
BITXITASUNAK

Salburuko hezeguneak Espazio Natural Babestuen Natura 2000 Europar 
Sarean daude.  Salburuan bizi den espezie baliotsuenetako bat bisoi 
europarra da, espezie larriki mehatxatua baita.  Leku askotan —Salburuan, 
besteak beste—, zenbait ekimen eta programa jarri dira abian animalia horiek 
leku horietan jarrai dezaten eta gerora begira ibaietan eta hezeguneetan bizi 
daitezen: itxian haztekoak eta populazioak indartzekoak. 

Ekimen horien guztien artean, Europar Batzordeko LIFE programa 
nabarmentzekoa da, europar bisoia zaintzeko  proiektuak garatzen laguntzen 
baitu. Vitoria-Gasteizko udalak parte hartzen du programa horretan beste 
bazkide askorekin batera.  Proiektu honen ekintza giltzarrienetako bat 
espeziea itxian haztea da; amerikar bisoiaren mehatxua baztertuta, europar 
bisoiaren populazioak indartuko dira, eta egokitzat hartutako lekuetan 
sartuko dira.  Salburua eta Zadorra ibaiaren erdiko tartea eremu argienetako 
batzuk dira espezie hori suspertzeko.
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IKUSI BEHARREKO 
HEZEGUNEA

SALBURUA,  
Arkautiko urmaela

Arkautiko urmaelaren ibilbideak, Salburuko parkeko 
aberastasun ornitologiko bikainaz gain, orein-taldea hurbil 
ikusteko aukera ere ematen digu hirigunetik 3 kilometrotara. 
Salburuan espezie bitxi asko bizi direla ahaztu gabe  
—adibidez, mirotza, mokozala etab.— bisoi europarra eta 
baso-igel jauzkaria nabarmendu behar ditugu, desagertzeko 
arrisku larrian baitaude, eta hezegune honetako ikurrak 
baitira. 

Eremu baliotsu eta ahul hori babesteko (Espazio Natural 
Babestuen Natura 2000 Europar Sarearen barruan Garrantzi 
Komunitarioko Lekutzat hartu dute), behar-beharrezkoa da 
bertan bizi den faunari trabarik ez egitea eta, horrez gain, 
ezin dira bertan espezie exotikoak askatu, ugaldu ahal 
direlako eta bertako espeziek bazter ditzaketelako.

SALBURUA, BETOÑUKO URMAELA
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IBILBIDEA
 Arkautiko urmaela inguratzen du ibilbideak 1 . Ataria Interpretazio Zentroan 

hasiko gara .

 Atariaren aurrean, Eraztun Berdearen Bira adierazten duen bidea hartuko dugu, Zadorra 
ibaiaren noranzkoan.  Vital Kutxaren eraikinaren parean, Biratik aldenduko gara eta 
eskuinerantz joango gara.  Eurite handiak diren garaian, bide hori moztuta egon daiteke.

 Hurrengo bidegurutzean eskuineko bidea hartuko dugu, hegoaldera doana,  
San Tomás ibaiaren ubidearen parean jarraituko dugu. Pixka bat aurrerago joanez, 
ezkerrerako desbiderapen batek “Las Zumas” hegaztien behatokira eramango gaitu 
2a .

 Gure bidea hartuko dugu berriro. Ezkerrean Arkautiko hariztia 3  eta oreinek 
bazkatzeko larre zabala ikusiko ditugu.

 Zurezko zubi txiki baten bidez Betoñuko urmaelaren pasealekura eramango 
gaituen eskuineko bidegurutzea atzean utziko dugu.

 Beste eskuineko desbiderapen bat igaro ondoren (Elorriagara doa), mahaien eta 
iturriaren eremura iritsiko gara, eta hantxe atseden hartzeko aukera izango dugu.

 Zertxobait aurrera joanez, parkerako informazio-gune zaharrean, ezkerrerako bidea 
hartuko dugu; hortik jarraituz gero “Los Fresnos” behatokira iritsiko gara 2b .

 Berriz bidera itzuliko gara. Mendebalderako eta iparralderako eta aintziraren eta 
bidearen artean dauden larre heze zabaletarako bistak izango ditugu aurrean 4 . 
Larre horietan oreinek eroso-eroso bazkatzen dira.

 Arkautiko aintzira inguratzen jarraituko dugu eta Errekabarri errekara hurbilduko 
gara; horren ondotik jarraituko dugu tarte bat.

 Ibilbidea amaitzeko, Larregana aintzira zeharkatuko dugu 5  zurezko pasagune 
batzuen bidez, eta hasierako lekura iritsiko gara.

   Luzera: 4 km  
   Denbora gutxi gorabehera: ordubete  
   Pista mota: bide-zorua  
   Bidea egokia da haurren aulkietarako   
   Nola iritsi: L3, Zurbaoko atea/Biosfera geltokia

Aparkalekua

Kirol-instalazioak

Kontuz

Atsedengunea

Hegaztien behatokia

Informazio-ohola

Autobus-geltokia

Hasiera-puntua

Taberna-jatetxea

Ostatua

Iturria

250 500 m0 125 Gomendatutako ibilbidea

Eraztun Berdearen Bira

Bidea

Desbideratze interesgarria
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SALBURUA, ARKAUTIKO URMAELA

INTERESGUNEAK

1  Arkautiko urmaela
Antzinako hezeguneak suspertuta, 
Arkautiko urmaela Salburuko aintzira-
taldeko handiena da. Arkautikoak, 
Betoñukoak, Durantzarrekoak eta 
Larreganekoak osatzen duten aipatutako 
aintzira-taldea. Ur asko duten garaian, 
guztira 66 hektareako ur-xafla osatzen 
dute, parkearen azalera osoaren herena 
gutxi gorabehera.

