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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Mugen justifikazioa: Gasteizko Lautadako PU barruan identifikatutako PIBEa, unitate horrek 

paisaian duen konplexutasun eta garrantziagatik; izan ere, oso hauskorra da bisualki eta hiria-

ren hedapen-eremu naturala da bizitegi-garapenean, industrialean, azpiegitura-garapenean 

eta zuzkiduran. Gune horren kudeaketak eta antolamenduak unitate osoaren pertzepzioari 

eragiten dio, eta, ziur asko, eremu funtzionalari. 

Gasteizko Eraztun Berdeak, hiriaren ertzean, eta harekin lotura estua duen nekazaritza-paisai-

aren koroak osatzen duten espazioa da. Hiriaren profila eta aurkezpena konfiguratzen dituen 

sarrerako atea. Gizarteak asko balioesten duen paisaia da, hiri sistemaren osagarria, eta herri-

tarrei bizi-kalitatea ematen die, ikusmenaz gain. 

Barruko muga hiri-paisaiak zehazten du. Era berean, eraztunaren parte ez den hiriaren barruan 

geratzen da hutsik dagoen lurzorua, udal-plangintzan 'bizilekutzat' jotzen dena, hiri-bilbearen 

eta industria-bilbearen ertz gisa geratzen dena, bai eta hiri-fatxada eta espazio publikoa berro-

neratzeko espazio interstizialak ere. 

Hegoaldeko kanpoko muga Gasteizko mendien oineko trantsizioak zehazten du (paisaia-unita-

teetan zehaztutako mugak), eta iparraldekoa, A1eko korridoreak. Nekazaritza-eremu horre-

tako biztanle-kokalekuak bereizi dira. Mendebaldean, Jundizko poligonoarekin bat egiten du-

ena da muga ezartzen duena. Ekialdekoa da Errekabarri errekaren ezkerraldetik Salvadorko hi-

lerriraino banatzen den nekazaritza-bidea. 

Nolanahi ere, proposamen irekia da, edozein antolamendu-tresnatan sartu aurretik eztabaida-

tzeko. Lurraldeen arteko tentsioa nabarmena bada ere, Gasteizko Udalak ekimen eraginkorrak 

garatu ditu azken hamarkadetan, bai eta paisaia-katalogoaren ikuspegiak lagundu diezaiekeen 

proposamenak ere, osatzeko eta zabaltzeko. Identifikazioa Ingurumenari buruzko Ikerketa Zen-

troak hiriko azpiegitura berdeari buruz egindako 'Nekazal Eraztunaren' proposamenean oina-

rritzen da. 

 

Azalera: 3010 ha. 

Udalerria: Vitoria-Gasteiz eta Arratzua-Ubarrundia 

 

 

Eraztun berdeak hiri-eremua mugatzen du, eta hainbat berdegunek osatzen dute. Berdegune 

horiek korridore eko-olgetariak dira, eta elementu naturaletan oinarritzen dira, hala nola Za-

dorrako erriberan edo Salburuako aintziran, bai eta hiri-inguruko parke finkatuetan ere. Na-

barmentzekoak dira Olarizu, pagoz (Fagus sylvatica) eta Armentia, erkameztia (Quercus fagi-

nea) eta Zabalgana parkeak, aintzira eta belardi multzo bihurtutako antzinako legar zaharbe-

rritua, baso sakabanatuak. Zadorra ibaia, Eraztun Berdearen barruan Zadorraren Parkea be-

zala integratua, KBE izendatuta dago, eta egokitzapen integrala egiten ari dira, bai hidrauli-

koa, bai ingurumenekoa, bai aisialdikoa. Hainbat fase egin dira, eta aurreikusten da etorkizun 

hurbilean ibai-parke bat eratzea, korridore ekologiko bat Salburuako hezeguneen eta Zabal-

ganako parkearen artean. Nekazaritza-matrizea Gasteizko mendietatik jaisten diren hainbat 

errekak zeharkatzen dute. Erreka horiek ibaiertzeko landaretza degradatua dute, eta kasu as-

kotan lizar-ilara batera mugatuta dago (Fraxinus sp),  mendilerroaren eta Eraztun Berdearen 

arteko konektore ekologiko gisa funtzionatzen dute. 

