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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

 

Paisaia unitatearen barruan identifikatutako ingurua: Tuyo, eta Olvedo mendiak eta Bóveda 
mendilerroa, oso hauskorra baita ikusmenean, haren erakusketa eta ikusmen-irisgarritasunak 
eraginda, komunikazio-korridore garrantzitsuek zeharkatuta, eta herritar askotara begira dago-
ena. Babeseko PIBEan ez dira sartu esposizio txikiagoa duten eta, beraz, izaera hertsiko ikus-
babeseko ekintzarik behar ez duten unitatearen beste eremu batzuk. 

Paisaia unitateei buruzko fitxan, balio ekologikoei, ondare-balioei edo balio sozialei buruzko 
karakterizazioari eta ebaluazioari buruzko informazioa osatzen da. Fitxa honen helburua PIBE 
gisa identifikatu izanari balioa ematea da, paisaia babesteari begira. 

Ahuleziak: Ikusmen irisgarritasun handiko paisaia, Eremu Funtzional osoaren azalera garrantzi-
tsu baten izaera aldatuko lukeena. 

Mehatxuak: Inpaktu negatiboa sortzen duen edozein jarduera mota instalatzea (azpiegitura 
energetikoak, telekomunikaziokoak edo bestelakoak). 

Indarguneak:  Artean Paisaia Bikain (Gasteizko Mendiak) gisa identifikatuta dago, eta onespen-
izapidean dago Parke Natural gisa katalogatzea. 

Aukerak: Arabako Erdialdeko Lurralde Plan Partziala berrikusteak erraztu egin dezake habitatak 
babesteko eremuak berrikustea. 

PKH zuzendaria: paisaiaren babesa.. Naturaltasunean edo paisaiaren kalitatean aldaketa 

eragiten duen edozein eraldaketatatik babesteko irudipean sailkatzea gomendatzen da, le-

hendik ezarritako erabilerak mantenduz eta inpaktu bisualak sortzen dituzten jarduerak 

edo azpiegiturak garatzea eragotziz. 

• Baimendutako jarduketen baimenak (kontserbazioa eta hobekuntza, azpiegitura turisti-

koak, abeltzaintza estentsiboa) paisaia-inpakturik ez eragiteko baldintzapean jartzea, bai 

diseinuagatik beragatik, bai paisaian integratzeko neurri egokiak hartzeagatik. Eraiki nahi 

den lurraldeko kanon tradizionalak beteko dituen eraikuntzaren diseinua, tipologia tradizi-

onalei jarraituz, hala bolumetrietan, materialetan, akaberetan eta elementu arkitektoni-

koen antolamenduan. 

• Paisaiaren berezitasunarekin bat ez datozen elementuak instalatzeko baimenik ez ema-

tea. 

• Paisaiaren egungo dinamika aldatzen duten jarduerak ez baimentzea. 

 

 
 

 

 


