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1 SARRERA 

Lurraldea paisaiaren aldetik homogeneoak diren eremuetan hautematen da. Eremu horiek egitura- eta geomorfologia-euskarriaren 

domeinu nagusietatik abiatuta identifikatutako paisaia-motak definitzen dituzte, eta horietan konfigurazio-prozesu fisiko eta 

ingurumeneko batzuk ere antzeman daitezke. Berezitasun horiek, baldintza bioklimatikoekin batera, paisaiaren elementuak eta osagaiak 

agertzeko eta banatzeko patroien arduradun nagusiak dira. Paisaia-unitateak honela definitzen dira: paisaia-mota handi horiek kokapen 

geografiko zehatz eta espezifiko baten arabera banatzen diren eremuak, ikusmenetik deskonektatuta daudelako edo paisaia-ezaugarri 

bereizgarriak dituztelako. Ezaugarri horiek lotuta egon daitezke ingurumen eta kultura izaerako osagaien konbinazio berezi batekin, 

ikusmen-propietate desberdinekin, edo argi eta garbi ezagut daitezkeen dinamiken eta lurralde-harremanen menpe egoteagatik, azken 

batean, horiek nortasun berezia ematen baitiete. Lortzen den emaitza unitate homogeneoak dira, definitzen dituzten ezaugarri nagusiei 

dagokienez. Osagaien eta elementuen aniztasunari dagokionez heterogeneoak izan daitezkeen arren, horiek elkarrekin erlazionatzen dira, 

unitatea definitzen duten patroiak eratuz. 

 

Horrela definitutako unitateek bokazio argia dute lurralde-kudeaketarako, udal edo sektore izaerako antolamendu tresnetan integratzeko, 

bereziki Lurralde Plan Partzialean. Beraz, haren identifikazioa eta kartografia da  zalantzarik gabe haren alderdirik garrantzitsuena; izan ere, 

haren mugaketak eduki juridikoa duten figurak ekar ditzake, antolamendu tresna gisa, lurraldea kontserbatzeko, hobetzeko edo 

kudeatzeko neurriak emateko. 
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PAISAIA UNITATEAK 

2 IDENTIFIKATUTAKO PAISAIA UNITATEAK 

Lurraldea aztertu ondoren, metodologia aplikatzearen ondorioz ,1. eranskina Aplikatutako metodologiak, 41 paisaia-unitate identifikatu 

eta kartografiatu dira. Errazago identifikatzeko, unitateak mendilerroetan, mendi-landetan eta mendi-ibarretan edo lautada handietan 

multzokatuta daude, eta horiek bat datoz erliebearen tipologia handiekin, paisaian erraz identifikatzeko modukoak baitira. 

Azkenik, adierazi behar da paisaia-unitateen azken izena haien deskribatzaile nagusietan oinarritu dela, erliebeari eta/edo lurzoruaren 

erabilerari dagokienez, tokiko toponimian, zein paisaia baten kultura-adierazpenaren eta lurralde jakin baten nortasunaren elementu 

bereizgarrienen funtsezko elementutzat jotzen baita. 

Nabarmendu behar da azterketa ez dela Eremu Funtzionalera mugatu, baizik eta harekin ikusmenetik konektatuta dauden kanpoko 

lurraldeetara hedatu dela. Hala ere, lurralde-kudeaketako tresna gisa duten tresna erraztearren, emaitzak administrazio mugekin tartekatu 

