump sinsedimentarioa

Castellar Atalean. 
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zen gutxi gorabehera, eta, beraz, N-S edo NNW-SSE norabidekoa, eta okerdurak E edo ENE-

ranzkoak, garai bertsuan sortutako faila sinsedimentarioen norabidearekiko konkordantea dena. 

Koladen jario-norabideak

Zenbait koladatan egindako magmaren azalaren gaineko jarioaren neurketek balizko pale-

oerliebeari buruzko informazioa lortzen eta emisio-zentroa kokatzen lagun dezakete. 

Koladetako bat, Castellargo Kuartzitaren gainean kokatuta dago, eskualde honetan ageri

den sinklinalaren hegoaldeko alpean, eta, beraz, Capas de Playón Formazioaren oinaldean. Jario-

norabide hori Zafra eta La Lapa lotzen dituen BA-V-302 errepidean neurtu da, La Lapatik 3 km

ekialdera. Jario-ebidentziak dituen geruza horizontalera eraitsi ondoren, N196°E norabidea lortu

da (V.8. ird.). 

V.7. irudia. Slump sinsedimentarioa-

ren alpe bien gaur eguneko eta jato-

rrizko norabideak adierazten dituen

estereograma. A: alpea. 



V. Kapitulua

266

Azalaren gainetik gertatzen den jarioaren norabidea Capas de Playón Formazioko beste

kolada batean ere neurtu da; kolada hori litoestratigrafian definitutako V4 episodiokoa da, eta sin-

klinalaren iparraldeko alpean dago kokatuta. Azaleramendu honetan lortutako datuek N195°E

jario-norabidea adierazten dute (V.9. ird.). Datu horrek, beraz, zentro eruptiboa puntu horretatik

iparraldera edo hegoaldera kokatuta egongo zela adierazten du. 

N
S0 = N170°E 76°W

Gaur eguneko jarioaren norabidea
25/140

Jatorrizko jarioaren norabidea
N 195°E

V.9. irudia. V4 episodioko eta pillow-

laba egiturako laba-kolada batek ageri

duen jario-norabidea adierazten dituen

estereograma. 

S0 = 80/200

Gaur eguneko jarioaren norabidea
N70°E 80°

Jatorrizko jarioaren norabidea
196°E

N

V.8. irudia. Castellargo Kuartzitaren

gainean kokatutako laba-kolada baten

jario-norabidea errepresentatzen

duen estereograma. 
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Mota honetako failek N30°E norabidea dute, egitura makroskopikoen atalean deskribatu

den bezala, oso arruntak dira azaleramenduan (V.3. arg.), eta atal horretan deskribatutakoen ezau-

garri berberak dituzte. 

Feriako intrusioaren eta material ostalarien arteko ukipen tektonikoak

Feriako intrusioaren eta arroka ostalarien arteko kontaktuan egitura-mota ezberdinak ageri

dira tokiaren arabera, gorputz horren intrusio-prozesuaren konplexutasuna islatzen dutenak. 

– Hegoekialdeko kontaktuan, kareharriek toles ptigmatikoak eratzen dituzte (V.4. arg.),

hots, tolesek ez diote norabide-eredu bati jarraitzen, eta tolesen ardatzen norabidea guztiz

kaotikoa da. Beraz, toles horiek ez ziren esfortzu-eremu homogeneo batekin erlazionatu-

ta sortu, baizik eta intrusioak eragindako tenperatura-igoerak eragindako kareharrien higi-

kortasun handiagatik. Ez da toles horiekin elkartutako inolako foliaziorik ageri. 
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V.3. argazkia. Norabide-failak Capas

de Playón Formazioan barneratuta-

ko arroka bolkanosedimentarioetan. 
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– Hegoaldeko kontaktuan, toles ptigmatikoen mendebaldean, ordea, kontaktua kareharriz-

ko zatiez osatutako bretxa batez definituta dago (V.5. arg.). Bretxa horretan ageri diren

zatiek toles ptigmatikoak aurkez ditzakete, bretxifikazioa tolesduraren ondoren gertatu

zela adieraziz. 

– Mendebaldeko kontaktuan, kareharriak tolestuta daude, baina kasu honetan tolesak eska-

la metrikokoak dira, eta, ziur asko, Feriako sieniten intrusioarekin erlazionatuta daude. 

– Hegoaldeko kontaktuaren eremu batzuetan, kareharriek ukipen-metamorfismo nabarme-

na ageri dute, birkristaltze lokala eraginez. 

– Feriako intrusioaren iparraldean, ekialdean eta iparmendebaldean kontaktua intrusiboa da

Goi Segida Detritikoko materialekiko, eta bretxa tektonikoen sorrera beha daiteke lokal-

ki. 

V.4. argazkia. Toles ptigmatikoak kare-

harrietan, Feriako intrusioaren hegoe-

kialdeko kontaktuan. 

V.5. argazkia. Kareharrizko klastodun

bretxa Feriako intrusioaren hegoaldeko

kontaktuan. 
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V.2.3. Egitura mikroskopikoak

Torreárboles Formazioko maila ezberdinetan ageri den mineral opakoen kontzentrazioak

agerian uzten du faila normal ugariren agerpena (V.6. arg.). Faila horiek Behe Paleozoikoan zehar

nagusi zen estentsio-erregimenaren isla dira, era berean. 

Capas de Playón Formazioko pikor-tamaina finagoko materialek arbel-cleavage intzi-

pientea garatzen dute. Mikroskopiopean, arbel-cleavagea zaila da bereizten, mika batzuen orien-

tazio subparaleloa baino ez baita nabari. Lokalki, lagin batzuek krenulazio-cleavage intzipientea

ageri dute, arbel-cleavage nagusiarekiko perpendikularki orientatuta. Krenulazio-cleavagea zen-

timetro bateko tarteetan garatu da, arbel-cleavage nagusiaren uhindura arin batzuen eta kuartzoz

betetako haustura irekien sorrerari esker. Haustura horiek, uhinduren ardatzak mozten dituzte. 

V.3. Hegoaldeko eskualdearen edo Valle de Matamoros-Jerez de los
Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdearen egitura

V.3.1. Egitura makroskopiko orokorrak eta ezaugarri kartografikoak

Olivenza-Monesterioko Antiformaren hegoaldeko alpean kokatutako eskualde honetan,

itxuraz, segida kanbriarra Serie Negrako material aurrekanbriarrekiko konkordanteki kokatuta

dago, Jerez de los Caballeros eta Badajoz batzen dituen errepidean Valle de Matamoros herriaren

iparraldean ageri den moduan, edo baita diskordanteki kokatuta, toba kristalinoen edo Fernández-

V.6. argazkia. Estentsio-faila mikroskopi-

koak Torreárboles Formazioaren Behe-

Ataleko arkosetan. 
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Carrasco eta besteren fazie porfiroideko oinarriko mikrokonglomeratuaren gainean ere, Zafra-

Huelva trenbidearen lubakian Jerez de los Caballerosen iparrekialdean ageri den moduan (V.10.

ird.). Serie Negra eta Behe-Segida Detritikoaren arteko kontaktua Jerez de los Caballeros eta

Badajoz lotzen dituen errepidean, potentzia dezimetrikoko konglomeratuen maila batek definit-

zen du. Maila horren azpian, jatorri ezezaguneko egitura isolatu edo koaleszente biribileko pikor-

tamaina fineko balizko bolkaniten maila zentimetriko bat definitu da (V.7. arg.). 

Antiformaren iparraldeko alpean deskribatutako material kanbriarren aldean, non egitura

nahiko sinplea osatzen duten, Kanbriarreko arrokek egitura konplexuagoa dute eskualde honetan.

Konplexutasun horretan zerikusia du gabro ugariren intrusioak. Gainera, eskualde honetako arro-

kei gradu altuagoko metamorfismo batek eragin die. 

Burututako kartografian beha daitekeen moduan (V.10. ird.), iparmendebaldeko eremuan,

hots, Valle de Matamoros eta Valle de Santa Ana inguruan, materialek kokapen ordenatua ageri

dute, geruza sub-bertikal edo arinki alderantzikatuekin. Eremu horretan guztian, Karbonatozko

Formazioa eta Jerezko Segida Detritikoa errepikatuta ageri dira, kartografian eta egituraren zehar-

ebakietan definitutako sinklinal-antiklinal motako egitura dela eta (V.11. ird.). Hala ere, eremu

honen ekialdean, Karbonatozko Formazioaren hegoaldeko mailak hedapen askoz zabalagoa du,

geruzen okerdura txikiagoen eta toles ugariren existentziaren eraginez. Baliteke, desberdintasun

horiek gabroen eta albititen intrusio ugariek eragindakoak izatea. Bestalde, egindako maparen

ekialdean, Karbonatozko Formazioa Goi Segida Detritikoa zamalkatuz ageri da. Metro-erdi ingu-

rukoa eta desberdindu gabekoa den faila-arroken banda batek definitzen du ukipena. Era berean,

eremu honetan, kartografiatutako kareharrizko banda bien artean, ekialdean laba-kolada azido bat

eta mendebalderago basiko bat kartografiatu dira, zenbait kilometrotako albo-hedapena eta ehun-

daka metroko lodiera izan dezaketenak, ziur asko, tolesduren eraginez. 

V.7. argazkia. Serie Negraren eta

Kanbriarreko materialen arteko kontak-

tuan, Badajoz-Jerez de los Caballeros

batzen dituen bidean (Valle de

Matamoros herriaren NWan), jatorri

ezezaguneko egitura subzirkularrak. 
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V.10 irudia. Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros eskualdeko egitura azaltzen duen eskema karto-

grafikoa, non V11. irudian aurkeztuko diren zehar-ebakien kokapena adierazi den. Mapa bera zehaztasun

handiagoz beha daiteke IV. eranskinean. 
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Material horiek guztiek ez dute eskistositate oso sakorra garatu. Aldiz, Goi-Segida

Detritikokoek (Jerez de los Caballeros herriaren inguruan Jerezko Segida Detritikoa deritzona)

eta horren barruan ageri diren bulkanita basikoek eskistositate oso sarkorra dute. Era berean, bul-

kanita basikoetan deformazio gogorreko bandak behatu dira, lokalki protomilonitak garatuz. 

Eremu honetan egituraren hiru zehar-ebaki egin dira, egitura nagusiekiko gutxi-gorabehe-

ra perpendikularki (V.11. ird.). I-I’ zehar-ebakian, sinklinal-antiklinal motako egitura bat ageri da,

guneak Jerezko Formazio Detritikoan eta Karbonatozko Formazioan dituztenak, hurrenez hurren.

II-II’ zehar-ebakian, aldiz, sinklinala baino ez da ageri, gunea Jerezko Formazio Detritikoan

duena. Zehar-ebaki horretan, kareharrien eta Jerezko Formazio Detritikoaren arteko ukipena

eskala txikiko zamalkadura baten bidez gertatzen da (V.9. arg.). III-III’ zehar-ebakian, alde bate-

tik, sinklinal-antiklinal motako egitura ageri da, lehenengoaren gunea Jerezko Formazio

Detritikoan egonik, eta bigarrenarena Tarteko Karbonatozko Formazioan. Beste alde batetik,

zehar ebaki horretan, ondokoa adierazi nahi izan da, kartografian banatuta ageri diren albititen

gorputzak, sakoneran intrusio beraren zati izan daitezkeela. Era berean, albititen eta gabroen

intrusioen arteko erlazio estua errepresentatu nahi izan da. Azkenik, Behe-Segida Detritikoaren

aldean Goi-Segida Detritikoa osatzen duten materialen tolesdura handiagoa islatu nahi izan da

(kasu honetan Jerezko Segida Detritikoarena). Hiru zehar-ebakiek, oro har, materialek Zafra-

Nogales eskualdean aztertutakoekiko tolesdura estuagoa ageri dutela azaltzen dute. Aldi berean,

gabroen eta albititen gorputzen arteko erlazio estua beha daiteke (V.10. eta V.11. arg.), segida kan-

briarreko materialekin batera deformatuta egonik. Bai gabroen eta bai albititen intrusioak Goi-

Segida Detritikoaren oinalderaino intruitzen dira, eta gehienetan Tarteko Karbonatozko

Formazioarekin elkartuta ageri dira; horrek magmaren igoeran oztopo gisa joka zezakeen. Egitura

mesoskopikoen azpiatalean zehatzago ikusiko den moduan, albititen intrusioek gabroak mozten

dituzte argi eta garbi, eta, beraz, berantiarragoak dira. 

Geruzapenaren neurketak ondo bilduta proiektatzen dira, batez beste N154°E norabidea-

ren inguruan, eta iparrekialderanzko okerdurak nagusi izanik (V.12. ird.). Bestalde, Foliazioaren

garapena oso ezberdina da eskualde honetan azaleratzen diren material ezberdinetan. Jerezko

Formazio Detritikoak (batez ere Jerez de los Caballeros inguruan) oso ondo garatutako plano

axialeko eskistositate nagusia ageri du, eta Behe Formazio Detritikoko materialetan, aldiz, egitu-

ra hori ez da hain nabarmena; gainera, noizean behin, material kuartzofeldespatikoetan gneisen

banda-egitura ager daiteke. Foliazio horren batez besteko norabidea N150°E-koa da, eta okerdu-

ra 76°N-ranzkoa (V.13. ird.). Eskistositate hori nabarmena da, noizean behin, gabro batzuetan

(V.8. arg.). 
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V.11. irudia. Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros eskualdean egindako zehar-ebakiak.

Zaher-ebaki horien kokapena V.10. irudian ageri da.  
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Lokalki, krenulazio-eskistositate penetratibo baten agerpena beha daiteke. Azken honen

norabidea N110°E eta N160°E artekoa da, eta egitura horrekin elkartutako elementu linealak ipa-

rralderantz okertzen dira nagusiki. 

N = 103N = 142

Figura V.13. Proyección esterográfica de las

medidas de foliación. Contornos en múltiplos

de la distribución uniforme. 

Figura V.12. Proyección esterográfica de las

medidas de estratificación. Contornos en múl-

tiplos de la distribución uniforme. 

V.8. argazkia. Begibistaz ikus daitekeen

foliazioa duten gabroak. 



V.3.2. Egitura mesoskopikoak edo azaleramendu-mailakoak

Jerezko zamalkadura

Jerez de los Caballeros herria zeharkatuz, gutxi gorabehera E-W norabidea duen zamal-

kadura txiki bat ageri da, Tarteko Karbonatozko Formazioko kareharriak Goi Formazio

Detritikoaren gainean kokatzen dituena (V.9. arg.). Zamalkadura hori, salto txikikoa dena, bal-

dintza hauskorretan sortutakoa, 0,5 eta 1 m-ko lodierakoa eta desberdindu gabeko izaerako faila-

arroken banda batek errepresentatzen du.

Gabroen eta albititen arteko intrusio-erlazioak

Eskualde honetan, gabroak eta albibitak estuki erlazionatuta daude, eta V.10 eta V.11.

argazkietan eta V.11. irudiko zehar-ebakietan ageri den moduan, gabroen intrusioa albititena

baino lehenagokoa da. V.10. argazkian, zehazki, albititak dike gisa intruitzen direla ikusten da,

gabroak moztuz, bien arteko ukipenak garbiak izanik. Toki batzuetan, gabroetan foliazio arin bat

beha daiteke (V.8. arg.), albititetan ageri ez dena. Bestalde, V.11. argazkian, ondokoa beha daite-

ke: kuartzozko zain batek gabroak zeharkatzen ditu, baina ez du jarraipenik albititetan zehar,

horrela zainen sorrera albititen intrusioa baino lehenagokoa dela adieraziz. 

Egitura
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V.9. argazkia. Tarteko Karbonatozko

Formazioaren Goi-Segida Detritikoaren

gaineranzko zamalkadura. 

V.10. argazkia. Albititen (erdiko gorputza) eta

gabroen (kanpoko aldeko gorputz ilunena)

arteko intrusio-erlazioak. 
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V.3.3. Egitura mikroskopikoak

Eskualde honetan aztertutako lagin gehienek foliazio tektoniko bat ageri dute, hobeto edo

txartoago garatutakoa, jatorrizko arrokaren ezaugarrien arabera. Foliazio hori lehenengo defor-

mazio-fase hertziniarrean sortutakoa da. Eskistositate hori ondoen garatu dutenak Jerezko Segida

Detritikoko pelitak dira. Lagin horietan, pikor-tamaina fineneko mineral mikazeoak eta opakoak

bildu egiten direla beha daiteke, maila ilun finak, ezjarraituak eta ondo orientatuak osatuz. Pikor-

tamaina finagoko mineralez inguratuta daudenean, tamaina handieneko mineral detritikoak oso

ongi orientatuta ageri dira (V.12. arg.); pikor-tamaina larriagoko mailak osatzen dituztenean,

aldiz, birkristaltze-prozesuak baino ez dituzte jasaten. 

V.11. argazkia. Kuartzozko zai-

nak gabroak zeharkatuz eta

albititen aurka bukatuz. 

V.12. argazkia. Luzatutako eta foliazioare-

kiko paralelo orientatutako kuartzozko

kristalak.  



Egitura

Arroka bolkaniko batzuetan ere nabarmena da foliazio hori, opako-mailen eta tamaina txi-

kieneko kristalen birorientazioak definitutakoa (V.13. arg.). Porfiroblastoek zartatze hauskorra

jasaten dute, oro har, baina ez dira berrorientatzen. Noizean behin, deformazio handiagoko xaflak

behatu dira, non pikor-tamaina txikiagotan birkristaldutako maila kuartzofeldespatikoen, mikro-

hausturadun feldespatozko porfiroklastoen, mikrotoles asimetriko estuen eta presio-itzal asime-

trikoen existentzia behatu den, oro har, ezker-higidurako mugimendua definitzen dutenak (V.14.

arg.).

Jerezko Segida Detritikoko xafla batzuetan krenulazioaren agerpena behatu da, oro har

intzipientea izan arren egitura nagusia osa dezakeena lokalki (V.15. arg.). 
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V.13. argazkia. Feldespatozko mikrolitoak eta

mineral opako txikiak foliazio nagusiarekiko

arinki orientatuta. 

V.14. argazkia. Pikor oso finetan birkristalduta-

ko maila kuartzofeldespatikoak, mikrohaustura-

dun feldespatozko porfiroklastoak, mikrotoles

asimetrikoak eta presio-itzal asimetrikoak. 

V.15. argazkia. Krenulazio lokala (S2), kasu

honetan egitura nagusia dena. 



Berreraiketa paleogeografikoa

VI. OLIVENZA-MONESTERIO ANTIFORMAREN KANBRIARRERAKO
BERRERAIKETA PALEOGEOGRAFIKOA

Atal honetan, nire lanean aztertutako eskualdeetako paleogeografia kanbriarraren berre-

raiketa burutu da. Lehenik eta behin, Zafra-Nogales eskualdearen xehetasun handiko berreraike-

ta lokala aurkezten da. Eskualde horren azterketan erabilitako denbora luzeagoak (horren ondo-

rio den datu-pilaketarekin) eta deformazio- eta metamorfismo-prozesuen ausentziak prozesu sedi-

mentarioen eta bolkanikoen ezaugarriak taxutzea ahalbidetu du. Ondoren, Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdean lortutako informazioa gehituz, eta beste

autore batzuen ekarpenekin (Giese eta Bühn, 1993; Sánchez et al., 2003) osatuz, eskualdeko rift

aktiboaren egitura eskematizatu da. 

VI.1. Zafra-Nogales eskualdeko paleogeografia

Egiturari dedikatutako kapituluan aipatu den moduan, eskualde honetako material kan-

briarren geruzapenaren antolamendua sub-bertikala da. Hori dela eta, burututako kartografia garai

horretako materialen banaketa paleogeografikoarekiko zeharka egindako egitura zehar-ebakiaren

hurbilketa bat da. 

Bestalde, La Laparen iparraldean, lau pultso edo episodio bolkaniko definitu dira (V1-etik

V4-ra). Lehenengo hirurak, ziur asko, zentro beretik emitituko ziren, eta laugarrenak foku ezber-

dina izango zuela ematen du. Litoestratigrafiako kapituluan adierazi den moduan, lehenengo epi-

sodioa metakin bolkanikoen eta sedimentarioen alternantzia batek ordezkatzen du (V1), biga-

rrena tarte bolkaniko hutsa da (V2) eta hirugarrena (V3), lehenengoaren antzera, material sedi-

mentarioz eta bolkanikoz osatuta dago (VI.1. ird.). Eskualde hau zentro bolkaniko nagusitik zen-

bait kilometrotara kokatuta zegoela kontuan hartuta, deskribatutako segidak aktibitate bolkanikoa

V1-etik V2-ra gehituz zihoala adierazten du, eta V2-tik V3-ra gutxituz. V4 episodioa osaera

ertain-basikoko material bolkanikoen multzo batez osatuta dago, eta albo-jarraitutasun handia du. 

Zafra-Nogales eskualdean burututako kartografian, V1, V2 eta V3 episodioetako mate-ria-

len kontzentrazio handiena eskualde horren iparmendebaldean dagoela ikus daiteke. Gertaera

horrek, zentro igorlea inguru horretan kokatuta zegoela adierazten du, eta material bolkanikoa

bertatik hedatuko zela. Zentro igorlea arroka bolkanikoen pilaketa handieneko gunearekin bat

datorrela onartuz, zentro hori geografikoki La Parra eta La Morera herrien iparraldean koka zite-
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V1
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V2
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La Morera La Parra
Feria

La Lapa
Zafra

Alconera

NW SE

Serie Negra

Malcocinado Formazioa

Behe-Segida Detritikoa
(Torreárboles I eta II Fm.)

Tarteko Karbonatozko Formazioa

Goi-Segida Detritikoa

}

}

}
}

Formazio Kanbriarrak

Malcocinado Formazioa

Serie Negra

Laba-kolada eta sill basikoak
Arroka bolkanoklastikoak

Arroka bolkanoklastiko bretxoideak

Laba-hodia

Ehundura esferulitikoko labak
Intrusio basikoak

Zokalo Kadomiarra (Serie Negra)

Bretxa bolcanosedimentarioak
Konglomeratu sedimentarioak
Lutitak eta arbelak

Hareharria, grauwackak edo arkosak

Kareharriak edo dolomiak
Arkeoziatidoak

Laba-kolada eta sill azidoak eta ertainak

LEJENDA

VI.1. irudia. Erdi Kanbriarrerako berreraiketa paleogeografikoa V1, V2 eta V3 episodioen garaian.

Eredua ez da eskalan burutu, materialen banaketa hobeto irudika ahal izateko. A: V1, V2 eta V3 epi-

sodioen garaiko berreraiketa paleogeografiko orokorra. B: Material bolkanikoen banaketa adieraz-

teko egitura zehar-ebakia. C: B irudian kokatutako eremuaren eskala handiagoko zehar-ebakia .
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keen (VI.1. ird.). Gainera, La Parra eta Santa Marta lotzen dituen mendiko bidean bretxa piro-

klastikoak maila metrikoetan eta albo-hedapen oso mugatukoetan agertzeak (lag-breccia edo pro-

ximal coarse lithic breccia; Druitt eta Sparks, 1982), zentro bolkaniko horren existentzia indart-

zen du. 

Zafra eta La Laparen arteko eremuan, aldiz, Behe Kanbriarreko maila bolkanikoak mate-

rial sedimentario ugarirekin elkargeruzatuta daude. Gainera, birsedimentatutako material bolka-

noklastikoen kantitatea handiagoa da, eta material zorrozki piroklastikoena txikiagoa. Datu

horiek eremu hori zentro igorletik erlatiboki urrun zegoela adierazten dute, eta azaleratzen diren

arroka bolkanikoak episodio leherkor nagusietan sortu zirela edo birsedimentazio postbolkanikoa

jasan dutela. 

Laugarren gertaera bolkanikoa (V4) laba-koladek eta toba piroklastiko trakiandesitikoek

errepresentatzen dute, potentzia txikiko (50 m) eta albo-hedapen handiko (> 10 km) metakina

osatzen dutenak. Segida hori plano-itxurako eta pillow-laba motako osaera trakiandesitikoko

laben multzo batez hasten da, eta gainean, kolada piroklastikoekin eta jausketa-metakinekin erla-

zionatutako material piroklastikoak ageri dira. Pillow-laben metaketak ur azpiko ingurunea adie-

raziko luke, episodio honen hasierarako. Hala ere, produktu piroklastikoetan (bai koladetan eta

bai jausketazkoetan) ageri den disjuntzio kontzentrikoak eta soldatze partzialak airepeko inguru-

nea adieraziko lukete, edo sakonera oso txikiko ur azpiko ingurunea. Multzo bolkaniko honek La

Laparen ekialdean ageri du potentzia handiena, non laben antzeko osaerako dike txiki batek

intruitzen duen, zeinak elikatze-bidea errepresenta zezakeen. Episodio honetan zehar sortutako

materialak aurreko gertaeren zentroarekiko ezberdina zen beste batetik igorriko zirela adierazten

du horrek guztiak. 

Bestalde, berreraiketa egiterakoan esanguratsuak izan daitezkeen egiturak aztertu dira.

Lehenik eta behin, La Laparen ekialdean kokatutako slump-sinsedimentarioen lehengoratzearen

bidez, N-S edo NNW-SSE norabideko paleoaldapa ondorioztatu da, erliebe handieneko gunea

mendebaldean edo mendebalde-iparmendebaldean kokatuta zegoela adieraziz, zeina bat datorren

V1, V2 eta V3 episodioen zentro igorlearen kokapenarekin. 

Bestetik, zenbait koladatako luzatutako amigdalen orientaziotik deduzitutako jario-nora-

bideek, La Laparen ekialdean kokatutakoak hauek ere, zentro bolkanikoaren balizko kokapena

adierazten dute. V1 episodioko labetan neurtutako besikulek puntu horretatik ipar-iparrekialdera

edo hego-hegomendebaldera kokatuko lukete zentro bolkanikoa. Gorago aipatu den moduan,
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material bolkanikoaren pilaketa handiena eskualde honen mendebaldean dago kokatuta, eta baita

erliebe handieneko gunea ere. Horrek guztiak zentro bolkanikoa SSWan kokatuta egongo zela

adierazten du, eta ez NNEan, non material bolkanikoaren pilaketa askoz ere txikiagoa den, eta

sakonera handieneko eremua kokatu den. Hala eta guztiz ere, jario-norabide horiek une horretan

laba higitzen zeneko ubidearen edo haranaren norabidea adieraz dezakete. 

V4 episodioko labetan ere neurtu dira jario-norabideak, La Lapa eta Zafra lotzen dituen

errepidean. Geruzapena horizontalera eraman ondoren, N195°Eko norabidea ondorioztatu da, eta,

beraz, horrek iturri-eskualdea ipar-iparrekialdean edo hego-hegomendebaldean kokatuta zegoela

adierazten du, edo, gutxienez, gune horretan laba higitzen zeneko ubideak orientazio hori zeuka-

la. Jarioa material bolkanikoaren pilaketa handieneko eremutik ekialdera neurtu dela kontuan har-

tuz, kasu horretan gorago erabilitako arrazonamendu bera erabiliz, zentro eruptiboa puntu horre-

tatik SSWra kokatuta zegoela esan daiteke, eta ez NNEra. Edozein kasutan, zentro hori V1, V2

eta V3 episodioentzat definitutakoarena baino ekialderago egongo litzateke kokatuta. 

Orain arte aurkeztutako jario-indikatzaileen analisiak, V1, V2 eta V3 episodioentzako

zentro igorlea La Laparen hegomendebaldean kokatuta egongo zela adierazten du, nahiz eta ga-

rrantzi txikiagoko bolkan gehiago ere egon zitezkeen. V4 episodiorako zentro igorlea, aldiz, herri

horren hegoekialdean kokatuko litzateke. 

Bestetik, aurkitutako faila sinsedimentarioen orientazioa ESE-WNW norabidekoa da.

Estentsio nagusia norabide horrekiko perpendikularki gertatzen ari zela adierazten du, horrek, eta

hori bat dator Ossa-Morena Eremuaren hegoaldeko mugaren orientazioarekin. Zenbait autorek

(Giese eta Bühn, 1993, esaterako) izan da rift kanbriarraren ardatz posible gisa kontsideratu dute

norabide hori. 

Bestalde, produktu bolkanikoen eta bolkanoklastikoen azterketa petrografiko sakonak,

horietako gehienak airepeko ingurunean sortu zirela adierazten du. Soldatutako metakinen uga-

ritasuna eta litoklastoen deformazio plastikoa gertaera hori frogatzen duten ebidentzia dudaezi-

nak dira. Gainera, material sedimentario itsastarren agerpena ere aipatu da, airepeko metakineta-

tik hurbil. Horrek guztiak adierazten du, eskualde honetako paleogeografiaren ezaugarri nagusia

batimetriaren bat-bateko aldaketak direla, batez ere, aktibitate bolkanikoaren eragina dela eta. 

Aztertutako gainerako eskualdearekin konparatuz, Zafra-La Lapa eremuan material sedi-

mentarioaren kantitate nabarmenki handiagoak agertzeak eremu horretan itsaspeko baldintzak

denbora-tarte luzeagoan zehar zirela nagusi adieraz dezake. Hala ere, une batzuetan, eremu hori
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ere airepean kokatuta egongo zen, soldatutako toba piroklastikoen agerpenak adierazten duen

moduan, episodio guztietan zehar. 

Ageri den material piroklastikoaren kantitate handiak bolkanismoa nagusiki leherkorra

izan zela adierazten du, aktibitate bulkaniarreko, pliniarreko edo subpliniarreko estratobolkan

baten existentzia iradokiz (McPhie et al., 1993; Llambías, 2001) mendebaldeko eremuan, non

erregistro bolkanikoa handiagoa den, V1, V2 eta V3 episodioetarako, gutxienez. V4 episodioan

zehar sortutako metakinen ezaugarriek (aspektu-erlazio, potentzia/albo-hedapena, oso baxua),

aldiz, ezkutu-motako edifizio bolkaniko baten existentzia iradokitzen dute, albo-hedapen handia-

gokoa eta malda txikiagokoa, magma basikoetan tipikoa dena (Llambías, 2001). 

VI.1. eta VI.2. irudietan eskualde honen paleogeografia irudikatu da, edifizioen barne-egi-

tura ageri duten zehar-ebakiekin batera. 

VI.1A. irudian, lehenengo hiru episodioetarako zentro bolkanikoaren balizko kokapena

adierazten da. Bertan, zentro igorlea aztertutako eskualdearen mendebaldean kokatuta zegoela

islatu nahi izan da, eta kono bat baino gehiagoz osatuta egon zitekeela, garrantzi txikiagoko kono-

ak barneratuz. Azken horietatik ere igor zitezkeen laba edo piroklastoak. Bestalde, kosta-le-rroa

oso hurbil kokatuta zegoela adierazi nahi izan da, eta eremu batzuk ur azpian kokatuta zeuden

bitartean, beste eremu zabal batzuk azaleratuta zeudela. VI.1B irudiak aurreko irudian adie-razi-

tako eraikuntza bolkanikoaren egituraren zehar-ebakia errepresentatu da, materialen barne-bana-

keta erakutsiz eskualde osoan zehar, gaur egungo herrien kokapen erlatiboarekin batera,

Nogalestik Zafrara. Modu horretan, islatuta geratzen da, ekialdeko eremuan material sedimenta-

rioen kantitatea handiagoa dela, eta mendebaldekoan material bolkanikoen pilaketa handiena.

Gainera, zentro bolkanikoarekiko hurbiltasuna adierazten duten metakinen kokapena islatu nahi

izan da, bretxa piroklastikoena, esaterako. Era berean, agerian geratzen da, estratobolkana defi-

nitzen duten metakinetan material labiko eta bolkanoklastikoen alternantzia. 

VI.2A. irudian, ezaugarri ber horiek islatu nahi izan dira, V4 episodiorako. Kasu honetan,

zentro igorlea aurrekoaren ekialdean kokatu da. V1, V2 eta V3 episodioen zentro bolkanikoa itza-

lita egongo zen arren, Capas de Playón Formazioko arbelak beronen inguruan metatuko ziren, eta

konoa oraindik partzialki azaleratuta egon zitekeen, nahiz eta sedimentuek eraikuntza osoa ere

estal zezaketen; baina hori ezin da frogatu, gaur egun, faila batek konoa mozten baitu,

Karboniferoko materialekin kontaktuan jarriz. VI.2B. irudian, bigarren zentro bolkaniko horren

egituraren zehar-ebakia burutu da. Bertan, plano itxurako eta pillow-laba motako laben metaketa
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islatu da, segidaren oinaldean, gainean material piroklastikoena (koladak eta jausketazkoak), eta

oinaldean, mendebalderago, bretxa tufazeoena. 

A

B
Nogales

La Morera
La Parra

NW

Feria
La Lapa Zafra

Alconera

SE

}V4

Pillow-labak eta
plano-itxurako labak

Metakin piroklastikoak
Behe eta Erdi Kanbriarreko
metakinak

VI.2. irudia. Zafra-Nogales eskualdearen berreraiketa paleogeografikoa V4 episodioaren garairako.

Eredua ez da eskalan burutu, materialen banaketa hobeto irudika ahal izateko. A: V4 episodioaren garai-

ko berreraiketa paleogeografikoa. B: Material bolkanikoen banaketa adierazteko egitura zehar-ebakia.

Lejenda VI.1 irudikoaren berbera da. 
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Aipatzekoa da, irudietan ez dela eskala bertikala mantendu, horrela metakinen aldaera-

kantitate handia eta potentzia txikiko metakinen ugaritasuna errepresentatzen laguntzeko, zeren

beste modu batera ezinezkoa izango bailitzateke. 

VI.2. Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio
eskualdeko paleogeografia

Eskualde honetan azaleratzen diren material kanbriarren deformazioak eta metamorfis-

moak, Zafra-Nogales eskualdeko metakin garaikideekiko nabarmenki altuagoa denak, aurreko

atalean aurkeztutakoa bezalako azterketa paleogeografiko sakona egitea galarazten du. Hala ere,

datu petrografikoek eta geokimikoek bolkanismoaren ezaugarriei buruzko informazioa lortzea

ahalbidetu dute, paleogeografiari buruzko iritzi batzuk ondorioztatzeko erabiliz. Edozein kasutan,

eskualdearen hedapena txikiegia da edozein ondorio edo eskualde-eredu ondorioztatzeko. 

Produktu bolkanikoen azterketa petrografikotik ateratako emaitza esanguratsuena ondo-

koa da: Zafra-Nogales eskualdekoen aldean, eskualde honetako materialek izaera itsastarra dute.

Material piroklastikoen urritasuna eta soldatutako toben ausentzia, eta laben ugaritasuna dira

ezaugarri azpimarragarrienak. 

Material bolkanikoaren pilaketa handiagoaz bereizitako eremuen gabeziak eta bretxak,

edo zentro igorlearekiko hurbiltasuna adierazten duten egituren gabeziak, bolkanismoaren izaera

funtsean labiko eta basikoarekin batera, sumendiak arrakala-motakoak izan zitezkeela iradokitzen

du (VI.3. ird.), iparraldeko eskualdean definitutako mota zentralekoekin alderatuz. 

Cumbres de Enmediotik hurbil pillow-laben eta plano-itxurako koladen kantitate handien

existentziak (hots, eskualdearen hegoalderen kokatutako eremuan) efusioa ingurune itsastarrean

gertatu zela indartzen du, eta hegoalderantz sakoneraren handitze jarraitua adieraz dezake.

Kolada planarren eta kuxin-itxurakoen alternantziak emisio-tasaren aldaketak islatuko lituzke. 

Osaera basikoko produktu bolkanikoen nagusitasunak produktu azidoekiko eta riftaren

ardatzarekiko hurbiltasuna adieraziko luke, non osaera basikoko arrokak nagusi izan ohi diren

(Wilson, 1989; Kampunzu eta Mohr, 1991). 
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VI.3. Rift kanbriarraren kokapena Ossa-Morena Eremuan

Lan honetan burututako azterketa petrografiko, geokimiko eta estrukturalek honako hau

adierazten dute: Zafra-Nogales eta Jerez-Cumbres zehar-ebakian Olivenza-Monesterioko

Antiformaren alpe bietan sedimentu kanbriarren artean tartekatuta eta intruituta ageri diren arro-

ka igneo kanbriarrak rift-prozesu batekin erlazionatuta daude, zeinak Ossa-Morena Eremuan era-

giten duen Erdi Kanbriarretik Behe Ordoviziarrera arte. 

Aztertutako magmatismoaren ezaugarri bereizgarria basaltoen (gabroak) mota ezberdinen

agerpena da, osaera subalkalinoetatik osaera trantsizionaletara eta arinki alkalino edo baita gogor-

ki alkalinoetara ere (basanitak eta foidita batzuk, esaterako) pasatuz. Orain arte magmatismo hori

nagusiki basaltikoa zela esaten bazen ere, arroka ertainen (trakiandesitikoak) eta feltsikoen (tra-

kitak/sienitak, fonolitak eta erriolitak/granitoak) bolumen nabarmenak barneratzen ditu. Arroka

feltsiko batzuek ez dira zorrozki alkalinoak, metaaluminotsuak eta peraluminotsuak baizik, eta

SiO2-K2O diagraman subalkalinoak. Bestalde, laba eta intrusio txikiekin batera, arroka piroklas-

tikoen espektro zabala azaleratzen da, leherkortasun handiko bolkanismoaren ondorioz. Magmen

afinitate alkalinoa eta trantsizionala (batez ere, sodikoa, eta toletikoa) bolkanismoaren izaera efu-

siboarekin eta aldi berean leherkorrarekin batera, magmatismoa bolkanizitate altuko rift batean

gertatu zela iradokitzen du, lurrazalaren hedapen nabarmenekoa (Wilson, 1989). 

Hala eta guztiz, azterketa geokimikoak agerian uzten du zenbait osaera-aldakuntzaren

agerpena iparraldeko alpeko magmatismoaren (Zafra-Nogales eskualdekoa) eta hegoaldekoaren

artean (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdekoa).

Aldakuntza horiek, estilo eruptiboaren aldaketekin eta produktu eta eraikuntza bolkanikoen alda-

ketekin batera doazenek, aztertutako eskualdeetako aktibitate magmatikoa riftaren gune zehatza-

goetan kokatzea eta Ossa-Morena Eremuaren hegoaldeko eremuaren paleogeografiari buruzko

interpretazio orokorra proposatzea ahalbidetzen dute garai horretarako. VI.3. irudiko bloke-dia-

graman islatu nahi izan diren funtsezko ideiak ondoren garatuko direnak dira. 

Garai horretan, Zafra-Nogales eskualdea kosta-lerrotik hurbil kokatuta egongo litzateke,

eremu batzuk ur azpian eta beste eremu zabal batzuk itsasoko uraren mailaren gainetik geratuz,

VI.1 eta VI.2 irudietan islatu eta irudikatu den moduan. Eremu honetan itsasmailaren aldaketek

eragin handia izango lukete. Tenperatura altuko metaketaren ebidentziadun (soldatzea, deforma-

zio plastikoa, disjuntzio kontzentrikoa,...) produktu piroklastikoen existentziak metaketa airepe-

ko ingurunean edo sakonera oso txikiko ur azpiko ingurunean gertatu zela iradokitzen du. Maila
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bolkanikoekin tartekatutako sedimentu gehienak, aldiz, Capas de Playóngo arbelak (esaterako,

Zafra eta La Lapa artean hedapen zabala dutenak) jatorri itsastarrekoak dira. 