Nekazaritza-paisaiaren koroa zereal-zelai homogeneo eta sinplifikatuek menderatzen dute, 

XX. mendearen bigarren erdiko lurzati-kontzentraziotik nekazaritza-sektorean egin diren eral-

daketengatik. Hala ere, trantsizio-funtzio ekologikoari eusten diote, eta eraztun berdearen 

korridoreak irautea ahalbidetzen dute, nahiz eta inpaktu txikiak aurkitu, hala nola erantsitako 

eraikinak eta materialak pilatzeko eremuak. 

PIBEak definitzen duen beste alderdi bat Gasteiz hiriaren ertzarekiko kontaktua da, Erreka-

leor, Aretxabaleta, Betoño, Abetxuko, Ihurre, Lopidana, Astegieta, Ali Gobeo eta Jundiz beza-

lako inguruneekin. Horietako asko 60ko hamarkadan Andaluzia, Galizia, Extremadura eta pe-

nintsulako beste lurralde batzuetatik etorritako langileentzat eraikitako langile-auzoak dira, 

baita hiriko hiri-bilbearen barruan hautematen diren industria-kokalekuak ere. Itxura artifizial 

horren osagarri, goi-tentsioko hodi elektriko ugarik zeharkatzen dute. 
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DINAMIKAK 

XX. mendearen azken laurdenetik Gasteizko hazkundearen presioaren menpe dagoen paisaia da lurzatien mekanizazioa eta kontzentrazioak, bereziki 60ko eta 70eko hamarkadetan, ezpon-

dak, heskai biziak eta ibaiertzeko basoak desagertzera bultzatu zuena, ordura arte aldagaitz mantendu zen labore eta larre nagusien paisaiaren pertzepzioa aldatuz. 

Zadorra giza presio handien menpe dagoen ibaia da. Bere uholde lautada nekazaritza erabileretarako eraldatua izan da, bere uren kutsadurari XX. mendeko hiri eta industri aurretentsioek 

gehitu behar zaiolarik. Mendearen azken laurdenean sentsibilitatea handitzeak paradigma-aldaketa ekarri zuen, inpaktu-arrazoiak irauliz eta ibai-espazioa leheneratzeko lanak eginez, bai 

ingurumena eta erabilera soziala hobetzeko, bai uholdeen aurrean babesteko. Zadorrarekin batera, nabarmentzekoa da Salburuako Lagunar multzoaren berreskurapena, 90eko hamarkadaz 

geroztik eraztun berdea garatzeko egin diren jarduketen barruan. Proiektu hori Gasteizko periferia berriro bideratzeko sortu zen, lurralde-garapeneko joerak oinarri ekologikoa duen 

plangintza fisiko baterantz bideratzen saiatzeko. Behin gauzatuta, paisaia naturalen sareko sistema bat finkatu da (gehienak publikoak), lurralde-izaera handikoa eta balorazio soziala duena. 

 

PRESIO NAGUSIAK: 

 Bizitegi-, industria-, azpie-

gitura eta zuzkidura-lurzo-

ruen hazkundea eta gara-

pena.  

 Birsailkatzeagatik lurzorua-

ren balioa urbanizagarri bi-

hurtzeko itxaropena 

Plangintzan nekazaritza-lu-

rren baloraziorik eza. 

Hurrengo garapenetan 

eraztuna mugatzea, eta, on-

dorioz, nekazaritza eta na-

tura-paisaia murriztea eta za-

titzea. 

Nekazaritzako eredu pro-

duktiboaren aldaketak. 

Paisaiaren degradazioa, ne-

kazaritza-sektorearekin lotura 

argirik ez duten edo paisaian 

loturarik ez duten baina inte-

gratu gabeko eraikinak ugari-

tzeagatik. 
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EBALUAZIOA:  
 

Ahuleziak 

• Ikusmen-irisgarritasun handiko paisaia. Ikusmen espazioa eta espazio afektiboa, pertsona 

kopuru handi baten egunerokotasunaren parte dena, eta, gainera, komunikazioek asko ze-

harkatzen dutena. 

