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KOKALEKUA 

 

Atxabaleko Harriak Murgiako diapiroaren gainean altxatzen dira, Badaiako iparraldean eta Arra-
toren mendebaldean. Taula formako harri handi bat apur bat deformatua, forma bereizgarri ba-
tekin, Zuiako bailara nabarmentzen duena. Mendi magal erdian, Urrezko Andre  

Mariaren Santutegia dago. Zuia eta Urkabustaiz bailararen barruan basoekin lotzen diren 
zuhaitzez estalitako mendi magalak. Oro har, oso eremu garrantzitsua osatzen dute, na-
tura, ondare eta nortasun-balio handikoa. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Atxabaleko Harrietako magaletan pagadiak (Fagus sylvatica) eta harizti pedunkulatuak (Quer-
cus robur) daude. Erkametza (Quercus faginea) eta ameztia (Quercus pyrenaica) ere bertan 
daude. Baina ez dira bailaretako formazio bakarrak. Erliebe txikien gainean, harizti-zuhaiztiak 
daude, zelaien gainean irlak osatuz. Erreketan ere babesten dira, Oiardo errekan adibidez. 

Zuiako bailarako harizti garrantzitsuenak Atxabaleko Harriekin lotzen dira Baia ibaiaren ertze-
tan zehar. Urkabustaizko harizti-uharteetan pagoak, haritzak, erkametzak eta ziriak nabarmen-
tzen dira. Bere ekialdeko muturra, Godamo mendian integratzen da, autobideak isolatua. 

 

 

 

Urrezko Andre Mariaren Santutegia gurtza toki garrantzitsu bat da, XII. mendekoa, kastro batez 
okupatuta egon zen kokagune batean, aztarna arkeologikoen arabera, K.A. 750. urtean hasi 
zena. 

 

Ahuleziak: Irisgarritasun handiko paisaia, ingurunearen izaera aldatuko lukeena. 

Mehatxuak:  

• Okupazioa erabilera-aldaketagatik. 

• Azpiegitura energetikoak, telekomunikaziokoak edo bestelakoak. 

• Biztanleguneak eta haien tipologia tradizionalak aldatzea. 

Indarguneak: 

• Arabako paisaia historikoa irudikatzen duen espazioa. 

• Natura-balio handia azpiegitura berde gisa. 

• Jende asko dagoen begiratokia. 

• Paisaiari balio handia ematen dio. 

Aukerak: Araba Erdialdeko LPPa berrikusteak erraztu egin dezake jendea babesteko ere-
muak berrikustea. 
 

PKH zuzendaria: paisaiaren babesa 

 Gomendagarria da paisaiaren kalitatea aldatzen duen edozein eraldaketatatik babesteko 

irudipean sailkatzea, lehendik ezarritako erabilerak mantenduz eta inpaktu bisualak sor-

tzen dituzten jarduerak edo azpiegiturak garatzea eragotziz. 

• Landaretzaren mozteko baimenik ez ematea, ezinbesteko kasuetan izan ezik. 

• Baimendutako jarduketen baimenak baldintzatzea paisaian eraginik izan ez dezaten, 
bai diseinuagatik beragatik, bai paisaia integratzeko neurri egokiak hartzeagatik. Eraiki nahi 
den lurraldeko kanon tradizionalak beteko dituen eraikuntzaren diseinua, tipologia tradi-
zionalei jarraituz, hala nola bolumetrietan, materialetan, akaberetan eta elementu arkitek-
tonikoen antolamenduan. 

• Paisaiaren berezitasunarekin bat ez datozen elementuak instalatzeko baimenik ez 
ematea. 

• Paisaiaren egungo dinamika aldatzen duten jarduerak ez baimentzea. 

 

 

 

Argazkia: https://www.eltrotamontes.com/araba/164-penas-de-oro. 