Bestalde, datu geokimikoek eskualde horretako arroka bolkanikoak segida arinki alkali-

nokoak edo trantsizionalekoak direla adierazten dute, eta Y/Nb ≈1 erlazioa betetzen duten arroka

basikoz, ertainez eta azidoz osatuta daudela, zeintzuk kristaltze frakzionatua nagusi den desber-

dintze-prozesuen bidez erlaziona daitezkeen eta, ziur asko, OIB (ocean island basalts)-motako

aberastutako mantu astenosferikoko iturri batetik eratorriak diren. Ezaugarri kimiko horiek rift-

eremuetan emititzen diren labek dituztenen antzekoak dira, baina ez ardatzaren ingurukoenak,

baizik eta estentsio-egituraren alpeetakoenak, non laba alkalinoagoak emititu ohi diren (Wilson,

1989; Kampunzu eta Mohr, 1991). 

Zafra-Nogales

Valle de Matamoros-
Jerez de los Caballeros

Cumbres de Enmedio

Monesterio

VI.3. irudia. Monesterioko Antiformako rift-arroaren berreraiketa Erdi Kanbriarrean zehar.

Eredua ez da eskalan burutu. 
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Eszenatoki horretan, lurrazalean maila ezberdinetan kokatutako ganbara magmatikoen

existentzia imajina daiteke, bata bestearekin konektatutakoak, non era jarraituan jatorri mante-

likoko galdatuak desberdintzen diren, galdatu feltsikoagoak emanez. Maila bakoitzeko frakzio-

nazioa magmaren osaeraren eta prozesua gertatzen deneko baldintza fisiko-kimikoen (P, T, fO2,

fH2O) menpekoa da. Aldagai horietan gertatutako aldaketek mineral ezberdinen frakzionazioa

eragin dezakete iturri beretik eratorritako magmetan, eta jaitsiera-lerro likidoak edo desberdin-

tze-magmatikoko lerro ezberdinak sor ditzakete, eskualde honetako arroketan gertatzen den

moduan. Arroka hauen sorreran, lurrazalaren inplikazioa ez da garrantzitsua, Y/Nb erlazioa kons-

tante mantentzen baita, eta ez baita desberdintzearekin batera aldatzen. Arrazoi bera dela eta, ez

dirudi, mantuko eta lurrazaleko osaeren arteko nahasketa- edo hibridazio-prozesuek garrantzi

handirik dutenik. Lurrazalaren inplikazioa galdatu alkalino horien sorreran ez da likidoen iturri

zuzen gisa, Boninek (1998) adierazi bezala, baizik eta igotzen ari diren galdatuen dentsitate-ira-

gazki gisa, zeintzuk maila ezberdinetan gelditu eta frakzionatu egiten diren gorantz jarraitu aurre-

tik; horrek, neurri batean, ur-edukia handitzen lagun dezake, anfibola lortzeko adinako kontzen-

trazioa lortu arte. Anfibolaren frakzionaziotik aurrera, silizean aberatsak diren hondar-likidoak

sortzen dira. Hala ere, Eby-k (1992) dioen moduan, Y/Nb > 1,2 erlazioko arroka peraluminotsu

eta subalkalinoetako batzuk (erriolitak eta dazitak) lurrazaleko materialen fusiotik sor zitezkeen.

Fusio hori mantuko magmen intrusioak edota rift-eremuetan neurtu ohi diren gradiente geoter-

miko altuek eragin zezaketen. 

Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdeko datu estra-

tigrafikoak, petrografikoak eta geokimikoak Zafra-Nogalesekoekiko ezberdinak dira, eta nabar-

menki konplexuagoak. Alde batetik, jatorri itsastarreko material sedimentarioaren kantitatea

askoz ere handiagoa da. Beste alde batetik, produktu piroklastiko/bolkanoklastikoak oso urriak

dira eta ez dute tenperatura altuan sortu zirela adierazten duten ezaugarririk. Gainera, laben eta

produktu bolkanoklastikoen izaera espilitikoak metaketa-ingurunea itsastarra zela adierazten

dute. 

Iparraldeko alpekoen antzeko arroka alkalinoak eta trantsizionalak ere ageri diren arren

(Y/Nb ≈ 1 erlazioakoak direnak), azpimarratzekoa da arroka bolkanikoen osaera nagusiki basikoa

dela, eta oro har, arroka subalkalinoak, afinitate toleitikokoak eta MORB-motako basaltoen an-

tzeko ezaugarrikoak ugariagoak direla. 

Arroka basikoen artean (jatorri mantelikokoak direnak, dudarik gabe) Y/Nb ≈ 4-6 balioko

terminoen agerpena azpimarra daiteke. Y/Nb eta Zr/Nb bezalako aztarna-elementu inkonpatible-
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en osaera aldetik, arroka horiek, mantuko balio primitiboen (OIB motako iturri baten) eta pobre-

tutako osaera baten (MORB-N motako iturri baten, MORB-Tren osaeratik hurbil daudenak)

nahasketa-lerro potentzialean kokatuta daude, eta beraz, iparraldeko eskualdeko magmen eta itu-

rriaren ezberdinak dira. Y/Nb erlazio antzekoa duten arroka azidoak ere badaude, lurrazaleko itu-

rri baten fusiotik erator zitezkeenak (Eby, 1992). Hala ere, alderdi horiek argituko dituen datu iso-

topikorik ezean, ezin da baztertu, arroka azido horiek Y/Nb balio bera duten termino basikoen

muturreko frakzionaziotik erator zitezkeela (Wilson, 1989). Zehaztasun horiek zoritxarrez ez

dauzkagun azterketa isotopiko sistematikoen bidez baino ezin ahal izaten dira konpondu, eta ez

beti.

Beraz, afinitate toleitikoko magmatismo baten agerpenak, MORB-T motakoak, Valle de

Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea ingurune itsastarrean eta rift-

aren ardatzetik hurbilago kokatuta zegoela iradokitzen du. Gainera, beharrezkoa da, aztertutako

eskualdearen hegoalderen kokatutako zatian, Cumbres inguruan, pillow-laben eta plano-itxurako

laba-koladen kantitate handiagoa ageri dela aipatzea, zeinak, ziur asko, riftaren ardatzetik hurbi-

lago kokatuta zegoela adierazten duen, laba-emisio eskaseko eta ugariagoko episodioen alter-

nantziaz ezaugarritutakoa. Zentzu horretan, magmen produkzio handiagoak, mantuko iturriko

fusio-prozesuen hedapen zabalagoa adierazten du, eta beraz, balizko fusio-tasa handiagoa.

Ondorioz sortutako produktuak trantsizionalak eta toleitikoak izango ziren, fusio-tasa txikiagoak

eskatzen dituzten alkalinoen kaltetan (Jacques eta Green, 1980). 

Tesi honetan aztertutako eskualdeek Ossa-Morena Eremuko rift kanbro-ordoviziarraren

erdia errepresentatzen dute, eta rift kontinentaleko eremuekin erlazionatutako magmatismoaren

dibertsitatearen adibide ona eskaintzen dute: 

– Afinitate ezberdinetako laba basikoak emititzen dira (alkalinoak, trantsizionalak, toleiti-

koak), espazioan eta denboran estuki erlazionatuta. 

– Osaera aldetik, produktu bolkanikoak aldatu egiten dira riftaren zehar-ebakian zehar,

alpeetako labak graben axialekoak baino alkalinoagoak izanik. 

– Desberdindutako produktu ertain eta azidoak bolumetrikoki garrantzitsuak dira. 

– Aktibitate magmatikoa efusiboa eta leherkorra da.

– Prozesuan inplikatutako iturriak astenosferikoak dira: bata aberastua, OIB motakoa, eta

bestea pobretua, MORB-T motakoa.
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Hala ere, planteamendu horretan guztian, ez da ahaztu behar ezen, rift kontinentaletako

magmatismoaren modelizazio petrogenetikoan arazo nagusienetarikoa, datu isotopikoak izan

arren ere, OIB motako aberastutako iturri mantelikoen eta litosfera kontinentaletik eratorritakoen

arteko bereizketa egitea dela (Wilson, 1989). 

Ezin da baztertu kontinente azpiko mantu litosferikoaren inplikazioa produktu horien

sorreran. Hala ere, ez dirudi gertatu zenik, kontinente azpiko mantu litosferikoaren fusiotik era-

torritako galdatuak gogorki alkalinoak izaten baitira: nefelinitak, nefelinita melilitikoak... eredu

gehienetan, (Wilson, 1989; Middlemost, 1997; Best eta Christiansen, 2001). Azterketa-eremuan,

arroka basiko batzuk gogorki alkalinoak dira, baina oso urriak dira. Gehienak arinki alkalinoak

eta trantsizionalak edo toleitikoak dira, eta mantu astenosferiko baten fusiotik sor zitezkeen, abe-

rastasun ezberdinekoa, OIB eta MORB-T motetako iturriak inplikatuz. Beste rift-eremu batzue-

tan gertatzen den moduan, iturri astenosferikotik eratorritako magma alkalinoen existentzia eta

kontinente azpiko litosferatik eratorritako magma gogorki alkalinoen ausentziak, azken hau aste-

nosfera beroagoaren igoeraren eraginez termikoki higatu egin zitekeela iradokitzen du, edo, gu-

txienez, ez zela izan magmak sortzeko bezain eraginkorra.
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Zafra-Nogales eta Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdeetan kokatutako material kanbriarretan (geologikoki Olivenza-Monesterio Antiformaren

alpe banatan kokatutakoak, Ossa-Morena Eremuan), eremu honetako Kanbriarra zatitzen duten

hiru segida nagusiak defini daitezke argi eta garbi (Liñán eta Perejón, 1981): Behe-Segida

Detritikoa, Tarteko Karbonatozko Segida eta Goi-Segida Detritikoa. Lan honetan, ordea, fazieen

aldaketak, bai lateralak eta bai zeharkakoak, batez ere Behe-Segida Detritikoan eta Goi-Segida

Detritikoan ageri direnak, arro sedimentario bakar batean gertatutakoak izan daitezkeela irado-

kitzen da, lehenago ere beste autore batzuk aipatu izan duten moduan (Eguíluz et al., 1997).

Beraz, Kanbriarrerako baztertu egin da eskala txikiko eta ezaugarri sedimentario eta paleontolo-

giko propioko arro sedimentario indibidualen existentzia (Liñán eta Quesada, 1990; Liñán et al.,

1997). Bestalde, Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdean

burututako kartografiak eta egituraren zehar-ebakiek agerian utzi dute, ezen segida sedimentario-

ak bereizteko erabilitako izenen aldaeren aniztasuna ez dela benetakoa. Eskualde horretan, naba-

riak dira izen ezberdinetako Formazioen arteko baliokidetasun osoak edo partzialak; esaterako,

Cumbresko alternantzia Jerezko Formazio Detritikoaren Goiko aldearen baliokidea litzateke, eta

Collaut eta bestek (1981) definitutako Formazio bolkanosedimentarioa Jerezko Formazio

Detritikoaren barruan kokatuko genuke. Era berean, baliokidetza zehaztu da Antiformaren alde

bietako alpeen arteko unitate kanbriarren artean (II.5. irudia). 

Nabaria da bolkanismo kanbriarra Antiformaren hegoaldeko eskualdean lehenago hasi

zela, hots, hegoaldeko alpean, zeren lehenengo produktu bolkanikoak Behe-Segida

Detritikoarekin elkartuta ageri baitira; iparraldeko alpean, ordea, Goi-Segida Detritikoan barne-

ratuta ageri dira. Hala ere, lan honek Zafra-Nogales eskualdeko bolkanismoa orain arte uste zena

baino zaharragoa dela adierazten du. Tradizionalki, lehenengo gertaera bolkanikoak Castellar ata-

laren gainetik ageri zirela onartu izan da, Capas de Playón Formazioan, hain zuzen ere; hori zen

La Lapa eta Capas de Playón Formazioen arteko bereizketa egiteko erabili ohi zen ezaugarrieta-

ko bat (Liñán eta Perejón, 1981). Aldiz, Tesi honetarako burututako kartografiak eta zutabe estra-

tigrafikoek lehenengo gertaera bolkanikoak Vallehondo atalean ageri direla adierazten dute (zeina

Behe Kanbriarra dela esaten den, Palacios, kom.per.), hots, Castellar atalaren azpitik. 

Zafra-Nogales eskualdeko arroka igneoen azterketa petrografikoak agerian jarri du

eskualde honetan lehenago burututako lan urrietatik abiatuz imajinaezina zatekeen fazie eta osa-

era bolkanikoen aldaeren aniztasun harrigarria. Jatorri piroklastikoko produktu bolkano-klastiko-

295
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en kantitate handiak eta aniztasunak (zeintzuetan metaketa-tenperatura altuak adierazten dituzten

soldatutako ehundurak, disjuntzio kontzentrikoa edo azpiko materialen egosketa-azalak ageri

diren, pikor-tamaina oso fineko fazieekin (zinerita finak) eta surge-motako metakinekin ba-tera)

eskualde horretako bolkanismo kanbriarraren airepeko jatorria baieztatzen dute, edo, edozein

kasutan, sakonera oso txikiko urazpiko eskualdea. 

Zafra-Nogales eskualdeko produktu bolkanikoen azterketak lau episodio bolkanikoren

bereizketara eraman gaitu (V1-V4). Lehenengo hirurak, material bolkanikoaren kantitatearen

aldaketatik abiatuz bereizitakoak, zentro bolkaniko beretik erator zitezkeen, eta bolkanismoaren

indartzea adieraziko lukete V1-etik V2-ra, eta ahultzea V2-tik V3-ra. Ostera, laugarren episodioa

(V4) kono bolkaniko ezberdin batekin erlazionatuko litzateke, eta bereizgarri nagusia materialen

osaera basikoagoa eta homogeneoagoa izatea da, eta Capas de Playón Formazioko arbelez osa-

tutako multzo lodi baten bidez banatuta egotea. 

Zafra-Nogales eskualdeko produktu bolkanikoen ezaugarri bereizgarrietako bat, mineral

ferromagnesianoen ausentzia ia osoa eta kolada piroklastikoen ugaritasuna dira. Definitutako

kolada piroklastikoetako askotan, bereizgarri diren zenbait fazie bereizi ahal izan dira: kolada

piroklastikoa s.s., jausketa piroklastikozko metakinak, surge piroklastikoen metakinak eta lag

breccia motako hurbileko metakinak. 

Bestalde, Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdeko

arroka bolkanikoen azterketa petrografikoa bat dator zenbait autorek lehenago ere ondorioztatu-

takoarekin (Sagredo eta Peinado, 1992; Giese eta Bühn, 1993); hots, bolkanismoaren ur azpiko

izaera, batetik, eta izaera funtsean bimodala eta labikoa, bestetik. Noizean behin, metakin bolka-

noklastiko urriak deskribatu dira, baina ez dute metaketa tenperatura altuan gertatu zenaren adie-

razlerik ageri (soldatu gabeko metakinak...). Hala ere, eskualde honetan, gorputz azpibolkaniko-

en agerpena garrantzitsuagoa da, eta iparraldeko eskualdean baino handiagoak eta ugariagoak

dira. Era berean, frogatuta geratu da gorputz horien intrusio-ordena, gabroen intrusioa albititena

baino lehenagokoa izanik. 

Iparraldeko eskualdeko arroka bolkanikoen datu geokimikoen analisiak produktu labiko-

en segida jarraituaren agerpena frogatu du, zenbai autorek lehenago aipatu duten izaera bimoda-

larekin alderatuz (Sagredo eta Peinado, 1992; Giese eta Bühn, 1993; Sánchez García et al., 2003).

Produktu bolkanikoen izaera, baita gabro azpibolkanikoena ere, alkalinoa da, eta bereizketa tek-

tonomagmatikorako diagramek plaka barneko izaera iradokitzen dute. Feria eta Sierra Viejako
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intrusioek ere plaka barneko izaera aurkezten dute, nahiz eta gainerako produktu bolkanikoekiko

desberdintasun nabariak izan. 

Hegoaldeko eskualdeko produktu labikoek, aldiz, banaketa bimodala ageri dute, eta plaka

barneko izaera alkalinoa edo MORB-T motako izaera subalkalinoa. Bestalde, gabroek, MORB-T

motako izaera subalkalinoa ageri dute. Azkenik, nahiz eta albititen izaera guztiz alkalinoa ez izan,

dortsal ozeanikoekin elkartutako MORB motako intrusioak direla esan daiteke. 

Oro har, analizatutako arroka guztien espektro osoa kontuan hartuz, Y/Nb erlazio ezber-

dineko hiru arroka-talde bereizi dira. Talde nagusiak (1,2 balioa baino baxuagoduna) segida

jarraitua adierazten du, kristaltze frakzionatuko prozesuekin elkartutakoa, funtsean, eta OIB

motako iturri batetik eratorritakoa, aberastutako mantu astenosferiko batekin erlazionatutakoa.

Bigarren taldea (Y/Nb ≈ 2-3 baliokoa) arroka gutxi batzuez osatutakoa da, eta ezin ahal izan da

beraren jatorria ondorioztatu. Azkenik, hirugarren taldea (4 eta 6 bitarteko balioduna), hegoalde-

ko eskualdeko arrokez osatutakoa eta segida bimodala osatzen duena, itxuraz MORB-T motako

mantu batetik eratorritakoa da. 

Zafra-Nogales eskualdea osatzen duten materialen egitura nahiko sinplea da, mendebal-

dean sinklinal batez osatutakoa (Zafraren mendebaldetik Nogaleseraino) eta ekialdean antiklinal

batez (Zafraren ekialdean), lokalki alderantzizko faila baten bidez elkartutakoak. Lokalki, sinkli-

nal-egituraren gunea V4 pultsuko arroka bolkanikoz osatuta dago, eskualde horren ekialdean, eta

V3-koez mendebaldean; eta material horiek Los Santos de Maimonako arro karboniferoko arro-

ketatik bereizten dituen norabide-faila batez moztuta daude, sinklinal-egitura bitan banatzen

duena (IV. eranskina, Mapak). 

Eskualde horretan bi motatako egiturak bereizi dira: 

Alde batetik, egitura sinbolkanikoak: horien artean eskala ezberdineko faila eta slump sin-

sedimentarioak bereizi dira, Kanbriarrean eskualdea jasaten ari zen estentsio-egoeraren adie-razle

direnak. 

Beste aldetik, egitura hertziniarrak bereizi dira, zeintzuen artean eskala ezberdinetako eta

N30°E norabide nagusiko norabide-failak azpimarra daitezkeen. 

Era berean, Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros eskualdeko egitura ere sinklinal

eta antiklinal batez osatuta dago, funtsean, baina kasu honetan, gabroen eta albititen gorputz
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intrusibo ugarien intrusioak konplikatu egiten du egitura hori. Gainera, hegoaldeko eskualde ho-

rretan, deformazioa eta metamorfismoa nabarmenki gogorragoak dira, eta hertziniarreko plano

axialeko eskistositate nagusia oso sarkorra eta nabaria da. Lokalki, geruzapena alderantzikatuta

dagoela ere behatu da. 

Bestalde, Zafra-Nogales eskualdean material piroklastikoen ugaritasun handia, material

bolkanikoen pilaketa handiagoa toki konkretuetan eta kono bolkanikoarekiko hurbiltasuna adie-

razten duten bretxa bolkanikoak definitu dira, bolkanismoa mota zentralekoa izan zela adieraziz.

Zehatzago esanda, V1, V2 eta V3 episodioekin elkartutako bolkanismoa, estratobolkan-motako

zentro bati egokitu zaio, aktibitate pliniarra edo subpliniarra izanik eta geografikoki La Parra he-

rriaren iparraldean kokatuta egonik (VI.1. ird.). Aldiz, V4 episodioa, ezkutu bolkaniko motako

eraikuntza bolkaniko batekin erlazionatu da, hedapen lateral handiagokoa eta potentzia txi-kia-

gokoa dena eta geografikoki La Laparen iparrekialdean kokatuta egongo zena. Lehenago ere

aipatu den bezala, lehenengo iturri bolkanikoa kostako airepeko ingurune batekin edo sakonera

oso txikikoarekin erlazionatuta egongo zen. Bigarrena, ordea, uharte bolkaniko txiki baten azale-

ratzearekin erlazionatuta egon zitekeen, inguruan material sedimentarioaren ugaritasuna oso han-

dia baita (IV.2. ird.). 

Beste alde batetik, Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdeko bolkanismoa arrakala-motakoa izango zen, nagusiki, bolkanismoaren izaera labikoak

eta basikoak adierazten duten moduan, nahiz eta material bolkaniko eta bolkanoklastikoen pila-

keta lokal txikiek zentro bolkaniko isolaturen baten existentzia adieraz dezaketen, baina edozein

kasutan urazpikoa (VI.3. ird.). 

Laburbilduz, Olivenza-Monesterioko Antiformako bolkanismoa bolkanizitate altuko rift-

egitura baten alpe batean gertatutakoa izan zela adierazten dute datu guztiek. Era berean, rift kon-

tinental motako egitura horren ardatza, aztertutako eskualdeen hegoaldean egongo zela ondo-

rioztatu da, eta, Giese eta Bühn-ek (1993) iradoki bezala, Ossa-Morena Eremuaren eta Eremu

Hegoportugaldarraren arteko mugarekin bat etor zitekeen. 
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Zutabe estratigrafikoak

IE.1

ZUTABEETAN ERABILITAKO BETEKINEN LEJENDA

Laba-kolada basikoak eta trakiandesitikoak

Laba-kolada trakitikoak

Laba-kolada azidoak eta trakitikoak

Arbelak

Grauwackak

Grauwacken edo hareharrien eta arbelen arteko alternantzia

Hareharrien eta arbelen artean gradazio normala edo alderantzizkoa

Hareharriak

Arroka epiklastikoak

Lapilli-toba ertain/larriak

Intrusio azpibolkaniko azidoak

Estalitako tartea



Zutabe estratigrafikoak

IE.2

Arbelak eta grauwackak. Geruzapen gurutzatua eta horizontala.

Kolada porfiriko azidoa (ELP-3).

Kolada azidoa. (ELP-2) Esferulito itxurako pikorrak.

ELP-2 geruzaren antzeko kolada.

Kolada azido porfidiko mikrogranularra. Oin higakorra du.

Goiko aldean esferulito antzeko kolore granateko pikordun hareharri-geruzak.

Hareharri nahiko purua (Qtz + op + matriza).

Geruzatutako hareharri epiklastikoa.
Kolada azidoa. Oin  higakorra. Amigdalarra da. Berauek oxidoz eta kuartzoz beteta
daude. Kolore larrosa-grisa du. Porfidikoa da. Fenokristalak: opakoak eta feldespatoak.
(ELP-1)

Arbela + grauwacka.

Hareharri epiklastikoa.

Grauwackak + arbelak + hareharriak. Goiko alderantz finduz doaz.

Hareharria.
Arbela.
Hareharri epiklastikoa.
Kolada basikoa. Esferulitoak dituela dirudi, baina ez dira benetakoak.
Oinaldean handiagoak dira.

Arbelak.

Bretxa epiklastikoak + arbelak + hareharriak. Oin higakorra du.

Hareharri epiklastikoak. Oinaldeko kontaktua garbia da eta gaina, finagoa dena,
geruzatuta dago. Geruzapen alderantzikatu-normala duela dirudi.
Hareharri epiklastikoa.

Bretxa epiklastikoa: trakitazko, arbelezko,... klasto angelutsuekin.

Grauwacka oso gogorrak. Ez dute eskistositaterik.
Arbel epiklastikoak grauwackekin. Kolore beis eta berdekoak.
Geruzapen uhinkorra dute.

Trakita.

Arbel eta hareharriak.
10 m

1. ZUTABEA (ELP)

10 m



I. eranskina 

IE.3

Tipula erako disjuntzioa duen kolada azidoa.

6m

6m

Hareharria epiklastikoa (ELP-4).

Hareharri, grauwacka eta arbelen alternantzia dezimetrikoa.
Oinaldeko hareharri-geruzak esferulito antzekoak ditu matriz granate
batean.
Kolada azido erriolitikoa (ELP-5).

Arbelak eta grauwackak.

Oin higakorreko kolada basikoa.

100 m Arbelak eta grauwacka edo hareharrien alternantzia zentimetrikoa
(1-6 cm inguruko geruzak).

Kolada azidoa.

Kolada azidoa.

Kolada azidoa.

2. ZUTABEA (ELP)

10 m



Zutabe estratigrafikoak

IE.4

Grauwackak ugariagoak dira goialdean
eta geruza lodiagoak ageri dira (EER-7).
Arbel eta grauwacka beis eta berdeak. Slump sinsedimentarioak.

Hareharria (EER-6).

Grauwacka (EER-5).
Arbelak ez dira bakarrik agertzen; grauwackazko lenteak edo
xaflak dituzte tartekatuta. Bioturbazioa ugaria da (burrow-ak).
Arbel berde-marroixkak grauwackekin alternatuta geruza zentimetrikoetan.

 Arbel berde-beisak geruza zentimetrikoetan (epiklastikoak???).

Arbelak eta grauwackak geruza dezi eta zentimetrikoetan.
Kolore urdinekoak dira eta geruzatuta daude.
Kolada trakitikoa (EER-4). Klasto beltzak ditu.

Geruza lodiagoak, dezimetrikoak (EER-2).
Arbel urdinak, geruzapen horizontala.
Piritazko kristal txikiak ditu.

Kuartzoa hutsuneak betez ageri da (EER-3).

Arbel eta grauwacka berde-marroixkak alternantzia zentimetrikoarekin.
Geruzapen horizontala ageri dute.
Toki batzuetan kolore argiagokoak dira, izaera
epiklastikoagokoak (EER-1).

3. ZUTABEA (ERR)

10 m



I. eranskina 

IE.5

Jausketa-metakina: geruzatuta dago garau-tamainaren arabera. Klasto gehienak <
1-0.5 cm. Feldespatozko kristalak ageri dira. (EPI-2)(EP-1) Pikorrak ingurukoekiko
moldaduta, baina luzatu gabe. Kolore ezberdineko klastoak eta matrize berdexka.
Pikor finenekoak matrizean aberatsagoak.

Arbel eta grauwacka epiklastikoak, zineritekin batera,
barne xafladurarik gabeak. Oso alteratuta.

Jausketa-toba berdexka.

Jausketa-metakina (EPI-6).

Kristaletan aberatsagoa eta litoklastoetan pobreagoa den metakin piroklastikoa.

Laba-kolada oso amigdalarra. Kolore berdekoa (EPI-5).
Noizean behin litoklastoak ageri ditu.
Geruza finak (1-10 cm) eta potenteagoak (1-2 m) ageri dira.
Kristalak oso urriak dira.

Kristaletan oso aberatsa den lapilli-toba masibo foliatua.

Kolada piroklastikoak: eskoriazko klastoetan aberatsak.
Kolore berdekoak (EPI-4). Kipula erako disjuntzioa dute.

Gorantz goazen heinean, gero eta kolada piroklastiko basiko gehiago eta
jausketa-metakin gutxiago ageri dira. Jario-foliazio arina.

Jausketa-metakinak (lapilli-tobak eta errauts-tobak) geruzatuta.
Tamaina ezberdineko klastodun geruzak.
Kolada piroklastikoak tartekatuta, hautespen txarreko klasto litikoz osatuta.
Zati honetan faila-plano txiki asko ageri dira.

Grauwacka epiklastikoak.

Gorantz goazen heinean tramako klastoak finduz doaz eta urriagoak dira;
matrize gehiago ageri da (EPI-3).

4. ZUTABEA (EPI)

Pillow-laba egiturako maila bat tartekatzen da.

10 m



Zutabe estratigrafikoak

IE.6

Xaflatutako kolada azidoa.

Oso garau-tamaina fineko kolada trakiandesitikoa. Kolore urdin-gris ilunekoa. (EMB-7).

Behean berde-kaki kolorekoak, gorago arbel eta grauwacka beisak ugarituz doaz.
Geruza zentimetriko eta dezimetrikoen arteko alternantzia da,
eta baita xafladura edo lente gisa arbelen barnean ere.

Kolada azido erriolitikoa (EMB-3).
EMB-3ren antzeko kolada.

Xafladuradun arbel eta grauwacka beis-berdexkak.
Kolada azidoa. Oin higakorra da (EMB-1).

Larrosa koloreko kolada azidoa.
 Zurixka. Garau oso fineko kolada porfidikoa (opakozko fenokristalak) (EMB-4).
Kolada azido erriolitikoa (EMB-5).

Hareharri epiklastikoa.

Kolada azidoa. Matrize oso fina eta zurixka du. Porfidikoa da (opakozko fenokristalak).

Kolada trakitiko porfidikoa, matrize mikrokristalinokoa eta amigdalarra (EMB-10).
Oxidoz betetako amigdala ugariduna.

Kolada azido oso amigdalarra. Amigdalak oxidoz beteta.
Kolada basikoa. Gaina aldean mikrokristalinoa (EMB-9).

Kolada basiko-ertaina. Oin aldean klastikoa (EMB-8).
Kolada basiko-ertain mikrokristalinoa.

Kolada basiko-ertain porfidikoa. Fenokristalak Fd-zkoak eta matrize mikrokristalinoa
eta kolore urdin-more ilunekoa.

Hareharri epiklastiko horixkak.

Kolada trakiandesitikoa (EMB-11).

Kolada basiko mikrokristalinoa eta iluna. Porfidikoa da.
Feldespatozko fenokristal ugari matrize berde batean ageri dira.

Hareharri epiklastiko geruzatua. Beis kolorekoa.

Oligisto ugari ageri da kontzentratuta. Garau finekoa, mikrokristalinoa
eta manganesoan aberatsa den kolada azidoa (EMB-12).

Geruzapen antzekoa du (EMB-13).
Hareharri eta grauwackak.

Geruzatutako kolada azidoa.

Manganesoan aberatsa den kolada azidoa. Porfidikoa da,
feldespatozko fenokristalak matrize mikrokristalinoan.

Grauwacka berde-kakiak geruza zentimetrikoetan (4-5 cm)
eta xafladura horizontalarekin; gorantz zurixkagoak dira.

Garau finekoa, distira beiratsukoa.

Arbelen eta grauwacken tartekatzea.  Gorantz grauwackak ugarituz doaz
eta zurixkagoak dira.

Oxidoz betetako zainez josita daude.

Arkosa epiklastikoak bretxekin tartekatuta.

Mikrobretxa finak tartekatuta ageri dira (EM-1-11).

Kolada piroklastiko trakitikoa (EM-1-12).

5. ZUTABEA (EMB)

10 m



I. eranskina 

IE.7

Berde kakiak (EMB-0.14).

Berde-gris eta beisak xafla edo lenteetan (EMB-0.13).

Moreak eta beisak tartekatuta (EMB-0.12).

Berdexka eta beisak.

Arbelak eta grauwackak.

Arroka epiklastikoak (arbelak, grauwackak eta hareharriak).
Kolore beisekoak eta kafe kolorekoak.

Grauwacka eta arbel berde-beisak.
Esferulito txiki antzekodun kolada azidoa. "Esferulitoak" geruzatuta daude.

Kolada azidoa.

Gorantz goazen heinean, grauwackazko geruzak ugarituz eta lodituz doaz.
Arbel eta grauwacka xaflatuak. Xafladura tolestuta ageri da.

Kolada trakitikoa (EMB-0.2).

Kolada azidoa.

Produktu epiklastikoak.

Grauwacka eta hareharri zurixkak.
Jausketa-toba trakiandesitikoa (EMB-0.3).
Kolada piroklastiko trakiandesitikoa, oin aldean klasto osagarriduna (EMB-0.4).

Bretxa eta toba piroklastiko trakiandesitikoak laba-koladekin geruzatuta. Bretxak klastoen
tamainaren arabera daude geruzatuta (EMB-0.6) eta tipula motako disjuntziodun
jausketa-toba trakiandesitikoak ere ageri dira (EMB-0.5).

Gradazio normaldun mikrobretxa eta hareharri epiklastikoak.

Jausketa-toba trakiandesitikoa. Geruzatuta dago. Mota antzekoak ditu alterazioaren
 eraginez-edo. Foliazio antzekoa ageri du (EMB-0.7).

Kolada trakiandesitikoa. Porfirikoa da eta matrize morekoa.
 Fenokristalak Fd-zkoak dira (EMB-0.8).

Litoklastoetan aberatsa den kolada piroklastiko trakitikoa (EMB-0.9).

Kolada azido beiratsua (EMB-0.10 eta EMB-0.11).

6. ZUTABEA (EMB.0)

 5 m



Zutabe estratigrafikoak

IE.8

Arbel eta grauwacka epiklastikoak.

Bretxa larriak arbelekin tartekatuta: tramako klastoak
 eta matrizea kolore argikoak dira.

Bretxa epiklastikoak, kolore morekoak.

Kolada basiko-ertaina ELF-10.

Trakitak, oso trinko eta gogorrak (ELF-9).

Kolada basikoa, oso garau finekoa eta trinkoa (gogorra). Ez du besikularik.
Bretxa epiklastiko moreak, finak.

Grauwacka beisak, hareharri, bretxa eta kolada azidoekin tartekatuta.
Kolore argikoak dira, berde-beisak. (Errebueltako punturik altuenean).

Bretxa epiklastikoak.
Kolada piroklastikoa (ELF-6).
Oso garau fineko kolada azidoa. Opako azikularrak fenokristal
modura ageri dira eta klorita oso ugaria da.
Bretxa epiklastikoak. Gorantz finduz doaz, hareharri eta grauwackak emanez.
Kolada piroklastiko trakiandesitikoak: fluxuzko geruzapena ageri du. Kristalak
paraleloki orientatuta eta apurtuta daude (Fd) (ELF-5).

Grauwacka epiklastikoak (beisak) arbel berde-grisekin tartekatuta.
Potentzia txikiko bretxak.
Hareharri epiklastikoa, manganesoan aberatsa.

Gorantz fenokristaletan aberatsagoa (Fd) den kolada basikoa.
Fd-zko kristal ugarikoa. Gorantz matrizea ugarituz doa.

Bretxa epiklastikoak (matriz morekoa), hareharri
eta arbelekin batera geruzatuta. Arroka oso gogorra da.

Kolada azido erriolitikoa. Oxidoetan aberatsa da.
 Besikulak kuartzoz beteta daude (ELF-4).

Grauwacka beisak, gorantz larriagotuz doazenak.
Bretxak batzuetan arbelen barruan bolsadetan ageri dira.

Kolada trakiandesitikoa (ELF-1), kolada piroklastiko finekin tartekatuta.

Kolada trakiandesitikoa (ELF-2).

Bretxa epiklastikoak grauwacka epiklastiko eta kolada
piroklastikoekin tartekatuta (ELF-3). Tramako klastoak beisak dira
eta matrizea urdin-grisa eta oso fina da.
Pikor-tamainaren arabera geruzatutako arrokak dira.
Pikorrak geruzapenarekiko paralelo kokatuta daude.
Harea tamainako geruzak tartekatuta ageri dira.
Bretxa zurixka larriagoak, pikor-tamaina ezberdineko geruzetan.
Bretxa berdexkak.

Hareharria. Beharbada Castellar atala.
Arbel berde kakiak.

Gorantz joanda, gero eta grauwacka gehiago ageri da. Grauwackak eta arbel berde eta beisak.
Mikrobretxa.
Xaflatutako arbel eta grauwackak.
Matrize desbeiratuko sill trakitikoa (ELF-0.10).

Dike azidoa (ELF-0.11).
Birkristaldutako hareharria??? (ELF-0.4).

Silizifikatutako arbela (ELF-0.2).
Gogorrak dira (ELF-0.3).
Arbel berde-kakiak.

Arbel eta grauwacka berdexka eta beisak (gehiena berdea da).
Arbel eta grauwacka gris-urdin eta beisak

7. ZUTABEA (ELF)

30-40m

10 m



I. eranskina 

IE.9

Kolada porfidikoa (fenokristalak feldespatozkoak) (ESVE-6).

Gorantz larrituz doazen produktu epiklastikoak.
Grauwacka berdexkak (ESVE-5).

Oxidozko zain asko dituzte.

Arbel eta grauwacka beisak.

(ESVE-1)
Kolada azidoa.
Grauwacka zurixkak.
Muskobita askodun hareharri birkristalizatua. Xafladura paraleloa du.

Toba bitroklastikoa (ESVE-2). Oso porotsua da.

Kolada trakitiko matrize desbeiratukoa (feldespatozko
fenokristalak) (ESVE-3).

Kolada mikrokristalinoa: kuartzo eta feldespato larrosaz osatutakoa.

Matrizeak eutsitako bretxa epiklastikoa (ESVE-4).

Oso gogorrak dira, hareatsuak eta birkristalizatuta???
Grauwacka epiklastikoak, geruzatuta daude.

8. ZUTABEA (ESVE)

10 m



Zutabe estratigrafikoak

IE.10

Kolada porfidikoa (feldespatozko fenokristalak eta litoklasto txikiak matrize granate batean).

Kolada azido finak eta arroka epiklastikoak tartekatuta.

Kuartzoz betetako amigdala biribilduak eta opakozko amigdalak ageri dira.
Geruzak 0.5-1 m-ko lodierakoak dira. Ez dago hain apurtuta.

80/331 norabideko haustura-plano ugari ageri ditu. Zati batzuk amigdalarrak.
Oin aldean porfidikoa da, feldespatozko fenokristalak matrize larrosa-argi batean.

Hareharri epiklastikoa.
Klorita asko ageri du eta matrizea larrosa argia da.

Arbel epiklastiko granateak
Mikrokristalinoa eta amigdalarra (amigdala luzatuak eta orientatuta).
Oinaldean oso mikrokristalinoa eta trinkoa da.
Gainekoarekin batera doala dirudi. Biak arbelen antzera foliatuta daude.

Kolada trakiandesitikoa (EAC-8)

Garau finekoa, porfidikoa (Fd) eta amigdalarra. Oso apurtuta dago.
Porfidikoa (Fd asko) eta amigdalarra.

Mikrobretxa epiklastiko oso foliatua.

Grauwacka grisak.
Bretxa epiklastikoak.

Grauwacka beisak (hauts egiten dira).

Produktu epiklastikoak (hareharria, grauwackak eta mikrobretxak).
Matrizak eutsitako mikrobretxa epiklastikoa (matrizea granatea da eta kristal ugari daude, Fd).

Goiko aldean oso amigdalarra da (oligistoz betetako amigdalak). Mikrokristalinoa.
Oinean oso garau finekoa eta gogorra. Kolore iluneko hareharria ala kolada basikoa??
Grauwacka tamaina arteko produktu epiklastikoak. Oinean, 20 cm bretxa (1 cm > klastuak).

Gorantz hareharri epiklastikoak (matrize morea eta kristal ugari).
Oina bretxaz osatuta dago (1cm inguruko klastuak). Oina higakorra da.
Mikrobretxa edo hareharri larria. Gorantz finduz doaz.

Grauwacka eta hareharri zurixkak.
Hareharri epiklastikoa (morea).
Mikrobretxa epiklastikoa (matrize morea, Fd-zko fenokristalak eta litoklastoak).

Azken metroan hareharrizko geruzak finagoak dira, zentimetrikoak,
beherago dezimetrikoak. (EAC-7) Castellarko kuartzita.

