
GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa eaen  1

GeoloGia interesdun lekuen inbentarioa 
euskal autonomia erkideGoan

INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLÍTICA TERRITORIAL

GIL 121 Valderejoko itxiera 
periantiklinala

Valderejoko antiklinalaren panoramika, lalastratik ikusia.

kokapena
•	Koordenatu geografikoak:

Lat.: 42º 52’ 33,30‘’ N
Long.: 3º 13’ 47,29’’ W

•	UTM koordenatuak:
X: 481.226,38 m
Y: 4.747.070,10 m

nola iri tsi

San Millán de San Zadornil herritik, Gasteiz-Bóveda errepidean (A-2622), bideguru  tze 
batean, Valderejo seinalea duen bide bat abia tzen da hegoalderan tz. 9 km-ra, Lalastra 
dago; han dago parkearen e txea.
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Gilaren deskribapen laburra

Valderejoko i txiera periantiklinala eskala handiko egituretan EAEn hobekien kon-
tserbatuta dagoenetako bat da, eta didaktikarako adibide bikaina da. Lalastra ingurutik 
ikuspegi oso bat dago. Erraz ikusten da haran bat dela, alde banatan erliebe jarraitu eta 
ia erabat malkar tsuak dituela; erliebeok labarrak dira, gehienbat. Begiak erlojuaren kon-
trako noranzkoan mugituz ibilbide bat osatuz gero, Arrayuelasko erliebe biluziak ikusiko 
ditugu iparraldean. Erraz an tzematen zaie, nabarmen ikusten baitira telebista-antena eta 
haiek osa tzen dituzten arroka karedunen kolore argiak. NW-ran tz, Leróngo zirkua ebaki-
tzen dituzten labarrak ageri dira; zonako erlieberik garaiena dira, eta Burgosekiko muga 
era tzen dute. Jarraian, goi-lautada ia horizontal bat nabarmen tzen da Lahozen hasten 
den gailurreriaren gainetik. Ekialdean, labar ia lauak jarrai tzen du; hartan, San Loren tzo 
ermita nabarmen tzen da. Hegoaldera jarraituta, Vallegrulleko erliebeak ager tzen dira, 
gero eta baxuagoak Purón ibaiaren hai tzartera hurbildu ahala. Purón ibaia ez da ikusten, 
Cuovoque mendiak ezkuta tzen baitu. Arretaz begiratuta, ikusten da erdialdeko sekto-
rean lauza lau bat marrazten duten arrokak kontrako noranzkoetan hondora tzen direla 
bi aldeetan: hegoalderan tz Vallegrullen, eta iparralderan tz Arrayuelasen. Are gehiago, 
Arrayuelasen hegoalderan tz jarraituko bagenu, Carrias mendira iri tsiko ginateke: arroka-
gorpu tzaren antolaera bertikalak eratutako horma bat da. Haranaren hondoko arrokak 
bigunak dira, eta erraz higa tzen dira; beraz, higatuta daude ia denak. Mul tzoaren formak 
teilatu hondoratu bat gogorarazten du; hau da, i txiera periantiklinal bat da. Ipar-alpe-
ko arrokek okerdura bertikalak dituzte; erdialdekoek, horizontalak; eta hego-alpekoek 
20-30°-ko inklinazioa dute SW-ran tz. Kareharri gogor eta hauskai tzek labarrak sor tzen 
dituzte; arroka bigunak, berriz, erraz arrasta tzen ditu urak, eta sakonuneak sor tzen dira. 

Punto óptimo de observación

Desde Lalastra. 

ipar-alpean, subillako kareharriak bertikalean daude.
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erlazionatutako Gilak

•	Geografikoki: GIL 75, GIL 111.

•	Gaiari dagokionez: GIL 46, GIL 120, GIL 122.

erlazionatutako Gilak

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:

antiklinalaren barnealdean, kareharriak horizontalean ageri dira.
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Valderejoko parkearen eskema; argi eta garbi ikusten da nola kontrola tzen duen egitura honek 
parkearen erliebea.

antiklinalaren hego-alpeko kareharriak; 30° inguruko okerdura dute sW-ran tz. argazkiaren iturria: 
‘CC bY-3.0-es 2012/eJ-GV/irekia-eusko Jaurlari tza/mikel arrazola’.

tolesaren hiru dimen tsioko maketa, lalastrako parke txean.
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