dira. 
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PAISAIA UNITATEAK 

 
 KODEA PAISAIA UNITATEAK HEKTAREAK 

LA
U

TA
D

A
 

ZA
B

A
LA

K
 1 VITORIA-GASTEIZKO LAUTADA 17.311 

2 VITORIA-GASTEIZ 3.437 

3 ALEGRÍA-DULANTZI AGURAIN/SALVATIERRAKO LAUTADA 17.648 

4 EBRO LAUTADA (ZADORRA ETA AYUDA ELKARGUNEA) 8.545 

M
EN

D
I-

H
EG

A
LA

K
 E

TA
 M

EN
D

I-
O

IN
EK

O
 IB

A
R

R
A

K
  

5  OTXANDIOKO BAILARA 1.396 

6  ZUIA ETA URKABUSTAIZKO BAILARA 7.241 

7  ZIGOITIAKO BAILARA 4.051 

8 URRUNAGA ETA ULLIBARRI-GANBOA 9.219 

9  BARRUNDIAKO BAILARA 2.495 

10 KUARTANGOKO BAILARA 2.749 

11 LACOZMONTEKO KORRIDOREA 2.743 

12 GASTEIZKO MENDIAKO MENDI-OINEKO IBARRAK 4.764 

13  MARKINEZ ETA URARTEKO BAILARA 2.224 

14 LAMINORIA 4.429 

15 OMECILLO ETA LA MUERA BAILARAK 3.243 

16  VALDEGOVÍA/GAUBEAKO BAILARA 3.379 

17 LANTARONGO SOMONTANOA, GOI-IBARRA ETA BEHE IBARRA 4.031 

18 POBES ETA ARGANZONEKO BAILARA 2.476 

19 PEÑACERRADA-URIZAHARRA 2.539 

20 EGA HARANA (BERNEDO ETA LAGRAN ARTEAN) 1.941 

21 SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA ETA URTURI 1.826 

22 HARANA/VALLE DE ARANA 1.748 

23 EGAREN HARANA (CAMPEZO/KAMPEZU) 2.633 
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 KODEA PAISAIA UNITATEAK HEKTAREAK 

 24 GORBEIA 13.384 

M
EN

D
IA

K
 E

TA
 M

EN
D

IL
ER

R
O

A
K

 

25 ELGEAMENDI, URKILLA ETA ALTZANIA 10.584 

26 ALDAIA ETA NARBAIZA MENDIAK 3.010 

27 BADAIA, ARKAMU ETA GIBILLO 2.1274 

28 VALDEREJOKO MENDILERROA, GAUBEA/GOBIA ETA ARCENA 9.213 

29 TUYOKO MENDILERROA, CANTOBLANCO ETA OLVEDO MENDIAK, ETA BOVEDAKO MENDILERROA 9.436 

30 AÑANAKO DIAPIROA ETA ATALAYA, SOMO ETA MONTEMAYORREKO MENDIAK 5.649 

31 GASTEIZKO MENDIAK/MONTES DE VITORIA 6.073 

32 KAPILDUI ETA AZAZETAKO BAILARA 3.625 

33 BARGA DE ITURRIETA ETA ENTZIA 3.015 

34  ITURRIETAKO MENDIAK, ENTZIA ETA URBASAKO MENDILERROAK 6.323 

35  PORTILLAKO MENDILERROAK/ZABALATE ETA ZAMBRANAKO BAILARA 3.302 

36 TOLOÑO MENDILERROA/SIERRA DE TOLOÑO 4.417 

37  JAUDEN ETA SEMENDIA MENDIAK 3.668 

38 IZKI 7.744 

39 ERROTARRIAK MAEZTU/MAESTU ETA CAMPEZO/KAMPEZU BITARTEAN 5.312 

40 LOKIZEKO MENDILERRROA 2.953 

41 KODESEKO MENDILERROA 1.970 
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PAISAIA UNITATEAK 

3 DOKUMENTUAREN EGITURA 

Paisaia-unitateak identifikatzeko erabilitako definizioa eta irizpide metodologikoak dira 2. dokumentu hau osatzen duten fitxen oinarria 

edo haria. Paisaia-unitate bakoitzerako fitxa bat egin da. Dokumentu teknikoa da, eta honako informazio maila hauen arabera antolatzen 

den informazioa biltzen du, lantalde teknikoak egindako azterketa-lanaren emaitza dena: 

Identifikazioa eta ezaugarriak: 

Identifikatzeko irizpideak eta justifikazioa deskribatzen dira, honako hauez gain: 

▪ Kokapena Araba Erdialdean. 

▪ Udalerri-mailan kokatzea. 

▪ Azalerari, maldari eta altitudeari buruzko datuak. 

▪ Oinarrizko ezaugarriak: landaretza eta lurzoruaren erabilerak, erliebea, geomorfologia, egitura eta karakterizazioa, 
argazki-erreportajearekin batera. 

▪ Lurzoruaren erabilerak (elementuak). 

▪ Biztanleak kokatzea. 

▪ Baliabide kultural, sinboliko, historiko eta sozialak. 

▪ Izaera biziko eraldaketa artifizialak (inpaktuak). 

▪ Sektoreko ekoizpen-balioak (nekazaritzakoak, basogintzakoak) eta industriako jarduera ekonomikoetarako eremua. 

▪ Balio naturalak eta ekologikoak. 

▪ Paisaia-katalogoaren aurretik inbentariatutako paisaia-baliabideak 
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Paisaiaren dinamika: 

▪ Dinamika berriagoak, giza eskalan. Ortoargazkien konparazioa. 

Paisaiaren ebaluazioa: 

▪ Ikuspena aztertzea. PUren eta Eremu Funtzionalaren arteko ikusgaitasuna, eguneroko ikusmen-irisgarritasuna eta 
ikusmen-irisgarritasun kontenplatiboa. 

▪ Paisaiaren kalitatea eta hauskortasuna ebaluatzea. 