Hareharriak, grauwackak eta arbelak. Hareharria ugarien. Geruza zenti eta dezimetrikoak.
Batez ere arbelak eta grauwackak (harea gutxi).
(EAC-6) Porfidikoa,

Hareaharri eta grauwackak geruzapen paralelo eta gurutzatuarekin, eta mikrobretxa gutxi batzuk tartekatuta.
Azpiko geruzapena oineko bretxek ebakitzen dute. Kanal edo ubide antzekoak ageri dira klasto
larriagoz beteta (EAC-5). Fluxuzko geruzapena ageri du.
Hareharri eta grauwacka epiklastikoen alternantzia. Geruzapen paraleloa dute.
Goian bretxak larriagotuz doaz eta geruzapena ere lodiagoa da.
Bretxa piroklastiko eta arroka piroklastiko finagoen tartekatzea.
Fluxuzko geruzapena ageri du eta klasto larrienak bandetan kontzentratuta daude.

Hareaharri epiklastiko moreak.
Amigdalarra (orientatutako amigdalak).
Kolada basikoa (EAC-4).

Gorantz porfidikoa eta amigdalarra bihurtzen da. Fluxuzko geruzapena aurkezten du.
Oin aldean fina da (EAC-3).

Gorantz gero eta hareharri-geruzatxo gehiago (1-10 cm artekoak) ageri dira.
Arbelen geruzapena hareharriena baino finagoa da.

Erdialdean (nahiko goian) garau larriagokoa da eta fluxuzko geruzapena ageri du (EAC-2).
Erdiko aldea besikularra da, hauek fluxuarekiko paraleloki orientatuta daude. Osaeraz dazitikoa da.
Oina oso garau finekoa da.

Kolada azidoa. Gaineko aldean garau-tamaina finagokoa da (EAC-1).
Porfidikoa da, feldespatozko fenokristalduna, matrize berdexka hareatsuan. Oso alteratuta dago.

Hareharri nahiko purua.
Batez ere arbelak.

Hareharri eta arbelak 0.5 m-ko geruzetan.
Hareharri eta arbelen alternantzia dezi edo zentimetrikoa.

Hareharri eta grauwacken alternantzia dezi edo zentimetrikoa.
Xafladura paraleloa dute eta berde eta beisak dira.

Barne-xafladuradun kolada (EAC-9). Porfidikoa (Fd). Arbelen antzeko foliazioa du.
Hareharri beisa.

Porfidikoa (Fd) eta amigdalarra (oxidoak). Oin higakorra du (EAC-10).
Gainean oso garau finekoa eta trinkoa da. Berdexka kolorekoa, azpiko koladaren antzekoa.

Hareharri epiklastikoak barne-geruzapen gurutzatuarekin??? (EAC-11).

15-20 cm-ko geruzetan grauwacka eta arbel epiklastikoak. Goiko aldean xaflatuta daude (EAC-12).
Bretxa epiklastikoak dira, matrize berdexkakoak. Oin higakorra eta gradazio normala ageri ditu.
Oinean zapaldutako klastoak ditu.
Besikulak ditu eta geruzatuta dago.
Gaina xaflatuta dago. Porfidikoa eta amigdalarra da. Jario-geruzapena du.

1-2 m-ko lodierako geruzatutako kolada piroklastikoak. Klasto larrienak bandetan kontzentratuta
Fluxu-foliazioa ageri du (EAC-13).

Mikrobretxa epiklastikoak.
Berdeak eta oso gogorrak.

9. ZUTABEA (EAC)

<100m

20m

100m



I. eranskina 

IE.11

Metakin piroklastiko finak eta larriak. Foliazio fina dute eta
badirudi kuartzo bolkanikoak dituztela (EG-KA-1).
Metakin piroklastiko geruzatutak (geruzapen horizontala), geruza zentimetriko
eta dezimetrikoetan, hareharri fin eta larriekin tartekatuta (EG-KA-2).
Geruzapen horizontaldun eta foliatutako metakin piroklastikoak,
pikor fineko kolada azidoa (20 cm) tartekatuta. Koladetan boudinak ageri dira.

Kuartzo bolkanikoak, muskovita eta feldespatoak matrize berdexka beiratsuan.

Metakin piroklastikoa.

Gaina finagoa da.
Gorantz larrituz doa eta klasto gehiago ageri dira; klastoak biribilduak dira.
Metakin piroklastikoa (fluxuzko geruzapena du, klastoak luzatuta daude paraleloki
geruzapenarekiko).
Barruan osaera ezberdineko banda boudinatua dauka.
Oso garbiak eta kolore berdexka argikoak dira (EK-1).

Silexezko noduludun grauwacka (EK-3).
Mikrobretxa epiklastikoak.

Muskovitan aberatsak diren arbelak.

Hareharri, grauwacka eta arbelen tartekatzea.

Hareharriak.

Hareharri, grauwacka eta arbelen tartekatzea.

Arbela eta grauwackak.

Arbel urdinxkak, grauwackak eta hareharri zurixkak (EK-2).
Bioturbazioa (burrow-ak), geruzapen horizontala, gurutzatua, lentikularra,
kinking-a eta faila txiki zentimetrikoak dituzte, xaflak arinki deformatuz.

Arbelak, grauwackak eta hareharriak geruza dezimetrikoetan.
Barne-xafladura horizontala, geruzapen gurutzatuta, bioturbazioa, kink-bandak,...

Bretxa piroklastikoak.

Kolada azidoa (EGK).

Hareharri-geruza dezimetrikoak, arbel eta grauwackekin (≈10 cm) tartekatuta.

10 ZUTABEA (EK)

≈ 3 m



Zutabe estratigrafikoak

IE.12

Grauwacka epiklastikoak.
 Jausketa-toba (ESF-11).
Kolada piroklastiko finak (ESF-10).

Kolada basiko mikroporfidikoa.

Oso alteratuta, klasto eskoriazeoak eta trinkoak (grauwackak?) ditu.
Ez da kristalik ageri.

Oso alteratutakoa, oxido (amigdaletan edo zain elkargurutzatuetan) asko.
Hareharri larria edo mikrobretxa epiklastikoa.
Gaina birkristalizatuta dago. Geruza dezimetrikoetan ageri da eta garau finekoa da.
Kolada ertaina.
Mikrobretxa edo hareharri larria.
Metakin piroklastikoa (ESF-1). Banda batzuek xafladura bezalakoa dute.

Matrizeak eutsitako kolada piroklastikoak (matriz morekoak). Fluxu-geruzapena dute.
Xaflatutakoa.

Mikrobretxa fina.

Batzuk amigdalarragoak dira, fenokristal gehiago (Fd),... Matrize granatea dute.
Geruza metriko eta dezimetrikoetan ageri dira. (ESF-2) Oligistoan aberatsak dira.

Kolada piroklastikoak eta hareharri eta mikrobretxa epiklastikoekin tartekatutako kolada finak.
 Arroka epiklastikoak dira nagusi.

Oso garau finekoa, gogorra eta beis-larrosa kolorekoa.
Oso apurtuta eta deseginda.
 Klasto angelutsudun bretxa epiklastikoa.

20m
Mikrobretxa (0.5-1 cm-ko klastoak).

Oso porfidikoa (Fd asko) (ESF-3). Matrize larrosa argia du eta klorita ageri du.

Porfidikoa, Fd fenokristal ugarikoa. Mn-an aberatsa.
ESF-4
Xaflatutako kolada piroklastiko oso fina.

Bretxa eta hareharri tamainako geruza epiklastikoak.
Hareharri fina, oso trinkoa.

Hareharri oso gogorrak.

Grauwacka zurixkak. Geruzapen zentimetrikoa dute (arbelezko xafla oso gutxi).

Kolada piroklastikoa.

Xafladura oso fina dute. Berde-kaki horixkak eta zurixkak dira.
Arbel itxura dute, baina xafladurarik ez dute (ESF-5).

Azpitik eta gainetik kolada piroklastikoak ditu. Jausketa-toba erriolitikoa (ESF-6).
Geruzak lodituz eta larrituz doaz.

Mikrokristalinoa. Berdexka argia da.

Metakin piroklastikoak (bretxak, tobak...) (ESF-8). Geruzapen paraleloa edo fluxu-foliazioa dute
eta klasto luzatuak geruzapenarekiko paraleloki (ESF-7), klasto bakuolarrak eta material
epiklastikoak (geruzapen paraleloa, geruza zentimetrikoetan tartekatuta. Gorantza
xafladura uhinkorra ere bai), laba-kolada beiratsu basikoekin (haustura konkoidea) tartekatuta.

Kolada piroklastikoak (fluxu-geruzapena dute, eta klastoak beronekiko paraleloki
orientatuta eta luzatuta daude).

Grauwacka xaflatuak eta beisak.
Matriz morea eta fenokristal (Fd) gutxi.

Gero eta foliazio finagoa dute gorantz goazen neurrian. Berde-kakiak.

Hareharri epiklastikoak, grauwacka eta arbelekin tartekatuta, Karboniferoarekiko muga
baino lehen.

Hareharri berdexka.

11. ZUTABEA (ESF)

.

5m

20 m

10 m

10 m

20 m

10 m

20 m

10 m

20 m



I. eranskina 

IE.13

Matrize moduan opakoak ditu.
Kuartzozko fenokristaldun kolada porfidikoa, matrize larrosakoa.
Kolada erriolitikoa (EMM-2).

Kolada azido amigdalarra (oxidoak), garau oso finekoa
eta zurixka.

Kolada azido porfirikoa (Fd).

Kolada ertain matrize larrosa ilunekoa.

Kolada porfidikoa, matrize oso finekoa eta berdea.
Azpikoak baino garau larriagokoak, larrosak.

Jausketa-tobak: geruzatuak (dezimetrikoak) eta finak (harea edo mikrobretxa
tamainakoak). Tamainaren araberako barne-geruzapena dute. Klastoak berdexkak dira eta
matrizea oxidoz osatuta dago.

Kolada ertaina (larrosa beheragokoen antzekoak).

Tufitak eta balizko zineritak. Barne-xafladura dute (EMM-3).

Kolada basiko edo ertaina, oso garau finekoa (arbel itxurako), urdinxka edo berdexka.
Kolada basiko edo ertaina, garau finekoa, larrosa-gris nahiko iluna.
Kolada basiko edo ertaina, ehundura glomeroporfidikokoa (Fd + oxidoak).
Kolada basiko edo ertain mikrogranularra.
Kolada basiko edo ertain porfidikoa (Fd).

Mikroporfidikoa (Fd) eta matrize ilunekoa.
Arbel granateak.

Kolada mikroporfidikoa (Fd), matrize mikrogranularrekoa eta larrosa nahiko argia.
Gorantz gero eta fenokristal gehiago.

Kolada azido beiratsua.

Porfidikoa (Fd) eta matrize mikrogranular beisekoa. Zainetan aberatsa.

Berde-kaki edo marroixkak. Oso foliazio penetratiboa dute.

Kolada basikoa ala piroklastikoa? Feldespatozko fenokristalak dira nagusi.
Arbelen antzeko foliazioa (S1) dute.

Silizifikatutako arbela? Xafladura dute.

12. ZUTABEA (EMM)

6m

8m

10m

10-15m

4m

100m

10 m



Zutabe estratigrafikoak

IE.14

Sierra Viejaren antzeko dikea.

Hareharri epiklastikoa.

Kuartzita.
Metakin epiklastikoak.

Sierra Viejaren antzeko dikea.

Mikrobretxa epiklastikoa morea (< 0.5 cm).

Produktu epiklastikoekin tartekatuta, oso alteratuta eta oligisto askoduna.
Mikrobretxa epiklastikoak.

Mikrobretxa epiklastikoak.
Mikrobretxa edo hareharri epiklastikoak. Matrize morea, klasto laranjak, urdinak, kristalak,...

Klasto oso angelutsuak.

Mikrobretxak (< 0.5 cm).

Dike trakitikoa.

Kolada piroklastikoa.
Mikrobretxa.

Kolada piroklastikoak, gainan arbel-geruzak dituzte.

Mikrobretxen mailak (1-2 cm ko klastoak) arbelekin tartekatuta.

Mikrobretxak, hareharriak eta arbel tamainako geruza piroklastikoen tartekatzea.
Gradazio normala, oin higakorrak eta geruzapen horizontala aurkezten dute.

Metakin piroklastikoa.

13. ZUTABEA (ESV)

10 m
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Altxatutako zutabe litoestratigrafikoen arteko korrelazioa.



Mineral-faseen analisia

IIE.1

I I .E-1. taula. Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EER-3 EER-3 EER-3 EER-3 EER-3 EER-3

K2O 0.07 0.02 0.04 0.06 0.04 0.07 0.19 0.09 0.17 0.14 0.11 0.24
CaO 0.04 0.06 0.03 0.07 0.00 0.08 0.04 0.03 0.06 0.05 0.13 0.04
TiO2 0 .07 0.06 0.00 0.03 0.01 0.05 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
MnO 0.02 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
FeO 0.05 0.08 0.04 0.28 0.06 0.12 0.10 0.08 0.29 0.12 0.04 0.19
Na2O 11 .91 11 .91 12 .21 12 .30 12 .31 12 .21 12 .19 12 .11 12 .11 12 .12 12 .16 12 .17
SiO2 68 .48 67 .02 67 .27 67 .13 68 .97 68 .72 67 .34 67 .05 66 .72 67 .81 68 .10 68 .27
Al2O3 18 .95 19 .17 18 .93 18 .80 19 .18 19 .33 19 .15 18 .62 18 .79 19 .07 19 .48 19 .50
MgO 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
TOTALA 99 .58 98 .31 98 .55 98 .70 100 .57 100 .57 99 .03 98 .00 98 .13 99 .33 100 .07 100 .43
Si 3 .01 2.98 2.99 2.99 3.00 2.99 2.98 3.00 2.99 2.99 2.98 2.98
Al 0 .98 1.01 0.99 0.99 0.98 0.99 1.00 0.98 0.99 0.99 1.01 1.00
Ti 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe++ 0 .00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Na 1.01 1.03 1.05 1.06 1.04 1.03 1.05 1.05 1.05 1.04 1.03 1.03
K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

XAn 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Xab 0 .99 1.00 1.00 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
XOr 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EBO-33 EBO-33 EBO-33 EBO-33 EBO-33 EBO-33 EBO-33

K2O 0.41 0.16 0.14 0.33 0.11 0.27 0.15 0.78 0.09 0.08 0.05 0.04 0.49 0.38
CaO 0.10 0.09 0.14 0.03 0.25 0.06 0.16 0.03 0.11 0.06 0.17 0.04 0.03 0.16
TiO2 0 .06 0.01 0.08 0.00 0.05 0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 11 .37 0 .05 0.05 0.06
MnO 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FeO 0.14 0.03 0.13 0.11 0.11 0.06 0.07 0.15 0.31 0.20 0.58 0.11 0.74 0.08
Na2O 11 .69 11 .81 11 .52 11 .71 11 .74 11 .58 11 .79 11 .25 12 .10 12 .06 11 .46 12 .11 11 .48 11 .25
SiO2 68 .59 68 .70 69 .29 68 .13 67 .66 68 .63 68 .27 67 .28 68 .81 66 .78 59 .70 67 .55 66 .75 67 .55
Al2O3 19 .43 19 .86 19 .64 19 .56 19 .36 19 .62 19 .60 20 .50 19 .64 18 .96 17 .22 19 .61 19 .85 20 .15
MgO 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.07 0.01 0.07 0.06
TOTALA 100 .41 100 .70 100 .94 99 .89 99 .27 100 .23 100 .14 100 .00 101 .11 98 .17 100 .62 99 .65 99 .45 99 .84
Si 2 .99 2.98 3.00 2.99 2.98 2.99 2.98 2.95 2.98 2.98 2.67 2.97 2.95 2.97
Al 1 .00 1.02 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.06 1.00 1.00 0.91 1.02 1.04 1.04
Ti 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00
Fe++ 0 .01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.03 0.00
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00
Ca 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Na 0.99 0.99 0.97 1.00 1.00 0.98 1.00 0.96 1.02 1.05 0.99 1.03 0.99 0.96
K 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02

XAn 0 .00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Xab 0 .97 0.99 0.99 0.98 0.98 0.98 0.99 0.96 0.99 0.99 0.99 1.00 0.97 0.97
XOr 0 .02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01 0.01 0.00 0.00 0.03 0.02

Trakiandesita

Trakiandesita Trakiandesita

Trakiandesita



II. eranskina

IIE.2

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EBO-32 EBO-32 EBO-32 EBO-32 EPI-2 EPI-2 EPI-2 EPI-2 EPI-2

K2O 0.04 0.37 0.28 0.06 0.05 0.01 0.07 0.01 0.06
CaO 0.12 1.45 0.03 0.06 0.04 0.26 0.05 0.01 0.06
TiO2 0 .00 0.03 0.00 0.08 0.02 0.00 0.01 0.05 0.05
MnO 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00
FeO 0.10 0.30 0.74 0.17 0.29 0.10 1.00 0.11 0.10
Na2O 5.58 10 .19 10 .45 11 .43 11 .74 10 .86 13 .13 10 .70 10 .85
SiO2 70 .04 65 .65 66 .75 67 .67 66 .80 68 .21 60 .90 67 .73 67 .55
Al2O3 19 .92 19 .35 19 .25 18 .91 19 .07 19 .77 17 .01 19 .35 19 .34
MgO 0.01 0.05 0.04 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 0.00
TOTALA 95.93 97 .40 97 .58 98 .55 98 .07 99 .41 92 .20 98 .07 98 .01
Si 3 .10 2.96 2.99 3.00 2.99 2.99 2.94 3.01 3.00
Al 1 .04 1.03 1.02 0.99 1.00 1.02 0.97 1.01 1.01
Ti 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe++ 0 .00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.04 0.00 0.00
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 0.01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Na 0.48 0.89 0.91 0.98 1.02 0.92 1.23 0.92 0.94
K 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

XAn 0 .01 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Xab 0 .98 0.91 0.98 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99
XOr 0 .00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EG-PI-3 EG-PI-3 EG-PI-3 EG-PI-3 ESF-2 ESF-2 ESF-2

K2O 0.12 0.50 0.00 0.04 0.09 0.67 0.16
CaO 0.12 0.16 0.06 0.04 0.03 0.06 0.11
TiO2 0 .00 0.04 0.00 0.17 0.00 0.00 0.05
MnO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.04
FeO 0.07 0.16 0.00 0.09 0.05 0.50 0.18
Na2O 11 .07 10 .31 11 .88 11 .90 11 .69 9 .62 11 .51
SiO2 67 .80 65 .62 68 .36 68 .17 67 .49 65 .30 67 .72
Al2O3 20 .24 22 .73 19 .55 19 .17 19 .29 19 .65 19 .66
MgO 0.03 0.05 0.01 0.00 0.02 0.52 0.00
TOTALA 99.44 99 .56 99 .86 99 .57 98 .65 96 .35 99 .42
Si 2 .97 2.88 2.99 2.99 2.99 2.96 2.98
Al 1 .05 1.18 1.01 0.99 1.01 1.05 1.02
Ti 0 .00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Fe++ 0 .00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00
Ca 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Na 0.94 0.88 1.01 1.01 1.00 0.85 0.98
K 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01

XAn 0 .01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Xab 0 .99 0.96 1.00 1.00 0.99 0.95 0.99
XOr 0 .01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.04 0.01

Kolada piroklastiko trakiandesitikoa

Espilita

Jausketa-metakin trakiandesitikoa

Basanita /tefrita



Mineral-faseen analisia

IIE.3

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-2 EG-GA-2 EG-GA-2 EG-GA-2 EG-GA-2

K2O 0.08 0 .069 1 .164 0 .035 0 .266 1 .266 0 .219 1 .636 5 .182 0 .086 0 .266
CaO 1.682 0 .399 3 .55 0 .721 9 .659 1 .585 2 .632 2 .526 1 .346 1 .571 1 .886
TiO2 0 0 .03 0 .035 0 .003 0 .137 0 0 0 .015 0 .037 0 .073 0 .018
MnO 0 0.03 0 0 0 0 0 .041 0 0 .014 0 .037 0 .049
FeO 0.09 0 .09 0 .289 0 .139 0 .508 0 .13 0 .059 0 .193 0 .796 0 .323 0 .187
Na2O 11 .264 12 .161 9 .224 11 .846 6 .321 10 .185 9 .897 8 .498 6 .257 10 .905 10 .441
SiO2 39 .091 69 .582 64 .754 68 .609 56 .781 65 .404 63 .999 61 .614 56 .43 64 .835 65 .625
Al2O3 13 .783 20 .353 22 .664 20 .727 27 .153 23 .474 21 .897 24 .294 26 .614 20 .453 21 .356
MgO 0.008 0 .003 0 .008 0 .008 0 .063 0 .02 0 .018 0 .046 0 .366 0 .007 0 .02
TOTALA 65 .998 102 .72 101 .69 102 .09 100 .89 102 .07 98 .762 98 .821 97 .044 98 .291 99 .848
Si 2 .71 2 .968 2 .825 2 .946 2 .538 2 .831 2 .854 2 .762 2 .624 2 .905 2 .891
Al 1 .126 1 .023 1 .166 1 .049 1 .431 1 .198 1 .151 1 .284 1 .459 1 .08 1 .109
Ti 0 0 .001 0 .001 0 0 .005 0 0 0 .001 0 .001 0 .002 0 .001
Fe++ 0 .005 0 .003 0 .011 0 .005 0 .019 0 .005 0 .002 0 .007 0 .031 0 .012 0 .007
Mn 0 0 .001 0 0 0 0 0 .002 0 0 .001 0 .001 0 .002
Mg 0.001 0 0 .001 0 .001 0 .004 0 .001 0 .001 0 .003 0 .025 0 0 .001
Ca 0 .125 0 .018 0 .166 0 .033 0 .463 0 .074 0 .126 0 .121 0 .067 0 .075 0 .089
Na 1 .514 1 .006 0 .78 0 .986 0 .548 0 .855 0 .856 0 .739 0 .564 0 .947 0 .892
K 0.007 0 .004 0 .065 0 .002 0 .015 0 .07 0 .012 0 .094 0 .307 0 .005 0 .015

XAn 0 .076 0 .018 0 .164 0 .032 0 .451 0 .074 0 .127 0 .127 0 .071 0 .073 0 .089
Xab 0 .92 0 .979 0 .772 0 .966 0 .534 0 .856 0 .861 0 .775 0 .601 0 .922 0 .896
XOr 0 .004 0 .004 0 .064 0 .002 0 .015 0 .07 0 .013 0 .098 0 .328 0 .005 0 .015

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EG-GA-2 EG-GA-2 EG-GA-2 ETO-1.5 ETO-1.5 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-AL-1

K2O 0.152 0 .059 0 .086 0 .143 0 .105 0 .677 0 .399 0 .569 1 .174 0 .245 1 .265
CaO 1.998 0 .459 0 .869 1 .492 0 .933 0 .764 2 .244 1 .126 0 .764 1 .226 1 .163
TiO2 0 .003 0 .04 0 0 0 0 .013 0 0 0 .02 0.02 0
MnO 0 0 0 0 .014 0 .022 0 .03 0 0 .015 0 0 .061 0 .003
FeO 0.327 0 .082 0 .064 0 .116 0 .093 0 .243 0 .383 0 .311 0 .499 0 .547 0 .621
Na2O 10 .821 11 .813 11 .525 11 .471 11 .998 11 .082 10 .292 10 .844 10 .564 11 .231 10 .056
SiO2 64 .76 67 .77 66 .806 66 .923 67 .88 66 .183 64 .713 65 .779 65 .126 66 .478 63 .704
Al2O3 20 .602 19 .797 20 .092 20 .914 20 .149 20 .969 21 .517 20 .769 21 .713 20 .459 21 .953
MgO 0.002 0 .013 0 .015 0 .007 0 .013 0 .032 0 .068 0 .05 0 .03 0 .081 0 .093
TOTALA 98 .666 100 .15 99 .695 101 .08 101 .19 99 .992 99 .654 99 .551 99 .912 100 .35 98 .955
Si 2 .895 2 .968 2 .947 2 .913 2 .948 2 .913 2 .868 2 .912 2 .879 2 .92 2 .852
Al 1 .086 1 .022 1 .045 1 .073 1 .032 1 .088 1 .124 1 .084 1 .132 1 .059 1 .159
Ti 0 0 .001 0 0 0 0 0 0 0 .001 0 .001 0
Fe++ 0 .012 0 .003 0 .002 0 .004 0 .003 0 .009 0 .014 0 .012 0 .018 0 .02 0 .023
Mn 0 0 0 0 .001 0 .001 0 .001 0 0 .001 0 0 .002 0
Mg 0 0 .001 0 .001 0 0 .001 0 .002 0 .004 0 .003 0 .002 0 .005 0 .006
Ca 0 .096 0 .022 0 .041 0 .07 0 .043 0 .036 0 .107 0 .053 0 .036 0 .058 0 .056
Na 0 .938 1 .003 0 .986 0 .968 1 .01 0 .946 0 .884 0 .931 0 .906 0 .956 0 .873
K 0.009 0 .003 0 .005 0 .008 0 .006 0 .038 0 .023 0 .032 0 .066 0 .014 0 .072

XAn 0 .092 0 .021 0 .04 0 .067 0 .041 0 .035 0 .105 0 .053 0 .036 0 .056 0 .056
Xab 0.9 0 .976 0 .955 0 .926 0 .954 0 .927 0 .873 0 .916 0 .898 0 .931 0 .872
XOr 0 .008 0 .003 0 .005 0 .008 0 .005 0 .037 0 .022 0 .032 0 .066 0 .013 0 .072

Gabroa

Gabroa

Gabroa Gabroa

Gabroa



II. eranskina

IIE.4

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina  ELA-1  ELA-1  ELA-1  ELA-1 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EG-SF-2 EG-SF-2 ELM-4 ELM-4

K2O 0.119 0 .057 0 .125 0 .117 0 .13 0 .13 0 .47 0 .04 0 .06 0 .06 0 .075 0 .063 0 .27 0.1
CaO 0 0.001 0 0 .02 0.1 0 .21 0.52 0.21 0.11 0.12 0 0 .015 0 .04 0.03
TiO2 0 .043 0 0 0.018 0 0.01 0 .03 0 .04 0 .05 0 0 0.008 0 0
MnO 0.022 0 .018 0 0 0 0 0 0 0 0.04 0 .012 0 .013 0 0
FeO 0.062 0 .078 0 .134 0 .206 0 0.02 1.29 0 0 0 0 .409 0 .589 0.08 0
Na2O 11.62 0 .018 11 .83 10 .04 1 2 11.8 0 .08 11.9 11.6 12.1 10 .58 9 .79 10.8 11.5
SiO2 67 .03 97 .83 66 .9 32 .41 64 .6 65 .6 53.5 68.7 67.4 6 9 68 .14 68 .344 67.8 7 0
Al2O3 19 .3 0 .002 19 .34 10 .83 1 9 19 .1 27 .7 19.9 19.8 19.8 18 .84 18 .62 19 .5 20 .1
MgO 0.013 0 0 .023 0 .046 0 0 .03 1 .99 0 .01 0 0 0 0 .008 0 .01 0
TOTALA 98.21 9 8 98 .35 53 .69 95 .8 96 .9 85 .6 1 0 1 9 9 1 0 1 98 .06 97 .451 98.5 1 0 2
Si 2 .984 3 .997 2 .978 2 .756 2 .96 2 .97 2 .66 2 .98 2 .98 2 .99 3 .024 3 .043 3 3
Al 1 .013 0 1 .015 1 .086 1 .03 1 .02 1 .63 1.02 1.03 1.01 0 .986 0 .977 1 .02 1 .02
Ti 0 .001 0 0 0 .001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe++ 0 .002 0 .003 0 .005 0 .015 0 0 0 .05 0 0 0 0 .015 0 .022 0 0
Mn 0.001 0 .001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.001 0 0 .002 0 .006 0 0 0 .15 0 0 0 0 0.001 0 0
Ca 0 0 0 0.002 0 .01 0.01 0.03 0.01 0.01 0 .01 0 0 .001 0 0
Na 1.003 0 .001 1 .021 1 .656 1 .06 1 .04 0 .01 1 0 .99 1 .02 0 .911 0 .845 0 .93 0 .95
K 0.007 0 .003 0 .007 0 .013 0 .01 0 .01 0 .03 0 0 0 0 .004 0 .004 0 .02 0 .01

XAn 0 0 .01 0 0 .001 0 0.01 0.42 0.01 0.01 0 .01 0 0 .001 0 0
Xab 0 .993 0 .321 0 .993 0 .991 0 .99 0 .98 0 .12 0 .99 0 .99 0 .99 0 .995 0 .995 0 .98 0 .99
XOr 0 .007 0 .669 0 .007 0 .008 0 .01 0 .01 0 .46 0 0 0 0 .005 0 .004 0 .02 0 .01

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 ESA-1 ESA-1 ESA-1 ESA-1 ESA-1 ESA-1

K2O 0.14 0 .13 0 .131 0 .065 0.08 0.25 0.05 0.11 0.09 0 .07 0 .063 0 .089 0 .13 0.08
CaO 0.036 0 0 0 .073 0.04 0.12 0.03 0.01 0.06 0.01 0 0 0.02 0.02
TiO2 0 0 .038 0 0 0 0.07 0 0 0.04 0.03 0 .028 0 0 0
MnO 0 0.04 0 .012 0 .012 0 .04 0 0.04 0.01 0.04 0 0 .005 0 0.08 0.01
FeO 0.066 0 .111 0 .04 0 .368 0 .01 0 .34 0 0 .41 0 .23 0 .04 0 .122 0 .917 0 .43 0
Na2O 12.02 1 2 11 .78 11.6 11.9 9 .65 12.1 10.5 11.2 12 .1 11 .82 12 .142 11.6 11.4
SiO2 68 .68 69 .14 69 .17 68 .34 69 .3 67 .6 68 .3 69 .4 69 .2 68 .9 68 .29 68 .335 68.2 66.9
Al2O3 19 .23 19 .32 19 .31 19 .66 19 .5 21 .2 1 9 19 .7 19 .5 19 .4 19 .16 19 .361 19.4 1 9
MgO 0.036 0 .008 0 .003 0 0 .03 0 .11 0 .02 0 0.01 0.01 0 .013 0 0.01 0.01
TOTALA 100.2 100 .8 100 .4 100 .1 1 0 1 99 .4 99 .7 1 0 0 1 0 0 1 0 1 99 .5 100 .85 99.9 97.4
Si 2 .998 3 3 .007 2 .985 3 2 .96 3 3 .01 3 .01 3 3 2 .979 2 .99 3
Al 0 .99 0 .988 0 .989 1 .013 1 1 .09 0 .99 1 .01 1 1 0 .992 0 .995 1 1
Ti 0 0 .001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .001 0 0 0
Fe++ 0 .002 0 .004 0 .001 0 .013 0 0 .01 0 0 .02 0 .01 0 0 .004 0 .033 0 .02 0
Mn 0 0 .001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.002 0 .001 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.001 0 0 0
Ca 0.002 0 0 0 .003 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Na 1.017 1 .009 0 .993 0 .982 1 0 .82 1 .03 0 .89 0 .94 1 .02 1 .007 1 .026 0 .98 0 .99
K 0.008 0 .007 0 .007 0 .004 0 .01 0 .01 0 0 .01 0 .01 0 0 .004 0 .005 0 .01 0

XAn 0 .002 0 0 0 .003 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Xab 0 .991 0 .993 0 .993 0 .993 0 .99 0 .98 1 0 .99 0 .99 1 0 .997 0 .995 0 .99 1
XOr 0 .008 0 .007 0 .007 0 .004 0 0 .02 0 0 .01 0 .01 0 0 .003 0 .005 0 .01 0

Kolada piroklastiko trakitikoaTrakita

Erriolita Dazita Kol. piro. dazitikoa Kuartzotrakita
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I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1

K2O 0.07 0.32 2.28 3.39 0.47 0.13 0.16 0.1 0 .23 1.14 0.14 0.14
CaO 0.31 0.96 0.29 1.37 1.46 0.53 1.05 1.02 0.88 10.5 1 .47 1.46
TiO2 0 .01 0 0.03 0.03 0 0 0 0 0 0 0.01 0
MnO 0 0.03 0 0.02 0 0 0.03 0.01 0.05 0.02 0.01 0.05
FeO 0.09 0.3 0 .11 1.58 0.66 0.12 0.34 0.2 0 .49 0.97 2.43 0.28
Na2O 1 2 11.5 10.7 7 .66 10.8 11.7 11.4 11.4 11.5 9 .43 10.9 10.9
SiO2 68.6 66.1 66.9 59.2 63.7 6 6 66.5 6 6 65.6 55.3 63.7 66.4
Al2O3 19.5 20.4 19.1 2 4 20.2 18.9 20.2 19.3 19.9 18.8 19.5 19.9
MgO 0.01 0.03 0.02 0.12 0.03 0.03 0 0 0.02 0.04 0.01 0
TOTALA 1 0 1 99.6 99.5 97.4 97.3 97.4 99.7 9 8 98.7 96.3 98.1 9 9
Si 2 .99 2.92 2.98 2.73 2.9 2 .97 2.93 2.96 2.93 2.67 2.89 2.94
Al 1 1 .06 1 1.3 1 .08 1.01 1.05 1.02 1.05 1.07 1.04 1.04
Ti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe++ 0 0.01 0 0.06 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.09 0.01
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0.01 0.05 0.01 0.07 0.07 0.03 0.05 0.05 0.04 0.54 0.07 0.07
Na 1.01 0.99 0.93 0.69 0.95 1.02 0.98 1 0.99 0.88 0.96 0.94
K 0 0.02 0.13 0.2 0 .03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.07 0.01 0.01

XAn 0 .01 0.04 0.01 0.07 0.07 0.02 0.05 0.05 0.04 0.36 0.07 0.07
Xab 0 .98 0.94 0.87 0.72 0.91 0.97 0.94 0.95 0.95 0.59 0.92 0.92
XOr 0 0 .02 0.12 0.21 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01

I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EF-12 EF-12 EF-12 EF-12 EF-12 EF-11 EF-11

K2O 0.14 0.72 0.22 0.09 0.48 0.07 0.08 0.12 0.06 0.13 0.21 0.65
CaO 1.15 0.85 1.25 1.16 0.36 0.33 0.27 0.3 0 .32 0.44 0.49 0.35
TiO2 0 0.02 0 0.02 0.01 0 0 0 0.02 0 0 0
MnO 0.01 0.07 0 0 0.03 0.04 0.03 0 0 0.03 0.01 0
FeO 2.6 0.93 0.3 0 .24 0.21 0.23 0.05 0.51 0.21 0.15 0.09 0.37
Na2O 10.5 10.7 11.2 11.3 11.6 11.9 11.8 11.6 11.2 10.5 11.6 11.3
SiO2 62.7 64.9 65.8 65.6 67.3 67.3 66.2 66.5 66.1 65.9 67.5 68.7
Al2O3 19.7 19.9 2 0 19.9 18.9 19.8 19.5 19.5 19.8 19.4 19.8 19.4
MgO 0.29 0.09 0.01 0.02 0.02 0 0.01 0.1 0 .02 0 0 0.03
TOTALA 97.1 98.2 98.8 98.3 9 9 99.8 97.9 98.7 97.7 96.6 99.7 1 0 1
Si 2 .88 2.92 2.93 2.93 2.99 2.96 2.96 2.96 2.96 2.98 2.97 2.99
Al 1 .06 1.06 1.05 1.05 0.99 1.03 1.03 1.03 1.04 1.03 1.03 1
Ti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe++ 0.1 0 .04 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0.02 0.01 0.01 0 0.01
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0
Ca 0.06 0.04 0.06 0.06 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Na 0.93 0.94 0.97 0.98 1 1.02 1.03 1 0.98 0.92 0.99 0.95
K 0.01 0.04 0.01 0.01 0.03 0 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.04

XAn 0 .06 0.04 0.06 0.05 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02
Xab 0 .94 0.92 0.93 0.94 0.96 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.97 0.95
XOr 0 .01 0.04 0.01 0.01 0.03 0 0 0.01 0 0.01 0.01 0.04

Feria

Feria Feria Feria
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I I .E-1. taula.  (jarraipena) Plagioklasen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EF-11 EF-11 EF-11 EF-11 EF-11 EF-15 EF-15 EF-15 EF-15 ESV-8 ESV-8

K2O 0.15 0.39 0.24 0.15 0.11 0.09 0.12 0.14 0.06 0.07 0.08
CaO 0.14 0.94 1.93 0.34 1.07 0.18 0.05 0.23 0.13 0 0
TiO2 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0.04
MnO 0 0 0.02 0.02 0.02 0 0.01 0.01 0.03 0 0
FeO 0.51 0.16 0.1 0 .56 0.12 0.02 0 0.01 0.05 0.25 0.1
Na2O 1 2 11.1 10.7 10.8 11.4 1 2 11.8 11.6 11.9 10.9 11.1
SiO2 67.8 66.6 66.7 6 8 66.8 68.1 68.1 67.6 68.3 68.6 67.5
Al2O3 19.1 20.2 21.4 18.9 20.2 19.5 19.4 19.2 19.5 18.9 18.9
MgO 0.02 0.04 0 0.03 0 0 0.01 0.02 0 0 0
TOTALA 99.7 99.4 1 0 1 98.9 99.8 99.9 99.5 98.7 1 0 0 98.7 97.7
Si 2 .99 2.94 2.9 3 .01 2.94 2.98 2.99 2.99 2.99 3.03 3.01
Al 0 .99 1.05 1.1 0 .99 1.05 1.01 1.01 1 1.01 0.98 0.99
Ti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe++ 0 .02 0.01 0 0.02 0 0 0 0 0 0.01 0
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0.01 0.05 0.09 0.02 0.05 0.01 0 0.01 0.01 0 0
Na 1.02 0.95 0.9 0 .92 0.97 1.02 1 0.99 1.01 0.93 0.96
K 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0

XAn 0 .01 0.04 0.09 0.02 0.05 0.01 0 0.01 0.01 0 0
Xab 0 .99 0.94 0.9 0 .97 0.95 0.99 0.99 0.98 0.99 1 1
XOr 0 .01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0.01

I I .E-2. taula.  Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3

K2O 1 0 9.92 15.6 5 .64 9.94 10.7 1 6 9.49 9.8 1 6 7.82 10.3
CaO 0.15 0.05 0.02 0.08 0.1 0 .07 0.07 0.08 0.1 0 .03 0.08 0.1
TiO2 0 .09 0.11 0.24 0.04 0.09 0.18 0 0.04 0.09 0.07 0.09 0.1
MnO 0 0 0 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0.05 0 0
FeO 2.54 3.15 0.48 1.28 2.48 4.92 0.13 2.2 2 .64 0.13 0.84 3.39
Na2O 0.14 0.11 0.43 6.16 0.14 0.12 0.39 0.1 0.1 0.5 5 .19 0.16
SiO2 48.5 48.7 61.5 57.7 48.7 47.7 62.9 48.6 49.1 63.9 62.5 4 8
Al2O3 32.1 31.2 18.8 24.2 32.6 28.6 17.5 32.6 32.1 18.2 22.6 31.2
MgO 0.78 0.93 0.09 0.33 0.71 1.12 0.02 0.6 0 .75 0.01 0.21 0.9
TOTALA 94.3 94.2 97.2 95.4 94.8 93.5 96.9 93.7 94.7 98.9 99.3 94.2
Si 2 .37 2.39 2.94 2.72 2.36 2.4 3 .01 2.37 2.38 2.99 2.84 2.37
Al 1 .85 1.8 1 .06 1.35 1.86 1.7 0 .98 1.88 1.84 1 1.21 1.81
Ti 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
Fe++ 0.1 0 .13 0.02 0.05 0.1 0 .21 0.01 0.09 0.11 0.01 0.03 0.14
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.06 0.07 0.01 0.02 0.05 0.08 0 0.04 0.06 0 0.01 0.07
Ca 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0.01
Na 0.01 0.01 0.04 0.56 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.05 0.46 0.02
K 0.62 0.62 0.95 0.34 0.62 0.69 0.97 0.59 0.61 0.95 0.45 0.65

