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KOKALEKUA

Araba Edialdeko muga osatzen duten mendilerroen hegal isurialdeak eta kordalak. Ikusmenari eta administrazioari dagokienez, haren funts eszeniko nagusietako bat da. Bai araba aldera eta baita errioa aldera eguneroko eta kontenplaziozko ikuspegien protagonista da, Errioxarantz ikuspegien zabaltasuna handiagoa den arren.
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Ekialdeko muturrean, alde handia dago Inglares eta Peñacerrada bailararen artean. Erliebeak
mendebalderanzko altuera galtzen du, Haro Kontxetan Ebrora erori arte.
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DEFINIZIOA ETA IZAERA

PUren fitxan, balio ekologiko, ondarezko edo sozialei dagokienez, haren ezaugarriei eta ebaluazioari buruzko informazioa osatzen da. Fitxa honen helburua PIBE gisa identifikatu izanari balioa ematea da, paisaiaren babesari begira.

PKH zuzendaria: paisaiaren babesa
Naturaltasunean edo paisaiaren kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eraldaketatatik babesteko irudipean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabilerak
mantenduz eta inpaktu bisualak sortzen dituzten jarduerak edo azpiegiturak garatzea
eragotziz.
• Baimendutako jarduketen baimenak (kontserbazioa eta hobekuntza, azpiegitura turistikoak, abeltzaintza estentsiboa) paisaia inpakturik eragin ez dezaten baldintzatzea, bai
diseinuagatik beragatik, bai paisaia integratzeko neurri egokiak hartzeagatik. Eraiki nahi
den lurraldeko kanon tradizionalak beteko dituen eraikuntzaren diseinua, tipologia tradizionalei jarraituz, hala bolumentrietan, materialetan, akaberetan eta elementu arkitektonikoen antolamenduan.

Ahuleziak:. Irisgarritasun handiko paisaia, eremu funtzional osoaren izaera aldatuko lukeena.
Mehatxuak Inpaktu negatiboa sortzen duen edozein jarduera mota instalatzea (azpiegitura
energetikoak, telekomunikazio-azpiegiturak edo bestelakoak).
Indarguneak:. Babes irudi azpian dago, eta, zati batean, Paisaia Gorentasun gisa identifikatuta
dago (Arabako Lurralde Historikoko paisaia berezien eta bikainen katalogoa).
Aukerak: Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partziala berrikusteak erraztu egin dezake habitatak
babesteko eremuak berrikustea.
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• Paisaiaren berezitasunarekin bat ez datozen elementuak instalatzeko baimenik ez
ematea.
• Paisaiaren egungo dinamika aldatzen duten jarduerak ez baimentzea.