▪ AMIA (DAFO) analisia (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak). 

Paisaiaren kalitate-helburuak eta plangintza- eta kudeaketa-proposamena: (PKH) 

UP bakoitzerako berariaz formulatutako Paisaiaren Kalitate Helburuak lortzeko neurri eta ekintza nagusiak. Mugaketa zehatza 
erakusten da PUn, bi maparen bidez: 

▪ Babes-ekintzak eta mantentzeko PKHrako beste neurri batzuk. 

▪ Ekintzak, antolamendua eta kudeaketa. 

Azpimarratu behar da ekintza gehienek atal komuna dutela, eta hori dokumentu independente batean garatu dela (4. dokumentua) 
fitxen irakurketa errazteko. 

Fitxak osatzen dituzten irudietan azaldutako kategorien definizioa, bibliografia eta beste eduki tekniko batzuk 1. dokumentuan Eremu 
funtzionaleko paisaiaren karakterizazioa eta ebaluazioa, integratzen dira. Paisaiaren Katalogoaren garapenean aztertutako gakoak eta 
alderdiak. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Gasteiz, Lautada zabala da, nekazaritza eta hiri eraldaketa du ezaugarri, eta azpiegituren korri-

dorea da. Dulantziko lautadarekin, Agurainekin, partekatzen ditu ezaugarriak. Arabako Lautada 

deritzona osatzen du, mendiz inguratutako sakonune zabala. Lautadako paisaiaren protago-

nista den nekazaritza-izaerak hiri eta industria garapenen eta komunikazio azpiegitura handien 

protagonismoaren zati bat lagatzen du. 

Ikusgarritasunak eta identitate-loturek berebiziko garrantzia izan dute Arabako Lautadaren 

banaketan. Konfigurazio topografikoak, ikusmen muga duten muinoetan oinarrituta, Argo-

maniz (665) nabarmentzen da, bi ikusmen eremu desberdin hautematen laguntzen du, eta 

horri Arabako Lautadako 'kuadrilla' desberdinen antolaketa historikoa gehitzen zaio. 

Duen garrantzia dela eta, unitate gisa Gasteizko hiri-eremua independizatu da. 

 

Azalera (ha): 17311 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

4 471 690 530 

 

Usuario
Text Box
PAISAIA UNITATEAK



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

VITORIA-GASTEIZko LAUTADA 01 
 

2 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Hain mesedegarriak eta mendeetan egin diren lursailen nekazaritza-luberritzeak, berezia eus-

kal lurzoruan, XX. mendearen bigarren erdialdetik izaera biziko eraldaketekin, Gasteizko hiri-

garapenarekin, garapen logistikoarekin eta industria-garapenarekin, bai eta azpiegitura berri 

eta indartsuekin ere. Izan ere, paisaian hain elementu garrantzitsuak daudenez, Gasteizko hiri-

eremua PU gisa identifikatu da. Bere ingurua, mendebaldean egituratua dago, non nekazaritza 

erabilerak eta erabilera naturalak nahasten diren, biziki eraldatuekin. Ildo horretan, Zadorrako 

kongostoko azpiegitura korridorea PU barruan mantentzen da, Langraiz Oka parean, non lau-

tada A1 autobiak egituratutako korridore batean estutzen den, eta Zadorra ibaia, paisaia-uni-

tatearen zati handi bat antolatzen duena. 

Hortaz, Eraztun Berdea deiturikoan dagoen hiria mugatzen du, Gasteizko zabalguneak ingura-

tzen dituen berdegunea, Zadorrako erribera edo Salburuako aintzira bezalako elementu natu-

raletan oinarrituta, baita hiri-inguruko parke finkatuak ere. Honen atzean, antzinako nekazari-

tza matrizea mantentzen den gune bat kontserbatzen da, zereal eta lehorreko labore paisaia 

bat nagusi delarik, ureztatze zati zabalekin. Nahiz eta oso urriak izan, 60ko hamarkadaren au-

rreko lurzatien bilbadura zaharraren zatiak ikusten dira oraindik, landaretza ezpondak eta hes-

kai biziak dituztenak, paisaia eta ekologia balio handikoak. 

Paisaia naturala Zadorra ibaiak osatzen du, Lautada inguratzen duten mendilerroen arteko ko-

rridore ekologikoa, Salburuako hezegunea eta muinoetan errefuxiatutako irla-baso txikiak, bes-

teak beste, hariztiak, erkameztiak eta ameztiak. Muinoak independenteki identifikatzeko mo-

duko potentzia txikiko erliebe horiei dagokienez, Jundizko muinoa nabarmentzen da, hego-

mendebaldeko sarbidean, hiriaren mugan, duen ikusgarritasunagatik eta konnotazio historiko 

eta identitario handiengatik. Araka mendia ia ez da Lautadan nabarmentzen, eta, amildegi uga-

riek eraginda, ikusten ez diren espazioak sortzen ditu, non eraldaketak finkatu diren, hala nola 

instalazio militarrak, saneamendu-instalazioak edo Arabako Teknologi Parkea. 