XAn 0 .01 0 0 0 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0 0 0.01
Xab 0 .02 0.02 0.04 0.62 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.05 0.5 0 .02
XOr 0 .97 0.98 0.96 0.37 0.97 0.98 0.96 0.98 0.98 0.95 0.5 0 .97

Feria Feria Sierra Vieja

Trakiandesita
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I I .E-2. taula.  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EAC-3 EER-3 EER-3 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11

K2O 10.1 12 .12 8.91 8.2 7 .27 16.6 15.7 1 6 15.4 6 .34 16.5 1 6
CaO 0.1 0 .013 0 .06 0.06 0.06 0 0 0.01 0.04 0.08 0 0.03
TiO2 0 .14 0 .065 0.22 0.13 0.11 0.02 0.08 0.03 0.06 0 0.02 0
MnO 0 0 0.01 0.04 0.02 0 0.04 0 0 0.01 0 0
FeO 3.45 0 .645 0.48 1.98 0.81 0.21 1.28 0.21 0.61 0.23 0.35 0.89
Na2O 0.11 2 .695 5.54 3.68 6.1 0 .27 0.51 0.27 0.7 0 .16 0.23 0.32
SiO2 47 .9 62 .12 63.4 57.1 63.3 6 3 62.5 64.9 62.5 84.6 63.5 62.9
Al2O3 30 .8 20 .68 2 0 25.8 21.3 17.6 18.1 1 8 17.9 8 .14 1 8 18.5
MgO 0.96 0 .209 0.11 0.36 0.14 0 0.24 0 0 0 0.05 0.13
TOTALA 93.5 98 .55 98.7 97.3 99.1 97.7 98.5 99.4 97.2 99.6 98.6 98.7
Si 2 .37 2 .887 2.91 2.67 2.88 3 2.96 3.01 2.98 3.6 2 .99 2.96
Al 1.8 1 .133 1 .08 1.42 1.14 0.99 1.01 0.98 1 0.41 1 1.03
Ti 0 .01 0 .002 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe++ 0 .14 0 .025 0.02 0.08 0.03 0.01 0.05 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.07 0 .014 0.01 0.03 0.01 0 0.02 0 0 0 0 0.01
Ca 0.01 0 .001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na 0.01 0 .243 0.49 0.33 0.54 0.03 0.05 0.02 0.07 0.01 0.02 0.03
K 0.64 0 .719 0.52 0.49 0.42 1.01 0.95 0.95 0.94 0.34 0.99 0.96

XAn 0 .01 0 .001 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0
Xab 0 .02 0 .252 0.48 0.4 0 .56 0.02 0.05 0.03 0.07 0.04 0.02 0.03
XOr 0 .98 0 .747 0.51 0.59 0.44 0.98 0.95 0.97 0.93 0.95 0.98 0.97

I I . E - 2 . t a u l a .  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina ESF-2 ESF-2 ESF-2 ESF-2 ESF-2 ESF-2 ESF-2 ESF-2 ESF-2

K2O 1 6 16.56 9 .81 15.3 16.4 16.4 16.5 10.7 16.3
CaO 0.03 0 0.01 0.02 0 0.02 0.01 0.02 0
TiO2 0 0 .002 0 .27 0 0.02 0.01 0.01 0.31 0
MnO 0 0.013 0 .02 0.03 0.01 0 0 0 0
FeO 0.03 0 .099 6.15 0.12 0.4 0 .12 0.22 5.1 0.2
Na2O 0.32 0.38 0.1 0 .35 0.35 0.28 0.18 0.09 0.38
SiO2 6 2 63 .36 47 .9 63.3 63.2 62.7 63.5 47.2 6 3
Al2O3 18 .1 18 .19 28.7 18.2 18.1 18.1 18.4 30.7 17.9
MgO 0 0.007 1 .14 0.01 0 0 0 0.94 0
TOTALA 96.4 98 .61 94.1 97.3 98.5 97.6 98.8 9 5 97.8
Si 2 .98 2 .983 2.39 2.99 2.98 2.98 2.98 2.33 2.99
Al 1 .02 1 .009 1.69 1.02 1.01 1.02 1.02 1.79 1
Ti 0 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0
Fe++ 0 0 .004 0 .26 0.01 0.02 0.01 0.01 0.21 0.01
Mn 0 0 .001 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0 0 0.09 0 0 0 0 0.07 0
Ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na 0.03 0 .035 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03
K 0.98 0 .995 0.63 0.93 0.98 0.99 0.99 0.68 0.99

XAn 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xab 0 .03 0 .034 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.03
XOr 0 .97 0 .966 0.98 0.97 0.97 0.97 0.98 0.99 0.97

Trakiandesita Trakiandesita Trakiandesita

Basanita/tefrita
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I I . E - 2 . t a u l a .  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3 EPR-3

K2O 10.5 16.7 9 .65 0.1 16.3 10.9 15.3 1 0 16.1 10.9 15.9 9.9 15.6 11.1
CaO 0.06 0 0.08 0.17 0.02 0.06 0 0.05 0.05 0.01 0.04 0.03 0 0
TiO2 0 .27 0.05 0.47 0 0.03 0.39 0 0.88 0 0.35 0.05 0.41 0 0.41
MnO 0 0 0.03 0.03 0.02 0.05 0.02 0.01 0 0 0 0 0 0
FeO 4.02 0.1 6 .45 0 0.09 3.98 0.12 5.97 0.01 4.01 0.35 5.88 0.06 4.38
Na2O 0.06 0.34 0.02 11.9 0 .28 0.1 0 .26 0.04 0.39 0.09 0.22 0.06 0.56 0.14
SiO2 48.7 63.3 51.6 68.2 6 3 47.1 65.1 51.1 59.5 4 7 63.3 50.9 63.7 46.7
Al2O3 3 0 18.7 24.8 19.8 18.3 31.6 17.3 24.5 17.7 31.3 18.3 25.9 18.5 30.5
MgO 1.44 0 1.6 0 .01 0.03 1.21 0.03 1.91 0.01 1.29 0.02 1.55 0 1.25
TOTALA 95.1 99.2 94.7 1 0 0 98.1 95.4 98.1 94.5 93.8 94.9 98.2 94.6 98.5 94.5
Si 2 .39 2.96 2.55 2.98 2.98 2.31 3.05 2.54 2.96 2.32 2.98 2.52 2.98 2.33
Al 1 .73 1.04 1.45 1.02 1.02 1.83 0.95 1.43 1.04 1.82 1.02 1.51 1.02 1.79
Ti 0 .01 0 0.02 0 0 0.01 0 0.03 0 0.01 0 0.02 0 0.02
Fe++ 0 .17 0 0.27 0 0 0.16 0.01 0.25 0 0.17 0.01 0.24 0 0.18
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.11 0 0.12 0 0 0.09 0 0.14 0 0.1 0 0.11 0 0.09
Ca 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na 0.01 0.03 0 1.01 0.03 0.01 0.02 0 0.04 0.01 0.02 0.01 0.05 0.01
K 0.66 1 0.61 0.01 0.98 0.68 0.91 0.63 1.02 0.69 0.96 0.62 0.94 0.71

XAn 0 .01 0 0.01 0.01 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0
Xab 0 .01 0.03 0 0.99 0.03 0.01 0.03 0.01 0.04 0.01 0.02 0.01 0.05 0.02
XOr 0 .99 0.97 0.99 0.01 0.97 0.98 0.98 0.99 0.96 0.99 0.98 0.99 0.95 0.98

I I . E - 2 . t a u l a .  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina ELM-4 ELM-4 ELM-4 ELM-4 ELM-4 ELM-4 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5 EPR-5

K2O 1 6 16.4 16.3 16.5 17.1 10.7 16.9 15.9 16.6 16.3 16.5 16.5 16.7 16.5 16.5
CaO 0 0.02 0 0.01 0.02 0.05 0 0.04 0.01 0 0.02 0.01 0 0.39 0.02
TiO2 0 .05 0.08 0 0.05 0.04 0.31 0.03 0.07 0 0 0 0 0 0 0.04
MnO 0.06 0.02 0 0 0 0.04 0.04 0.02 0 0.01 0.02 0 0.04 0.03 0
FeO 0.04 0.15 0.06 0.01 0.07 3.88 0 0.36 0.06 0.45 0.01 0.1 0 .01 0.77 0.34
Na2O 0.41 0.43 0.33 0.29 0.31 0.09 0.39 0.92 0.31 0.72 0.48 0.38 0.34 0.21 0.19
SiO2 6 3 6 4 64.4 65.1 63.8 46.8 64.2 6 4 63.5 64.9 64.2 63.2 62.9 62.9 63.5
Al2O3 17.9 18.7 18.6 18.8 18.1 32.4 18.3 18.1 17.8 18.1 17.8 17.6 18.1 17.8 17.9
MgO 0 0 0 0 0 0.88 0.02 0.02 0 0 0 0.01 0.01 0.02 0
TOTALA 97.6 99.8 99.7 1 0 1 99.4 95.1 99.9 99.5 98.3 1 0 0 99.3 97.7 98.1 98.9 98.5
Si 2 .99 2.97 2.99 2.99 2.99 2.3 2 .99 2.98 3 3 3 3 2.98 2.98 2.99
Al 1 1 .02 1.02 1.02 1 1.88 1 1 0.99 0.99 0.98 0.98 1.01 0.99 1
Ti 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe++ 0 0.01 0 0 0 0.16 0 0.01 0 0.02 0 0 0 0.03 0.01
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0
Na 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 0.08 0.03 0.06 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02
K 0.97 0.97 0.97 0.97 1.02 0.67 1 0.95 1 0.96 0.99 1 1.01 1 0.99

XAn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0
Xab 0 .04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.08 0.03 0.06 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02
XOr 0 .96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.97 0.92 0.97 0.94 0.96 0.97 0.97 0.96 0.98

Dazita

Kuartzotrakita Trakita
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I I .E-2. taula.  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina  ELA-1  ELA-1  ELA-1  ELA-1  ELA-1 ESF-1 ESF-1 ESF-1 ESF-1

K2O 16 .417 16 .77 16 .546 13 .167 16 .838 15 .611 15 .587 15 .787 15.4
CaO 0 0.031 0 0 .014 0 0 .031 0 .059 0 .069 0 .02
TiO2 0 .012 0 0 .045 0 0 .002 0 .003 0 .083 0 .052 0
MnO 0.039 0 0 0 .005 0 0 0 0 0
FeO 0.051 0 .118 0 .018 0 .085 0 .381 0 .324 0 .844 0 .297 0 .11
Na2O 0.237 0 .22 0 .194 0 .235 0 .267 0 .214 0 .104 0 .297 0.2
SiO2 62 .046 63 .152 61 .86 28 .94 59 .954 65 .323 64 .326 61 .866 65.7
Al2O3 17 .755 17 .668 17.8 10 .084 0 .002 17 .088 17 .536 17 .713 16.6
MgO 0.018 0 0 .018 0 .022 0 .005 0 0 0 .017 0
TOTALA 96 .575 97 .959 96 .481 52 .552 77 .447 98 .595 98 .539 96 .097 98.2
Si 2 .985 2 .997 2 .98 2 .741 3 .655 3 .05 3 .016 2 .984 3 .08
Al 1 .007 0 .988 1 .011 1 .126 0 0 .941 0 .969 1 .007 0 .92
Ti 0 0 0 .002 0 0 0 0 .003 0 .002 0
Fe++ 0 .002 0 .005 0 .001 0 .007 0 .019 0 .013 0 .033 0 .012 0
Mn 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.001 0 0 .001 0 .003 0 0 0 0 .001 0
Ca 0 0 .002 0 0 .001 0 0 .002 0 .003 0 .004 0
Na 0.022 0 .02 0 .018 0 .043 0 .032 0 .019 0 .009 0 .028 0.02
K 1 .007 1 .015 1 .017 1 .591 1 .309 0 .93 0 .933 0 .972 0 .92

XAn 0 0 .002 0 0 .001 0 0 .002 0 .003 0 .004 0
Xab 0 .021 0 .02 0 .018 0 .026 0 .024 0 .02 0 .01 0 .028 0 .02
XOr 0 .979 0 .979 0 .982 0 .973 0 .976 0 .978 0 .987 0 .969 0 .98

I I .E-2. taula.  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 ESA-1 ESA-1 ESA-1 ESA-1

K2O 16 .006 16 .799 16 .853 16 .644 15 .334 16 .786 16 .316 16 .339 16.6 1 6 16.6 16.3
CaO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.01 0.02
TiO2 0 .008 0 0.04 0 0 0.02 0 .048 0 .023 0 0 0.01 0 .07
MnO 0 0.015 0 .012 0 0 .041 0 0 0 0.03 0 0 0
FeO 0.131 0 .045 0 .145 0 .234 0 .17 0 .114 0 .389 0 .081 0 .08 0 .18 0 .22 0 .02
Na2O 0.383 0 .241 0 .326 0 .216 0 .272 0 .231 0 .251 0 .263 0.29 0.74 0.23 0.22
SiO2 62 .777 63 .252 63 .586 63 .351 62 .272 63 .496 63 .59 63 .731 64.5 63.6 64.1 63.6
Al2O3 17 .226 17 .95 17.5 17 .606 17 .572 17 .793 17 .891 17 .91 18.2 17.8 17.6 17.7
MgO 0 0 0 0 0 0 .012 0 .013 0 0.03 0 0 0
TOTALA 96 .709 98 .355 98 .473 98 .143 95 .693 98 .577 98 .519 98 .514 99.7 98.5 98.9 97.9
Si 3 .012 2 .99 3 .003 3 .001 3 .004 2 .996 2 .994 3 .001 3 3 3.01 3.01
Al 0 .974 1 0 .974 0 .983 0 .999 0 .99 0 .993 0 .994 1 0 .99 0 .98 0 .99
Ti 0 0 0 .001 0 0 0 .001 0 .002 0 .001 0 0 0 0
Fe++ 0 .005 0 .002 0 .006 0 .009 0 .007 0 .004 0 .015 0 .003 0 0 .01 0 .01 0
Mn 0 0 .001 0 0 0 .002 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0 0 0 0 0 0 .001 0 .001 0 0 0 0 0
Ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na 0.036 0 .022 0 .03 0 .02 0 .025 0 .021 0 .023 0 .024 0 .03 0 .07 0 .02 0 .02
K 0.98 1 .013 1 .016 1 .006 0 .944 1 .011 0 .98 0 .981 0 .98 0 .96 1 0 .98

XAn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xab 0 .035 0 .021 0 .029 0 .019 0 .026 0 .02 0 .023 0 .024 0 .03 0 .07 0 .02 0 .02
XOr 0 .965 0 .979 0 .971 0 .981 0 .974 0 .98 0 .977 0 .976 0 .97 0 .93 0 .98 0 .98

ZineritaErriolita

Kolada piroklastiko dazitikoa Kolada piroklastiko trakitikoa



II. eranskina
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I I .E-2. taula.  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EF-12 EF-12 EF-12 EF-11 EF-11 EF-11 EF-11 EF-11

K2O 16.29 8 .74 16 .32 16 .65 16 .41 16 .11 16 .48 16 .75 16 .35 15 .94 16 .52 17 .08
CaO 0.05 0.47 0.05 0.03 0.05 0.14 0.01 0.11 0.16 0.04 0.69 0.02
TiO2 0 .03 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 0.00 0.00 0.03
MnO 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.03
FeO 0.09 3.98 0.05 0.08 0.26 0.10 0.13 0.09 0.19 0.07 0.02 0.25
Na2O 0.58 2.49 0.41 0.31 0.23 0.34 0.26 0.26 0.35 0.46 0.35 0.19
SiO2 63 .31 49 .32 61 .85 62 .67 63 .01 62 .25 62 .52 63 .45 64 .11 62 .36 63 .57 64 .59
Al2O3 17 .56 28 .41 17 .34 17 .88 18 .26 17 .73 17 .98 18 .28 18 .00 18 .58 18 .06 18 .36
MgO 0.02 0.30 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.00 0.01
TOTALA 97.92 93 .83 96 .03 97 .63 98 .23 96 .66 97 .40 99 .07 99 .27 97 .47 99 .21 100 .55
Si 3 .00 2.45 2.99 2.99 2.98 2.99 2.98 2.98 3.00 2.96 2.98 2.99
Al 0 .98 1.66 0.99 1.00 1.02 1.00 1.01 1.01 0.99 1.04 1.00 1.00
Ti 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe++ 0 .00 0.17 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mg 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.00
Na 0.05 0.24 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02
K 0.99 0.55 1.01 1.01 0.99 0.99 1.00 1.00 0.98 0.97 0.99 1.01

XAn 0 .00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.00
Xab 0 .05 0.29 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.02
XOr 0 .95 0.68 0.96 0.97 0.98 0.96 0.98 0.97 0.96 0.96 0.94 0.98

I I .E-2. taula.  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena Gabroa Gabroa
Lagina EF-15 EF-15 EF-15 EG-GA- EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 ETO-1.5 EG-AL-1

K2O 16 .70 16 .88 16 .16 10 .1 7 .855 10 .544 6 .178 16 .73 14 .82
CaO 0.06 0 .02 0 .03 0 .27 0 .984 0 .085 0 .881 1 .293 1 .07
TiO2 0 .00 0 .02 0 .00 0 .04 0 .083 0 .177 0 .102 0 0.1
MnO 0.01 0 .02 0 .08 0 .03 0 .063 0 .018 0 .048 0 .026 0
FeO 0.01 0 .25 0 .00 1 .04 2 .812 0 .736 0 .337 0 .139 0 .513
Na2O 0.36 0 .22 0 .35 0 .75 4 .001 0 .243 4 .245 0 .272 0 .983
SiO2 63 .91 63 .19 63 .48 26 .4 55 .046 47 .084 55 .93 63 .57 61 .88
Al2O3 18 .07 17 .99 18 .14 22 .9 28 .918 37 .669 30 .03 18 .05 17 .55
MgO 0.00 0 .01 0 .01 0 .12 0 .589 0 .146 0 .075 0 0 .151
TOTALA 99.31 98 .70 98 .24 61 .6 100 .35 96 .701 97 .83 100 .1 97.1
Si 2 .99 2 .98 2 .99 2 .07 2 .522 2 .23 2 .563 2 .965 2 .962
Al 1 .00 1 .00 1 .01 2 .12 1 .562 2 .103 1 .622 0 .993 0 .99
Ti 0 .00 0 .00 0 .00 0 0 .003 0 .006 0 .004 0 0 .004
Fe++ 0 .00 0 .01 0 .00 0 .07 0 .108 0 .029 0 .013 0 .005 0 .021
Mn 0.00 0 .00 0 .00 0 0 .002 0 .001 0 .002 0 .001 0
Mg 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0 .01 0 .005 0 0 .011
Ca 0.00 0 .00 0 .00 0 .02 0 .048 0 .004 0 .043 0 .065 0 .055
Na 0.03 0 .02 0 .03 0 .12 0 .355 0 .022 0 .377 0 .025 0 .091
K 1.00 1 .02 0 .97 1 .01 0 .459 0 .637 0 .361 0 .996 0 .905

XAn 0 .00 0 .00 0 .00 0 .02 0 .056 0 .006 0 .055 0 .06 0 .052
Xab 0 .03 0.02 0.03 0.1 0 .412 0 .034 0 .483 0 .023 0 .087
XOr 0 .97 0 .98 0 .97 0 .88 0 .532 0 .96 0 .462 0 .918 0 .861

Feria Gabroa

Feria Feria Feria



Mineral-faseen analisia
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I I . E - 2 . t a u l a .  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina ESV-3 ESV-3 ESV-3 ESV-3 ESV-3 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8

K2O 15 .352 16 .549 16 .481 16 .393 16 .258 16 .344 16 .238 16 .328 16 .353 16 .581 16.1 16.6
CaO 0 0.024 0 .013 0 0 0 .006 0 .031 0 0 0 0 0.01
TiO2 0 .007 0 0 .003 0 .008 0 .038 0 .047 0 0 0 0.017 0 .05 0 .03
MnO 0 0.013 0 0 .025 0 .074 0 0 0 0 0 0.04 0
FeO 0.872 0 .081 0 .59 0 .158 0 .211 0 .28 0 .257 0 .09 0 .542 0 .049 0 .83 0 .05
Na2O 0.259 0 .274 0 .306 0 .315 0 .174 0 .216 0 .278 0 .247 0 .216 0 .245 0 .17 0.28
SiO2 66 .677 63 .956 63 .721 63 .428 62 .747 63 .813 62 .987 63 .109 62 .739 62 .352 62.5 63.2
Al2O3 17 .033 18 .065 18 .018 17 .851 17 .929 17 .585 17 .307 17 .541 17 .354 17 .43 17.2 17.5
MgO 0.027 0 0 .005 0 .007 0 0 .002 0 0 0 .017 0 .01 0.01 0
TOTALA 100 .227 98 .961 99 .137 98 .185 97 .431 98 .292 97 .098 97 .315 97 .335 96 .683 9 7 97.8
Si 3 .06 2 .996 2 .987 2 .996 2 .987 3 .009 3 .009 3 .006 3 2 .997 3 3
Al 0 .922 0 .998 0 .996 0 .994 1 .006 0 .977 0 .975 0 .985 0 .978 0 .988 0 .98 0.98
Ti 0 0 0 0 0 .001 0 .002 0 0 0 0 .001 0 0
Fe++ 0 .033 0 .003 0 .023 0 .006 0 .008 0 .011 0 .01 0 .004 0 .022 0 .002 0 .03 0
Mn 0 0 .001 0 0 .001 0 .003 0 0 0 0 0 0 0
Mg 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 .001 0 .001 0 0
Ca 0 0 .001 0 .001 0 0 0 0 .002 0 0 0 0 0
Na 0.023 0 .025 0 .028 0 .029 0 .016 0 .02 0 .026 0 .023 0 .02 0 .023 0 .02 0 .03
K 0 .899 0 .989 0 .986 0 .988 0 .988 0 .983 0 .99 0 .992 0 .998 1 .017 0 .99 1 .01

XAn 0 0 .001 0 .001 0 0 0 0 .002 0 0 0 0 0
Xab 0 .025 0 .025 0 .027 0 .028 0 .016 0 .02 0 .025 0 .022 0 .02 0 .022 0 .02 0 .03
XOr 0 .975 0 .974 0 .972 0 .972 0 .984 0 .98 0 .973 0 .978 0 .98 0 .978 0 .99 0 .98

I I . E - 2 . t a u l a .  (jarraipena) Feldespato potasikoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina ESV-10 ESV-10 ESV-10 ESV-10 ESV-3 ESV-3

K2O 15 .802 16 .115 16 .592 16 .133 16 .334 16 .742
CaO 0 0 0 0 0 0 .013
TiO2 0 .087 0 .017 0 0 0 0 .008
MnO 0.015 0 .01 0 .039 0 0 .017 0 .014
FeO 0.394 0 .118 0 .096 0 .102 0 .594 0 .116
Na2O 0.194 0 .22 0 .222 0 .247 0 .317 0 .142
SiO2 61 .062 61 .753 62 .867 61 .37 63 .464 63 .528
Al2O3 18 .581 17 .766 17 .882 17 .301 18 .021 18 .36
MgO 0.032 0 .013 0 .008 0 .013 0 0 .005
TOTALA 96 .312 96 .043 97 .748 95 .166 98 .747 98 .928
Si 2 .947 2 .984 2 .989 2 .994 2 .986 2 .981
Al 1 .057 1 .012 1 .002 0 .995 1 1 .016
Ti 0 .003 0 .001 0 0 0 0
Fe++ 0 .016 0 .005 0 .004 0 .004 0 .023 0 .005
Mn 0.001 0 0 .002 0 0 .001 0 .001
Mg 0.002 0 .001 0 .001 0 .001 0 0
Ca 0 0 0 0 0 0 .001
Na 0 .018 0 .021 0 .02 0 .023 0 .029 0 .013
K 0.973 0 .993 1 .006 1 .004 0 .98 1 .002

XAn 0 0 0 0 0 0 .001
Xab 0 .018 0 .02 0 .02 0 .023 0 .029 0 .013
XOr 0 .982 0 .98 0 .98 0 .977 0 .971 0 .987

Sierra ViejaSierra Vieja

Sierra ViejaSierra Vieja



II. eranskina
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I I .E-3. taula. Piroxenoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (6 oxigeno) taula.

Sailkapena Gabro Gabroa Gabroa
Lagina  EG-GA-1  EG-GA-1  EG-GA-1  EG-GA-1  EG-GA-2 EG-AL-1 ETO-1.5 EF-11 EF-11 EF-11 EF-11 EF-15 EF-15
K2O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.13 0.21 0.15 0.10 0.13 0.18 0.22 0.46
CaO 20.09 20 .62 21 .14 21 .13 20 .66 12 .44 11 .90 12 .43 9 .30 11 .67 10 .52 11 .80 9 .51
TiO2 1 .35 1.35 1.12 1.13 0.87 0.13 0.13 0.00 0.05 0.04 0.06 0.01 0.64
MnO 0.14 0.17 0.18 0.14 0.15 0.48 0.30 0.30 0.25 0.26 0.50 0.55 0.52
FeOt 8 .86 8 .05 7 .49 7 .75 7 .47 17 .47 21 .71 22 .75 22 .58 23 .06 30 .34 27 .97 27 .82
Na2O 0.46 0.35 0.35 0.36 0.31 0.23 0.40 0.28 1.82 0.52 0.63 0.36 1.15
SiO2 49 .90 51 .08 51 .09 51 .56 51 .02 53 .00 50 .71 50 .82 53 .23 51 .85 50 .48 50 .91 50 .67
Al2O3 3 .19 3.21 3.89 3.21 2.13 1.88 2.88 1.51 1.15 1.54 0.89 1.39 1.49
MgO 15.33 15 .30 15 .34 15 .60 15 .92 12 .46 9 .72 9 .42 9 .99 9 .10 5 .25 6 .13 6 .97
TOTALA 99 .31 100 .11 100 .60 100 .9 98 .55 98 .22 97 .96 97 .67 98 .47 98 .18 98 .83 99 .33 99 .22

Si 1 .86 1.89 1.87 1.89 1.91 2.06 2.01 2.03 2.08 2.07 2.06 2.05 2.03
AlIV 0 .14 0.11 0.13 0.12 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AlVI 0 .00 0.03 0.04 0.02 0.00 0.09 0.14 0.07 0.05 0.07 0.04 0.07 0.07
Ti 0 .04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Fe3+ 0 .10 0.04 0.05 0.05 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe2+ 0 .17 0.21 0.18 0.18 0.17 0.57 0.72 0.76 0.74 0.77 1.04 0.94 0.93
Mg 0.85 0.84 0.84 0.85 0.89 0.72 0.57 0.56 0.58 0.54 0.32 0.37 0.42
Mn 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Ca 0.80 0.82 0.83 0.83 0.83 0.52 0.51 0.53 0.39 0.50 0.46 0.51 0.41
Na 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.14 0.04 0.05 0.03 0.09
K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02

Jd 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 0.14 0.04 0.05 0.03 0.09
Ae 0.04 0.02 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wo 0.41 0.43 0.44 0.43 0.42 0.28 0.28 0.29 0.23 0.27 0.25 0.28 0.23
En 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.40 0.32 0.30 0.34 0.30 0.17 0.20 0.23
Fe 0.15 0.13 0.12 0.13 0.12 0.32 0.40 0.41 0.43 0.43 0.57 0.52 0.54

I I .E-3. taula. (jarraipena) Piroxenoen analisi kimikoen eta egitura-formulen (6 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 EG-SF-2 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8 ESV-8
K2O 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.08 0.52 0.01 0.17 0.00 0.07 0.06
CaO 0.06 0.19 0.00 0.35 0.05 0.65 0.21 0.31 0.32 0.12 0.65 0.72 0.13 0.14
TiO2 0 .49 1.16 0.74 1.98 1.22 0.08 1.68 3.46 3.36 2.42 0.23 0.11 0.16 0.06
MnO 0.17 0.40 0.55 0.12 0.42 0.14 0.00 0.16 1.23 0.51 1.34 0.15 0.14 1.88
FeOt 29 .55 28 .50 29 .02 28 .26 28 .64 30 .12 27 .99 26 .42 33 .12 26 .75 34 .98 29 .59 29 .77 34 .49
Na2O 13 .16 13 .11 13 .71 12 .99 13 .13 12 .94 13 .15 13 .08 5 .86 12 .99 6 .04 12 .60 13 .15 6 .41
SiO2 51 .36 51 .13 51 .96 52 .01 51 .19 51 .42 51 .99 50 .70 48 .22 51 .61 49 .93 51 .44 51 .33 49 .45
Al2O3 0 .51 0.51 0.67 0.17 0.29 0.22 0.21 0.20 0.58 0.31 0.49 0.18 0.20 0.21
MgO 0.07 0.07 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.12 0.01 0.15 0.04 0.01 0.09
TOTALA 95.37 95 .07 96 .68 96 .03 94 .96 95 .66 95 .38 94 .41 93 .33 94 .73 93 .98 94 .83 94 .96 92 .78

Si 2 .00 2.00 1.99 2.02 2.00 2.00 2.03 2.00 2.08 2.03 2.13 2.02 2.00 2.13
AlIV 0 .00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AlVI 0 .02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
Ti 0 .01 0.03 0.02 0.06 0.04 0.00 0.05 0.10 0.11 0.07 0.01 0.00 0.01 0.00
Fe3+ 0 .95 0.91 0.93 0.82 0.91 0.96 0.84 0.80 0.11 0.78 0.22 0.91 0.97 0.27
Fe2+ 0 .02 0.02 0.00 0.10 0.03 0.02 0.08 0.07 1.09 0.10 1.03 0.07 0.00 0.97
Mg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01
Mn 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.05 0.02 0.05 0.01 0.00 0.07
Ca 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01
Na 0.99 0.99 1.02 0.98 1.00 0.98 0.99 1.00 0.49 0.99 0.50 0.96 1.00 0.54
K 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Jd 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.10 0.02 0.05 0.01 0.01 0.02
Ae 0.97 0.96 0.98 0.93 0.97 0.97 0.95 0.95 0.37 0.93 0.43 0.94 0.99 0.50
Wo 0.00 0.01 0.00 0.02 0.00 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.00
En 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
Fe 0.99 0.99 1.00 0.98 1.00 0.97 0.99 0.98 0.98 0.99 0.97 0.97 0.99 0.99

Feria

Kolada piroklastiko dazitikoa Sierra Vieja

Gabroa



Mineral-faseen analisia
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I I .E-4. taula. Anfibolen analisi kimikoen eta egitura-formulen (23 oxigeno) taula.

Sailkapena
lagina EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EFR-1 EF-12 EF-12 EF-12 EF-12 EF-12

K2O 2.67 7.52 1.24 12 .55 2 .35 0.16 1.17 1.10 0.06 0.09 0.14 0.12 0.53
CaO 10.98 0 .11 10 .24 4 .22 10 .91 1 .05 9 .92 9 .75 12 .54 16 .78 12 .01 12 .10 11 .04
TiO2 0 .15 0.41 1.63 2.25 0.26 0.00 1.48 1.39 0.06 9.79 0.08 0.01 0.00
FeOt 32 .04 34 .89 29 .30 6 .07 31 .45 0 .34 28 .89 29 .13 18 .51 13 .05 17 .94 16 .19 22 .00
MnO 0.30 0.15 0.47 0.01 0.19 0.03 0.47 0.54 1.02 0.56 0.30 0.75 1.38
Na2O 0.67 0.01 2.10 0.36 1.20 11 .44 2 .15 2.22 0.34 0.25 0.26 0.47 1.31
SiO2 36 .23 32 .44 41 .33 53 .63 38 .33 66 .50 41 .74 41 .57 52 .38 47 .17 52 .49 52 .59 48 .54
Al2O3 10 .53 13 .09 6 .59 14 .59 9 .52 20 .19 6 .23 6.25 0.88 0.91 1.53 0.58 2.73
MgO 1.43 3.89 4.08 0.31 2.00 0.00 3.62 4 .11 11 .83 10 .26 11 .61 13 .21 8 .88
TOTALA 94.99 92 .51 96 .98 93 .98 96 .21 99 .70 95 .67 96 .06 97 .63 98 .86 96 .34 96 .02 96 .41

Si 6 .04 5.06 6.61 8.93 6.29 9.54 6.77 6.68 7.79 7.45 7.85 7.85 7.46
Ti 0 .02 0.05 0.20 0.28 0.03 0.00 0.18 0.17 0.01 1.16 0.01 0.00 0.00
Al 2 .07 2.41 1.24 2.87 1.84 3.41 1.19 1.18 0.15 0.17 0.27 0.10 0.49
Fe3+ 1 .10 4.56 0.74 0.00 0.80 0.00 0.54 0.85 0.15 0.00 0.06 0.18 0.45
Fe2+ 3 .37 0.00 3.18 0.75 3.52 0.04 3.38 3.07 2.15 1.61 2.19 1.84 2.38
Mg 0.36 0.90 0.97 0.08 0.49 0.00 0.88 0.98 2.62 2.42 2.59 2.94 2.03
Mn 0.04 0.02 0.06 0.00 0.03 0.00 0.06 0.07 0.13 0.08 0.04 0.09 0.18
Ca 1.96 0.02 1.75 0.75 1.92 0.16 1.72 1.68 2.00 2.84 1.93 1.93 1.82
Na-M4 0.04 0.00 0.25 0.12 0.08 1.84 0.28 0.32 0.00 0.00 0.07 0.07 0.18
Na-A 0.18 0.00 0.40 0.00 0.30 1.34 0.40 0.37 0.10 0.08 0.00 0.07 0.21
K 0.57 1.50 0.25 2.67 0.49 0.03 0.24 0.23 0.01 0.02 0.03 0.02 0.10
A,site 0 .74 1.50 0.66 2.67 0.79 1.37 0.64 0.60 0.11 0.09 0.03 0.09 0.31

mg# 0.10 1.00 0.23 0.09 0.12 0.02 0.21 0.24 0.55 0.60 0.54 0.61 0.46

I I .E-4. taula. (jarraipena) Anfibolen analisi kimikoen eta egitura-formulen (23 oxigeno) taula .

Sailkapena
lagina EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 ESV-3 ESV-3 ESV-3 ESV-3

K2O 0.09 0.05 0.08 0.13 0.31 0.03 0.27 0.02 0.07 0.01 0.02
CaO 25.53 21 .99 0 .10 10 .71 10 .07 13 .68 9 .67 0 .97 0 .83 0 .21 0 .28
TiO2 0 .08 0.04 0.03 0.55 1.02 0.00 0.87 0.70 0.04 0.12 0.26
FeOt 0 .26 5 .33 22 .82 19 .73 20 .32 2 .87 19 .10 29 .65 29 .75 30 .62 30 .99
MnO 0.04 0.00 0.18 0.28 0.32 0.07 0.35 0.10 0.25 0.00 0.03
Na2O 0.52 0.01 0.05 2.14 1.39 0.06 1 .30 13 .11 13 .08 13 .29 13 .54
SiO2 24 .88 23 .80 30 .67 45 .05 49 .54 58 .53 51 .55 51 .04 50 .58 52 .07 51 .27
Al2O3 15 .54 14 .38 15 .02 10 .49 4.18 0.19 2.99 0.30 0.28 0.35 0.26
MgO 0.02 3 .13 19 .05 10 .08 11 .60 23 .68 12 .90 0 .00 0 .03 0 .03 0 .00
TOTALA 66.96 68 .73 87 .99 99 .15 98 .73 99 .10 98 .99 95 .88 94 .90 96 .69 96 .65

Si 7 .43 6.20 4.15 6.54 7.17 7.88 7.35 8.64 8.64 8.65 8.58
Ti 0 .02 0.01 0.00 0.06 0.11 0.00 0.09 0.09 0.00 0.01 0.03
Al 5 .47 4.42 2.40 1.79 0.71 0.03 0.50 0.06 0.06 0.07 0.05
Fe3+ 0 .00 0.00 2.58 1.06 1.15 0.23 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe2+ 0 .05 0.97 0.00 1.34 1.31 0.09 1.02 4.01 4.07 4.10 4.18
Mg 0.01 1.22 3.84 2.18 2.50 4.75 2.74 0.00 0.01 0.01 0.00
Mn 0.01 0.00 0.02 0.03 0.04 0.01 0.04 0.01 0.04 0.00 0.00
Ca 8.17 6.14 0.01 1.67 1.56 1.97 1.48 0.18 0.15 0.04 0.05
Na-M4 0.00 0.00 0.01 0.33 0.39 0.02 0.36 1.82 1.85 1.96 1.95
Na-A 0.30 0.00 0.00 0.27 0.00 0.00 0.00 2.48 2.49 2.32 2.44
K 0.04 0.02 0.01 0.02 0.06 0.00 0.05 0.00 0.02 0.00 0.00
A,site 0 .34 0.02 0.01 0.29 0.06 0.00 0.05 2.48 2.50 2.32 2.45

mg# 0.14 0.56 1.00 0.62 0.66 0.98 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00

Gabroa Sierra Vieja

Feria Feria



II. eranskina

IIE.14

I I .E-5. taula. Biotiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) taula.

Sailkapena
lagina EF-15 EF-15 EPI-2 EPI-2 EPI-2 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1

K2O 9.29 9.23 0.98 5.80 4.25 6.74 2.09 6.23 5.43
CaO 0.00 0.05 0.66 0.21 0.81 0.21 1.72 0.82 0.13
TiO2 0 .77 0.96 0.04 0.09 0.00 3.96 4.77 5.27 3.05
FeOt 31 .86 32 .54 19 .21 8 .61 19 .63 20 .97 21 .87 22 .66 22 .56
MnO 0.20 0.10 0.13 0.07 0.13 0.09 0.16 0.16 0.12
Na2O 0.04 0.04 0.12 0.13 0.17 0.33 0.08 0.18 0.19
SiO2 35 .62 35 .21 36 .52 41 .52 39 .21 21 .49 18 .56 34 .43 33 .57
Al2O3 11 .95 11 .67 21 .77 25 .72 20 .54 9 .04 9 .79 13 .11 14 .60
MgO 5.83 5 .72 6 .82 3 .91 5 .32 13 .86 15 .66 10 .40 14 .16
FeO 26.21 26 .71 14 .60 9 .43 16 .13 14 .70 13 .99 19 .02 17 .80
Fe2O3 6.21 6.41 5.07 0.00 3.84 6.89 8.66 4.00 5.24
TOTALA 95.54 95 .51 86 .26 86 .05 90 .16 76 .69 74 .69 93 .25 93 .83
Si 5 .71 5.67 5.69 6.24 5.98 4.28 3.72 5.37 5.15
AlIV 2 .26 2.21 2.31 1.76 2.02 2.12 2.31 2.41 2.64
Al VI 0 .00 0.00 1.69 2.79 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00
Ti 0 .09 0.12 0.00 0.01 0 0.59 0.72 0.62 0.35
Fe3+ 0 .75 0.78 0.59 0 0.44 1 1 0.47 0.61
Fe2+ 3 .51 3.60 1.90 1.18 2.06 2.45 2.35 2.48 2.28
Mn 0.03 0.01 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02
Mg 1.39 1.37 1.58 0.88 1.21 4.11 4.68 2.42 3.24
Ca 0.00 0.01 0.11 0.03 0.13 0.05 0.37 0.14 0.02
Na 0.01 0.01 0.04 0.04 0.05 0.13 0.03 0.05 0.06
K 1.90 1.90 0.20 1.11 0.83 1.71 0.53 1.24 1.06

Xmg 0 .28 0.28 0.45 0.43 0.37 0.63 0.67 0.49 0.59
Ti 11 ox 0 .05 0.06 0.00 0.00 0.00 0.30 0.36 0.31 0.18
Xfe 0 .72 0.72 0.55 0.57 0.63 0.37 0.33 0.51 0.41

I I .E-6. taula. Muskobiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) taula.

