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GIL 79 salburuako hezeguneak 
eta kuaternarioa

arkautiko bal tsaren ikuspegia, ura oso behean duela.

kokapena 
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 51’ 33,29 ‘’ N
Long.: 2º 38’ 3,31’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 529.879,42 m
Y: 4.745.249,35 m

nola iri tsi 

Salburuako hezegunea osa tzen duten ain tzirak Kuaternarioko metakin alubialen ekial-
deko sektorean daude, eta 350 km2-ko eremua har tzen dute, gu txi gorabehera. Eremu 
hori, iparraldean, Eskalmendik muga tzen du, eta, hegoaldean, Arkaiak eta Askar tzak. 
Mendebaldean, Gasteizko Salburua auzoak muga tzen du; ekialdeko mugan, berriz, Er-
tzain tzaren akademia eta Burgu daude.

Salburua hezegune-sistema bat da, bi ain tzira nagusik osatua: Betoñuko eta Arkautiko 
bal tsak deiturikoak, lehena mendebaldean eta bigarrena ekialdean.
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Bide batetik baino gehiagotatik hel daiteke hezeguneetara, Gasteiztik. Biderik zuzenena 
Salburua bulebarrean hasten da, Betoñuko bal tsatik hurbil. Handik, NE-eranzko bide bat 
atera tzen da, Salburuko zelaiak ingura tzen dituena; ordubetean, gu txi gorabehera, Ar-
kautiko bal tsaren i tzulia egiten da. 

Elorriagan, aparkaleku bat dago N-104 errepidearen ondoan. Aparkaleku horretan u tz 
daiteke autoa, eta, handik, azkarrago hel tzen da Arkautiko bal tsara.  

Gilaren deskribapen laburra 

Ikuspuntu hidrogeologikotik, Gasteiz lurpeko ur-masan dago Salburua.

Salburuan urarekin zer gerta tzen den uler tzeko, ezinbestekoa da milaka urte a tzera egi-
tea, Kuaternariora. Orduan, Arabako Lautada zeharkatzen zuten ibaiek porositate han-
diko lohi, buztin eta legar kantitate handiak metatu zituzten, pixkanaka, substratu harri-
tsuan.

Legar-metakin horiek lur azpitik igaro tzen den uraren igaro tzea erregula tzen dute, eta 
Gasteizko Kuaternarioko akuiferoa osa tzen dute. Akuifero horrek Arabako Lautadako 
zati handi bat har tzen du. Euskal Autonomia Erkidegoko handiena da. 

arkautiko bal tsaren ikuspegia, ura goian duela.
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Topografikoki beheratuenak dauden tokietan, lur azpiko ura begi-bistan azal tzen da, eta 
maila freatikoa azaleratu egiten da; hala, Salburuko hezeguneak sor tzen dira. Akuiferoen 
deskargako hezegune esaten zaie horrela sortutakoei, eta Salburua adibide bikaina da. 
Zehazki, akuifero horren ekialdeko sektoretik dator ain tziretan azalera tzen den ura. Sek-
tore horrek 50 bat km2-ko azalera du.

Sektore horren ingurunea irregularra denez, akuiferoan mehar tze nabarmenak gerta tzen 
dira toki ba tzuetan, eta eremu ba tzuk bakar tzera ere iristen dira. Haietan, ur-fluxuak gai-
nazaleko jaria tze-ur gisa gertatu behar du nagusiki, eremu horiek lo tzen dituzten erreken 
alde.

Sektore horretan, mendebaldekoan bezala, fluxuaren norabideak bat datoz lur gaineko 
ibilguenekin; hau da, ekialdetik mendebaldera iparraldeko erdialdean, eta hegoaldetik 
iparraldera hegoaldekoan. Maila piezometrikoa 0-0,5 m (Betoñuko bal tsa) eta 6 m ar-
teko sakoneran dago (agorraldi-kondizioak, Elorriagako ildoa). Gradiente hidraulikoa 
2,8 × 10-3-tik 8,8 × 10-3-ra bitartekoa da.

XIX. mendearen erdialdetik, ahalegin asko egin da hezeguneak lehor tzeko, laboran tza-lur 
gisa erabil daitezen. Jarduera horrek 1980ko hamarkadaren bukaerara arte iraun zuen. 
Orduan, Gasteizko Udalak hiriaren kanpoaldean parke-sare bat egitea sustatu zuen. Hau 
zen proiektuaren helburua: balio natural garran tzi tsuak galduak zituzten hiriaren er tzeko 
lekuak edo lehenera tzeko modukoak zirenak, hala nola Salburua, leku duin bihur tzea. 

Kuaternarioko akuiferoko urak fazies bikarbonatatu kal tzikokoak dira, gogorrak, eta mi-
neralizazio ertain-altukoak. Badute ezaugarri nagusi bat: nitrato-kon tzentrazioa azkar 
handitu da 1980ko hamarkadan eta 1990eko hamarkadaren hasieran. Akuiferoan, 
1996ra arte analizatutako laginen % 75ek gainditu egiten dituzte indarrean dauden 
nitratoei buruzko arauak (50 mg/L), eta 600 mg/L baino handiagoak izatera iri tsi dira, 
ba tzuetan, punta ba tzuk.

Ekialdeko sektorean egindako lehen analisiek erakusten zuten kon tzentrazioak, oro har, 
50 mg/L baino handiagoak zirela. 2000-2005 aldiko balio maximoen ondoren, ikusten da 
beheranzko joera dagoela puntu horietan, oro har.  

beha tzeko punturik onena 

Bal tsen er tzetan faunari beha tzeko egokitutako behatokiak.

erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: bat ere ez.

•	Gaiari dagokionez: GIL 80.
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Gil-aren balorazioa

Balorazioa Baxua Ertaina Altua
Oso 

altua

Interes 
zientifikoa

Geomorfologikoa

Hidrogeologikoa ●

tektoniko/estrukturala

estratigrafikoa ●

Paleontologikoa

Petrologikoa

mineral-hobiak

beste ba  tzuk

Interes ekonomikoa (erauzketa) iraganean Poten  tziala mar  txan

Interes kulturala:

Oharrak:
eaeko kuaternarioko akuiferorik handiena da, eta deskarga-ain tziren adibiderik 
onena.

salburuko interpretazio-zentroko material didaktikoa.
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