• Nekazaritza-paisaia homogeneoa, ikusmen-hauskortasun handikoa, aberasten duten ele-

mentu natural gutxirekin. 

• Presio handiko lurzoru urbanizatzailea, non bere nekazaritza-balioa ez duen merezi sailka-

tzea lurzoru urbanizagarri bihurtzeko potentzialtasunagatik. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako egungo paisaia. 

Mehatxuak 

• Lurraldearen okupazio estentsiboaren mehatxua suspertzea: hiri-garapena, industria-ga-

rapena, azpiegitura eta zuzkidura garapena, eraztunari lekua kenduz, urbanizazioko dina-

mikarekin eta paisaia tradizionalak errespetatzen ez dituzten hiri-inguruko jarduerekin. 

• Nekazaritza-paisaiaren degradazioa. Aldaketa nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorean, 

nazioarteko merkatuaren aldaketengatik, eta ondorio hauek izan ditzake: 

• Laboreak areagotzea: lurzatien kontzentrazio berriak eta ibaiertzak, heskai biziak eta 
ibaiertzeko landaretza kentzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako azpiegiturak: nabe handiak, tamaina handikoak, neka-
zaritzako makinak eta soberakinak gordetzeko, berotegiak eta salbuetsitako beste eraikin 
batzuk. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzari lotuta ez dauden eraikinak eta azpiegiturak ugaritzea. 
Lurzoru urbanizaezinaren presioa eta okupazio hasiberria eraikuntza barreiatuen bidez. 

• Nekazaritza-jarduera bertan behera uztea eta laboreak sastraka bihurtzea, alde batetik, 

lehen sektoretik eratorritako alderdi sozioekonomikoengatik (erreleborik eza, merkatuko 

lehiakortasun handia, etab.) eta, bestetik, hiri-garapenerako lurzoruaren balioaren au-

rrean lehiatzeko aukerarik ez izateagatik. 

• Hirira sartzeko etorkizuneko azpiegituren eragina, bereziki AHTarena 

Indarguneak 

• Administrazioak eta gasteiztarrek finkatutako hirigintza-irizpide jasangarri eta integratzai-

leak, bizi-kalitatea hobetzeko ekintzak eskatzen dituztenak. 

• Nekazaritza-paisaia, kontserbazio-egoera onargarrian. 

• Bertako biztanleek asko estimatzen duten paisaia, lurraldearekiko identitate-izaera nabar-

mena duen eta baliabideen aprobetxamendu jasangarriaren historia luzea duen biztanleria 

 

• Zenbait elementu eta enklabe daude, jarduketak udalerriaz gaindiko edo hiriko lu-
rralde-kudeaketako proiektu berriak zehazteko argumentu-ildoez hornitzea ahalbide-
tzen dutenak. 

• Gasteizko Azpiegitura Berdean integratuta, Eraztun Berdearen espazio osagarri gisa, 
eta Eraztun Berdearen zati gisa, non dagoeneko birkuperazio-jarduketa garrantzitsuak 
egin diren, bai ingurumenekoak, bai hiri-baratzetakoak. 

• Paisaian funtsezkoak diren kokaguneak babesteko irudiak egotea, hala nola Zado-
rrako erribera, Natura 2000 Sarean integratuta. 

Aukerak 

• Azpiegitura berdearen ondoriozko proiektuak zabaltzeak unitate osorako oinarriak 
ezarriko lituzke. Gasteizko Eraztuna hiri jasangarriaren kontzeptuaren berezko zatia da, 
beste espazio batzuekin batera, Eraztun Berdea, etorkizuneko Barneko Urtea eta Lur Ga-
raiak bezala ezagutzen dena, hau da, udalerria inguratzen duten mendiak. Horiek guztiek, 
konektatuta, Gasteizko sare edo azpiegitura berdea osatzen dute. 