Sailkapena Trakiand.
Lagina EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EAC-3

K2O 9.07 10 .74 1 0 10 .43 7 .26 7 .19 10 .01 8.05 9.06
CaO 0.08 0.02 0.10 0.03 0.32 0.14 0.07 0.13 0.07
TiO2 1 .31 0.10 0.16 0.06 0.15 1.16 0.06 0 .19 14 .83
FeOt 8 .25 4.13 5.66 6.51 6.31 13 .22 3 .96 8.85 5.03
MnO 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 0.06
Na2O 0.11 0.08 0.08 0.13 0.02 0.10 0.09 0.11 0.11
SiO2 44 .87 47 .16 46 .84 44 .73 45 .56 41 .71 48 .03 44 .70 40 .24
Al2O3 27 .33 32 .42 29 .34 31 .50 30 .26 26 .82 29 .43 28 .08 23 .74
MgO 1.69 0.76 1.55 0.89 1.45 2.38 1.29 1.85 0.96
TOTALA 92.70 95 .42 93 .46 94 .27 91 .33 92 .73 92 .98 91 .96 94 .08
Si 3 .08 3.14 3.17 3.03 3.08 2.82 3.27 3.04 2.84
AlIV 0 .92 0.86 0.83 0.97 0.92 1.18 0.73 0.96 1.16
Al VI 1 .29 1.69 1.51 1.54 1.49 0.95 1.64 1.30 0.81
Ti 0 .07 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06 0.00 0.01 0.79
Fe3+ 0 .47 0.23 0.32 0.37 0.36 0.75 0.19 0.50 0.00
Fe2+ 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.30
Mg 0.17 0.08 0.16 0.09 0.15 0.24 0.13 0.19 0.10
Mn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Na 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
K 0.79 0.91 0.83 0.90 0.63 0.62 0.87 0.70 0.82

FeO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 5.03
Fe2O3 9.16 4.59 6.29 7.23 7.01 14 .69 3 .71 9.84 0.00
newTotal 93 .62 95 .88 94 .03 94 .99 92 .03 94 .20 93 .35 92 .95 94 .08

Feria Kolada piroklastiko trakiandesitikoa Gabroa

Trakiandesita
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I I .E-6. taula. Muskobiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) taula.

Sailkapena
Lagina ESV-4 ESV-4 ESV-4 ESV-4 ESV-4 ESV-4 ESV-4 ESV-4 ESV-4 ESV-4

K2O 5.53 7 .229 10 .17 9 .719 10 .097 9 .667 9 .725 9 .237 9 .505 9 .697
CaO 0.042 0 .066 0 .032 0 .028 0 .014 0 .011 0 .006 0 .029 0 .014 0 .042
TiO2 0 .47 0 .264 0 .282 0 .46 0 .405 0 .572 0 .307 0 .48 0 .33 0 .232
FeOt 5 .291 4 .022 1 .75 5 .713 2 .412 7 .631 5 .007 8 .23 5 .799 7 .949
MnO 0.01 0 0 0 .009 0 .008 0 .018 0 .031 0 .012 0 .006 0
Na2O 0 0.047 0 .101 0 .098 0 .144 0 .015 0 .093 0 .03 0 .036 0 .053
SiO2 49 .142 56 .126 45 .006 45 .669 46 .621 51 .422 45 .945 49 .311 47 .118 49 .777
Al2O3 29 .59 23 .805 32 .451 29 .095 33 .246 21 .738 28 .115 19 .714 26 .686 21 .063
MgO 1.197 0 .897 0 .502 1 .258 0 .401 2 .749 1 .353 2 .842 1 .449 2 .903
TOTALA 91 .318 92 .455 90 .295 92 .051 93 .349 93 .823 90 .581 89 .884 90 .945 91 .716
Si 3 .25 3.78 3.15 3.15 3.15 3.51 3.22 3.52 3.29 3.48
AlIV 0 .75 0.22 0.85 0.85 0.85 0.49 0.78 0.48 0.71 0.52
Al VI 1 .56 1.67 1.83 1.52 1.8 1 .25 1.55 1.18 1.49 1.22
Ti 0 .02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01
Fe3+ 0 .29 0 0.06 0.33 0.11 0.33 0.29 0.4 0 .32 0.39
Fe2+ 0 0.23 0.04 0 0.02 0.1 0 0.09 0.01 0.07
Mg 0.12 0.09 0.05 0.13 0.04 0.28 0.14 0.3 0 .15 0.3
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Na 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0 0.01 0 0 0.01
K 0.47 0.62 0.91 0.86 0.87 0.84 0.87 0.84 0.85 0.87

FeO 0 4.02 0.7 0 0.42 1.77 0 1.56 0.24 1.22
Fe2O3 5.88 0 1.17 6.35 2.21 6.52 5.56 7.41 6.18 7.48
newTotal 91 .86 92 .46 90 .41 92 .68 93 .57 94 .48 91 .14 90 .63 91 .56 92 .47

Sailkapena
Lagina EPI-2 EPI-2 EPI-2 EPI-2 EPI-2 EPI-2 EBO-32 EBO-32

K2O 8.45 7.78 6.39 7 .684 8 .534 8 .475 9 .746 9 .197
CaO 0.47 0.29 0.2 0 .274 0 .332 0 .172 0 .064 0 .069
TiO2 0 .03 6 .58 0 .03 0 .087 0 .155 0 .16 0 .058 0 .102
FeOt 4 .94 6 .36 11 .63 4 .382 4 .751 7 .28 4 .153 3 .043
MnO 0.03 0.01 0.11 0 0 0 .056 0 0
Na2O 0.12 0.15 0.13 0 .051 0 .097 0 .065 0 .035 0 .063
SiO2 51 .27 45 .75 46 .38 48 .068 48 .932 51 .897 49 .514 48 .94
Al2O3 28 .05 24 .19 25 .16 28 .751 27 .355 23 .903 27 .017 30 .359
MgO 1.98 2 .12 4 .61 1 .63 1 .753 2 .532 2 .155 1 .736
TOTALA 95 .34 93 .23 94 .62 91 .017 91 .909 94 .606 92 .743 93 .509
Si 3 .36 3.13 3 3.27 3.34 3.46 3.37 3.26
AlIV 0 .64 0.87 1 0.73 0.66 0.54 0.63 0.74
Al VI 1 .53 1.08 0.92 1.58 1.54 1.33 1.54 1.65
Ti 0 0 .34 0 0 0.01 0.01 0 0.01
Fe3+ 0 .27 0.36 0.63 0.25 0.27 0.41 0.22 0.17
Fe2+ 0 0 0 0 0 0 0.02 0
Mg 0.19 0.22 0.44 0.17 0.18 0.25 0.22 0.17
Mn 0 0 0.01 0 0 0 0 0
Ca 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0 0
Na 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0 0.01
K 0.71 0.68 0.53 0.67 0.74 0.72 0.85 0.78

FeO 0 0 0 0 0 0 0.31 0
Fe2O3 5.49 7.07 12 .92 4 .87 5.28 8.09 4.28 3.38
newTotal 95 .87 93 .94 95 .92 91 .41 92 .44 95 .35 93 .17 93 .85

Kolada piroklastiko afirikoa

Kolada piroklastiko trakiandes. Kol. pir. trakiandes.
I I .E-6. taula. (jarraipena) Muskobiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) tau
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Sailkapena Kol.pir. dazitikoa
Lagina EG-SF-2 ESA-1 ESA-1 ESA-1 ESA-1 ESA-1 ESA-1

K2O 10.06 9 .326 7 .972 8 .943 9 .44 9 .792 9 .219
CaO 0.05 0.2 0 .236 0 .248 0 .113 0 .077 0 .194
TiO2 0 .31 0 .262 13 .883 0 .227 0 .192 0 .168 0 .212
FeOt 5.3 4 .909 10 .086 5 .316 5 .495 5 .855 4 .765
MnO 0 0 0 0 0 0 .022 0 .021
Na2O 0.08 0 .059 0 .047 0 .058 0 .128 0 .102 0 .053
SiO2 4 8 50 .598 39 .327 50 .218 51 .315 46 .373 49 .084
Al2O3 29 .25 28 .882 23 .13 27 .47 26 .369 27 .166 28 .256
MgO 1.18 1 .681 1 .58 1 .708 1 .63 1 .452 1 .58
TOTALA 94 .25 96 .049 96 .261 94 .264 94 .792 91 .119 93 .384
Si 3 .24 3.32 2.69 3.36 3.44 3.25 3.31
AlIV 0 .76 0.68 1.31 0.64 0.56 0.75 0.69
Al VI 1 .57 1.55 0.55 1.52 1.52 1.49 1.56
Ti 0 .02 0.01 0.71 0.01 0.01 0.01 0.01
Fe3+ 0 .28 0.27 0.58 0.29 0.18 0.34 0.27
Fe2+ 0 .02 0 0 0 0.12 0.01 0
Mg 0.12 0.16 0.16 0.17 0.16 0.15 0.16
Mn 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Na 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
K 0.87 0.78 0.69 0.76 0.81 0.88 0.79

FeO 0.36 0 0 0.06 2.21 0.12 0
Fe2O3 5.49 5.46 11 .21 5 .84 3.65 6.37 5.3
newTotal 94 .76 96 .46 97 .38 94 .77 95 .05 91 .65 93 .91

Sailkapena
Lagina             ESF-1 ESF-1 ESF-1 ESF-1 ESF-1 ESF-1 ESF-11 ESF-11 ESF-11 ESF-11 ESF-11 ESF-11

K2O 9.804 9 .646 8 .532 10 .069 9 .054 9 .591 10 .656 10.3 10.2 10.5 10.5 10.8
CaO 0.101 0 .147 0 .06 0 .087 0 .083 0 .067 0 0 .06 0 .03 0 .02 0 0 .01
TiO2 0 .414 0 .35 0 .836 0 .327 0 .284 0 .417 0 .334 0 .36 1 .34 0 .25 0 .32 0 .33
FeOt 5 .275 5 .83 1 .446 7 .684 5 .793 7 .287 6 .254 4 .39 1 .64 5 3 .73 4 .99
MnO 0.014 0 .009 0 0 .059 0 0 .014 0 .001 0 0 .03 0 0.04 0.01
Na2O 0.027 0 .028 1 .095 0 .082 0 .031 0 .055 0 .151 0 .16 0 .51 0 .13 0 .21 0 .25
SiO2 47 .854 48 .949 44 .655 46 .172 46 .275 45 .644 45 .269 45.1 44.7 45.8 45.7 4 4
Al2O3 28 .793 27 .368 33 .231 24 .234 26 .429 25 .562 29 .713 31.1 32.5 29.8 31.2 31.6
MgO 1.409 1 .593 0 .713 1 .535 1 .454 1 .217 0 .731 0 .74 1 .13 0 .81 1 .16 0 .58
TOTALA 93 .69 93 .922 90 .568 90 .25 89 .435 89 .854 93 .176 92.3 92.1 92.4 92.9 92.5
Si 3 .24 3.31 3.09 3.31 3.28 3.26 3.13 3.12 3.08 3.18 3.13 3.05
AlIV 0 .76 0.69 0.91 0.69 0.72 0.74 0.87 0.88 0.92 0.82 0.87 0.95
Al VI 1 .54 1.49 1.8 1 .35 1.49 1.41 1.55 1.65 1.72 1.61 1.65 1.63
Ti 0 .02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.07 0.01 0.02 0.02
Fe3+ 0.3 0 .31 0.08 0.36 0.34 0.39 0.33 0.25 0.09 0.24 0.21 0.29
Fe2+ 0 0.02 0 0.1 0 0.04 0.03 0 0 0.05 0 0
Mg 0.14 0.16 0.07 0.16 0.15 0.13 0.08 0.08 0.12 0.08 0.12 0.06
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0
Na 0 0 0.15 0.01 0 0.01 0.02 0.02 0.07 0.02 0.03 0.03
K 0.85 0.83 0.75 0.92 0.82 0.87 0.94 0.91 0.89 0.93 0.92 0.95

FeO 0 0.42 0 1.72 0 0.73 0.48 0 0 0.88 0 0
Fe2O3 5.86 6.01 1.61 6.63 6.44 7.29 6.41 4.88 1.82 4.58 4.15 5.54
newTotal 94 .28 94 .52 90 .73 90 .91 90 .05 90 .58 93 .75 92 .7 92 .2 92 .8 93 .3 93 .1

Kolada piroklastiko trakitikoa

Zinerita Zinerita

I I .E-6. taula. (jarraipena) Muskobiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) taula.

I I .E-6. taula. (jarraipena) Muskobiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) taula.
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Sailkapena Gabroa Feria
Lagina EG-GA-2 EG-GA-2 EG-GA-2 ETO-1.5 EF-11 ESV-10 ESV-10 ESV-10

K2O 11 .769 11 .199 11 .11 10 .115 11 .33 10 .447 10 .228 9 .408
CaO 0.034 0 .066 0 .102 0 .008 0 .035 0 .006 0 .014 0 .052
TiO2 0 .118 0 .007 0 .11 0 .135 0 .043 0 .122 0.2 0 .212
FeOt 1 .342 4 .841 1 .675 4 .887 2 .534 3 .883 5 .141 5 .864
MnO 0 0.043 0 .009 0 .009 0 .057 0 0 .003 0 .031
Na2O 0.166 0 .092 0 .472 1 .449 0 .104 0 .077 0 .074 0 .061
SiO2 45 .449 44 .951 46 .294 48 .543 45 .453 48 .795 46.2 47 .514
Al2O3 35 .888 31 .674 34 .456 28 .751 33 .551 29 .566 29 .881 28 .222
MgO 0.166 1 .123 0 .129 1 .187 0 .386 1 .043 1 .083 1 .515
TOTALA 94 .998 93 .994 94 .357 95 .085 93 .494 94 .004 93 .058 92 .878
Si 3 .06 3.06 3.14 3.29 3.11 3.31 3.17 3.23
AlIV 0 .94 0.94 0.86 0.71 0.89 0.69 0.83 0.77
Al VI 1 .9 1 .61 1.89 1.6 1 .81 1.67 1.58 1.5
Ti 0 .01 0 0.01 0.01 0 0.01 0.01 0.01
Fe3+ 0 0.28 0 0.03 0.07 0.1 0 .29 0.33
Fe2+ 0 .08 0 0.09 0.25 0.07 0.12 0 0
Mg 0.02 0.11 0.01 0.12 0.04 0.11 0.11 0.15
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0 0 0.01 0 0 0 0 0
Na 0.02 0.01 0.06 0.19 0.01 0.01 0.01 0.01
K 1.01 0.97 0.96 0.88 0.99 0.9 0 .89 0.82

FeO 1.34 0 1.68 4.38 1.28 2.14 0 0
Fe2O3 0 5.38 0 0.56 1.39 1.93 5.71 6.52
newTotal 94 .93 94 .53 94 .36 95 .14 93 .63 94 .13 93 .4 93 .53

Sailkapena Trakiand. Trakita
Lagina EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EAC-3 EPR-5

K2O 9.072 10 .739 9 .657 10 .433 7 .261 7.19 10 .008 8 .051 9 .062 10 .686
CaO 0.084 0 .015 0 .102 0 .025 0 .322 0 .136 0 .074 0 .129 0 .069 0 .092
TiO2 1 .306 0 .102 0 .16 0 .06 0 .148 1 .161 0 .058 0 .185 14 .825 0 .295
FeOt 8 .245 4 .127 5 .662 6 .508 6 .308 13 .215 3 .961 8 .854 5 .025 5 .439
MnO 0 0.014 0 .008 0 0 .003 0 .017 0 .037 0 0 .059 0 .006
Na2O 0.106 0 .082 0 .078 0 .129 0 .016 0 .096 0 .088 0 .109 0 .106 0 .05
SiO2 44 .869 47 .163 46 .844 44 .726 45 .556 41 .712 48 .027 44 .696 40 .236 49 .522
Al2O3 27 .334 32 .417 29 .341 31 .504 30 .263 26 .819 29 .433 28 .084 23 .735 24 .557
MgO 1.685 0 .763 1 .547 0 .885 1 .454 2 .383 1 .29 1 .852 0 .96 3 .877
TOTALA 92 .702 95 .422 93 .455 94 .272 91 .331 92 .727 92 .977 91 .961 94 .078 94 .602
Si 3 .08 3.14 3.17 3.03 3.08 2.82 3.27 3.04 2.84 3.34
AlIV 0 .92 0.86 0.83 0.97 0.92 1.18 0.73 0.96 1.16 0.66
Al VI 1 .29 1.69 1.51 1.54 1.49 0.95 1.64 1.3 0 .81 1.29
Ti 0 .07 0.01 0.01 0 0.01 0.06 0 0.01 0.79 0.01
Fe3+ 0 .47 0.23 0.32 0.37 0.36 0.75 0.19 0.5 0 0.31
Fe2+ 0 0 0 0 0 0 0.04 0 0.3 0
Mg 0.17 0.08 0.16 0.09 0.15 0.24 0.13 0.19 0.1 0 .39
Mn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 0.01 0 0.01 0 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Na 0.01 0.01 0.01 0.02 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
K 0.79 0.91 0.83 0.9 0 .63 0.62 0.87 0.7 0 .82 0.92

FeO 0 0 0 0 0 0 0.63 0 5.03 0
Fe2O3 9.16 4.59 6.29 7.23 7.01 14 .69 3 .71 9.84 0 6.04
newTotal 93 .62 95 .88 94 .03 94 .99 92 .03 94 .2 93 .35 92 .95 94 .08 95 .13

Trakiandesita
I I .E-6. taula. (jarraipena) Muskobiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) t

I I .E-6. taula. (jarraipena) Muskobiten analisi kimikoen eta egitura-formulen (11 oxigeno) t
Gabroa Sierra Vieja
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I I .E-7. taula. Kloriten analisi kimikoen eta egitura-formulen (14 oxigeno) taula.

Sailkapena Gabro Feria
lagina EG-GA-1 EG-GA-1 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-GA-2 EG-GA-2 EG-AL-1 ETO-1.5 ETO-1.5 EFR-1

K2O 0.05 0.01 0.04 0.10 0.10 1.47 5.65 0.26 0.26 0.36 0.63
CaO 0.06 0.03 0.04 0.32 0.19 0.23 0.10 0.39 0.63 0.40 0.12
TiO2 0 .03 0.06 0.00 0.00 0.00 1.20 3.43 0.03 0.03 0.10 0.05
MnO 0.10 0.02 0.25 0.34 0.44 0.08 0.09 0.34 0.24 0.26 0.32
FeO 23.55 11 .84 21 .54 22 .21 22 .51 25 .37 23 .00 21 .61 26 .69 25 .99 37 .99
Na2O 0.06 0.09 0.04 0.39 0.02 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.93
SiO2 30 .11 33 .39 27 .50 29 .33 28 .21 28 .49 33 .04 29 .85 28 .97 27 .96 23 .92
Al2O3 15 .36 15 .10 18 .77 17 .99 18 .19 16 .91 14 .24 17 .02 16 .52 17 .45 16 .91
MgO 19.06 28 .94 17 .91 15 .91 17 .04 14 .95 12 .40 17 .20 13 .63 14 .25 4 .64
TOTALA 88.38 89 .48 86 .08 86 .58 86 .68 88 .73 92 .00 86 .77 87 .02 86 .81 85 .51
Si 3.1 3 .19 2.89 3.07 2.96 2.99 3.35 3.11 3.1 2 .99 2.83
Al 1 .87 1.7 2 .33 2.22 2.25 2.09 1.7 2 .09 2.08 2.2 2 .36
Ti 0 0 0 0 0 0.09 0.26 0 0 0.01 0
Fe2+ 2 .03 0.94 1.89 1.94 1.97 2.23 1.95 1.88 2.39 2.33 3.76
Mn 0.01 0 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03
Mg 2.93 4.11 2.81 2.48 2.66 2.34 1.87 2.67 2.17 2.27 0.82
Ca 0.01 0 0 0.04 0.02 0.03 0.01 0.04 0.07 0.05 0.01
Na 0.01 0.02 0.01 0.08 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.21
K 0.01 0 0 0.01 0.01 0.2 0 .73 0.03 0.04 0.05 0.1

XFe 40.9 18.7 40.3 43.9 42.6 48.8 5 1 41.4 52.4 50.6 82.1
Xclinocl 0 .1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0
Xcorund 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I I .E-7. taula. ( jarraipena) Kloriten analisi kimikoen eta egitura-formulen (14 oxigeno) taula.

Sailkapena
lagina EBO-33 EBO-33 EBO-33 EBO-33 EBO-33 EBO-33 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EMB-11

K2O 0.09 0 0.06 0.02 0.05 0.01 0.53 0.48 2.63 1.57
CaO 0.07 0 0.03 0.15 0.07 0.16 0.12 0.13 0.24 0.36
TiO2 2 .63 0.03 0.15 0.23 0 0.06 0.09 0.14 0.01 0.04
MnO 0.01 0.05 0.12 0.2 0.2 0 .13 0.05 0.01 0.02 0.03
FeO 29.62 30 .24 29 .96 29 .98 30 .24 30 .15 35 .59 36 .35 30 .27 18 .09
Na2O 0.1 0.02 0.02 0.02 0.05 0 0.08 0.03 0.05 0.17
SiO2 25 .34 26 .81 25 .67 26 .73 27 .19 25 .54 25 .37 25 .26 29 .29 33 .79
Al2O3 18 .5 1 8 19 .66 17 .84 18 .56 19 .48 18 .62 18 .98 20 .57 23 .45
MgO 1 2 12 .74 11 .62 13 .16 12 .91 11 .73 5.4 5 .34 5.25 2.78
TOTALA 88.35 87 .89 87 .38 88 .33 89 .27 87 .26 85 .85 86 .72 88 .33 80 .27
Si 2 .72 2.89 2.79 2.87 2.88 2.78 2.91 2.87 3.15 3.64
Al 2 .34 2.29 2.52 2.26 2.32 2.5 2 .52 2.54 2.61 2.98
Ti 0 .21 0 0.01 0.02 0 0 0.01 0.01 0 0
Fe2+ 2 .66 2.73 2.72 2.69 2.68 2.75 3.41 3.46 2.72 1.63
Mn 0 0 0.01 0.02 0.02 0.01 0 0 0 0
Mg 1.92 2.05 1.88 2.11 2.04 1.9 0 .92 0.91 0.84 0.45
Ca 0.01 0 0 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.04
Na 0.02 0 0 0 0.01 0 0.02 0.01 0.01 0.03
K 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.08 0.07 0.36 0.22

XFe 58 .06 57 .12 59 .14 56 .11 56 .78 59 .07 78 .71 79 .24 76 .38 78 .52
Xclinocl 0 .01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0 0 0 0
Xcorund 0 .02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0 0 0 0

GabroGabroGabro

TrakitandesitaTrakitandesita
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I I .E-7. taula. ( jarraipena) Kloriten analisi kimikoen eta egitura-formulen (14 oxigeno) taula.

Sailkapena Trakitandesita Toba trakiand.
lagina EMB-11  EER-3 EER-3 EBO-32 EPI-2 EPI-2 EPI-2

K2O 2.47 0.45 0.1 1 .38 1.32 3.97 5.66
CaO 0.15 0.01 0.04 0.31 0.66 0.48 0.31
TiO2 0 .04 0 0.02 0.00 0.02 0.13 1.80
MnO 0.05 0.12 0.12 0.08 0.20 0.15 0.07
FeO 29.86 34 .67 35 .67 15 .79 30 .04 19 .33 32 .51
Na2O 0.08 0.05 0.02 0.06 0.24 0.20 0.10
SiO2 30 .09 24 .86 23 .31 28 .78 26 .28 35 .56 30 .04
Al2O3 21 .34 21 .28 20 .72 18 .43 14 .82 20 .04 15 .95
MgO 5.26 6.69 7.17 15 .56 6 .80 6.47 1.45
TOTALA 89.33 88 .13 87 .16 80 .56 80 .53 86 .32 87 .89
Si 3 .18 2.75 2.63 3.15 3.17 3.66 3.38
Al 2 .66 2.77 2.76 2.38 2.11 2.43 2.12
Ti 0 0 0 0 0 0.01 0.15
Fe2+ 2 .64 3.2 3 .37 1.45 3.03 1.66 3.06
Mn 0 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
Mg 0.83 1.1 1 .21 2.54 1.22 0.99 0.24
Ca 0.02 0 0 0.04 0.08 0.05 0.04
Na 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06 0.04 0.02
K 0.33 0.06 0.01 0.19 0.2 0 .52 0.81

XFe 76 .11 74 .41 73 .62 36 .3 71 .3 62 .6 92 .7
Xclinocl 0 0 0 0 0 0 0
Xcorund 0 0 0 0 0 0 0

I I .E-8. taula. Esfenen analisi kimikoen eta egitura-formulen (Si = 4) taula.

Sailkapena
lagina EG-GA-2 EG-GA-2 ETO-1.5 ETO-1.5

K2O 0.04 0.03 0.03 0.06
CaO 26.93 28 .64 28 .91 25 .51
TiO2 34 .19 38 .75 37 .08 32 .15
FeO 1.61 0.55 2.19 4.67
MnO 0 0 0.11 0.07
Na2O 0 0 0.02 0.03
SiO2 30 .09 30 .07 30 .47 29 .59
Al2O3 3.54 1.49 2.15 4.13
MgO 0.64 0 0.02 1.37
TOTALA 97 .042 99 .539 100 .984 97 .566
Si 3 .14 3.13 3.18 3.08
Al 0 .44 0.18 0.26 0.51
Ti 2 .68 3.04 2.91 2.52
Fe2+ 0 .14 0.05 0.19 0.41
Mn 0 0 0.01 0.01
Mg 0.1 0 0 0.21
Ca 3.01 3.2 3 .23 2.85
Na 0 0 0 0.01
K 0.01 0 0 0.01

Gabroa Gabroa

Toba trakiandesitikoaTrakitandesita
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I I .E-9. taula. Epidoten analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula.

Sailkapena Feria
Lagina EFR-1 EF-12 EF-12 EF-12 EF-12 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-1
K2O 0.08 0 0 0 0.01 0 0.02 0.03

CaO 23.24 21 .39 22 .55 22 .52 22 .97 23 .53 22 .73 22 .76
TiO2 0 .99 0.04 0.04 0 0 0.05 0.03 0.18
FeOt 13 .13 16 .79 8 .96 12 .75 14 .55 7 .68 7 .04 2 .85
MnO 0.05 0.69 0.03 0.19 0.05 0.08 0.07 0.11
Na2O 0.02 0.06 0.02 0.01 0.03 0.02 0.08 0.27
SiO2 36 .75 36 .13 36 .99 37 .28 36 .87 39 .2 37 .15 37 .87
Al2O3 21 .11 19 .62 25 .94 22 .42 21 .25 27 .41 25 .95 28 .59
MgO 0 0.03 0.01 0 0.01 0 0.47 0.91
Fe2O3 14 .44 18 .47 9 .86 14 .02 16 .01 8 .45 7 .74 3 .14
TOTALA* 96 .68 96 .44 95 .44 96 .44 97 .21 98 .72 94 .26 93 .84
Si 2 .99 2.98 2.98 3.02 2.99 3.03 3.01 3.03
AlIV 0 .01 0.02 0.02 0 0.01 0 0 0

AlVI 2 .02 1.89 2.44 2.14 2.02 2.5 2 .48 2.7
Cr 0 0 0 0 0 0 0 0

Fe3+ 0 .88 1.15 0.6 0 .85 0.98 0.49 0.47 0.19
Y 2.9 3 .04 3.04 3 3 2.99 2.95 2.89
Ti 0 .06 0 0 0 0 0 0 0.01
Mn 0 0.05 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01
Mg 0 0 0 0 0 0 0.06 0.11
Ni 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 2.03 1.89 1.95 1.95 2 1.95 1.97 1.95
Na 0 0.01 0 0 0 0 0.01 0.04
K 0.01 0 0 0 0 0 0 0
%pist. 30 .49 37 .76 19 .67 28 .53 32 .57 16 .44 1 6 6.54
*Fe as ferric iron = FeOt*1,1

I I .E-9. taula. (jarraipena) Epidoten analisi kimikoen eta egitura-formulen (8 oxigeno) taula

Sailkapena
Lagina EG-GA-2 EG-GA-2 EG-GA-2 EG-GA-2 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-AL-1 EG-AL-1
K2O 0.02 0.06 0 0.03 0.06 0 0 0

CaO 23.88 25 .74 24 .09 23 .82 22 .25 23 .65 23 .87 23 .3
TiO2 0 .18 0.06 0.09 0.11 0.45 0.06 0.08 0.01
FeOt 4 .84 0.31 10 .12 3 .95 14 .31 12 .65 12 .62 11 .77
MnO 0.11 0.03 0.05 0 0.1 0 .14 0.11 0.28
Na2O 0 0.37 0.01 0.11 0.01 0 0.01 0
SiO2 38 .33 43 .96 36 .86 37 .8 35 .91 37 .47 37 .33 37 .02
Al2O3 29 .45 23 .95 25 .02 29 .92 21 .99 23 .37 23 .35 23 .57
MgO 0.04 0.02 0.01 0 0.06 0.02 0.01 0.04
Fe2O3 5.33 0.34 11 .13 4 .34 15 .74 13 .92 13 .88 12 .95
TOTALA* 97 .71 94 .49 96 .24 95 .72 95 .14 97 .35 97 .38 96 .15
Si 2 .98 3.46 2.94 2.97 2.93 2.97 2.96 2.97
AlIV 0 .02 0 0.06 0.03 0.07 0.03 0.04 0.03
AlVI 2 .68 2.22 2.3 2 .74 2.04 2.16 2.15 2.21
Cr 0 0 0 0 0 0 0 0
Fe3+ 0 .31 0.02 0.67 0.26 0.97 0.83 0.83 0.78
Y 2.99 2.24 2.97 2.99 3.01 2.99 2.98 2.99
Ti 0 .01 0 0.01 0.01 0.03 0 0 0
Mn 0.01 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.02
Mg 0 0 0 0 0.01 0 0 0
Ni 0 0 0 0 0 0 0 0
Ca 1.99 2.17 2.06 2 1.94 2.01 2.03 2.01
Na 0 0.06 0 0.02 0 0 0 0
K 0 0.01 0 0 0.01 0 0 0
%pist. 10 .42 0 .89 22 .54 8 .57 32 .1 27 .79 27 .84 26 .19
*Fe as ferric iron = FeOt*1,1

Feria Gabroa

Gabroa Gabroa
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I I .E-10.  taula. Errutiloen analisi kimikoen taula.

Sailkapena
Lagina EER-3 EER-3 EER-3 EER-3 EAC-3 EAC-3 EBO-33 EBO-33 EBO-33

K2O 0 0 0.05 0 0.11 1.53 0.03 0 0.02
CaO 0.02 0.07 0.05 0.2 0 .23 0.92 2 0.64 0.19
TiO2 98 .52 97 .35 99 .31 97 .53 98 .4 84 .06 95.3 101 .11 79 .49
FeOt 0 .37 0.98 0.5 0.4 0 .36 1.45 1.24 0.5 2 .39
MnO 0.02 0.01 0 0 0 0.05 0.08 0.03 0.03
Na2O 0.06 0 0.05 0.07 0.04 0 0 0 2.31
SiO2 0 .06 0.62 0.12 0.45 0.36 7.33 1.02 0 .33 12 .55
Al2O3 0 .01 0.47 0.17 0.1 0 .07 4.47 0.47 0.15 4.19
MgO 0 0.15 0 0.01 0 0.32 0.67 0.07 0.87
TOTALA 99 .05 99 .63 100 .25 98 .76 99 .55 100 .12 100 .79 102 .83 102 .03

I I .E-10.  taula. (jarraipena) Errutiloen analisi kimikoen taula.

Sailkapena Basan./tefr Erriolita Kol. Pir. Trakit.
Lagina EMB-11 EMB-11 EMB-11 ESF-2 EG-PI-3 EG-PI-3 EPR-3 EPR-3 EG-SF-2 ESA-1

K2O 0.09 0.06 0.1 0 .01 0.16 0.23 0.06 0 0.14 0.98
CaO 0.11 0.13 0 0 0.28 0.24 0.01 0.04 0.06 0.14
TiO2 97 .61 99 .61 9 9 92 .89 97 .84 96 .29 99 .82 98 .49 94 .27 75 .58
FeOt 1 .02 1 0.66 2.64 0.51 0.35 0.63 0.38 2.42 2.27
MnO 0.03 0.05 0.01 0 0 0 0.05 0.01 0.01 0
Na2O 0.04 0 0.04 0.04 0.04 0.12 0.07 0.06 0.01 0
SiO2 0.15 0.07 0.04 0.06 1.27 2.24 0.08 0.12 0.18 7.42
Al2O3 0 .06 0.03 0.04 0.02 0.71 1.14 0.04 0.02 0.01 2.57
MgO 0 0 0 0 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.1
TOTALA 99.1 1 0 1 99 .88 95 .66 100 .82 100 .63 100 .79 99 .14 97 .11 89 .07

I I .E-11.  taula.  Ilmeniten analisi kimikoen eta egitura-formulen (Si = 4)) taula.

Sailkapena Feria Gabroa Andesita
Lagina EMB-11 EMB-11 EF-15 EF-15 EFR-1 EG-GA-1 EG-GA-1 EG-GA-2 ETO-1.5

K2O 0.63 0.01 0.00 0.02 0.05 0.00 0.00 0.02 0.02
CaO 0.09 0.11 0.09 0.01 0.05 0.00 0.00 0.06 0.00
TiO2 17 .12 54 .56 52 .15 51 .87 50 .66 50 .80 50 .22 50 .95 51 .18
FeOt 61 .68 38 .77 46 .35 46 .35 42 .19 48 .05 48 .01 49 .00 44 .09
MnO 0.04 0.00 2.31 2.34 6.89 2.98 2.90 1.56 4.71
Na2O 0.14 0.12 0.02 0.01 0.06 0.00 0.00 0.00 0.02
SiO2 4 .81 0.14 0.01 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 0.01
Al2O3 2 .70 0.04 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02 0.03 0.01
MgO 0.18 0.00 0.05 0.01 0.00 0.08 0.09 0.04 0.08
TOTALA 87 .38 93 .75 100 .99 100 .66 99 .96 101 .93 101 .27 101 .67 100 .12
Si 0 .13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ti 0 .35 1.11 0.98 0.98 0.96 0.94 0.94 0.95 0.97
Al 0 .09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fe3+ 0 .99 0.00 0.04 0.05 0.09 0.11 0.12 0.10 0.07
Fe2+ 0 .41 0.85 0.92 0.93 0.80 0.88 0.87 0.91 0.86
Mg 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mn 0.00 0.00 0.05 0.05 0.15 0.06 0.06 0.03 0.10
Ca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Na 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
K 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FeO 18.14 38 .77 44 .28 44 .21 38 .15 42 .54 42 .09 44 .05 40 .95
Fe2O3 48 .39 0 .00 2.30 2.38 4.50 6.13 6.57 5.51 3.49
newTotal 92 .22 93 .75 101 .22 100 .89 100 .41 102 .55 101 .93 102 .23 100 .47

Trakiandesita Feria Gabroa

TrakiandesitaTrakiandesitaTrakiandesita

Trakiandesita Espilita Dazita
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I I . E - 1 2 . t a u l a . Magnetiten analisi kimikoen eta egitura-formulen taula.

Sailkapena Gabroa Trakiandesita
Lagina EG-GA-2 ESF-2 ESF-2 EG-PI-3 EG-PI-3 EMB-11 EMB-11 EMB-11 EAC-3

K2O 0.016 0 .177 0 .019 0 .179 0 .042 0 .096 0 .292 0 .022 0 .036
CaO 0.242 0 .057 0 0 .936 0 .632 0 .232 0 .213 0 .095 1 .651
TiO2 0 5 .141 8 .108 0 .055 0 5 .459 0 .068 0 .092 0 .037
MnO 0.006 0 .005 0 .043 0 .116 0 .049 0 .058 0 0 1 .472
FeOt 77 .049 81 .16 83 .261 64 .01 66 .851 84 .129 71 .702 66 .887 62 .931
Na2O 0.061 0 .02 0 .051 0 .164 0 .092 0 0 0 .062 0 .077
SiO2 3 .35 0 .706 0.09 12 .502 7.9 0 .274 9 .347 6 .356 4 .901
Al2O3 0 .072 0 .214 0 .023 3 .136 1 .36 0 .234 5 .874 5 .562 0 .591
MgO 0.222 0 0 .02 0 .681 1 .443 0 0 .204 0 .146 0 .968
TOTALA 81 .017 87 .48 91 .615 81 .781 78 .369 90 .484 87 .699 79 .221 72 .664
Si 0 .146 0 .029 0 .004 0 .518 0 .346 0 .011 0 .363 0 .275 0 .234
Ti 0 0 .159 0 .241 0 .002 0 0 .163 0 .002 0 .003 0 .001
Al 0 .004 0 .01 0 .001 0 .153 0 .07 0 .011 0 .269 0 .283 0 .033
Fe3+ 1 .709 1 .625 1 .516 0 .831 1 .248 1 .646 1 .015 1 .167 1 .506
Fe2+ 1 .108 1 .163 1 .232 1 .387 1.2 1 .153 1 .316 1 .251 1 .004
Mg 0.014 0 0 .001 0 .042 0 .094 0 0 .012 0 .009 0 .069
Mn 0 0 0 .001 0 .004 0 .002 0 .002 0 0 0 .059
Ca 0 .011 0 .003 0 0 .042 0 .03 0 .01 0 .009 0 .004 0 .084
Na 0 .005 0 .002 0 .004 0 .013 0 .008 0 0 0 .005 0 .007
K 0.001 0 .009 0 .001 0 .009 0 .002 0 .005 0 .014 0 .001 0 .002
FeO 30.31 33 .86 37 .33 40 .03 32 .77 34 .65 40 .48 34 .6 25 .17
Fe2O3 51 .94 52 .56 51 .04 26 .65 37 .88 54 .98 34 .7 35 .88 41 .96
newTotal 86 .22 92 .74 96 .73 84 .45 82 .16 95 .99 91 .18 82 .82 76 .87

I I . E - 1 2 . t a u l a . (jarraipena) Magnetiten analisi kimikoen eta egitura-formulen taula.