Eraikitako paisaiak nabarmen baldintzatzen du Unitatearen pertzepzioa, kokaleku kopuru oso 

altuarekin; batzuek, gainera, ohiko hazkundeak dituzte, noizbehinkakoak, baina askok nukleo 

tradizionalaren izaerari eusten diote. Hainbat erresumaren artean eta Erdi Aroan eta Aro Mo-

dernoan, Donejakue Bidearen pasabidean, estrategikoa izan zen lurralde bateko kultura, histo-

ria edo nortasun baliabide ugariz aberastuta dago. Baliabide eta baliogabekoak nabarmenak 

ditu, tradizio, jai, ospakizun eta festa interesgarri gisa agertzen direnak. 

 

 

Jarduera ekonomikoen kokalekuak eta zuzkidura-garapenak, azkenean, izaera antropikoa 
dute nekazaritza-paisaiako lautadan. Gateizekin komunikatzen duten autobia guztiek 
babesten dute. Hor dago Forondako aireportua edo Jundiz-Billodako etorkizuneko terminal 
intermodala. Kokalekuei dagokienez, oso heterogeneoak dira, San José de Los Llano, 
Subillabide edo Gorbeiako merkataritza-gunearen arteko poligono konbentzionalen artean, 
Arabako Parke Teknologiko moderno eta zainduaren aldean. 

.
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Azken mendeetan bilakaera motela izan duen paisaia da, nekazaritza eta abeltzaintzako eta 

basoko mosaikoaren paisaiaren eta Gasteizko Erdi Aroko hiriaren inguruan. XX. mendearen az-

ken laurdenean, aldaketa bat izan zuen, eraztun zentrokide formako hiri-garapen handien on-

dorioz, lur emankorreko azalera handien okupazio atzeraezina eragin zuena, gaur egungo hiria 

eratu arte. Gasteizeko lautada duen garrantziak UP independente bezala identifikatzea eragin 

du. Espazioaren bereizketaz gain, hiriaren garapenak inguruko nekazaritza-paisaia zatitzea eka-

rri zuen, baita kalitate handiko biotopo sentikorrak ere. Hiriaren ertza eta espazio interstizialak 

bokazio zehatzik gabe geratu ziren, eta ondorioz, paisaia degradatzeko prozesuak sortu ziren. 

Mekanizazioak eta partzela-kontzentrazioek, bereziki 60ko eta 70eko hamarkadetan, ezpon-

den, heskaien eta ibaiertzeko basoen desagerpena eragin zuten, ordura arte nagusi zen labo-

rantza, larre eta landaretza naturalaren mosaikoaren pertzepzioa aldatuz. Gaur egun man-

tentzen diren elementu naturalak, eremuaren bereizgarri zen mosaikoaren erlikiak dira. Hala 

ere, paradigma-aldaketa batek indargabetu du prozesu hori, eta 90eko hamarkadatik aurrera 

espazio periferikoak berreskuratu eta zaharberritu dira. Gasteizko Eraztun Berdea, bere pro-

tagonista nagusia, prozesu honen hasiera izan zen, gaur egun erresilientzia irabaztera eta 

iraunkortasunaren baldintza orokorrak hobetzera bideratutako proiektu berriekin jarraitzen 

duena. 

  
     Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                     1945-46 
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DINAMIKAK 

 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK)  

Bizitegi, industria, azpiegitura eta zuzkidura lurzoruen hazkundea eta garapena. 

• Ekoizpen-ereduan eragina duten gizarte eta ekonomia arloko faktore exogenoak: ekoiz-
pena areagotzea, partzela-kontzentrazio handiagoarekin, ureztapena handitzea eta ma-
kina handiagoak erabiltzea, mantentze lanetarako eraikin berriak baldintzatzen dituzte-
nak. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden etxebizitza 
berriak eraikitzea eta osagai disonanteak, lursailen hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 
hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 
bizitegi-itxurarekin. 

  

     Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                                    1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Ikusmen-unitate handi baten lautada da, lautada inguratzen duten mendilerroen hegalek 

osatzen dutena, eta horrek tarteko ikuspen ertain eta altua ematen dio, toki oso ikusga-

rriekin. Argomaniz muinoaren inguruko goragune txikiek Alegria/Dulantziko Lautadatik 

banatzen duen ikusmen muga irudikatzen dute. 