2  “Las Zumas” 2a  eta “Los  
Fresnos” 2b  ornitologia-behatokiak 
Estrategikoki kokatutako bi behatoki 
horien bidez, jendeak ur-hegaztiak ikus 
ditzakete, leku horretako protagonistak 
baitira. Salburua leku ezin hobea dugu 
ur-hegaztiak ikusteko. Ur-hegaztian 
populazioak oso bestelakoak dira 
urtaroaren arabera, animalia migratzaileak 
direlako. Gure geografia-esparruan 
espezie bitxiak ikus ditzakegu, horietako 
batzuk desagertzeko arriskuan daude.

3  Arkautiko basoa 

Eremu horretan garai batean ziren 
harizti-masetatik, Arkautiko iparraldeko 
uharte-basoa baino ez da gelditzen; “el 
Montecito” izenaz ezagutzen da leku 
hori. Txikia bada ere, baso-masa horretan 

hariztietako berezko landare asko daude, 
eta oso espezie arraro batzuk ere badira. 
Zuhaitz zaharrak zenbait ugaztunentzako 
babeslekuak dira, esaterako, 
katajinetarentzat.

4  Belardi hezeak

Aintziren inguruan ureztatu ahal diren 
eremuetan ur-maila etengabe aldatzen 
da, eta hantxe malba zuriko zelaiak 
eta ihitokiak ditugu; gure eremuan 
halako landaretza-komunitateak gero 
eta gutxiago dira. Horien hazkundea 
kontrolatzeko eta landareek aintzirak 
inbaditu ez ditzaten, orein-talde bat 
sartu da, eta oso erakargarriak dira 
bisitarientzat. Hesi baten bidez inguratu 
da Arkautiko aintzira, oreinek alde egi 
ez dezaten. Hesi horren bidez, gainera, 
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ZER EGIN DAITEKE

Ataria Hezeguneen Interpretazio Zentroa

Atarian prismatikoak eta bizikletak har ditzakezu Salburuko parketik ibiltzeko.  Horrez 
gain, eraikinean dagoen erakusketa bisitatu, programatutako jarduera anitzetako 
batean parte hartu, edo kafetegian zerbait har dezakezu etab.

Oreinaren marrualdia

Irailean eta urrian ikuskizun bikaina duzu: marrualdiarekin edo udazkeneko 
araldiarekin gozatzeko aukera. Arrek euren artean borroka egingo dute ahalik eta eme 
gehiago erakartzeko eta estaltzeko.

Natura-ibilbideak 

Garai jakin batzuetan, Salburuko hezeguneetara bisita gidatuak egiten dira espezie 
edo natura-prozesu jakin batzuk ikusteko.  Hona hemen proposatutako ibilbideetako 
batzuk: baso-igel jauzkaria gauez, lilipa nola loratzen den edo zuhaitz-igel arruntaren 
gorteiatzea.

harrapari desegokiengandik babestu 
dituzte oreinak.

5  Larreganeko aintzira

Salburuko aintzira-sistematik, Larreganeko 
aintzira (iparralderago dago) eta 
Arkautikoa lehortu zituzten lehengo. 
1857an eraikitako “baltsaren kanala” 
erabili zuten drainatzeko, eta Dulantzi 
ibaira eramaten zuten bertako ura. 
Baltsaren kanalean ixteko dike bat eraiki 
zuten 1998an, eta horri esker aintzira biak 
lehengoratzen hasi ziren.



INFORMAZIO PRAKTIKOA

ATARIAREN ORDUTEGIA

Neguan (urriaren 1etik apirilaren 30era):

 Asteartetik igandera: 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara. 

Udan (maiatzaren 1etik irailaren 30era): 

 Asteartetik igandera: 11:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara. 

Astelehenetan itxita.

Helbidea:  Biosfera pasealekua, 4. zk., Vitoria-Gasteiz.  
Telefono-zenbakia: (34) 945 25 47 59

HEGAZTIEN BEHATOKIEN ORDUTEGIA

Neguan (urriaren 1etik martxoaren 31ra): 

 9:30etik 19:00etara. 

Udan (apirilaren 1etik irailaren 30era): 

 9:00etatik 21:30era.

VITORIA-GASTEIZERAKO 
IBAIA

ZADORRA IBAIAN,
Gamarran
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Vitoria-Gasteiztik doan Zadorra ibaiaren lehen tartea, Alegría 
ibaiarekiko elkargunetik Gamarrara artekoa, leku ezin hobea 
da paseatzeko. Gutxi gorabehera 10 hektareako azalera du 
eremu horrek, eta 2.700 metroko bideak ditu oinezkoentzat 
eta bizikletarientzat; horrez gain, Gamarrako kirol-gunea 
zeharkatuz jarrai daiteke. 

Proposatutako ibilbideak Zadorra ibaiaren parean bertan 
egokitutako uholdeen ubide berritik doa; ubide horrek 
eurite handiko garaietan ibaiak gainezka egiten duenean 
ura biltzen du, eta Gamarrako industriagunea uholdeetatik 
babesten du. 

SALBURUA, ARKAUTIKO URMAELA