Sailkapena Jausk.trakian. Trakita Dazita Kol. pir. daz.
Lagina EBO-32 EBO-32 EPI-2 EPR-5 ESA-1 ESA-1 EPR-3 EG-SF-2

K2O 0 .099 0 .329 0 .82 0 .619 0 .042 0 .217 0 .155 0 .246
CaO 0.382 0 .284 0 .298 0 .011 0 .164 0 .017 0 .371 0 .095
TiO2 2 .362 2 .267 1 .681 4 .687 1 .56 3 .114 0 .093 0 .175
MnO 0.018 0 0 .076 0 0 .63 0 0 0 .116
FeOt 78 .221 80 .751 77 .016 79 .305 68 .538 84 .01 68 .342 62 .456
Na2O 0.009 0 .14 0 .111 0 .004 0 0 .113 0 .302 0 .957
SiO2 3 .667 1 .934 6 .148 2 .749 4 .03 0 .539 2 .122 11 .852
Al2O3 2 .162 1 .073 3 .133 1 .139 0 .265 0 .338 0 .074 0 .123
MgO 1.406 0 .066 0 .479 0 .214 1 .447 0 0 0 .027
TOTALA 88 .383 86 .844 89 .763 88 .729 76 .676 88 .348 71 .459 76 .046
Si 0 .145 0 .079 0 .237 0 .11 0 .184 0 .022 0 .105 0 .532
Ti 0 .07 0 .07 0 .049 0 .141 0 .054 0 .095 0 .003 0 .006
Al 0 .101 0 .052 0 .142 0 .054 0 .014 0 .016 0 .004 0 .007
Fe3+ 1 .476 1 .68 1 .335 1 .477 1 .513 1 .771 1 .817 1 .014
Fe2+ 1 .104 1 .076 1 .146 1 .174 1 .102 1 .076 1 .011 1 .333
Mg 0.083 0 .004 0 .028 0 .013 0 .098 0 0 0 .002
Mn 0.001 0 0 .002 0 0 .024 0 0 0 .004
Ca 0 .016 0 .012 0 .012 0 0 .008 0 .001 0 .02 0 .005
Na 0 .001 0 .011 0 .008 0 0 0 .009 0 .029 0 .083
K 0.005 0 .017 0 .04 0 .032 0 .002 0 .011 0 .01 0 .014
FeO 33.47 31 .52 35 .57 35 .12 28 .87 31 .75 24 .43 35 .47
Fe2O3 49 .73 54 .71 46 .06 49 .1 44 .08 58 .07 48 .8 29 .99
newTotal 93 .31 92 .32 94 .37 93 .65 81 .09 94 .16 76 .35 79 .05

Basanita /tefrita

Kol.pir.trakiand.

Espilita Trakiandesita

Kol.pir.trakitikoa
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I I . E - 1 2 . t a u l a . (jarraipena) Magnetiten analisi kimikoen eta egitura-formulen taula.

Sailkapena Zinerita
Lagina ELA-1 ELA-1 ELA-1 ESV-4 ESV-4 ESF-11 ESF-11 ESF-11 ESF-11 ESF-11 ESF-1

K2O 0.016 0 .051 0 .088 0 .005 0 .043 0 .207 0 .096 0 .039 0 .999 0 .124 0 .08
CaO 0.011 0 .105 0 .122 0 .369 4 .795 0 .004 0 .404 0 .358 0 .052 0 .032 0 .176
TiO2 0 .028 19 .331 0 .053 0 .048 0 .002 2 .59 0 .155 0.04 2.07 0.58 0.06
MnO 0 0.158 0 .079 0 .458 0 .327 0 .028 0 .647 3 .311 0 .515 0 .015 3 .384
FeOt 88 .56 53 .77 74 .497 71 .563 65 .224 84 .186 70 .382 67 .565 68 .044 86 .662 66 .107
Na2O 0.003 0 0 .08 0 .026 0 .155 0 0 .144 0 .032 0 0 0 .038
SiO2 0 .27 4 .602 6 .215 4 .06 3 .196 1 .121 2 .644 2 .548 4 .955 0 .252 2 .477
Al2O3 0 .04 1 .71 0 .554 0 .263 0 .147 0 .754 1 .134 1 .829 1 .77 0 .021 1 .563
MgO 0.008 0 .143 0 .075 0 .352 0 .222 0 .055 1 .061 0 .459 0 .121 0 .008 0 .479
TOTALA 88 .935 79 .868 81 .762 77 .144 74 .112 88 .946 76 .668 76 .181 78 .526 87 .696 74 .364
Si 0 .011 0 .207 0 .267 0 .186 0 .15 0 .045 0 .12 0 .117 0 .22 0 .01 0 .117
Ti 0 .001 0 .654 0 .002 0 .002 0 0 .078 0 .005 0 .001 0 .069 0 .018 0 .002
Al 0 .002 0 .091 0 .028 0 .014 0 .008 0 .036 0 .061 0 .099 0 .093 0 .001 0 .087
Fe3+ 1 .976 0 .189 1 .446 1 .614 1 .709 1 .729 1 .706 1 .669 1 .385 1 .949 1 .683
Fe2+ 1 .009 1 .835 1 .233 1 .122 0 .847 1 .098 0 .972 0 .93 1 .146 1 .013 0 .925
Mg 0 0.01 0 .005 0 .024 0 .016 0 .003 0 .072 0 .031 0 .008 0 0 .034
Mn 0 0 .006 0 .003 0 .018 0 .013 0 .001 0 .025 0 .129 0 .019 0 .001 0 .135
Ca 0 0 .005 0 .006 0 .018 0 .241 0 0 .02 0 .018 0 .002 0 .001 0 .009
Na 0 0 0 .007 0 .002 0 .014 0 0 .013 0 .003 0 0 0 .003
K 0.001 0 .003 0 .005 0 0 .003 0 .011 0 .006 0 .002 0 .057 0 .006 0 .005
FeO 29.93 48 .75 34 .29 29 .35 21 .62 32 .69 25 .55 24 .18 30 .82 29 .63 23 .44
Fe2O3 65 .15 5 .58 44 .69 46 .91 48 .46 57 .22 49 .82 48 .21 41 .37 63 .38 47 .42
newTotal 95 .46 80 .43 86 .24 81 .84 78 .96 94 .68 81 .66 81 .01 82 .67 94 .04 79 .11

I I . E - 1 2 . t a u l a .  (jarraipena) Magnetiten analisi kimikoen eta egitura-formulen taula.

Sailkapena Feria Sierra V. Sierra V.
Lagina EF-12 EF-11 EF-11 EF-11 ESV-3 ESV-3 ESV-8 ESV-10

K2O 0.081 0 .08 0 .027 0 .014 0 .031 0 .029 0 .55 0 .073
CaO 0.049 0 .427 0 .473 0 .09 0 .013 0 0 .193 0 .167
TiO2 0 .025 0 .045 0 .082 0 0 .05 2 .979 0 .07 9 .631
MnO 0 0.039 0 .019 0 .025 0 0 .036 4 .642 0
FeOt 87 .439 92 .253 90 .971 75 .564 87 .948 85 .551 60 .98 59 .139
Na2O 0.101 0 .061 0 .043 0 .007 0 0 .005 0 0 .069
SiO2 0 .143 1 .66 1 .806 2 .828 0 .073 0 .043 4 .242 2 .828
Al2O3 0 .138 0 .202 0 .251 0 .093 0 .431 0 .015 2 .381 4 .62
MgO 0.023 0 .109 0 .075 0 .045 0 0 0 .602 0 .012
TOTALA 8 8 94 .876 93 .746 78 .665 88 .545 88 .658 73 .661 76 .585
Si 0 .006 0 .062 0 .069 0 .128 0 .003 0 .002 0 .199 0 .13
Ti 0 .001 0 .001 0 .002 0 0 .002 0 .091 0 .002 0 .332
Al 0 .007 0 .009 0 .011 0 .005 0 .021 0 .001 0 .132 0 .25
Fe3+ 1 .992 1 .872 1 .851 1 .741 1 .972 1 .816 1 .497 0 .837
Fe2+ 0 .979 1 .023 1 .038 1 .117 1 .001 1 .088 0 .899 1 .432
Mg 0.001 0 .006 0 .004 0 .003 0 0 0 .042 0 .001
Mn 0 0 .001 0 .001 0 .001 0 0 .001 0 .185 0
Ca 0 .002 0 .017 0 .019 0 .004 0 .001 0 0 .01 0 .008
Na 0 .008 0 .004 0 .003 0 .001 0 0 0 0 .006
K 0.004 0 .004 0 .001 0 .001 0 .002 0 .002 0 .033 0 .004
FeO 28.8 32 .59 32 .68 29 .53 29 .6 32 .05 22 .88 37 .33
Fe2O3 65 .16 66 .31 64 .78 51 .16 64 .84 59 .46 42 .34 24 .24
newTotal 94 .53 101 .52 100 .23 83 .79 95 .04 94 .61 77 .9 78 .97

Erriolita Kol. Pir.afirikoa Zinerita

Feria Sierra Vieja



Arroka osoaren analisiak

IIIE.1

I I I .E-1. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Erriolitak

LAGINA E G - L M - 1 E G - M B - 3 E G - C A - 1 E L P - 5 E B O - 2 7 E A L - 6 E G T - 1 EFE

SiO2 70.51 74.39 72.34 77.35 77.89 73.98 71.28 72.18

TiO2 0.31 0.35 0.35 0.42 0.3 0.21 0.53 0.27

Al2O3 15.09 9.11 9.31 10.26 9.35 8.1 13.39 14.43

Fe2O3 t 2.06 7.12 6.55 4.53 4.66 10.05 4.95 0.35

MgO 0.57 0.65 0.43 0.12 0.14 0.04 0.04 0.1
CaO 1.14 0.06 0.17 0.08 0.05 0.03 0.15 0.05
MnO 0.03 0.1 0.26 0.01 0.08 0.05 0.08 0
Na2O 3.8 1.54 2.49 2.87 2.37 2.15 7.55 0.76

K2O 4.1 3.52 3.75 2.05 3 3.59 0.11 9.99

P2O5 0.12 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.09 0.03

LOI 2.26 2.19 3.48 1.61 1.27 1.07 0.93 0.95
TOTALA 99.99 99.05 99.15 99.32 99.13 99.29 99.1 99.11

Ba 492.7 657.5 312.4 116.4 238.6 210.6 48.8 1346.2
Co 61 64.9 106.5 75.1 68.9 113.9 195.5 63.3
Cr 17.8 0 0 0.1 0.1 0.3 6.3 0
Cu 7.5 3.7 0.3 84.3 0 1.6 2.9 9
Nb 9.8 138.7 134.8 167.9 169.1 203.1 36.4 57
Ni 6.7 9 1.8 1.1 0.3 0 0 1.1
Pb 36.7 5.7 8 5.7 5.3 7.6 5.8 3.9
Rb 229.1 72.2 92.2 44.2 70.8 88.4 2.5 166.7
Sr 115.4 13.7 7.7 8.6 10.5 8.3 64.2 38.1
Th 17.1 27.1 37.5 19.5 23.5 40.2 9.3 10.6
U 5.3 7.1 9.3 6.1 6.5 28.1 2.2 1.5
V 31.9 0.7 1 1 0.6 0 20.2 5.7
Y 19.4 90 102.3 120.7 131.6 140.9 27.6 62.7
Zn 46.3 11.5 67.7 61.3 43.9 80.5 2.4 5.5
Zr 154.6 1011.3 998.2 1141.9 1221.6 1431.1 445.6 538.7

La 30.9 136.16 97.43 16.43 22.91 33.19 5 79.64
Ce 63.22 266.23 197.46 42.65 191.35 89.03 10.47 254.16
Nd 24.42 122.98 89.59 28.15 26.84 42.79 8.73 79.69
Sm 5.1 23.61 18.33 10.18 5.76 9 2.58 17.68
Eu 0.99 1.97 1.62 1.04 1.08 1.05 0.87 1.5
Gd 4.28 18.61 17.21 12.19 10.07 14.04 3.44 23.93
Dy 3.43 14.62 17.26 14.92 20.36 20.69 4.56 30.75
Er 1.51 9.44 9.92 13.99 10.35 12.67 2.06 20.42
Lu 0.21 1.34 1.25 1.43 1.4 1.6 0.33 2.24
Yb 1.38 8.49 8.36 9.33 8.65 11.25 1.98 15.03



III. eranskina

IIIE.2

I I I .E-1. taula. (jarraipena) Arroka osoaren analisi kimikoak. Erriolitak

LAGINA E - 7 E - 5 E - 3 E G - B O - 6 E G - B O - 5 6 8 8 6 8 6 6 8 3

SiO2 72.66 69.93 78.68 77.92 77.45 78.2 69.96 69.63

TiO2 0.66 0.53 0.44 0.11 0.1 0.28 0.76 0.26

Al2O3 12.38 9.96 8.77 12.53 12.45 9.99 15.69 13.66

Fe2O3 t 5.8 10.36 4.94 0.44 0.47 3.15 0.52 3.78

MgO 0.01 0.03 0.45 0.95 0.91 0.05 0.2 0.12
CaO 0.04 0.07 0.19 0.11 0.3 0.04 0.04 0.04
MnO 0 0.13 0.03 0 0 0.18 0 0.01
Na2O 6.79 3.08 3.53 5.16 5.8 4.45 0.24 0.24

K2O 0.19 4.29 1.19 1.22 1.09 1.56 10.59 10.14

P2O5 0.05 0.03 0.07 0.01 0.01 0.03 0.05 0.04

LOI 0.56 0.86 0.94 1.03 1.14 1.17 1.18 1.33
TOTALA 99.14 99.27 99.23 99.48 99.72 99.1 99.23 99.25

Ba 18.1 344.3 100.1 46.8 41.3 162.3 1926.5 1353.9
Co 60.3 116.7 111.2 85.3 75.7 93.8 47 39.4
Cr 0 0 0 0.5 0 0 58.2 0
Cu 3.1 0 0 3 3.8 0.7 48.5 5.3
Nb 121.5 142.1 96.6 12.7 13.5 202.7 18.6 53.8
Ni 0 0 0 0 0 1.1 9.1 1.3
Pb 8.3 23.3 8 4.2 4 5.7 13.2 6.5
Rb 4.4 74.2 18.2 32.4 31.6 29.1 231 200.6
Sr 19.1 18.9 34.2 16.6 19.4 10.4 101.7 26.6
Th 18.3 27.4 17.8 25.7 25.3 31.3 18.2 30.1
U 2.6 18 0.4 6.7 5 10.6 1.5 2.4
V 0 0 0.5 2.7 1.6 1.1 67 5
Y 95.9 106.1 72.2 70.9 86.1 162.5 41.2 48.7
Zn 11.6 130.8 44.8 1.9 3.1 93 5.7 10
Zr 993.3 1219 867.4 170 167.5 1635.3 408.2 518.5

La 119.77 52.17 152.4 14.42 34.62 28.52 49.7 58.69
Ce 215.75 181.22 269.02 49.28 81.55 59.54 81.93 110.08
Nd 120.39 41.84 136.82 19.36 37.99 27.12 37.38 51.57
Sm 18.46 9.94 25.59 4.54 9.5 4.43 7.3 9.32
Eu 3.66 1.38 3.76 0.1 0.23 1.36 1.03 2.1
Gd 17.79 10.96 19.96 6.57 11.35 8.13 8.27 7.84
Dy 14.28 11.11 13.44 9.9 12.55 12.51 6.17 8.17
Er 7.58 7.1 6.24 7.29 9.18 7.26 3.96 4.26
Lu 1.08 0.51 0.85 1.15 1.22 0.74 0.36 0.61
Yb 6.74 4.33 5.27 7.16 7.21 4.5 2.66 3.68



Arroka osoaren analisiak

IIIE.3

I I I .E-2. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Dazitak

LAGINA E G - L M - 4 E G - E S - 1 E - 9 E - 8 E M - 1 - 2 6 8 7 6 8 2 6 8 1

SiO2 66.22 70.79 72.68 70.1 71.69 69.24 63.8 72.48

TiO2 0.66 0.33 0.44 0.43 0.46 0.67 0.92 0.44

Al2O3 11.98 7.99 8.96 8.47 9.78 14.39 21.07 9.79

Fe2O3 t 8.04 7.44 9.63 9 10.08 3.17 1.48 7.65

MgO 0.39 0.89 0.18 0.91 0.08 0.5 0.74 0.32
CaO 1.98 0.94 0.09 0.98 0.05 0.21 0.13 0.36
MnO 0.12 0.36 0.04 0.12 0.01 0.1 0.01 0.16
Na2O 2.53 2.23 2.03 2.32 2.29 3.65 0.95 3.72

K2O 4.9 2.8 4.28 3.92 2.97 3.84 5.81 1.3

P2O5 0.07 0.02 0.01 0.01 0.03 0.1 0.05 0.02

LOI 2.44 5.64 0.71 3.15 1.67 3.29 4.27 3.12
TOTALA 99.33 99.43 99.05 99.41 99.11 99.16 99.23 99.36
Ba 857.4 399 58.8 109.4 314.8 332.9 446.1 120.4
Co 34.8 65.2 42.5 86.2 56.3 35.6 10.8 30.7
Cr / 0 0.3 5.1 0 54.5 91.3 0
Cu 12.2 3.2 0 1.2 0 5.3 13.6 10.4
Nb 79 208.5 147.2 125.2 172.4 15.5 21.1 142.5
Ni 1.1 7.5 2.3 1.4 0 13.6 32.7 0
Pb 9.4 7.8 9.5 8.6 7.2 7 9.6 9.3
Rb 73.4 69.6 88.6 60.3 58.7 108.1 216.8 41.4
Sr 50.2 11.4 14.2 11 9.4 54.5 73.3 21.8
Th 11.9 45.4 17.1 14.3 26.5 16.7 16.1 32.1
U 7.9 16.3 12.1 15.8 18.1 1.8 0 4.5
V 0.8 0.7 0.1 0 2 67.7 104.3 0
Y 63.8 187.8 115.5 124.2 112.2 22.5 49.8 103.2
Zn 37.5 22.8 111.1 104.4 58.9 6.5 41.1 186.7
Zr 593.4 1611.8 1209.3 1181.5 1180 338.9 197.6 1129.1

La 91.38 123 208.06 119.23 62.15 61.49 72.2 116.67
Ce 188.91 248.13 306.62 256.25 127.5 109.83 120.4 247.52
Nd 81.06 107.39 211.67 120.47 67.48 52.12 58.62 103.44
Sm 16.04 22.74 41.14 25.43 13.14 9.25 11.51 21.57
Eu 3.22 1.89 5.4 3.88 1.94 1.39 2.41 2.33
Gd 14.31 24.24 27.81 24.94 15.13 5.89 13.22 19.88
Dy 12.13 28.39 25.16 23.45 18.89 3.78 8.56 17.95
Er 6.27 17.08 14.05 12.29 10.38 2.03 3.68 8.98
Lu 0.82 2.01 1.77 1.47 1.59 0.34 0.49 1.14
Yb 5.21 12.93 11.5 9.65 9.89 2.08 3.18 7.67



III. eranskina

IIIE.4

I I I .E-3. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Trakitak eta trakidazitak.

LAGINA E G - L M - 6 E G - L M - 3 E G - T R - 1 E L P - 2 E S F - 3 E F E - 3 1

SiO2 63.81 59.28 68.77 63.16 68.14 66.35

TiO2 0.5 0.75 0.22 0.95 0.54 0.97

Al2O3 13.52 18.27 13.92 16.66 14.98 15.68

Fe2O3 t 6.71 5.77 3.98 5.85 3.29 4.67

MgO 0.65 0.55 0.09 0.23 0.23 0.12
CaO 0.73 1.18 0.97 0.32 0.03 0.18
MnO 0.21 0.08 0.11 0.12 0 0.01
Na2O 5.04 4.94 5.79 5.25 0.91 5.66

K2O 4.47 6.97 3.89 4.55 9.15 4.75

P2O5 0.07 0.24 0.04 0.21 0.04 0.08

LOI 4.16 2.01 1.6 1.97 1.9 0.85
TOTALA 99.87 100.04 99.37 99.27 99.21 99.32
Ba 440.2 1508.6 133.9 473.9 1216.2 952.4
Co 67.7 27.2 69.2 49.3 44.9 50
Cr 0 0.1 0 0 0 0
Cu 4.3 0.4 0 0 0 31.3
Nb 116.2 65.4 157.7 75.7 121.5 99.1
Ni 2.3 4.4 3.7 0.9 0 0
Pb 11.1 7.6 8.4 5.4 9 7.4
Rb 70.8 132 104.7 91.8 199.1 75.7
Sr 33.7 71 30.9 37 19.7 126.7
Th 16.2 7.1 31.1 30.1 23.4 22.6
U 5.3 5.8 5.9 4.3 1.2 2.5
V 2.5 6.7 1.1 5.9 1 25.7
Y 80.5 31.9 113.8 72.8 50.1 62.6
Zn 77.5 27.5 167.8 5.7 20.8 10.8
Zr 970.2 469.2 903.6 691.9 816.4 785.4

La 97.34 55.49 114.44 54.37 102.03 72.32
Ce 205.04 117.21 208.08 109.62 199.27 164.39
Nd 92.63 48.45 98.77 53.96 103.43 74.14
Sm 18.09 8.6 21.35 10.71 19.27 14.39
Eu 3.18 2.44 1.9 2.5 3.93 4.1
Gd 16.11 6.65 20.47 11 16.98 12.87
Dy 14.04 5.94 18.88 10.66 13.55 10.9
Er 8.2 3.05 10.31 6.56 8.21 5.99
Lu 1.13 0.45 1.2 0.79 0.91 0.8
Yb 6.29 2.8 8.3 5.13 6.12 5.12



Arroka osoaren analisiak

IIIE.5

I I I .E-4. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Trakiandesitak.

LAGINA EG-ER-1 E A C - 8 E A C - 1 EFE-12

SiO2 61.47 59.13 59.6 53.48

TiO2 1.11 1.72 0.88 4.17

Al2O3 14.74 15.81 14.35 22.25

Fe2O3 t 9.42 10.11 6.45 2.23

MgO 1.93 0.29 0.89 0.36
CaO 0.73 0.9 3.7 2.18
MnO 0.03 0.1 0.18 0
Na2O 4.08 5.21 3.4 5.32

K2O 3.22 3.79 4.31 4.3

P2O5 0.33 0.64 0.23 1.94

LOI 2.44 1.58 5.83 3.01
TOTALA 99.49 99.28 99.82 99.24

Ba 10.9 432.6 642.1 461.9
Co 93.2 43 26.9 15.4
Cr 0 0.4 0 8.6
Cu 3.4 2.4 1 0
Nb 247.2 75.1 63.3 64.6
Ni 4.9 0 0 2.2
Pb 20.6 6.6 5.4 6.6
Rb 282.2 119 129.3 161.3
Sr 25.1 74.8 43.9 84
Th 55.9 9 11 13.2
U 12.4 2.7 7.4 0.6
V 0 51.4 4.6 238.6
Y 202.7 53.8 52 90.2
Zn 248 9.8 17.1 8.1
Zr 2146.7 625.3 592.8 520.6

La 62.76 63.19 69.19 67.24
Ce 89.69 128.95 140.61 133.21
Nd 62.19 67.77 68.28 85.68
Sm 11.76 13.4 13.61 17.44
Eu 2.82 3.99 3.63 5.5
Gd 10.56 12.64 12.28 17.48
Dy 9.26 9.29 9.28 14.63
Er 3.99 5.05 4.93 7.19
Lu 0.604 0.63 0.66 0.92
Yb 4.36 4.17 4.18 5.85



III. eranskina

IIIE.6

I I I .E-5. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Trakiandesita basaltikoak.

LAGINA G T - 1 8 G T - 9 L E - 9 7 - 1 6 E G - B O - 3

SiO2 53.32 53.89 49.95 48.85

TiO2 1.42 1.54 2.2 2.2

Al2O3 17.42 16.91 19.45 17.98

Fe2O3 t 9.06 8.92 8.15 7.13

MgO 3.55 1.82 7.41 6.27
CaO 3.91 3.6 1.45 4.82
MnO 0.28 0.14 0.08 0.1
Na2O 6.25 7.51 4.87 5.47

K2O 2.28 0.96 2.6 1.78

P2O5 0.24 0.96 0.31 0.31

LOI 1.96 3.27 3.77 5.03
TOTALA 99.69 99.52 100.24 99.94

Ba 448.2 553.9 232.8 372
Co 33.2 28.5 49.8 27.7
Cr 46.3 2.3 422.2 144.7
Cu 0.8 0 22.4 2.9
Nb 6.7 78.7 3.8 7
Ni 29.6 14.4 269.5 31.2
Pb 12 11 6.8 5.6
Rb 59.6 14.8 58.4 28.7
Sr 142.4 182.2 239.6 150.8
Th 2.1 7.9 1.4 2.3
U 0 3.7 0.1 12
V 217.2 28.7 184.7 304.3
Y 35.1 54.8 20.1 39.6
Zn 106.3 133.1 76.9 120.8
Zr 154.7 634.2 73.3 155.1

La 9.45 34.19 1.72 12.14
Ce 23.53 95.24 5.47 30.05
Nd 16.6 60.64 3.86 17.65
Sm 4.93 12.8 1.33 4.6
Eu 1.14 3.68 0.6 1.68
Gd 5.48 10.97 1.78 5.7
Dy 5.74 9 2.06 6.29
Er 3.1 4.15 0.85 3.48
Lu 0.45 0.54 0.17 0.48
Yb 2.84 3.32 0.95 3.02



Arroka osoaren analisiak

IIIE.7

I I I .E-6. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Trakibasaltoak

eta andesita basaltiko bat.
T r a k i b a s a l t o a T r a k i b a s a l t o a And. Basalt ikoa

LAGINA E G - B O - 2 E G - F B - 7 E G - F B - 1 1

SiO2 47.95 46.39 56.97

TiO2 3.13 2.96 1.49

Al2O3 15.26 17.48 15.59

Fe2O3 t 12.89 12.39 8.95

MgO 4.17 6.03 3.57
CaO 6.07 6.84 4.29
MnO 0.26 0.27 0.39
Na2O 5.15 4.51 3.35

K2O 0.25 1.41 2.49

P2O5 0.53 0.53 0.97

LOI 4.15 0.92 1.08
TOTALA 99.81 99.73 99.14
Ba 974.7 97.8 97.7
Co 16.9 45.2 42.9
Cr 149.2 18.9 17.6
Cu 6.4 5 56.8
Nb 6.1 46.6 42.9
Ni 26.2 9.9 16
Pb 5.8 6.8 7.8
Rb 39.1 20.2 7.2
Sr 74.3 143 335.5
Th 1.9 4.9 4.4
U 5.2 1.3 0.7
V 338.2 359 226.4
Y 36.6 46.1 45.7
Zn 46.7 69.2 143
Zr 150 219.6 354.2

La 6.04 29.13 27.23
Ce 15.37 63.4 57.8
Nd 9.74 33.18 34.37
Sm 3.25 7.55 7.86
Eu 0.88 2.34 2.56
Gd 4.44 7.68 8.63
Dy 4.79 7.36 7.24
Er 3.38 3.7 3.61
Lu 0.45 0.48 0.44
Yb 2.79 3.13 2.89



III. eranskina

IIIE.8

I I I .E-7. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Basaltoak.

LAGINA EG-GD-1 E G - F B - 3 E G - F B - 2 A R - 9 6 - 7 B A R - 9 6 - 7

SiO2 46.7 47.17 45.8 49.02 49.09

TiO2 3.21 2.32 1.04 0.71 0.65

Al2O3 19.21 15.11 14.7 19.05 14.02

Fe2O3 t 10.5 11.06 12.11 10.57 10.31

MgO 3.62 7.41 13.25 4.07 9.11
CaO 9.73 10.5 8.4 10.62 10.4
MnO 0.14 0.12 0.14 0.14 0.19
Na2O 3.92 3.61 1.74 2.14 2.41

K2O 1.05 0.15 1.53 0.86 1.31

P2O5 0.52 0.42 0.1 0.14 0.14

LOI 1.44 2.33 1.3 2.6 2.51
TOTALA 100.04 100.2 100.11 99.92 100.14
Ba 1272.1 534.3 49.8 145.5 541.4
Co 39.1 65.5 62.9 40.7 48.4
Cr 11.2 60.4 66.2 39.7 261.6
Cu 0 740.1 167.1 153.6 116.7
Nb 27 48.2 36.4 3.9 3.9
Ni 5.8 45.8 60.9 20.8 116.8
Pb 15.3 8.4 12.7 25 5.3
Rb 23 38.1 3.1 25.3 24.8
Sr 330.7 256.2 178.6 423.6 372.2
Th 3.1 4.2 5.3 2.9 3.1
U 0.2 1.1 1.4 0.6 1
V 206.2 387.3 281.2 319.2 256.4
Y 27.4 38.7 27.4 16.5 17.3
Zn 119.1 157.8 80.4 81.7 73.7
Zr 189.6 198 194.8 53 54.5

La 19.98 24.12 18.18 8.28 10.14
Ce 45.82 54.18 38.36 17.92 21.74
Nd 17.8 17.52 20.9 7.76 12.5
Sm 3.46 3.6 3.98 2.3
Eu 0.72 1 1.06 0.8
Gd 3.44 3.76 4.34 2.24
Dy 3.52 3.26 4.16 2.62
Er 1.62 0.36
Lu 0.13 0.14 0.22 0.2
Yb 0.9 1.06 1.68 0.5 1.36



Arroka osoaren analisiak

IIIE.9

I I I .E-8. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Pikrobasaltoak

eta tefritak.
P i k r o b . T e f r i t a T e f r i t a T e f r i t a

LAGINA E G - B A - 1 E S F - 2 E F E - 2 2 6 8 9

SiO2 42.41 42.2 41.25 41.15

TiO2 2.82 3.12 2.85 4.84

Al2O3 13.21 13.9 17.48 12.33

Fe2O3 t 13.31 13.9 11.96 14.38

MgO 5.19 4.21 2.37 3.58
CaO 8.35 7.44 8.42 9.4
MnO 0.16 0.18 0.15 0.17
Na2O 2.51 2.77 4.56 2.67

K2O 0.23 0.63 1.84 0.77

P2O5 0.42 0.49 0.91 0.52

LOI 11.48 11.23 8.4 9.87
TOTALA 100.09 100.07 100.19 99.68

Ba 123.3 367.7 445.7 211.1
Co 47.4 50.1 31 34.5
Cr 40.8 32.1 9.7 15.8
Cu 13.4 13 0 33.3
Nb 23.3 25.6 34.4 29.4
Ni 33.8 21.5 10.7 10.5
Pb 11.5 10.2 9.4 5.9
Rb 6.9 21.8 40.4 27.2
Sr 375.3 355 279.8 524.9
Th 2.8 3.7 3.5 3.5
U 1.4 0.3 0.5 0.3
V 206.4 184.9 168.5 339.3
Y 33.1 37 33.1 30.9
Zn 120.9 129.1 157.2 116.6
Zr 206.8 243.4 244.3 213.7

La 18.02 21.46 32.18 19.4
Ce 38.56 49.41 69.39 43.7
Nd 20.4 29.53 40.34 18.1
Sm 4.56 6.76 8.35 3.8
Eu 1.39 2.17 2.76 0.9
Gd 4.66 7.93 8.09 4
Dy 4.27 6.57 6.38 4.14
Er 2.11 4.11 2.72 0.58
Lu 0.22 0.32 0.31 0.18
Yb 1.54 2.44 1.99 1.18



III. eranskina

IIIE.10

I I I .E-9. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Feriako intrusioa.

LAGINA E G - F - 5 E G - F - 2 E G - F - 1 E F - 2 - 3 E F - 2 - 2 F - 4 F - 3 F - 1

SiO2 69.75 69.95 70.47 76.81 76.33 75.85 73.26 71.84

TiO2 0.63 0.55 0.57 0.16 0.18 0.23 0.26 0.27

Al2O3 11.39 14.17 14.1 13.31 13.42 14.31 14.22 13.77

Fe2O3 t 8.06 4.7 3.74 0.45 1.1 0.21 2.81 0.96

MgO 0.06 0.41 0.09 0.02 0.04 0.01 0.11 0.15
CaO 0.08 0.27 0.4 0.07 0.08 0.1 0.09 0.03
MnO 0.02 0.02 0.08 0.01 0.01 0 0.05 0
Na2O 3.86 7.61 8.41 7.55 7.59 8.1 6.46 0.25

K2O 4.02 0.72 0.13 0.09 0.06 0.16 1.08 10.47

P2O5 0.03 0.12 0.13 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

LOI 1.18 0.75 0.92 0.67 0.7 0.49 1.01 1.38
TOTALA 99.06 99.28 99.02 99.16 99.53 99.49 99.38 99.15

Ba 127.3 130.2 49.4 33.8 29.1 70.2 111.9 1238.2
Co 66.1 96.1 55.5 187.3 160.9 69.9 99.2 88.3
Cr 0.1 2.1 4 1 0 0 0 0
Cu 1.3 3.3 2.3 7.3 6.7 0.9 0 0.2
Nb 124.6 44.8 44.6 43.2 38.1 54.5 56.2 53.2
Ni 2.1 1.9 4.1 0 0 0 0 0.2
Pb 9.4 5.7 5.3 6.5 4.9 5.3 4.5 3.9
Rb 77.1 8.3 5.4 2.2 2.3 3.2 30.2 220.4
Sr 11.2 49.7 47.3 22.6 28.9 80.3 47.1 20.4
Th 34.5 12.4 11.9 15.9 14.6 13.1 12.9 11.3
U 13.4 3.2 4.1 2.7 2.8 3.4 2.6 0.9
V 1.1 11.3 11.5 3.6 2.5 0.7 4.2 3.5
Y 88.1 45.7 39.8 49.1 38 45.5 53.1 47.7
Zn 82.3 6.4 6.5 0 1 4.3 2.5 4.5
Zr 1023.4 536.2 539.8 348 398.1 520.4 530 515.4

La 46.55 50.31 29.8 4.97 32.63 244.17 83.77 56.4
Ce 102.39 62.61 55.14 22.27 72.72 461.51 155.39 118.1
Nd 49.06 55.26 31.8 6.38 28.74 213.69 69.72 53.35
Sm 9.87 11.00 6.22 2.03 34.89 13.07 8.97
Eu 1.72 2.55 1.77 0.06 4.49 2.24 2.03
Gd 11.06 9.85 6.71 3.15 23.69 10.23 7.63
Dy 15.36 8.20 7.36 5.11 8.2 12.19 9.02 7.37
Er 8.34 3.50 3.73 1.45 5.96 3.47 4.79 4.57
Lu 1.07 0.518 0.54 0.3 0.48 0.44 0.61 0.64
Yb 7.69 3.84 3.77 1.87 3.81 2.7 4 3.95



Arroka osoaren analisiak

IIIE.11

I I I .E-10. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak.

Sierra Viejako intrusioa.

LAGINA E G - S V - 1 E G - S V - 3 E G - S V - 2

SiO2 73.3 73.75 73.99

TiO2 0.27 0.82 0.25

Al2O3 9.2 13.16 9.49

Fe2O3 t 5.92 1.76 5.75

MgO 0.05 0.02 0.02
CaO 0.24 0.03 0.1
MnO 0.05 0.03 0.07
Na2O 4.57 4.49 4.58

K2O 4.55 4.09 4.39

P2O5 0.02 0.03 0.02

LOI 0.84 0.98 0.56
TOTALA 99.01 99.16 99.22

Ba 241.7 61 21
Co 64 94 130
Cr 398.4 0 0
Cu 78.4 9.2 0
Nb 10.2 131.7 251.3
Ni 112.1 0 0
Pb 16.1 5.6 17
Rb 29.6 90.5 259.1
Sr 480.2 12.9 25.3
Th 1.1 15.3 54.2
U 0.7 0.6 11
V 233.9 4.2 0
Y 20.6 56.2 175.9
Zn 82.4 43.1 327
Zr 80.3 775.7 2150

La 204.14 59.08 134.47
Ce 346.94 113.21 232.51
Nd 163.4 60.32 99.35
Sm 30.16 11.67 17.26
Eu 1.91 2.53 1.34
Gd 26.3 9.07 17.01
Dy 31.46 9.47 25.71
Er 21 5.2 15.66
Lu 2.55 0.78 2.16
Yb 16.74 4.79 12.13



III. eranskina

IIIE.12

I I I .E-11. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Albitita-intrusioak.

LAGINA E G - A L B - 3 E G - A L B - 2 E G - A L B - 1

SiO2 69.2 68.01 69.57

TiO2 0.66 0.53 0.73

Al2O3 13.47 11.95 12.98

Fe2O3 t 4.04 2.4 3.73

MgO 0.09 1.53 0.8
CaO 2.18 3.2 2.32
MnO 0.01 0.07 0.03
Na2O 7.82 6.73 7.55

K2O 0.11 0.15 0.07

P2O5 0.17 0.03 0.17

LOI 1.83 4.93 1.24
TOTALA 99.58 99.53 99.19

Ba 21.9 37.8 67.2
Co 96.6 91.2 133.4
Cr 8.2 2.7 0
Cu 0 0 0.2
Nb 12.8 20.9 20.4
Ni 0 0 0
Pb 3.7 4.6 4.9
Rb 1 4.2 1.8
Sr 39.4 96.7 96.2
Th 12.5 9.5 12.8
U 4.8 3.2 2
V 47.3 6 23.2
Y 63.5 126.3 128.4
Zn 2 5.1 9.4
Zr 374.6 694.2 640.6

La 21.94 19.95 30.72
Ce 49.01 53.5 71.5
Nd 29.92 40.26 46.78
Sm 6.67 12.69 11.65
Eu 1.01 1.97 2.35
Gd 7.89 17.18 18.99
Dy 9.05 22.52 19.13
Er 5.98 14.71 13.11
Lu 0.8 2.31 1.5
Yb 5.46 14.31 9.51



Arroka osoaren analisiak

IIIE.13

I I I .E-12. taula.  Arroka osoaren analisi kimikoak. Iparraldeko alpeko gabroak.

LAGINA E G - F L - 1 E G - G A - 1 E G - G A - 3 E G - G A - 2 E G - T O - 3 E G - A L - 1

SiO2 42.07 46.36 45.37 47.9 51.44 58.04

TiO2 4.79 1.94 4.69 3 2.04 0.91

Al2O3 12.31 14.58 12.94 14.89 13.89 16.15

Fe2O3 t 16.62 11.34 16.35 11.62 13.21 7.13

MgO 5.13 7.74 5.17 6.66 4.92 3.93
CaO 9.01 11.35 7.67 9.39 6.06 3.71
MnO 0.25 0.2 0.27 0.18 0.22 0.11
Na2O 3.71 2.2 3.55 2.65 4.79 4.82

K2O 0.91 1.07 1.17 1.55 0.67 1.54

P2O5 1.23 0.3 0.65 0.25 0.25 0.2

LOI 3.99 2.63 2.03 1.83 2.32 3.07
TOTALA 100.02 99.72 99.86 99.92 99.8 99.6

Ba 343 687.9 278.4 379.8 305 616.2
Co 41 13.2 40.3 113.6 43.1 46.5
Cr 16.1 0 28.7 30.3 55.4 94.5
Cu 12.3 1.5 30.5 12.8 5.8 15.8
Nb 28.4 62.3 30.7 12.8 10.1 9.7
Ni 7.3 3 21.5 7 6.7 45.9
Pb 7.1 6.1 9.8 13.5 6.2 9.3
Rb 25.1 74.9 36.2 148.5 16.5 58.9
Sr 393.4 54.8 433.8 51.1 266.1 343
Th 3 10.4 3.2 17.8 2.5 11
U 1.2 6.7 0.6 2.8 1.2 9.2
V 320.3 22.4 381.8 34 324.2 157.9
Y 36.9 50.7 34.2 37.6 47.3 27.1
Zn 140.6 26.1 113.4 27.4 77.6 80.9
Zr 190.6 582.3 228.7 451.1 171.5 176.6

La 29.13 5.78 21.38 8.18 20.08 27.42
Ce 68.69 12.78 52.9 17.2 38.05 55.74
Nd 39.85 7.08 31.28 8.36 18.10 25.82
Sm 7.25 1.5 6.21 1.56 2.98 4.98
Eu 2.31 0.67 1.97 1.64 0.64 1.21
Gd 7.21 1.68 6.65 1.7 2.82 4.85
Dy 5.91 1.73 5.71 1.62 2.94 4.70
Er 2.56 - 2.53 1.46 2.20
Lu 0.18 0.05 0.21 0.06 0.25 0.31
Yb 1.48 0.54 1.66 0.6 1.75 2.22



III. eranskina

IIIE.14

I I I .E-13. taula.  Arroka osoaren analisi kimikoak.