Eguneroko ikusmen irisgarritasuna EFko altuena da, iragazkortasun bisualagatik eta ber-

tan bizi diren edo Gasteizera sartzeko zeharkatzen duten behatzaile kopuru handiagatik. 

Era berean, errepideak edo Donejakue Bidea erabiltzen duten bisitarien kopuru handi bat 

jasotzen du. Topografia dela eta, ez du inolako begiratokirik eta, aldiz, inguruko paisai uni-

tateetan kokatutako behaketa-puntuetatik oso ondo ikus daiteke. Jundizko muinoa talaia 

oso ikusgarria da. Aldiz, Araka Mendiak, Lautadan nabarmentzen den erliebe positibo bat 

den arren, ikusgarritasun oso txikia duten espazio ugari ditu. 
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EBALUAZIOA 

KALITATEA 

Kalitate-balio txikiko unitate bat da, Eremu Funtzional osoarekin alderatuta. Balio handiko 
elementuak baditu ere, hala nola kultura eta ondare baliabideen multzo handia, askotan ezin 
dira paisaian hauteman, biztanleguneen barruko paisaiaren parte baitira. Inpaktu bisual 
handienak dituen PU bat da, bereziki bere hegomendebaldeko sektoretik, A1eko korridoretik, 
eta gainbehera doazen pabiloiak eta azpiegituren kontzentrazio handia ditu, hiri-paisaian eta 
hiri-inguruko paisaian integratu gabe. 

Eraztun berdeak, hiri-muga inguratzen duen koroak eta nekazaritza-matrizetik bereizten 
duenak, aipatutako inpaktuak arintzen dituzten kalitate-balioak ematen dizkio. Nekazaritza-
paisaiak ez du kalitate bisual berezirik, berriz ere eremuarekin alderatuta, eta naturalak, berriz, 
basogune isolatu urriak murrizten ditu, multzoaren pertzepzioa hobetzen baitute. 

Kalitate handia du, inguruko unitateen pertzepzioaren ondorioz, paisaia-balio handiko funts 
eszenikoak baitira. 

HAUSKORTASUNA 

Oso hauskorra da; izan ere,  behatzaile askoren ikuspegi-gunea da, bai eguneroko ikuspegietan, 
bai paisaiara jarrera kontenplatiboarekin hurbiltzen diren ikuspegietan. Hala ere, oro har, 
ikusmen-esposizio txikia du, eta ikusgaitasun txikiko kokaguneak egoteak jarduerak eta 
inpaktuak integratzea erraztu dezake, neurri egokiak hartuz gero. Araka ingurua ez da oso 
hauskorra. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

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

tsona kopuru handi baten egunerokotasunaren parte dena, eta, gainera, erabilera handia 

duten komunikazioek zeharkatzen dutena. 

• Gasteiz hiriaren hedapen naturaleko lurraldea da, bere bizileku, industria, azpiegitura eta 

zuzkidura garapenean. 

• Industria-plangintza, neurri batean, XX. mendeko industria premiei erantzuteko egina izan 

zen, eta, bestetik, inguruko industriak garatzeko eta merkatu globalean industria-gaitasun 

lehiakorra hobetzeko alternatibak bilatzeko. 

• Paisaian gaizki integratutako industria kokalekuak egotea. 

 

 

• Izaera biziko dinamika antropikoen edo 'gogorren' eta nekazaritza arteko trantsizio es-

pazioa, non probabilitate handia dago bien arteko trantsizioa armonikoa ez izateko. 

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

elementu gutxi dituena, Mendozako tornuko lautada bezalako salbuespenekin. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako nekazaritza paisaia. 

• Biztanleria-dinamikak geldiaraztea gune tradizionaletan eta herrixketan, eta, ondorioz, 

eraikinak, batez ere historikoak, bertan behera uztea. 

• Gasteizko gune tradizionalak eta etxebizitza-eskariari lotutako herrixkak. Hiri plangintza 

hiri proiektu orokorrekin lotzea, dauden araudiak garatzeko. 

MEHATXUAK 

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

rapena, azpiegitura-garapena eta zuzkidura-garapena, PU honetara hedatuta. 

• Urbanizazioaren eta paisaia tradizionalak errespetatzen ez dituzten hiri inguruko jardue-

ren dinamika. 

• 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, ne-

kazaritzako makinak eta soberakinak, berotegiak eta salbuetsitako beste eraikin ba-

tzuk gordetzeko. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzari lotuta ez dauden eraikinak eta azpiegiturak ugaritzea. 

Lurzoru urbanizaezinaren presioa eta okupazio hasiberria, eraikuntza sakabanatuen 

bidez. 