• European Green Capital 2012 sariak eta Biosphere Responsible Tourism ziurtagiriak 
honako hauek erraztu ditzakete: 

• Titulartasun publikoko nekazaritza jasangarriaren eredu berriak. Nekazaritzako pro-
duktu jasangarriak, ekologikoak eta kalitatezkoak balorizatzeko prozesu berriak tokiko 
merkatuetan. 

• Nekazaritza-jarduera berregituratzea, paisaia naturaleko espazioak berreskuratzea-
rekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaiaren aniz-
tasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, bai eta kalitate ekologikoa eta hiri 
inguruko trantsizioa hobetzea ere. 

• Sarbideak eta hiri-inguruko paisaia hobetzea, hiriaren beraren erakusleiho gisa. 

• Paisaia-irizpideak txertatzea nekazaritza eta abeltzaintzako azpiegituren garape-
nean. 

• Balorazio sozial handia Gasteizen nekazaritza-eraztuna ezartzeko udal-jabetzakoak 
diren landa lur sailekin, nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoa eta tokikoa sustatzeko. 

• Elikagaien merezimendu-eredu berrietaranzko joera sozialak, ekoizpen, eraldaketa 
eta kontsumo-zirkuituak laburtzen dituztenak eta autohornikuntza errazten dutenak. 

• Paradigma-aldaketa nekazaritza-paisaiaren ikuspegian, elikadura eta gizarte jardu-
era eta aberastasunaren mosaiko gisa. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Nekazaritza-paisaia kontserbatzea eta hobetzea, eta gizarte, ekonomia eta ingurumen bal-

dintza berrietara egokitzea, foru eta ingurumen-paisaia handitzeko proposatutako zenbait 

kokagunetan izan ezik. 

Oro har, Eraztunaren multzoaren paisaiaren-babesa indartzea proposatzen da. Eraztun ber-

deak, nekazaritza-paisaiak eta ur-ibilguek osatzen dute Eraztun hori, ekologikoki lotutako es-

pazioak baitira. Hori lortzeko, indarrean dagoen plangintzan 'babeseko' lurzoru urbanizaezin 

gisa mugatzea proposatzen da, gaur egun urbanizagarri gisa sailkatutako lurzorua izan ezik. Ho-

rietan, gomendatzen da haien garapena  sustatzea, hemen azaltzen diren PKH guztiak eta ekin-

tzak kontuan hartuta, eta arreta berezia jarriz erriberako landaretzaren konektibitateari eta 

berreskurapenari. Gainera, horien kalifikazioaz gain, elementuen, funtzioen eta prozesuen ka-

rakterizazio zehatza egitea gomendatzen da. 

Nekazaritza-paisaia hobetzeko ekintzak 

• Lurzatien mugak landareztatzeko plana: oraindik ere irauten duten landaretza naturala-
ren zatiekin lotzea. (Erreferentziazko dokumentazioa: Gasteizko udalerriko konektibitate 
ekologikoari buruzko azterlana ", CEA, Vitoria-Gasteiz). 

• Nekazaritza-ingurumeneko laguntzak ezartzea, laboreak lurzoru pribatu bihurtzeko, era-
bilera tradizional eta jasangarri baterantz, non biodibertsitatea handitzeko, akuiferoa 
errespetatzeko eta babes ekologikoa emateko jardunbideak aplikatuko diren. Nekazari-
tza-bokazioa duten nabe isolatuen eta eraikin exentuen ikusmen-mailarako partidak 
erreserbatzea. Gasteizek Nekazaritzako Elikagai Iraunkorreko Estrategia bat du, herrita-
rrek parte hartzeko prozesuaren bidez balioztatua. Estrategia horren bidez, nekazaritza 
ekologikoko ekoizpenera eta haren kontsumora bideratutako estrategia aplikatu ahal 
izango da. 

• Udalaren lurzati guztiak labore ekologiko eta baratz organiko bihurtzea sustatzea. Erabi-
lera tradizional eta jasangarri baterantz eraldatu nahi ez duten lursailak erosteko udal-
politika sustatzea. 