Hegoaldeko alpeko gabroak.

LAGINA E G - F R - 1 E G - G - 3 E G - G - 1

SiO2 46.65 45.52 45.34

TiO2 1.17 0.63 2.72

Al2O3 18.01 19.22 14.9

Fe2O3 t 9.71 7.11 11.6

MgO 8.05 10.8 7.6
CaO 12.02 11.75 13.6
MnO 0.18 0.12 0.16
Na2O 2.22 1.84 2.2

K2O 0.17 0.21 0.73

P2O5 0.11 0.04 0.16

LOI 2.04 3.13 1.3
TOTALA 100.33 100.37 100.31

Ba 40.1 48.5 120.2
Co 47 49.3 59.5
Cr 272.3 180.4 242.1
Cu 63.3 51.8 52.8
Nb 3.9 3 13.9
Ni 108.1 238.6 51.8
Pb 6.6 5 11.5
Rb 3.8 7.3 13.3
Sr 152.3 172.9 422.3
Th 1.5 1.8 1.6
U 0.2 0.5 0
V 199.6 114 315.8
Y 26 15.5 21.2
Zn 71.2 49.4 88.4
Zr 72.1 51.4 109.2

La 17.38 1.3 18.5
Ce 88.08 3.12 40.98
Nd 19.8 2.74 25.44
Sm 0.92
Eu 1.12 0.38 1.52
Gd 4.6 1.02 4.98
Dy 4.64 1.76 5.52
Er 1.42 3.06
Lu 0.3 0.08 0.36
Yb 2.32 0.72 2.32



Arroka osoaren analisiak

IIIE.15

I I I .E-14. taula. Arroka osoaren analisi kimikoak. Arroka bolkanosedimentarioak.

LAGINA E G - L M - 5 E G - L M - 2 E G - M B - 4 E - 1 7 E - 1 6 E G - T O - 2 E G - T O - 1 E G - K A - 1

SiO2 73.54 58.64 55 70.52 69.44 75.93 72.84 61.02

TiO2 0.44 1.77 3.16 0.5 0.47 0.42 0.58 0.58

Al2O3 8.73 13.64 12.68 12.93 12.28 12.06 13.96 16.19

Fe2O3 t 7.18 9.7 11.02 5.94 8.35 2.76 3.44 8.09

MgO 0.94 2.52 2.7 0.26 0.38 0.67 0.79 0.79
CaO 1.2 2.69 3.32 0.13 0.07 0.13 0.14 0.81
MnO 0.14 0.1 0.1 0.01 0.01 0.00 0.01 0.06
Na2O 3 3.67 4.56 4.9 3.42 2.13 1.52 4.23

K2O 1.2 2.79 1.39 2.72 3.73 2.69 3.31 3.36

P2O5 0.03 0.56 1.34 0.08 0.06 0.02 0.06 0.08

LOI 3.14 3.45 4.26 1.06 1.32 2.47 2.71 4.41
TOTALA 99.54 99.53 99.53 99.05 99.53 99.28 99.36 99.61

Ba 79.1 699.9 431.6 209.7 228.6 329.8 264.1 212.5
Co 50.4 35.8 45.8 43.7 31.9 93.7 40.9 27.2
Cr 0 11.7 17.5 12 6.2 39.6 74.3 1.3
Cu 3.4 3.3 9.2 7.2 3.8 8.6 6.3 0
Nb 132 34.6 41.3 88.7 136.9 8.5 11.6 151.2
Ni 3.1 3 3.6 5.2 6.2 17.6 22.4 5.8
Pb 10.6 8.4 6.9 10.9 12.7 6 5.5 12.1
Rb 22.6 67.3 30.1 68.7 101 91.4 125.6 143.7
Sr 49.5 94.6 104.2 41.6 28.8 45 37.8 66.2
Th 39.9 6.6 4.1 30.4 27.7 8.5 10.7 23.1
U 12.3 1.9 0.8 3.9 12.6 1.8 1.3 11.2
V 0 107.3 288.9 16 10.2 57 94.6 5.2
Y 140.4 40.3 36.9 75.3 119.8 19.1 11.6 84.3
Zn 36.4 41.6 40.4 27.7 25 3.1 7.7 54.7
Zr 1056.8 329.3 266.4 826.2 1298 171.1 205.7 1127.9

La 163.49 50.79 32.16 79.24 128.7 12.49 19.95 123.16
Ce 275.72 108.21 74.58 154.4 276.5 28.72 38.03 227.76
Nd 156.71 51.69 42.97 71.57 121.6 20.02 17.29 103.95
Sm 23.25 10.92 9.15 14.49 25.93 4.95 2.87 19.02
Eu 4.64 3.88 2.83 2.57 3.97 1.62 0.73 2.16
Gd 19.7 10.09 8.98 13.5 24.43 6.65 2.38 16.16
Dy 23.25 7.91 7.05 13.83 23.05 7.50 2.06 15.31
Er 12.56 3.65 3.21 7.47 12.8 3.93 0.24 6.88
Lu 1.21 0.41 0.35 0.94 1.55 0.58 0.18 0.93
Yb 8.26 2.84 2.36 6.21 10.09 4.16 1.18 7.06



III. eranskina

IIIE.16

I I I .E-14. taula. (jarraipena) Arroka osoaren analisi kimikoak. Arroka bolkanosedimentarioak.

LAGINA EG-IG EG-PI EFE-25 E G - F B - 8 E G - C A - 3 E G - K A - 3 E G - K A - 4

SiO2 42.69 43.5 67.27 46.97 80.71 76.06 64.49

TiO2 3.9 3.81 0.68 3.31 0.45 0.71 0.65

Al2O3 14.26 14.31 13.25 14.33 10.76 9.24 12.4

Fe2O3 t 13.58 14.92 7.09 14.14 0.55 2.92 6.07

MgO 2.25 6.53 0.05 6.4 0.28 0.52 1.31
CaO 4.56 5.42 0.06 9 0.1 1.55 2.01
MnO 0.3 0.18 0.29 0.24 0 0.07 0.15
Na2O 0.62 2.81 4.26 3.51 0.11 3.17 2.34

K2O 4.29 0.84 4.79 0.64 4.96 1.55 3.83

P2O5 0.59 0.52 0.06 0.62 0.09 0.43 0.19

LOI 12.2 7.37 1.39 1.01 1.59 3.04 5.97
TOTALA 99.24 100.21 99.19 100.17 99.6 99.27 99.41

Ba 393.2 104.7 460.2 1577.1 388.7 169.6 469.3
Co 52.3 42.4 57.6 23.5 55.8 82.8 41.6
Cr 48.5 64.8 0 0 109.7 50.4 60.7
Cu 10.3 24.4 0 0 9.2 104.2 3.5
Nb 38.4 31.3 169.8 65.8 17.1 22.3 19.7
Ni 26.5 31.1 0.5 0 22.3 9.1 20.4
Pb 6.1 7.2 10.6 8 20.1 16.6 10.8
Rb 186.9 12.4 81.2 68.9 43 62.2 166.3
Sr 64.4 211.4 31.2 840.5 522.1 107.3 120.5
Th 3.8 3.6 45.3 7.1 2.2 34.3 14.9
U 0 2.3 10.8 28 0 5.7 6.4
V 441.5 371.9 1.7 30.1 276.4 59.3 74.7
Y 34.1 31.8 124.7 64.1 21.1 70.4 35.4
Zn 51.7 133.6 150.5 192.7 126 22.1 48.7
Zr 264.5 234 1476.7 491.5 135.5 719.7 240.1

La 28.66 21.39 65.89 46.02 56.61 62.98 43.27
Ce 62.37 46.69 134.04 114.1 115.71 143.5 98.64
Nd 36.14 27.13 72.6 51.18 43.04 55.06 34.66
Sm 7.73 5.84 15.74 11.1 8.25 11.63 7.06
Eu 2.37 2 2.58 3.94 1.4 2.28 1.37
Gd 7.5 5.85 15.26 10.92 7.04 11.36 6.57
Dy 5.81 5.1 18.24 9.26 6.51 10.96 6.07
Er 2.72 2.39 10.39 5.84 3.39 6.75 3.57
Lu 0.29 0.26 1.43 0.82 0.44 0.94 0.49
Yb 1.97 1.86 8.9 4.84 2.89 5.8 3.15
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Xafla-meheen sailkapena

VE.1

EPI-1 Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa

EPI-2 Xaflatutako toba trakiandesitikoa

EPI-3 Xaflatutako toba trakiandesitikoa 

EPI-4 Toba trakiandesitiko masiboa

EPI-5 Toba trakiandesitiko masiboa

EPI-7 Toba trakiandesitiko masiboa

EPI-8 Toba trakiandesitiko kristaletan aberatsa

EPI-9 Toba trakiandesitiko masiboa

EPI-10 Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa

EPI-11 Pillow-laba egiturako trakiandesita

EP-1 Toba trakiandesitiko masiboa

EP-2 Xaflatutako toba trakiandesitikoa

EP-3 Toba trakiandesitiko masiboa

EP-6 Xaflatutako toba trakiandesitikoa

EIG-1 Toba erriolitiko masiboa

EIG-2 Toba erriolitiko masiboa eta geruzatua

EIG-3 Toba trakiandesitiko masiboa

EBO-1 Toba trakiandesitiko masiboa

EBO-3 Trakita 

EBO-4 Hareharria

EBO-5 Grauwacka fina

EBO-6 Trakiandesita 

EBO-8 Geruzatutako toba erriolitikoa

EBO-9 Trakita 

EBO-11 Toba trakitiko kristaletan aberatsa

EBO-12 Xaflatutako toba trakiandesitikoa

EBO-14 Toba trakiandesitiko masiboa

EBO-15 Toba trakiandesitiko masiboa

EBO-16 Toba afiriko masiboa

EBO-18 Toba dazitiko foliatua

EBO-19 Xaflatutako toba trakiandesitikoa

EBO-20 Toba trakiandesitiko masiboa

EBO-21 Kuartzotrakita 

EBO-22 Toba trakiandesitiko kristaletan aberatsa

EBO-26 Hareharri fina

EBO-27 Erriolita mikropoikilitikoa

EBO-28 Erriolita esferulitikoa

EBO-29 Erriolita pikortsua

EBO-30 Erriolita esferulitikoa

EBO-31 Banda-egituradun trakita eta elkartutako auto-

bretxa

EBO-32 Toba trakiandesitiko masiboa

EBO-33 Trakiandesita 

EBO-34 Basalto espilitikoa

EBO-35 Trakiandesita 

EG-PI-1 Toba trakiandesitiko masiboa

EG-PI-2 Toba trakiandesitiko masiboa

EG-PI-3 Basalto espilitikoa

E-1 Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoa

E-2 Toba dazitiko masiboa

E-3 Trakita 

E-4 Trakita 

E-5 Trakita 

E-6 Trakiandesita 

E-7 Trakita 

E-8 Erriolita mikropoikilitikoa

E-9 Erriolita mikropoikilitikoa

E-10 Epiklastita

E-12 Toba erriolitiko masiboa

E-13 Trakita 

V. ERANSKINA: XAFLA-MEHEEN SAILKAPENA

Zafra-Nogales eskualdea



V. eranskina

VE.2

E-14 Pikor-tamaina larriko tufita

E-15 Basalto espilitikoa

E-16 Pikor-tamaina larriko tufita

E-17 Pikor-tamaina larriko tufita

EFE Dazita 

EFE-3 Tupa fina

EFE-7 Arbela

EFE-9 Toba trakitiko kristaletan aberatsa

EFE-10 Basalto espilitikoa

EFE-12 Trakiandesita 

EFE-14 Toba erriolitiko masiboa

EFE-15 Toba erriolitiko masiboa

EFE-16 Erriolita mikropoikilitikoa

EFE-17 Toba trakitiko masiboa

EFE-18 Trakita 

EFE-19 Kuartzotrakita 

EFE-20 Trakiandesita 

EFE-21 Trakiandesita 

EFE-22 Basalto espilitikozko silla

EFE-23 Trakita 

EFE-24 Trakita 

EFE-25 Trakita 

EFE-27 Toba dazitiko masiboa 

EFE-28 Toba dazitiko masiboa

EFE-30 Toba erriolitiko masiboa 

EFE-31 Trakita 

EFE-32 Pikor-tamaina larriko tufita

EFE-K Konglomeratu sedimentarioa

EMB-1 Erriolita esferulitikoa

EMB-2 Erriolita esferulitiko/mikropoikilitikoa

EMB-3 Erriolita mikropoikilitikoa

EMB-4 Erriolita mikropoikilitikoa

EMB-6 Arkosa fina

EMB-7 Trakiandesita 

EMB-8 Toba dazitiko pikortsua

EMB-9 Trakiandesita 

EMB-10 Trakiandesita 

EMB-11 Trakiandesita 

EMB-13 Banda-egituradun erriolita

EMB-0.1 Dazita 

EMB-0.4 Xaflatutako toba trakiandesitikoa

EMB-0.5 Xaflatutako toba trakiandesitikoa 

EMB-0.6 Toba trakiandesitiko masiboa

EMB-0.7 Xaflatutako toba trakiandesitikoa 

EMB-0.8 Trakiandesita 

EMB-0.9 Toba trakitiko kristaletan aberatsa

EMB-0.11 Trakita 

EMB-0.12 Xafladura horizontaleko zinerita piroklasti-

koa

EMB-0.13 Arbela

EMB-0.14 Arbela

EG-MB-1 Toba dazitiko masiboa

EG-MB-2 Geruzatutako toba erriolitikoa

EG-MB-3 Erriolita esferulitikoa

EG-MB-4 Pikor-tamaina larriko tufita

EM-1-1 Erriolita esferulitikoa

EM-1-2 Erriolita mikropoikilitikoa

EM-1-3 Trakiandesita 

EM-1-6 Toba trakiandesitiko masiboa

EM-1-7 Foliaziodun tufita

EM-1-9 Trakiandesita

EM-1-10 Toba trakiandesitiko masiboa

EM-1-11 Toba dazitiko foliatua

EM-1-12 Toba trakitiko kristaletan aberatsa

ELM-1 Pikor-tamaina larriko tufita

ELM-2 Toba erriolitiko kristaletan aberatsa

ELM-3 Erriolita mikropoikilitikoa 

ELM-4 Kuartzotrakita



Xafla-meheen sailkapena

VE.3

ELM-5 Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa

ELM-6 Grauwacka

EG-LM-1 Erriolita feltsitikoa

EG-LM-2 Pikor-tamaina larriko tufita

EG-LM-3 Trakiandesita 

EG-LM-4 Kuartzotrakita 

EG-LM-5 Xafladura horizontaleko zinerita piroklasti-

koa

EG-LM-6 Trakita 

EG-LM-7 Trakita 

ELP-1 Erriolita mikropoikilitikoa

ELP-2 Erriolita mikropoikilitikoa

ELP-3 Erriolita mikropoikilitikoa

ELP-4 Trakiandesita 

ELP-5 Erriolita mikropoikilitikoa

ELF-1 Trakiandesita 

ELF-2 Trakiandesita 

ELF-3 Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoa

ELF-5 Toba trakiandesitiko masiboa

ELF-6 Toba afiriko masiboa

ELF-7 Kuartzotrakita 

ELF-9 Trakita 

ELF-10 Trakita 

ELF-0.2 Toba dazitiko masiboa

ELF-0.3 Gabroa

ELF-0.4 Arkosa fina

ELF-0.8 Toba erriolitiko masiboa

ELF-0.9 Toba trakitiko masiboa

ELF-0.10 Trakita 

ELF-0.11 Erriolita granofirikoa

ESF-1 Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa

ESF-2 Toba trakitiko masiboa

ESF-3 Kuartzotrakita 

ESF-4 Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa

ESF-5 Pikor-tamaina fineko tufita

ESF-6 Geruzatutako toba erriolitikoa

ESF-8 Toba trakiandesitiko masiboa

ESF-9 Trakiandesita 

ESF-10 Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoa

ESF-11 Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa

EG-SF-1 Trakiandesita 

EG-SF-2 Erriolita pikortsua

EG-SF-3 Toba trakitiko masiboa

EF-2-1 Erriolita pikortsua

EF-2-2 Erriolita pikortsua

EF-2-3 Erriolita pikortsua

EA-1 Toba trakiandesitiko masiboa

EA-09 Kuartzo detritikodun toba trakiandesitikoa 

EA-10 Toba trakiandesitiko masiboa

EA-11 Toba trakiandesitiko masiboa

EAC-1 Dazita 

EAC-2 Dazita 

EAC-3 Trakiandesita 

EAC-4 Basalto espilitikoa

EAC-5 Toba dazitiko foliatua

EAC-6 Toba dazitiko pikortsua

EAC-7 Hareharria

EAC-8 Trakiandesita 

EAC-9 Banda-egituradun erriolita

EAC-10 Geruzatutako toba erriolitikoa

EAC-11 Pikor-tamaina larriko tufita

EAF-2 Toba trakitiko kristaletan aberatsa

EAF-3 Toba trakitiko masiboa

EAL-1 Hareharria

EAL-2 Grauwacka

EAL-3 Geruzatutako toba erriolitikoa

EAL-5 Osagai detritikodun zinerita piroklastikoa

EAL-6 Erriolita mikropoikilitikoa



V. eranskina

VE.4

ELA-1 Erriolita mikropoikilitikoa

ELA-2 Arbela

ELA-4 Toba dazitiko masiboa

ELA-5 Toba trakiandesitiko masiboa

ELA-6 Erriolita mikropoikilitikoa

ELA-7 Gabroa

ELA-8 Kolada batean barneratutako toba

ELA-9 Pikor-tamaina larriko tufita

ELA-X Toba dazitiko masiboa

ECA-2 Hareharria

ECA-3 Toba trakiandesitiko masiboa

ECA-5 Toba trakiandesitiko masiboa

EER-1 Grauwacka

EER-2 Grauwacka

EER-3 Trakiandesita 

EER-4 Trakiandesita 

EER-5 Hareharria

EER-6 Erriolita esferulitikoa

ESV-1 Sierra Viejako granitoa

ESV-2 Sierra Viejako granitoa

ESV-3 Sierra Viejako granitoa

ESV-4 Toba erriolitiko masiboa

ESV-5 Foliaziodun tufita

ESV-6 Epiklastita (Arbel tufazeoa)

ESV-7 Grauwacka

ESV-8 Sierra Viejako granitoa

ESV-10 Xafladura geruzatuko zinerita piroklastikoa

ESV-11 Toba trakitiko masiboa

ESVE-2 Toba erriolitiko masiboa

ESVE-3 Erriolita mikropoikilitikoa

ESVE-5 Pikor-tamaina larriko tufita

EPR-1 Kolada batean barneratutako toba 

EPR-2 Kolada batean barneratutako toba

EPR-3 Dazita perlitikoa

EPR-4 Xafladura geruzatuko zinerita piroklastikoa

EPR-5 Trakita 

ELPA-1 Trakiandesita 

ELPA-2 Kareharria

ELPA-3 Diabasa

ELPA-4 Kareharria

ELPA-5 Ukipen metamorfismodun arbela

ELPA-6 Ukipen metamorfismodun tupa 

ELPA-7 Birkristaldutako limolita 

ELPA-8 Kareharria

ELPA-9 Ukipen metamorfismodun arbela

ELPA-10 Kareharria tupatsua

ELPA-11 Arbela

ELPA-12 Grauwacka eta Arbela

ELPA-13 Grauwacka

EG-KA-1 Toba trakitiko xaflatua

EG-KA-2 Toba trakitiko masiboa

EG-KA-3 Hareharria

EG-KA-4 Hareharria

EG-M-1 Toba trakiandesitiko masiboa

EG-SV-2 Sierra Viejako granitoa

EG-SV-3 Sierra Viejako granitoa

ESA-1 Toba trakitiko kristaletan aberatsa

ESA-4 Toba erriolitiko masiboa

ESA-5 Grauwacka

ESA-6 Trakiandesita 

ESA-8 Basalto espilitikoa

ESA-9 Basalto espilitikoa

ENO-1 Erriolita esferulitikoa

ENO-2 Geruzatutako toba afirikoa

ENO-3 Arbela

ENO-4 Hareharria

ENO-5 Kareharria

ENO-6 Geruzatutako toba erriolitikoa



Xafla-meheen sailkapena

VE.5

ENO-9 Geruzatutako toba erriolitikoa

ENO-10 Trakiandesita

ENO-13 Granitoa

ENO-14 Basalto espilitikoa

ENO-15 Trakita

EMM-2 Erriolita mikropoikilitikoa

EMM-3 Foliaziodun tufita

EMM-4 Diabasa

649 Basalto porfirikoa

650 Basalto espilitikoa

651 Trakiandesita 

652 Trakiandesita 

653 Erriolita esferulitikoa

654 Erriolita esferulitikoa

655 Trakiandesita

656 Trakiandesita

665 Toba trakiandesitiko masiboa

666 Arbela 

667 Hareharria

668 Hareharri fina

669 Trakiandesita

670 Toba erriolitiko masiboa

671 Trakiandesita

673 Trakiandesita

674 Trakita 

675 Erriolita mikropoikilitikoa

677 Trakiandesita

678 Geruzatutako toba erriolitikoa

679 Geruzatutako toba erriolitikoa 

680 Toba trakiandesitiko masiboa

EG-AL-1 Basalto porfirikoa

EG-AL-2 Trakiandesita 

EG-BA-1 Basalto espilitikoa

EZ-8 Toba trakiandesitiko masiboa

EGT Trakiandesita 

ELL-10 Trakiandesita

EG-ER-1 Trakiandesita

EG-TR-1 Trakita

EG-ES-1 Erriolita esferulitikoa

EG-F-1 Feriako albitita

EG-F-2 Feriako sienita 

EG-F-4 Feriako albitita

EG-G-5 Feriako sienita 

EF-6 Feria, mineralizazioa

EF-7 Feriako albitita

EF-8 Feriako albitita

EF-10 Feria, zehaztu gabea

EF-11 Feria, zehaztu gabea

EF-12 Feria, zehaztu gabea

EF-13 Feriako sienita

EF-14 Feria, zehaztu gabea

EF-05 Feriako sienita

EF-06 Feriako sienita

EF-07 Feria, zehaztu gabea

EF-08 Feria, zehaztu gabea

EFR-1 Feria, zehaztu gabea

EFR-2 Feria, zehaztu gabea

EFR-3 Feriako sienita

EFR-4 Feria, mineralizazioa

EFR-5 Feria, zehaztu gabea

EFR-6 Feria, zehaztu gabea

EG-TO-1 Hareharria Malcocinado

EG-TO-2 Hareharria Torreárboles I

ETO-1 Malcocinado Fm.ko toba

ETO-2 Hareharria (Torreárboles I)

ETO-3 Arbela (Torreárboles II)

ETO-4 Kareharria

ETO-5 Kareharria



V. eranskina

VE.6

EMA-1 Malcocinado Fm.ko konglomeratua

EMA-2 Hareharria Malcocinado

EMA-3 Hareharria (Torreárboles I)

EMA-4 Hareharria (Torreárboles I)

EMA-5 Hareharria (Torreárboles I)

EMA-6 Hareharria (Torreárboles I)

ETO-1.1 Hareharria (Torreárboles I)

ETO-1.2 Hareharria (Torreárboles I)

ETO-1.3. Arbela (Torreárboles II)

ELL-1 Arbela

ELL-2 Arbela

ELL-3 Arbela

ELL-4 Arbela

ELL-5 Arbela

ELL-6 Arbela

ELL-7 Kareharria

ELL-8 Kareharria

ELL-9 Kareharria

ELL-10 Kareharria

EZ-1 Kareharria

EZ-2 Kareharria

EZ-3 Kareharria

EZ-4 Kareharria

EZ-5 Kareharria

EZ-6 Kareharria

EZ-7 Arkosa

EK-1 Grauwacka

EK-2 Grauwacka

EK-3 Grauwacka

EK-CA Hareharria

EMB-CA-1 Hareharria

EMB-CA-2 Hareharria

EG-CA-2 Hareharria

EG-CA-3 Grauwacka

Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea

EAN-1 Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basikoa

EAN-2 Grauwacka

EAN-3 Hareharria

EAN-4 Hareharria

EAN-5 Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basikoa

EAN-6 Arbela

EAN-7 Arbela

EAN-8 Arbela

EAN-9 Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basikoa

EAN-10 Arbela

EAN-11 Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basi-

koa

EAN-12 Hareharria

EAN-13 Hareharria

EAN-14 Hareharria

EAN-15 Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basi-

koa

EFB-1 Laba basikoa, zehaztu gabea

EFB-2 Laba basikoa, zehaztu gabea

EFB-3 Hareharria

EFB-4 Trakiandesita

EFB-5 Arroka bolkanoklastiko azidoa

EFB-6 Arroka bolkanoklastiko azidoa

EFB-7 Matrize trakitikoko laba basiko porfirikoa

EFB-8 Arroka bolkanoklastiko kalkosilikatatua

EFB-9 Protomilonita



EFB-10 Matrize trakitikoko laba basiko porfirikoa

EFB-11 Matrize trakitikoko laba basiko porfirikoa

EFB-12 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-FB-1 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-FB-2 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-FB-3 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-FB-5 Protomilonita 

EG-FB-6 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-FB-7 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-FB-8 Tufita/ Protomilonita

EG-FB-9 Arroka bolkanoklastiko kalkosilikatatua

EG-FB-10 Trakiandesita

EG-BD-1 Erriolita koherentea

EG-GD-1 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-BK-1 Laba basikoa, zehaztu gabea

EG-GB-1 Diorita

EG-FR-1 Gabroa

EG-G-1 Gabroa

EG-G-2 Diorita

EG-G-3 Diorita

EG-BO-2 Trakiandesita

EG-BO-3 Trakiandesita

EG-BO-4 Eskisto pelitikoa

EG-BO-5 Erriolita koherentea 

EG-ALB-1 Albitita 

EG-ALB-2 Albitita

EG-ALB-3 Albitita

EBD-1 Eskisto pelitikoa

EBD-2 Arbela

EBD-3 Arbela

EBD-4 Trakiandesita

EBD-5 Trakiandesita

EBD-6 Laba basikoa, zehaztu gabea

EBD-7 Erriolita koherentea

EBD-8 Erriolita koherentea

EBD-9 Erriolita koherentea

EBD-10 Erriolita koherentea

EBD-11 Toba bolkanoklastiko basikoa

EBD-12 Kareharria

EBD-13 Mineralizatutako eskistoa

EBD-14 Mineralizatua

EBD-15 Arbela

EBD-16 Laba basikoa, zehaztu gabea

EGD-1 Arbela

EGD-2 Laba basikoa, zehaztu gabea

EGD-3 Arbela

EGD-4 Trakiandesita/ Protomilonita

EGD-5 Hareharria

EGD-6 Arbel motaduna

EGD-12 Laba basikoa, zehaztu gabea

EGD-13 Grauwacka

EFK-1 Kareharria

EFK-2 Kareharria

EFK-3 Kareharria

EFK-4 Laba basikoa, zehaztu gabea

EFK-5 Erriolita koherentea 

EFK-6 Laba basikoa, zehaztu gabea

EJ-1 Kareharria

EJ-2 Kareharria

EJ-3 Laba basikoa, zehaztu gabea

EJ-4 Erriolita koherentea

EJ-5 Erriolita koherentea

EJ-6 Laba basikoa, zehaztu gabea

EM-1 Grauwacka

EM-2 Arbela

EM-3 Arbela/ konglomeratua

EM-4 Jatorri ezezaguneko egitura zirkularrak 

EO-1 Metamorfizatutako konglomeratua

Xafla-meheen sailkapena

VE.7
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EO-2 Tufita

EO-3 Fazie bolkanoklastiko pumizeoa

EO-4 Arbela

EO-5 Fazie bolkanoklastiko pumizeoa

EO-6 Arbela

EO-7 Fazie bolkanoklastiko pumizeoa

EO-8 Trakiandesita

EO-9 Laba basikoa, zehaztu gabea

EO-10 Laba basikoa, zehaztu gabea

EO-11 Eskisto pelitikoa

ECU-1 Grauwacka

ECU-2 Arbela

ECU-3 Hareharria

ECU-4 Pillow-laba egiturako trakiandesita

ECU-5 Pillow-laba egiturako trakiandesita

ECU-6 Kareharria

ECU-7 Arbela

ECU-8 Grauwacka

EAG-1 Hareharria

EAG-2 Hareharria

EG-1 Gabroa metamorfizatuta

EG-2 Gabroa metamorfizatuta

EG-3 Diorita

EG-4 Gabroa

EGA-1 Laba basikoa, zehaztu gabea

EVA-1 Laba basikoa, zehaztu gabea

EB-1 Trakiandesita

JAB-1 Tufita

JAB-2 Tufita



I. PLANTXA

3.1. Argazkia. Ehundura esferulitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Kuartzo bipiramidala esferulitoen gunea osatuz.

3.2. Argazkia. Ehundura esferulitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Feldespato potasiko pertitikozko fenokristalak.

3.3. Argazkia. Ehundura esferulitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Korrosio-golkodun kuartzozko fenokristalak.

3.4. Argazkia. Ehundura esferulitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Birkristaldutako kuartzoz eta feldespato potasikoz osatutako gunea.

3.5. Argazkia. Ehundura esferulitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Esferulitoen ertzetan ehundura mikropoikilitikoa ageri da, hutsune arteko kuartzozko

kristal handiekin batera.

3.6. Argazkia. Ehundura esferulitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Mineral opako interstizialak.

3.7. Argazkia. Ehundura esferulitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Ehundura esferulitikoaren eta mikropoikilitikoaren arteko trantsiziozko ehundura.

3.8. Argazkia. Ehundura mikropoikilitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Pikor-tamaina fineko erriolita mikropoikilitikoa.



II. PLANTXA

3.9. Argazkia. Ehundura mikropoikilitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Pikor larriko erriolita mikropoikilitikoa.

3.10. Argazkia. Ehundura mikropoikilitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Spinifex-ehunduradun feldespato potasikoa.

3.11. Argazkia. Ehundura mikropoikilitikodun errioliten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Mineral opakoz betetako amigdala irregularrak.

3.12. Argazkia. Ehundura pikortsuko errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Kuartzoaren eta feldespato potasikoaren arteko elkarhazkuntza.

3.13. Argazkia. Ehundura pikortsuko errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Fenokristalak ehundura glomeroporfidikoa osatuz.

3.14. Argazkia. Ehundura pikortsuko errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Korrosio-golkodun kuartzo bolkanikoa.

3.15. Argazkia. Banda-egituradun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

esferulitikoaren hasiera bakuolo-kantitate txikieneko xingolan.

3.16. Argazkia. Banda-egituradun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Kuartzoaren eta feldespato potasikoaren arteko elkarhazuntza bakuolotasun handieneko

xingoletan.



III.PLANTXA

3.17. Argazkia. Banda-egituradun errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Noiz

behinka ageri diren feldespato potasikozko fenokristalak.

3.18. Argazkia. Daziten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Fenokristalak multzoetan

pilatuta, ehundura glomeroporfirikoa osatuz.

3.19. Argazkia. Daziten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikropoikilitikoa

matrizean.

3.20. Argazkia. Daziten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz, serizitaz eta

mineral opakoz betetako amigdalak.

3.21. Argazkia. Daziten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura perlitikodun

faziea.

3.22. Argazkia. Ehundura esferulitikoko errioliten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Ehundura esferulitikoko sill azpibolkanikoa Castellar ataleko materialak moztuz.

3.23. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura trakitikoko

matrizdun trakita porfirikoa.

3.24. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

mikropoikilitikoko matrizdun trakita porfirikoa.
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3.25. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Mineral ferromagnesianoren

baten pseudomorfoez osatutako fenokristalak, ziur aski jatorrian anfibolak.

3.26. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea).Ehundura pertitikoko

feldespato potasikozko kristalak.

3.27. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz eta feldespato

potasikoz osatutako elkarhazkuntzak.

3.28. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

mikropoikilitikoaren hastapenak.

3.29. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Mineral opakoak ehundura

esferulitiko/ mikropoikilitikoko egitura biribilak inguratuz.

3.30. Argazkia. Trakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz eta mineral opakoz

betetako amigdala irregularrak

3.31. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Sieve motako

ehundurak plagioklasazko fenokristaletan.

3.32. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikrolitiko

orientatua matrizean.
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3.33. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura trakitikoko

matriza.

3.34. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Spinifex motako

ehundura plagioklasazko mikrolitoetan.

3.35. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Sieve motako

ehundura plagioklasazko fenokristaletan.

3.36. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Betekin-generazio

ezberdineko amigdalak.

3.37. Argazkia. Kuartzotrakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura trakitiko

orientatuko matriza.

3.38. Argazkia. Kuartzotrakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Feldespato potasikoz,

anfibolez eta mineral opakoz osatutako pikor-tamaina fineko enklabe trakitikoak.

Enclaves traquíticos de grano fino formados por feldespato potásico, anfíbol y

minerales opacos.

3.39. Argazkia. Kuartzotrakiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Arroka nagusiarekiko

kristaltze-gradu ezberdineko enklabe angelutsu kuartzo-trakitikoak.

3.40. Argazkia. Basalto espilitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Matriz

intertsertaldun basalto porfirikoak.
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3.41. Argazkia. Basalto espilitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Kloritaz,

karbonatoz, mineral opakoz eta epidotaz betetako amigdalak.

3.42. Argazkia. Basalto espilitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Piroxeno

erreliktu txikiak.

3.43. Argazkia. Andesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura diabasikoa

andesitetan: plagioklasak elkargurutzatuta ageri dira eta beraien arteko hutsuneak

anfibolez, mineral opakoz eta kloritaz osatutako kristalez beteta daude.

3.44. Argazkia. Andesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura porfirikoa,

plagioklasaz eta anfibolez osatutako fenokristalekin.

3.45. Argazkia. Andesiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Plagioklasa subhedralez

osatutako ehundura trakitiko fina.

3.46. Argazkia. Barne-egitura masiboko toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Tamaina handieneko plagioklasa tabularrak.

3.47. Argazkia. Barne-egitura masiboko toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Plastikoki deformatutako plagioklasa prismatikoak eta spinifex

ehundurakoak.

3.48. Argazkia. Barne-egitura masiboko toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Spinifex ehundurako plagioklasa ertainak.



VII. PLANTXA

3.49. Argazkia. Barne-egitura masiboko toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Tamaina txikieneko orratz-itxurako plagioklasak spinifex ehundurarekin.

3.50. Argazkia. Barne-egitura masiboko toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Plastikoki deformatutako litoklastoak.

3.51. Argazkia. Barne-egitura masiboko toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Amigdala esferikoak koaleszentzia-prozesuan kristaltze-gradu arinki

altuagoko klasto komagmatiko batean.

3.52. Argazkia. Barne-egitura masiboko toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Sieve-ehundurako plagioklasa handia.

3.53. Argazkia. Xafladura fina aurkezten duen toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-

Nogales eskualdea). Xafladura fina eta gradazio normal arina.

3.54. Argazkia. Xafladura fina aurkezten duen toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-

Nogales eskualdea). Zati bakuolotsuak plastikoki deformatuta eta inguruko klastoekiko

moldatuta.

3.55. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Plagioklasa tabularrez osatutako kristalak oso ugariak dira.

3.56. Argazkia. Pikor detritikodun toba trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Kuartzo detritiko ugari eta karbonatozko matrizea aurkezten ditu.



VIII. PLANTXA

3.57. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Jario-

foliazio kaotikoa toba traikitiko batean.

3.58. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Forma

irregularreko, ertz arilkatuko eta plastikoki deformatutako zati beiratsuak. Jatorrizko

ehudura guztiz deuseztuta dago.

3.59. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). I edo Y

formako glass-shardak plastikoki deformatuta.

3.60. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Feldespato-

kristalak sineusian hazita, multzoetan.

3.61. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-

tamaina ezberdineko litoklasto trakitikoak.

3.62. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

trakitikoko litoklasto osagarriak.

3.63. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Desbeiratutako trakitez osatutako zati osagarriak.

3.64. Argazkia. Toba trakitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Desbeiratutako zineritaz osatutako litoklasto akzidentalak.
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3.65. Argazkia. Geruzapen fineko toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Elkarrekin soldatutako litoklastoak.

3.66. Argazkia. Geruzapen fineko toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Zati beiratsuak zapalduta eta plastikoki deformatuta.

3.67. Argazkia. Geruzapen fineko toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Apurtutako feldespato potasiko prismatikoak.

3.68. Argazkia. Geruzapen fineko toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Egosketa-azala azpiko material sedimentarioetan.

3.69. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Zati beiratsu mikroporfirikoak.

3.70. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Haustura ugaridun feldespato potasikozko kristalak.

3.71. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Mota ezberdineko litoklastoak: ehudura trakitikokoak, tobak, zati

mikrolitikoak, kristal-zatiak

3.72. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Desbeiratze-gradu ezberdineko trakita-zatiak.
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3.73. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Beira erriolitiko mikroporfiriko desbeiratuen zatiak.

3.74. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Osaera trakiandesitikoko eta spinifex-ehundurako zatiak.

3.75. Argazkia. Toba erriolitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).  Hodi-

pumita zatiak zapalduta eta ertz arilkatudunak.

3.76. Argazkia. Toba erriolitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).Glass-shard

txikiak matrizean.

3.77. Argazkia. Toba erriolitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Cristales

con intercrecimientto de cuarzo y feldespato potásico.

3.78. Argazkia. Toba erriolitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Kuartzozko kristalak apurtuta eta korroituta.

3.79. Argazkia. Toba erriolitiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Desbeiratutako trakitaz eta ehundura trakitiko mikroporfirikoko trakitez osatutako

litoklasto akzidentalak

3.80. Argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Matrizak eutsitako ehundura.
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3.81. Argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Pumitas reemplazadas por minerales de la arcilla y cuarzo microcristalino.

3.82. Argazkia. Hautespen ertain-oneko toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). I eta Y itxurako glass-shardak plastikoki deformatuta.

3.83. Argazkia. Hautespen ertain-oneko toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Xafladura kontzentraiko bereizgarria aurkezten duen akrezio-lapillia..

3.84. Argazkia. Hautespen ertain-oneko toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Kuartzoaren eta feldespato potasikoaren arteko elkarhazkuntza osatutako

kristalak.

3.85. Argazkia. Hautespen ertain-oneko toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Zinerita-zatiak plastikoki deformatuta eta apurtuta. Fragmentos cineríticos

con deformación plástica y fractura.

3.86. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Zati beiratsuen deformazio erreomorfikoa (egoera solidoan).

3.87. Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Jandako kuartzozko kristalak.

3.88 Argazkia. Kristaletan aberatsa den toba erriolitikoen faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). In situ apurtutako feldespato potasikozko kristalak..
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3.89. Argazkia. Jario-foliaziodun toba dazitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Azaleramenduko itxura. Jario-foliazioa begibistaz ikus daiteke.