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

lehen sektoretik eratorritako alderdi sozioekonomikoengatik (erreleborik eza, mer-

katuko lehiakortasun handia, etab.) eta, bestetik, ezin delako lehiatu lurzoruak hiri-

garapenerako duen balioaren aurrean. 
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EBALUAZIOA:  

• Hirira sartzeko etorkizuneko azpiegituren eragina, bereziki AHTarena. 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Nukleoa handitzea, berezkoa duen morfologia errespetatu gabe, eta haren ordez hiri-

itxura jartzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru-azalera asko okupatzeak koka-

lekuaren silueta bereizgarria eta irudi orokorra haustea dakar. 

• Hirigintzako garapen berriak agertu dira, eta, parametro funtzional diferenteekin, sare 

erregularreko bilbeak agertu dira lurrean, disruptiboki, eta ez dute loturarik edo pro-

portziorik kokalekuak historian zehar izan duen garapenak izan duen hazkunde orga-

nikoarekin. 

• Gune tradizionalen eta herrixken inguruetan nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak 

sartzeko arriskua. 

• Kultura-baliabideen degradazioa: dorretxeak, galtzadak. 

Indarguneak:  

• Industria eta enpresa eremu indartsuak, gizarte balio fundamentalak dituztenak, biztanle-

ria aktiboaren maila handia mantentzeko.  

• Kokapen estrategikoan kokatzea, EAE osoan oso lurzoru huts gutxi izateko aukerarekin. 

Gainera, sektore horren presentzia motor ekonomiko gisa balioesten da. Jarduera berrie-

tan paisaia integratzeko irizpideak hobetzeko edo, hala badagokio, lehendik daudenak le-

heneratzeko gaitasuna dago ingurunean. 

• Balioetsitako paisaietan integratutako nukleoak, ingurumena zainduta dutenak biztanle 

berriak erakartzeko gune gisa. 

• Kokalekuen ondare eta kultura balio handia. 

• Eraztun berdea eta hiri-bilbean berreskuratutako eta integratutako beste espazio batzuk 

egotea, paisaiaren kalitatea hobetzea eta espiritu bereko etorkizuneko ekintzetarako oi-

narriak ezartzea. 

• Nekazaritza-lurralde produktiboa euskal testuinguruan, zeinaren funtzioa garrantzitsua 

baita elikagaien eskaria hornitzeko. 

• Nekazaritza-paisaia, kontserbazio-egoera onargarrian dago, balio handiko zonekin, hala 

nola Mendozako lautadan, mosaikoan eta heskaietan mantentzen baita paisaia. 

• Lurraldearekiko identitate-izaera nabarmena duten eta baliabideen aprobetxamendu ja-

sangarriaren historia luzea duten biztanleak 

• Paisaian funtsezkoak diren kokaguneak babesteko formak: Zadorra eta La Llanada uhar-

teak, Natura 2000 Sarean integratuta. 

• Zenbait elementu eta kokaleku daude, jarduketak udalerriaz gaindiko edo hiriko lurralde-

kudeaketako proiektu berriak zehazteko argumentu-ildoez hornitzea ahalbidetzen dute-

nak. 

Aukerak:  

• Nekazaritza-jarduera orekatuta mantentzea paisaia naturaleko espazioak berreskuratze-

arekin, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaiaren aniztasuna 

kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa eta hiri inguruko 

trantsizioa hobetzea ere. 

• Azpiegitura berdearen ondoriozko proiektuak handitzea, unitate osorako oinarriak eza-

rriz. 

• European Green Capital 2012 sariak eta Biosphere Responsible Tourism ziurtagiriak ho-

nako hauek erraztu ditzakete: 

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

• Nekazaritza- eta abeltzaintza-azpiegituren garapenean paisaia-irizpideak sartzea. 

• Gaur egun lurpean dauden erriberak berreskuratzea eta egokitzea. 

• Gaur egun degradatuta dauden kokaleku industrialak eta lurzoru industriala giza ko-

kalekuetan berregituratzea. 

• Garrantzi handiko ekoizpen-espazio berriak, paisaia-irizpideak txertatzeko aukera ema-

ten dutenak. 

• Nekazaritzako produktu jasangarriak, ekologikoak eta kalitatezkoak balioztatzeko pro-

zesu berriak tokiko merkatuetan  
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK, PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala azaltzen da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoenak eta 

garrantzitsuenak erakusten direla PUrentzat, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak 

direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak, kontserbatzeko eta haien balioa nabarmentzeko 
formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

Gasteizko hiri- eta industria hazkundearen paisaia integrazioa kudeatzea, lurralde-eraldaketa 

degradatzaileak edo inpaktu negatibo handiak saihestuta lortuko dira. Etorkizuneko azpiegitu-

ren paisaia eta ingurumen inpaktuak integratzeko ahaleginak areagotzen, bereziki abiadura 

handiko trenaren trazadura. 