• NPKren pizgarriei eustea biodibertsitatea hobetzeari edo mantentzeari dagokionez, bai 

eta flora, fauna eta habitatak babesteko erabil daitezkeen nekazaritza-tresna jakin batzuk 

betetzeari dagokionez ere. Nekazaritza-ingurumeneko laguntzaren gehikuntzei eustea, 

lurzatietan bioaniztasun-maila handiagoa lortzearen arabera. 

• Sakabanatutako urbanizazioarekin edo nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin lotu-
tako alderdiak eta eraikinen banaketa arautzea eta kontrolatzea. Paisaian integratzeko 
zenbait irizpide ezartzea, lizentziak eta baimenak ematerakoan loteslea izango dena (4. 
dokumentua). 

Paisaia naturala kontserbatzea eta zabaltzea, Gasteizko Lautadako unitatearen eta aldame-

nekoen arteko lotura bermatzeko. 

Ekintzak: 

• Lehendik dauden zuhaitz-landaretza naturaleko orban guztien edozein aldaketa osorik 

babestea. 

• Eraztun berdearen eta Gasteizko Mendien arteko lotura bermatuko duten bide-muge-

tako lokarriak birlandatzea, lur-zatien mugak birlandatzearen osagarri gisa. (Erreferen-

tziazko dokumentazioa: Gasteizko udalerriko konektibitate ekologikoari buruzko azter-

lana ", CEA, Vitoria-Gasteiz). 

Sarbideen inguruan kokatutako partzelen udal-erosketarako politika sustatzea. Hiri in-

guruko eremuak bisualki hauskorrak dira, birmoldatzeko edo espezie nobleak landa-

tzeko edo jatorrizko formazioak lehengoratzeko (hariztiak, lizardiak), bi helbururekin: 

batetik, trantsizio-paisaia hobetuko duten espazioak sortzea, eta, bestetik, nekazaritza-

lurzoru ekologikoan kutsatzaileak sartzea murriztuko duten 'tanpoi' ekotonoak sortzea. 

Bestalde, "Nobleak" izeneko hostozabalek (intxaurrondoak, zerealak...) interes handia 

dute jarduera eta alternatiba ekonomiko, ingurumen eta paisai gisa, eta lur horien eros-

keta ordaintzen lagun dezakete. 

• Uholde-lautadak hobetzea eta egokitzea, eta berdegune bereziekin lotzea. ES2110010 

Zadorra ibaia/Río Zadorra KBEan jasotako neurriak indartzea (35/2015 Dekretua, mar-

txoaren 17koa), Gasteizko mendietatik datozen ur-onduen multzoa Alegria ibaira heda-

tuta. 

Uholde-lautada leheneratzeko plana, non ibaiertzetako landaretza garatuko den edo 

baso-laborantza edo nekazaritza-labore integratuetarako erabilerak birdefinituko di-

ren, espazioa paisaian eta ekologian hobetuko dutenak, gozatzea ahalbidetuko dutenak 

eta uholdeak saihestuko dituztenak. Nekazaritza eta ingurumen laguntzak ezartzea, la-

boreak eraldatzeko, edo uholde-arriskuko lekuetan dauden lursailak erosteko udalpoli-

tika sustatzea, ibaiertzeko eremua leheneratzeko. 

Ekintza honek, Eraztun Berdea hegoaldetik jarraitzeko etorkizuneko garapena zabaltzen 

du, Lasarteko antzinako legar-hobien partzelen gainean ibai parke bat sortuz, aintzira 

diseinuaren oinarriarekin, Zapardiel eta (Arroyo del Batan) Larragorri ibaiaren ur-goral-

diak laminatzeko. Ekintza horrek Ibaia eta Esquivel errekak hartzen ditu kontuan. Erreka 

horiek oso antropizatuta daude Jundizen azpian lurperatuta dauden zenbait errekatan 

eta azpiegituren pasabideetan. 
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