3.90. Argazkia. Jario-foliaziodun toba dazitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Zapaldutako pumita-zatia, oraindik ondo definituta.

3.91 Argazkia. Jario-foliaziodun toba dazitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Glass-shard angelutsuak eta ekidimentsionalak.

3.92 Argazkia. Jario-foliaziodun toba dazitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Pumitekiko kristaltze-gradu arinki altuagoko zati osagarria.

3.93. Argazkia. Toba dazitiko pikortsuen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz,

plagioklasaz eta feldespato potasikoz osatutako kristal-zatiak.

3.94. Argazkia. Toba dazitiko pikortsuen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Spinifex-

motako ehundura mikrolitikoa aurkezten duten zati osagarriak.

3.95. Argazkia. Jario-foliaziodun toba polimiktikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Plastikoki deformatutako zati gazteak.

3.96. Argazkia. Jario-foliaziodun toba polimiktikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Jatorri ezberdineko zatiak: hodi-pumitak, pumita arruntak, zineritak
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3.97. Argazkia. Jario-foliaziodun toba polimiktikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Jatorri ezbedineko zatiak: ehundura perlitikoko labak, ehundura trakitikoko trakitak,...

3.98. . Argazkia. Jario-foliaziodun toba polimiktikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Mota ezberdinetako zatiak: ehundura trakitikoko labak, tobak, desbeiratutako trakitak,...

3.99. Argazkia. Toba polimiktiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Bakuoloak matrizean, metaketa-uneko tenperatura altuak adierazten dituena.

3.100 Argazkia. Toba polimiktiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Desbeiratutako trakiten, ehundura trakitikoko trakiten, toben,... zatiak.

3.101. Argazkia. Toba polimiktiko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Mota

ezberdineko zatiak: erriolita porfirikoa, jandako kristalak, tobak,...

3.102. Argazkia. Toba afiriko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

bitroklastikoa toba afirikoetan.

3.103. Argazkia. Toba afiriko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Jario-foliazio

lokala.

3.104. Argazkia. Toba afiriko masiboen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Mailetan

kontzentratutako kuartzo detritiko angelutsuak.
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3.105. Argazkia. Geruzatutako toba afirikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Konpaktazio-arraztodun klastoak.

3.106. Argazkia. Xafladura fineko errauts-toba edo zineriten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Xafladura horizontala, pikor-tamaina ezberdineko edota osaera ezberdineko

xaflez osatua.

3.107. Argazkia. Xafladura fineko errauts-toba edo zineriten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Desbeiratutako zinerita.

3.108. Argazkia. Xafladura fineko errauts-toba edo zineriten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Glass-shard ekidimentsionales osatutako zinerita.

3.109. Argazkia. Geruzapen gurutzatuko errauts-toba edo zineriten faziea (Zafra-

Nogales eskualdea). Geruzapen gurutzatua zineritetan.

3.110. Argazkia. Pikor detritikodun errauts-toba edo zineriten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Karbonatoak jatorrizko beira bolkanikoa ordezkatuz.

3.111. Argazkia. Pikor detritikodun errauts-toba edo zineriten faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Hautespena xaflaka ezberdina da.

3.112 Argazkia. Zinerita-tufiten fazie larria (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina

ezberdineko xaflen alternantzia tufitetan.
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3.113. Argazkia. Zinerita-tufiten fazie larria (Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri

ezberdineko klastoak: desbeiratutako trakitak, ehundura trakitikokoak,...

3.114. Argazkia. Zinerita-tufiten fazie larria (Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri

ezberdineko klastoak tufita larrietan: erriolita esferulitikoak, perlitak,

3.115. Argazkia. Jario-foliaziodun tufiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

bitroklastikoko eta pikor detritikodun tufita.

3.116. Argazkia. Jario-foliaziodun tufiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

mikrolitiko fluidokarako klastoak eta tamaina eta forma ezberdineko amigdalak.

3.117. Argazkia. Jario-foliaziodun tufiten faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor

detritikoak jario-foliaziodun tufitetan.

3.118 Argazkia. Tufita finen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura arina pikor-

tamaina fineko tufitetan.

3.119. Argazkia. Tufita finen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz eta mikaz

osatutako piko detritikoak arrokan zehar homogeneoki sakabanatuta.

3.120. Argazkia. Arroka tufazeoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura

horizontala arroka tufazeoetan, pikor-tamainaren aldaketen ondorioz.
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3.121. Argazkia. Arroka tufazeoaen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor detritikoak,

hauen artean, kuartzoa, mika eta mineral opakoak

3.122. Argazkia. Laba-kolada baten kanpoko azalarekin elkartutako bretxa-faziea

(Zafra-Nogales eskualdea). Colada de lava porfídica y matriz con textura

“rubanée”asociada a la brecha .

3.123. Argazkia. Laba-kolada baten kanpoko azalarekin elkartutako bretxa-faziea

(Zafra-Nogales eskualdea). Bakuolo-kantitate ezberdineko xingolen agerpenak

eragindako xafladura.

3.124. Argazkia. Laba-kolada baten kanpoko azalarekin elkartutako bretxa-faziea

(Zafra-Nogales eskualdea). Errotatutako klastoak mineral opakoz eta kuartzoz

zementatuta.  por minerales opacos y cuarzo.

3.125. Argazkia. Laba-kolada batean barneratutako bretxa-faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Zati angelutsu eta zorrotzez osatutako bretxa, fluido magmatiko batek

zementatuak. Zatiek barneratzen dituzte zainak ez dute zementuan zehar jarraipenik eta,

beraz, zatikatzea gertatu baino lehenagokoak dira.

3.126. Argazkia. Laba-kolada batean barneratutako bretxa-faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura perlitikoko zatiez osatutako bretxa. Perlitizazioa zatikatzearen

aurretik gertatu zen.

3.127. Argazkia. Gabro eta diabasen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

diabasikoa gabroetan: plagioklasa elkargurutzatuak eta mineral ferromagnesianoak eta

sekundarioak hutsuneak betez.



3.128. . Argazkia. Gabro eta diabasen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Anfibolera

alteratutako piroxenoa.
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3.129. Argazkia. Gabro eta diabasen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). Apatito

prismatikozko kristala handiak.

3.130. Argazkia. Feriako intrusioko albitiita hololeukokratiko porfirikoaren faziea

(Zafra-Nogales eskualdea). Pilatutako fenokristalak matriz pikortsuan

3.131. Argazkia. Feriako intrusioko albitiita hololeukokratiko porfirikoaren faziea

(Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura grafikoa eta mirmekitikoa.

3.132. Argazkia. Feriako intrusioko sienita porfirikoaren faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura porifiko eta matriz pikortsuko sienitaren faziea.

3.133. Argazkia. Feriako intrusioko sienita porfirikoaren faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Kuartzoaren eta albitaren arteko elkarhazkuntza-ehundurak.

3.134. Argazkia. Feriako intrusioko sienita porfirikoaren faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Anfibolezko inklusio txikiak plagioklasan.

3.135. Argazkia. Sierra Viejako intrusioko granitoaren faziea (Zafra-Nogales

eskualdea). Roca con textura porfídica moteada, que forma la intrusión de Sierra Vieja.

3.136 Argazkia. Sierra Viejako intrusioko granitoaren faziea (Zafra-Nogales eskualdea).

Kolore berde-urdineko eta ehundura poikilitikoko anfibolezko kristala.
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3.137. Argazkia. Arroka bolkaniko basikoen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Arroka basikoen jatorrizko ehundura porfirikoa.

3.138. Argazkia. Arroka bolkaniko basikoen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Ehundura diabasiko-intertsertaleko faziea, kloritaz betetako

amigdalekin.

3.139. Argazkia. Arroka bolkaniko basikoen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Anfibol primarioak eta sekundarioak.

3.140. Argazkia. Arroka bolkaniko basikoen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Aldizkako anfibol erreliktuak ehundura diabasiko-intertsertaleko

beste lagin batean

3.141. Argazkia. Arroka bolkaniko basikoen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Matriz trakitikoko fazie porfirikoa.

3.142. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Apurtutako kristalak mineral sekundarioez betetako zainekin

3.143. Argazkia. Trakiandesiten faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Plagioklasen ertzak birkristalduta.

3.144. Argazkia. Cumbres-ko pillow-laben faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Pillos-laba motako egiturak, forma irregularrak eta ertz "hotzak"

(berdez) aurkeztuz.
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3.145. Argazkia. Cumbres-ko pillow-laben faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Ehundura mikrolitiko amigdalarra eta beiratsua pillow-labetan.

3.146. Argazkia. Cumbres-ko pillow-laben faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Plagioklasazko fenokristal euhedralak ertz biribilduekin.

3.147. Argazkia. Cumbres-ko pillow-laben faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Tamaina handieneko amigdalak forma luzatukoak.

3.148. Argazkia. Fazie erriolitiko koherentea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Korrosio-golkodun kuartzozko fenokristala.

3.149. Argazkia. Fazie erriolitiko koherentea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Kuartzoaren eta feldespatoaren arteko elkarhazkuntza

mirmekitikoa.

3.150. Argazkia. Fazie bolkanoklastiko azidoa (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Deformatutako zati litikoak.

3.151. Argazkia. Fazie bolkanoklastiko azidoa (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Feldespatozko fenokristalak, deformazioak eragindako

hausturekin.

3.152. Argazkia. Fazie bolkanoklastiko azidoa (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Pikor txikietan birkristaldutako kuartzozko kristalak.
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3.153. Argazkia. Fazie bolkanoklastiko azidoa (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Presio-itzalak feldespatozko kristal baten inguruan.

3.154. Argazkia. Mikaz, kuartzoz eta feldespatoz osatutako fazie epi-piroklastiko larria

(Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Clastos cuarzofeldespáticos

con formas ovaladas y redondeadas.

3.155. Argazkia. Mikaz, kuartzoz eta feldespatoz osatutako fazie epi-piroklastiko larria

(Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Feldespatozko kristalak

pikor-tamaina fineko kuartzoz eta mikaz betetako hausturekin.

3.156. Argazkia. Mikaz, kuartzoz eta feldespatoz osatutako fazie epi-piroklastiko larria

(Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Ehundura trakitikoko

litoklastoak.

3.157. Argazkia. Mikaz, kuartzoz eta feldespatoz osatutako fazie epi-piroklastiko larria

(Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Gneisen banda-egitura.

3.158. Argazkia. Buztin-mineralez osatutako fazie epi-piroklastiko fina (Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Tamaina ezberdineko zati mikatsuak. .

3.159. Argazkia. Buztin-mineralez osatutako fazie epi-piroklastiko fina (Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Habito hexagonaleko mineral opakozko

kristal postzinematikoak.

3.160. Argazkia. Buztin-mineralez osatutako fazie epi-piroklastiko fina (Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Plano axialeko cleavagea (subhorizontala)

eta krenulazio-cleavagea (subbertikala).



XXI. PLANTXA

3.161. Argazkia. Albitita intrusiboen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Gabroen (kolore ilunekoak) eta albitita-gorputzen (kolore

argienekoak) arteko azaleramenduko erlazioa.

3.162. Argazkia. Albitita intrusiboen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Deformazio-maklak plagioklasa batean.

3.163. Argazkia. Albitita intrusiboen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Birkristaldutako ertzdun albita.

3.164. Argazkia. Albitita intrusiboen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Dislokazio-makladun kuartzozko kristala.

3.165. Argazkia. Albitita intrusiboen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Kuartzoaren eta feldespatoaren arteko elkarhazkuntza grafikoa eta

mirmekitikoa.

3.166. Argazkia. Albitita intrusiboen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Berde argi koloreko anfibol subhedralezko kristalak.

3.167. Argazkia. Gabroen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Ehundura diabasikoa gabroetan.

3.168. Argazkia. Albitita intrusiboen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Ehundura ofitikoa gabroetan.
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3.169. Argazkia. Gabroen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Plagioklasa zonatua gabro batean.

3.170. Argazkia. Gabroen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Zonatutako anfibol-kristala, marroi koloreko gunea eta ertz verdeak.

3.171. Argazkia. Gabroen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea) Anfibol sekundarioak pikor-tamaina oso fineko agregatu gisa.

3.172. Argazkia. Gabroen faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Esfena-pikorrak mineral opakoak inguratuz.

3.173. Argazkia. Dioriten faziea (Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio

eskualdea). Anfibolez osatutako kristal poikilitiko handiak, ehundura ofitikoa osatuz.
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III.1. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzo bipiramidala

esferulitoen gunea osatuz. EBO-28 xafla.

III.2. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Korrosio-golkodun

kuartzozko fenokristalak. EG-MB-3 xafla.

III.3. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Feldespato potasiko

pertitikozko fenokristalak. EMB-1 xafla.

III.4. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Birkristaldutako kuartzoz

eta feldespato potasikoz osatutako gunea. EBO-30 xafla.

III.5. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Esferulitoen ertzetan

ehundura mikropoikilitikoa ageri da, hutsune arteko kuartzozko kristal handiekin batera.

653 xafla.

III.6. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Mineral opako

interstizialak. EBO-28 xafla.

III.7. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

esferulitikoaren eta mikropoikilitikoaren arteko trantsiziozko ehundura. ELP-2 xafla.

III.8. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina

fineko erriolita mikropoikilitikoa. Fenokristalek ertz dendritikoak edo eskeletikoak dituzte

eta elkarhazkunde grafikoak. EMB-3 xafla.
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III.9. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina

larriko erriolita mikropoikilitikoa. E-8 xafla.

III.10. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

eskeletikoko feldespato potasikoa. EM-1-2 xafla.

III.11. argazkia. Erriolita mikropoikilitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Mineral opakoz eta

kuartzoz betetako amigdala irregularrak. EM-1-2 xafla.

III.12. argazkia. Erriolita feltsitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoaren eta feldespato

potasikoaren arteko elkarhazkundedun fenokristalak. 675 xafla.

III.13. argazkia. Erriolita feltsitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Fenokristalak ehundura

glomeroporfidikoa osatuz. EF-2-3 xafla.

III.14. argazkia. Erriolita feltsitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Korrosio-golkodun

kuartzo bolkanikoa. 675 xafla.

III.15. argazkia. Banda-egituradun erriolita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

esferulitiko intzipientea bakuolo-kantitate txikieneko xingolan. EAC-9 xafla.

III.16. argazkia. Banda-egituradun erriolita (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoaren eta

feldespato potasikoaren arteko elkarhazkundea bakuolotasun handieneko xingoletan.

EMB-13 xafla.



III.3. PLANTXA

III.17. argazkia. Banda-egituradun erriolita (Zafra-Nogales eskualdea). Noiz-behinka ageri

diren feldespato potasikozko fenokristalak jarioak eragindako banda-egiturak inguratuta.

EAC-9 xafla.

III.18. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskualdea). Fenokristalak multzotan pilatuta,

ehundura glomeroporfirikoa osatuz. EF-8 xafla.

III.19. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikropoikilitikoa matrizean.

EF-8 xafla.

III.20. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz, serizitaz eta mineral opakoz

betetako amigdalak. EF-8 xafla.

III.21. argazkia. Dazita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura perlitikodun faziea. EPR-1

xafla.

III.22. argazkia. Erriolita esferulitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura esferulitikoko

sill azpibolkanikoa, Castellar ataleko materialak moztuz.

III.23. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura trakitikoko matrizedun

trakita porfirikoa. E-7 xafla.

III.24. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikropoikilitikoko

matrizedun trakita porfirikoa. EBO-3 xafla.



III.4. PLANTXA

III.25. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Mineral ferromagnesiano baten

pseudomorfoez (ziur asko anfibolak) osatutako fenokristalak. ESF-3 xafla.

III.26. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura pertitikoko feldespato

potasikozko kristalak. EBO-3 xafla.

III.27. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz eta feldespato potasikoz

osatutako elkarhazkundeak. EFE-24 xafla.

III.28. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikropoikilitiko

intzipientea. EFE-24 xafla.

III.29. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Mineral opakoak ehundura

esferulitiko/ mikropoikilitikoko egitura biribilak inguratuz. E-5 xafla.

III.30. argazkia. Trakita (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz eta mineral opakoz betetako

amigdala irregularrak. E-3 xafla.

III.31. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales eskualdea). Sieve motako ehundura

plagioklasazko fenokristaletan. EFE-12 xafla.

III.32. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikrolitiko orientatua

matrizean. EMB-9 xafla.



III.5. PLANTXA

III.33. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura trakitikoko matrizea.

EG-LM-3 xafla.

III.34. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura eskeletikoa

plagioklasazko mikrolitoetan. EMB-9 xafla.

III.35. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales eskualdea). Jatorrizko balizko beira, opako

txikiz eta kloritaz ordezkatua. EMB-9 xafla.

III.36. argazkia. Trakiandesita (Zafra-Nogales eskualdea). Betekin-generazio ezberdineko

amigdalak. EFE-21 xafla.

III.37. argazkia. Kuartzotrakita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura trakitiko orientatuko

matrizea. EBO-21 xafla.

III.38. argazkia. Kuartzotrakita (Zafra-Nogales eskualdea). Feldespato potasikoz,

anfibolez eta mineral opakoz osatutako pikor-tamaina fineko enklabe trakitikoak. EBO-21

xafla.

III.39. argazkia. Kuartzotrakita (Zafra-Nogales eskualdea). Arroka nagusiarekiko

kristaltze-gradu ezberdina duten osaera bereko enklabe angelutsu kuartzo-trakitikoak.

ELM-4 xafla.

III.40. argazkia. Basalto espilitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Matrize intertsertaleko

basalto porfirikoa. EG-BA-1 xafla.



III.6. PLANTXA

III.41. argazkia. Basalto espilitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Kloritaz, karbonatoz,

mineral opakoz eta epidotaz betetako amigdalak. EAC-4 xafla.

III.42. argazkia. Basalto espilitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Piroxeno-erreliktu txikiak.

ESA-9 xafla.

III.43. argazkia. Diabasa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura diabasikoa andesitetan:

plagioklasak elkargurutzatuta ageri dira eta beraien arteko hutsuneak anfibolez, mineral

opakoz eta kloritaz osatutako kristalez beteta daude. ETO-1.5 xafla.

III.44. argazkia. Basalto porfirikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura porfirikoa,

plagioklasaz eta anfibolez osatutako fenokristalekin. EG-AL-1 xafla.

III.45. argazkia. Basalto porfirikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Plagioklasa subhedralez

osatutako ehundura trakitiko fina. EG-AL-1 xafla.

III.46. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Plastikoki

deformatutako plagioklasa prismatikoak eta ehundura eskeletikokoak. EG-PI-2 xafla.

III.47. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

eskeletikoko plagioklasa ertainak. EPI-9 xafla.

III.48. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Tamaina

txikieneko orratz-itxurako plagioklasak ehundura eskeletikoarekin eta esferulitoak osatuz.

EPI-9 xafla.



III.7. PLANTXA

III.49. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Plastikoki

deformatutako litoklastoak. EIG-3 xafla.

III.50. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Matrize mikro-

kriptokristalinoak diren eta koaleszentzia-prozesuan dauden amigdalak esferikoak dituen

zati osagarri komagmatikoa. EPI-9 xafla.

III.51. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Tamaina

handieneko plagioklasa tabularrak. EBO-14 xafla.

III.52. argazkia. Toba trakiandesitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Sieve-

ehundurako tamaina handieneko plagioklasak.

III.53. argazkia. Xaflatutako toba trakiandesitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura

fina eta gradazio normal arina.

III.54. argazkia. Xaflatutako toba trakiandesitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Zati

bakuolotsuak plastikoki deformatuak eta inguruko klastoekiko moldatuak. EPI-2 xafla.

III.55. argazkia. Toba trakiandesitiko kristaletan aberatsa (Zafra-Nogales eskualdea).

Plagioklasa tabularrez osatutako kristal ugari. EPI-8 xafla.

III.56. argazkia. Kuartzo detritikodun eta karbonatozko matrize ugaridun toba

trakiandesitikoen faziea (Zafra-Nogales eskualdea). EA-09 xafla.



III.8. PLANTXA

III.57. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Jario-foliazio kaotikoa

toba trakitiko batean. EG-KA-2 xafla.

III.58. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Sigmoide-forma

irregularreko, ertz harilkatuko eta plastikoki deformatutako zati beiratsuak. Horien

jatorrizko ehundura guztiz deuseztuta dago. EAF-3 xafla.

III.59. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). I edo Y formako

glass-shardak plastikoki deformatuta. EBO-11 xafla.

III.60. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Feldespatozko

kristalak multzoetan bilduta, sineusian hazita. EBO-11 xafla.

III.61. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina

ezberdineko litoklasto trakitikoak. EBO-11 xafla.

III.62. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura trakitikoko

litoklasto osagarriak. EBO-11 xafla.

III.63. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Desbeiratutako

trakitez osatutako zati osagarriak. EBO-11 xafla.

III.64. argazkia. Toba trakitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Desbeiratutako

zineritaz osatutako litoklasto akzidentalak. EMB-0.9 xafla.



III.9. PLANTXA

III.65. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-Nogales eskualdea). Elkarrekin soldatutako

litoklastoak. EG-KA-1 xafla.

III.66. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-Nogales eskualdea). Egosketa-azala azpiko

material sedimentarioetan. EG-KA-1 xafla.

III.67. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-Nogales eskualdea). Zati beiratsuak

zapalduta eta plastikoki deformatuta. EG-KA-1 xafla.

III.68. argazkia. Toba trakitiko xaflatua (Zafra-Nogales eskualdea). Apurtutako feldespato

potasiko prismatikoak. EG-KA-1 xafla.

III.69. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Zati

beiratsu mikroporfirikoak. ESA-1 xafla.

III.70. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Zartadura ugaridun feldespato potasikozko kristalak. EFE-9 xafla.

III.71. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Mota

ezberdinetako litoklastoak: ehundura trakitikokoak, tobak, zati mikrolitikoak, kristal-

zatiak… EFE-9 xafla.

III.72. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Desbeiratze-gradu ezberdineko trakita-zatiak. EM-1-12 xafla.
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III.73. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Beira

erriolitiko mikroporfiriko desbeiratuen zatiak. EAF-2 xafla.

III.74. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba trakitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Osaera trakiandesitikoko eta ehundura mikrolitiko-eskeletikoko zatiak. ESA-1 xafla.

III.75. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Hodi-pumita zatiak

zapalduta eta ertz harilkatuekin. EFE-15 xafla.

III.76. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Glass-shard txikiak

matrizean. E-12 xafla.

III.77. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzozko kristalak

apurtuta eta korrosio-golkoekin. EFE-30 xafla.

III.78. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzozko eta

feldespato potasikozko elkarhazkundedun kristalak. EFE-30 xafla.

III.79. argazkia. Toba erriolitiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Desbeiratutako

trakitaz eta ehundura trakitiko mikroporfirikoko trakitez osatutako litoklasto akzidentalak.

EFE-30 xafla.

III.80. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Matrizeak

eutsitako ehundura. EIG-2 xafla.



III.11. PLANTXA

III.81. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Pumitak,

buztin-mineralez eta kuartzo mikrokristalinoz ordezkatuta. ENO-6 xafla.

III.82. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). I eta Y itxurako

glass-shardak plastikoki deformatuta. EG-MB-2 xafla.

III.83. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura

kontzentriko bereizgarria aurkezten duen akrezio-lapillia. EG-MB-2 xafla.

III.84. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoaren

eta feldespato potasikoaren arteko elkarhazkundeaz osatutako kristalak. 679 xafla.

III.85. argazkia. Geruzatutako toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Zinerita-zatiak,

plastikoki deformatuta eta apurtuta. ESF-6 xafla.

III.86. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Zati

beiratsuen deformazio erreomorfikoa (egoera solidoan). ELM-2 xafla.

III.87. argazkia. Kristaletan aberatsa den toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Jandako kuartzozko kristalak. EIG-2 xafla.

III.88 argazkia. Kristaletan aberatsa den toba erriolitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). In

situ apurtutako feldespato potasikozko kristalak. ELM-2 xafla.



III.12. PLANTXA

III.89. argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Azaleramenduko itxura. Ehundura eutaxitikoa begi-bistaz ikus daiteke.

III.90. argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Zapaldutako pumita-zatia, oraindik ondo definituta. ESF-10 xafla.

III.91 argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Glass-

shard angelutsuak eta ekidimentsionalak. EMB-8 xafla.

III.92 argazkia. Ehundura eutaxitikoko toba dazitikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Pumitekiko kristaltze-gradu arinki altuagoko zati osagarria. EMB-8 xafla.

III.93. argazkia. Toba dazitiko pikortsua (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz,

plagioklasaz eta feldespato potasikoz osatutako kristal-zatiak. EG-SF-2 xafla.

III.94. argazkia. Toba dazitiko pikortsua (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikrolitiko

esferulitikoko zati osagarriak. EG-SF-2 xafla.

III.95. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-Nogales eskualdea). Plastikoki

deformatutako zati gazteak. EM-1-11 xafla.

III.96. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-Nogales eskualdea). Bakuoloak

matrizean, metaketa-uneko tenperatura altuak adieraziz. EBO-18 xafla.



III.13. PLANTXA

III.97. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri

ezberdinetako zatiak: hodi-pumitak, pumita arruntak, zineritak,…EFE-28 xafla.

 III.98. argazkia. Toba polimiktiko foliatua (Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri

ezberdinetako zatiak: ehundura perlitikoko labak, ehundura trakitikoko trakitak... EFE-28

xafla.

III.99. argazkia. Toba polimiktiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Mota

ezberdinetako zatiak: ehundura trakitikoko labak, tobak, desbeiratutako trakitak... ELA-X

xafla.

III.100 argazkia. Toba polimiktiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Desbeiratutako

trakiten, ehundura trakitikoko trakiten, toben... zatiak. ELA-4 xafla.

III.101. argazkia. Toba polimiktiko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Mota

ezberdinetako zatiak: erriolita porfirikoak, jandako kristalak, tobak... EFE-27 xafla.

III.102. argazkia. Toba afiriko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Jario-foliazio lokala.

EBO-16 xafla.

III.103. argazkia. Toba afiriko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

bitroklastikoa toba afirikoetan. ESVE-2 xafla.

III.104. argazkia. Toba afiriko masiboa (Zafra-Nogales eskualdea). Mailatan

kontzentratutako kuartzo detritiko angelutsuak. EBO-26 xafla.



III.14. PLANTXA

III.105. argazkia. Geruzatutako toba afirikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Konpaktazio-

arrastodun klastoak. ENO-2 xafla.

III.106. argazkia. Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Xafladura horizontala, pikor-tamaina ezberdinetako edota osaera ezberdinetako

xaflez osatuta. ESF-11 xafla.

III.107. argazkia. Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Glass-shard ekidimentsionalez osatutako zinerita. EPI-10 xafla.

III.108. argazkia. Xafladura horizontaleko zinerita piroklastikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Desbeiratutako zinerita. EMB-0.12 xafla.

III.109. argazkia. Xafladura gurutzatuko zinerita piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Geruzapen gurutzatua zineritetan. EPR-4 xafla.

III.110. argazkia. Osagai detritikodun zinerita piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Hautespena ezberdina da xaflaka. EAL-5 xafla.

III.111. argazkia. Osagai detritikodun zinerita piroklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Kuartzo detritikozko eta mikazko pikorrak eta karbonatoak jatorrizko beira bolkanikoa

ordezkatuz. EAL-5 xafla.

III.112 argazkia. Pikor-tamaina larriko tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor-tamaina

ezberdinetako xaflen alternantzia tufitetan. EG-MB-4 xafla.



III.15. PLANTXA

III.113. argazkia. Pikor-tamaina larriko tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri

ezberdinetako klastoak: desbeiratutako trakitak, ehundura trakitikokoak... E-17 xafla.

III.114. argazkia. Pikor-tamaina larriko tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Jatorri

ezberdinetako klastoak tufita larrietan: erriolita esferulitikoak, perlitak… EG-LM-2 xafla.

III.115. argazkia. Foliaziodun tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura bitroklastikoko

eta pikor detritikodun tufita. EM-1-7 xafla.

III.116. argazkia. Foliaziodun tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura mikrolitiko

fluidokarako klastoak eta tamaina eta forma ezberdinetako amigdalak. EM-1-7 xafla.

III.117. argazkia. Foliaziodun tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor detritikoak jario-

foliaziodun tufitetan. EM-1-7 xafla.

III.118 argazkia. Pikor-tamaina fineko tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura arina

pikor-tamaina fineko tufitetan. EMM-3 xafla.

III.119. argazkia. Pikor-tamaina fineko tufita (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoz eta

mikaz osatutako pikor detritikoak, arrokan zehar homogeneoki sakabanatuta. ESF-5 xafla.

III.120. argazkia. Piroklastodun arroka epiklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Xafladura

horizontala arroka tufazeoetan, pikor-tamainaren aldaketen ondoriozkoa dena. ESV-6

xafla.



III.16. PLANTXA

III.121. argazkia. Piroklastodun arroka epiklastikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Pikor

detritikoak; horien artean, kuartzoa, mika eta mineral opakoak. ESV-6 xafla.

III.122. argazkia. Kolada baten kanpoko azalarekin elkartutako toba (Zafra-Nogales

eskualdea). Tobarekin elkartutako laba-kolada porfirikoa eta banda-egiturako matrizekoa.

EBO-32 xafla.

III.123. argazkia. Kolada baten kanpoko azalarekin elkartutako toba (Zafra-Nogales

eskualdea). Bakuolo-kantitate ezberdinetako xingolen agerpenak eragindako xafladura.

EBO-32 xafla.

III.124. argazkia. Kolada baten kanpoko azalarekin elkartutako toba (Zafra-Nogales

eskualdea). Errotatutako klastoak, mineral opakoz eta kuartzoz zementatuak. EBO-32

xafla.

III.125. argazkia. Laba-kolada batean barneratutako toba monomiktikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Zati angelutsu eta zorrotzez osatutako bretxa, eta beste fluido magmatiko batek

zementatua. Zatietan ageri diren zainek ez dute jarraipenik zementuan zehar; beraz,

zatikatzea gertatu baino lehenagokoak dira. EPR-1 xafla.

III.126. argazkia. Laba-kolada batean barneratutako toba monomiktikoa (Zafra-Nogales

eskualdea). Ehundura perlitikoko zatiez osatutako bretxa. Perlitizazioa zatikatzearen

aurretik gertatu zen. EPR-2 xafla.

III.127. argazkia. Gabroa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura diabasikoa gabroetan:

plagioklasa elkargurutzatuak eta mineral ferromagnesianoak eta sekundarioak zirrikituak

betez. ELA-7 xafla.

III.128. . argazkia. Gabroa (Zafra-Nogales eskualdea). Anfibolera alteratutako piroxenoa.

ELA-7 xafla.



III.17. PLANTXA

III.129. argazkia. Gabroa (Zafra-Nogales eskualdea). Apatito prismatikozko kristal

handiak. ELA-7 xafla.

III.130. argazkia. Feriako albitita porfiriko hololeukokratikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Pilatutako fenokristalak matrize pikortsuan. EF-7 xafla.

III.131. argazkia. Feriako albitita porfiriko hololeukokratikoa (Zafra-Nogales eskualdea).

Elkarhazkunde grafikoa eta mirmekitikoa. F-4 xafla.

III.132. argazkia. Feriako sienita porfirikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Ehundura

porifikoko eta matrize pikortsuko sienitaren faziea. EFR-1 xafla.

III.133. argazkia. Feriako sienita porfirikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Kuartzoaren eta

albitaren arteko elkarhazkunde-ehundurak. EF-07 xafla.

III.134. argazkia. Feriako sienita porfirikoa (Zafra-Nogales eskualdea). Anfibolezko

inklusio txikiak plagioklasan. EFR-1 xafla.

III.135. argazkia. Sierra Viejako granitoa (Zafra-Nogales eskualdea). Sierra Viejako

intrusioa osatzen duen ehundura porfirikoko motaduneko arroka. ESV-8 xafla.

III.136 argazkia. Sierra Viejako granitoa (Zafra-Nogales eskualdea). Kolore berde-

urdineko eta ehundura poikilitikoko anfibolezko kristala. ESV-8 xafla.



III.18. PLANTXA

III.137. argazkia. Arroka bolkaniko basikoen faziea (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Arroka basikoen jatorrizko ehundura

porfirikoa. EG-FB-3 xafla.

III.138. argazkia. Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basikoa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Ehundura diabasiko-

intertsertaleko faziea, kloritaz betetako amigdalekin. EAN-1 xafla.

III.139. argazkia. Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basikoa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Aldizkako anfibol-erreliktuak

ehundura diabasiko-intertsertaleko beste lagin batean. EAN-9 xafla.

III.140. argazkia. Ehundura diabasiko-intertsertaleko laba basikoa (Valle de Matamoros-

Jerez de los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Anfibol primarioak eta

sekundarioak. EAN-11 xafla.

III.141. argazkia. Matrize trakitikoko laba basiko porfirikoa (Valle de Matamoros-Jerez de

los Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Matrize trakitikoko fazie porfirikoa.

EFB-10 xafla.

III.142. argazkia. Trakiandesita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Apurtutako kristalak, mineral sekundarioz betetako zainekin. EB-1

xafla.

III.143. argazkia. Trakiandesita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Plagioklasen ertzak birkristalduta.

III.144. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea). Pillow-laba motako egiturak, forma irregularrak eta ertz

"hotzak" (berde kolorekoak) aurkeztuz.



III.19. PLANTXA

III.145. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea). Ehundura mikrolitiko amigdalarra eta beiratsua pillow-

labetan. ECU-4 xafla.

III.146. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea). Plagioklasazko fenokristal euhedralak ertz biribilduekin.

ECU-5 xafla.

III.147. argazkia. Cumbres-ko pillow-laba (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-

Cumbres de Enmedio eskualdea). Tamaina handieneko amigdalak forma luzatuekin. ECU-

4 xafla.

III.148. argazkia. Arroka erriolitiko koherentea (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Korrosio-golkodun kuartzozko fenokristala.

EBD-8 xafla.

III.149. argazkia. Arroka erriolitiko koherentea (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Kuartzoaren eta feldespatoaren arteko

elkarhazkunde mirmekitikoa. EJ-5 xafla.

III.150. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azidoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Deformatutako zati litikoak. EFB-5 xafla.

III.151. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azidoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Presio-itzalak feldespatozko kristal baten

inguruan. EFB-5 xafla.

III.152. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azidoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Feldespatozko fenokristalak, deformazioak

eragindako hausturekin. EFB-5 xafla.



III.20. PLANTXA

III.153. argazkia. Arroka bolkanoklastiko azidoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Pikor txikietan birkristaldutako kuartzozko

kristalak. EFB-6 xafla.

III.154. argazkia. Arroka bolkanoklastiko pumizeoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Tamaina ezberdinetako zati mikatsuak. EO-3

xafla.

III.155. argazkia. Arroka bolkanoklastiko pumizeoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Plano axialeko cleavagea (subhorizontala)

eta krenulazio-cleavagea (subbertikala). EO-3 xafla.

III.156. argazkia. Arroka bolkanoklastiko pumizeoa (Valle de Matamoros-Jerez de los

Caballeros-Cumbres de Enmedio eskualdea). Habito hexagonaleko mineral opakozko

kristal postzinematikoak. EO-3 xafla.

III.157. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Feldespatozko kristalak, pikor-tamaina fineko kuartzoz eta mikaz

betetako hausturekin. EG-FB-8 xafla.

III.158. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Forma obalatuko eta biribilduko zati kuartzofeldespatikoak. EO-2

xafla.

III.159. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Ehundura trakitikoko litoklastoak. JAB-2 xafla.

III.160. argazkia. Tufita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Gneisen banda-egitura. JAB-2 xafla.



III.21. PLANTXA

III.161. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Ehundura diabasikoa gabroetan. EG-G-1 xafla.

III.162. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Ehundura ofitikoa gabroetan. EG-4 xafla.

III.163. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Plagioklasa zonatua gabro batean. EM-3 xafla.

III.164. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea) Anfibol sekundarioak pikor-tamaina oso fineko agregatu gisa. EG-4

xafla.

III.165. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Zonatutako anfibol-kristala, marroi koloreko gunea eta ertz berdeak.

EG-G-1 xafla.

III.166. argazkia. Gabroa (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Esfena-pikorrak mineral opakoak inguratuz. EM-3 xafla.

III.167. argazkia. Diorita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Anfibolez osatutako kristal poikilitiko handiak, ehundura ofitikoa

osatuz. EG-G-3 xafla.

III.168. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Gabroen (kolore ilunekoak) eta albitita-gorputzen (kolore argikoak)

arteko azaleramenduko erlazioa.



III.22. PLANTXA

III.169. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Deformazio-maklak plagioklasa batean. EG-ALB-3 xafla.

III.170. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Birkristaldutako erztun albita. EG-ALB-3 xafla.

III.171. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Kuartzoaren eta feldespatoaren arteko elkarhazkunde grafikoa eta

mirmekitikoa. EG-ALB-3 xafla.

III.172. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Dislokazio-makladun kuartzozko kristala. EG-ALB-2 xafla.

III.173. argazkia. Albitita (Valle de Matamoros-Jerez de los Caballeros-Cumbres de

Enmedio eskualdea). Berde argi koloreko anfibol subhedralezko kristalak. EG-ALB-1

xafla.



II. PLANTXA

II.1. argazkia. Malcocinado Formazioko konglomeratu poligenikoa. Burguillos del Cerro

eta La Lapa batzen dituen errepidean ateratako argazkia.





V.1. PLANTXA

V.1. argazkia. Faila sinsedimentarioak. Argazkian geruzapena alderantzikatuta dago.

V.2. argazkia. Slump sinsedimentarioa Castellar Atalean.

V.4. argazkia. Toles ptigmatikoak kareharrietan, Feriako intrusioaren hegoekialdeko

kontaktuan.

V.5. argazkia. Kareharrizko klastodun bretxa, Feriako intrusioaren hegoaldeko

kontaktuan.

V.3. argazkia. Norabide-failak Capas de Playón Formazioan barneratutako arroka

bolkanosedimentarioetan.

V.9. argazkia. Tarteko Karbonatozko Formazioaren Goi-Segida Detritikoaren

gaineranzko zamalkadura.

V.10. argazkia. Albititen (erdiko gorputza) eta gabroen (kanpoko aldeko gorputz ilunena)

arteko intrusio-erlazioak.



V.2. PLANTXA

V.6. argazkia. Estentsio-faila mikroskopikoak, Torreárboles Formazioaren Behe-Ataleko

arkosetan.

V.7. argazkia. Serie Negraren eta Kanbriarreko materialen arteko kontaktuan, Badajoz eta

Jerez de los Caballeros batzen dituen bidean (Valle de Matamoros herriaren NWan),

jatorri ezezaguneko egitura subzirkularrak.

V.8. argazkia. Begi-bistaz ikus daitekeen foliazioa duten gabroak.

V.11. argazkia. Kuartzozko zainak, gabroak zeharkatuz eta albititen aurka bukatuz.

V.12. argazkia. Luzatutako eta foliazioarekiko paralelo orientatutako kuartzozko kristalak.

V.13. argazkia. Feldespatozko mikrolitoak eta mineral opako txikiak, foliazio

nagusiarekiko arinki orientatuta.

V.14. argazkia. Pikor oso finetan birkristaldutako maila kuartzofeldespatikoak,

mikrohausturadun feldespatozko porfiroklastoak, núkrotoles asimetrikoak eta presio-itzal

asimetrikoak.

V.15. argazkia. Krenulazio lokala (S2), kasu honetan egitura nagusia dena.
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