• Ingurua babesteko eta kontserbatzeko tresnak aktibatzea eta garatzea, bai eta gune tra-

dizionalen eta herrixken (CNR) ikusmen pertzepzioa ere, morfologiari dagokionez, batez 

ere elizaren inguruko eraikinen banaketan. IV. dokumentuan alderdi horiek eta beste 

batzuk garatzen dira. 

• Paisaian garrantzitsuak diren kultura-baliabideen ikusmen babesa sustatzea: kultura-

multzoak, haien pertzepzioan eragina izan dezakeen guneak. 

• Kultura ondarea kontserbatzea eta balioestea. Ondare balio historiko edo sinbolikoa du-

ten baliabide guztiak babestea, behar dutenean hobetzea eta balioestea proposatzen 

da, oro har, eta, bereziki, paisaian ordezko gisa sailkatutakoak. 

• Ikusmen-esposizio handiko kokaguneen ikus-babesa sustatzea. Gune horiek paisaiaren 

aldetik nabarmentzen dira lautadan. 

• Hedapenari dagokionez, martxan jarrita ez dauden neurri berezirik ez da behar. 

 

Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PUko 

paisaiarako. Oro har, landaretza multzoaren paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, 

baita ibaiertzak eta ur-xaflak ere. Bere babesaz gain, kasu batzuetan hobetzea propo-

satu da. Enklabe berezi gisa Zadorraren ibaiertza, Gasteizko Mendietan jaiotzen diren 

erreken multzoa edo Gasteizko Eraztun Berdea nabarmentzen dira. Bereziki, eta duen 

garrantzia kontuan hartuta, PIBE gisa izendatu da Arabako Lautadako muinoen multzoa, 

bai eta Arabako Lautadako hariztiak ere. 

Kalitate ekologikoko eta paisaia kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa sus-

tatzea, bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere: 

• Paisaia balio handiko nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia kontserbatzeko kudea-

keta. Paisaiaren aniztasuna eta kalitatea handitzen laguntzen duten baratze ugari 

daude. Ez da proposatzen haien babes generikoa, kasuz kasu aztertu beharko litza-

tekeelako. Gainera, haien babesa, ondo mantentzeko politikekin bultzatu beharko 

lirateke. Nolanahi ere, hainbat iturritatik datozen baratzeak identifikatu dira (Sigpac, 

Siose eta EAEko landarediaren mapa), paisaiaren elementuen geodatuan sartuta 

daudenak (lurzoruaren erabilerak). 

• Nekazaritzako biztanleria aktibo mantentzeko neurri sozioekonomikoak. 

• Errentagarritasuna hobetzeko eta nekazaritza eta abeltzaintzako praktikak teknolo-

gia berrietara egokitzeko ekintzak paisaiaren aldetik egokitzeko neurriak ezartzea. 

Nekazaritzako azpiegitura berriak paisaian integratzea, nekazaritza eta abeltzain-

tzako nabeak edo negutegiak barne. Gogorarazten da IV. Dokumentuan, helburuak, 

proposamenak eta adierazleak, nekazaritzako azpiegiturei buruzko atal espezifiko 

bat garatu dela. 

• Partzela-kontzentrazioen paisaia eta ingurumen-integrazioa: zenbait osagai babes-

tea, mugak lehengoratzea sustatzea, landaretza naturalak sortzeko. 

• Lurzoru urbanizaezinean eraikinak ugaritzea eragoztea eta haien bolumetria, aza-

lera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

 

Azkenik, ikusmen-hauskortasun handiko kokaguneak udal-plangintzan integratzea pro-

posatzen da, ikusmen-babesari begira. Berriz ere gogorarazten da Arabako Lautadako 

Muinoak PIBE identifikatu dela, babesteko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK, PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK, PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-
tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako irudia): 

• Industria-kokalekuen (M.AI) antolamendua eta ikusmen hobekuntza; horien itxura asko 

hobetu daiteke A1ean, PUren hegoaldeko korridorean: Subillabideko industrialde indus-

trialak eta San José de Los Llanosean 

• Sarbideak antolatzea, bisualki hauskorrak diren eta osagai negatiboak dituzten hiri-in-

guruko eremuetan. Gasteizerako sarbide jakin batzuk antolatu dira, industria lurzorua 

edo bisualki hauskorrak diren hiri inguruko eremuak zeharkatzen dituztenak eta hobetu 

daitezkeen osagai negatiboak dituztenak. Kudeaketa eta antolamendu ekintzak gauza-

tzen dituzten PIBEak identifikatu dira: Gasteizko eraztuna eta Gasteizko Lautadako hego-

aldeko sarbidea. Azpimarratzekoa da horien artean etorkizuneko AHT terminal intermo-

dala proposatu dela, lehentasunezkotzat jotzen baitugu bere diseinuan paisaia-irizpideak 

sartzea. 

• Azpiegitura handien paisaia hobetzea. Kasu askotan, neurri handiak behar dira, Katalogo 

honen irismena gainditzen dutenak, hala nola lurperatzea. Hala ere, paisaian eragin oso 

larria dutenak eta hobetu daitezkeenak adierazten dira: tentsio altuko hodien lineak. 

• Erauzketa-ustiategien paisaia integrazioa. Degradazio txikiak daude, hala nola agregaki-

nen erauzketak, legez kanpoko isuriak, eta horiek hobetu egiten dira detektatzen dire-

nean. Edo, Azkorriganako harrobiaren zati gisa, PUan barneratzen dena, integrazio-proi-

ektu arrunta aurkezten dutenak, zein berrikus baitaiteke testuinguru integratzaile zaba-

lago batean (PIBE Zadorra erdi Santa Katalina). 

• Nekazaritzari zuzenduta ez dauden nabe bakanduen eta eraikin exentuen ikusmen ho-
bekuntza. Katalogoko ebakuazio eskala, ikusteko moduko sarbideetan edo kokaguneetan 
kokatzeko aukera ematen badu ere, eta inpaktuaren magnitudea eta intentsitatea hau-
temateko aukera ematen badu ere, ez da nahikoa ikusmena hobetzeko, kasuz kasu az-
tertu beharko bailitzateke. 

• Ibaiertzak hobetzea eta egokitzea,(IH) eta berdegune bereziekin lotzea. Uholde-lautada 
leheneratzeko plana, ibai-ertzeko landaretza garatzeko edo baso-laborantza edo nekaza-
ritza-laborantza integratuen erabilerak berriz zehazteko, espazioa paisaian eta ekologian 
hobetzeko, gozatzeko eta uholdeak gutxitzeko. Zadorraz gain, Lautadatik igarotzen diren 
ibai eta ibaiadarretako ibaiertzak berreskuratu behar dira. EAEko Ibaien eta Erreken Er-
tzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren barruko ekintzak gauzatzea eta zabaltzea 
(Zadorra Erdi Aroko PIBE Santa Katalina eta Gasteizko Eraztuna). 

Ikusmen irisgarritasun handiko kokaguneetan basoberritzeak eta sastrakadiak paisaian ho-
betu daitezen sustatzea. 

Paisaia hobetzearekin zerikusia duten eta kudeaketa-ekintzak eskatzen dituzten beste hel-
buru batzuen artean, honako hauek proposatzen dira: 

• Nekazaritza-paisaiaren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala sus-

tatzea. Eremuen eta ibai-espazioaren arteko tartea berreskuratzea. 

• Errentagarritasuna hobetzeko eta nekazaritza eta abeltzaintzako praktikak teknologia 

berrietara egokitzeko ekintzak paisaiaren aldetik egokitzea. Partzela-kontzentrazio be-

rrietan paisaia-irizpideak ezar daitezen sustatzea, horiek onartzeko, 4. dokumentuan 

deskribatutako ekintzekin. 

PKH horien proposamena nabarmentzeko, paisaian duen garrantzia dela eta, PUak hiru PIBE 

garatzen dira, zehazki, antolatzeko eta kudeatzeko helburuak eta ekintzak: 

• Gasteizko eraztuna. Gune horren kudeaketak eta antolamenduak PU osoaren pertzep-

zioari eragiten dio. Egungo Eraztun Berdea Nekazaritzako Eraztunarekin integratzeko 

proposamena, lehenengoaren potentzialtasuna eta funtzionaltasuna handitzeko eta 

berreskuratze-ekintzak sustatzeko, eta Gasteizko hirigintza hedapena elkarrekin kude-

atzeko. 

• Gasteizko Lautada hegoaldeko sarbidea. A1 korridorea eta industria-kokalekuak prota-

gonista dituen espazioa da, eta paisaiari begira berrantolatzea proposatzen da. 

• Zadorra medio-Santa Katalina. Zadorra ibaiaren korridorea Gasteiztik behera, Zaia, 
Santa Katalina eta Iruña Okako Kongostoren arteko elkargunean. Uholde-lautada be-
rreskuratzeaz gain, hainbat kokagune degradatu daude, kultura-izaera handikoak, eta 
premiazko egokitzapen- eta hobekuntza-neurriak behar dituzte. 
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KOKALEKUA 

  

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Gasteizko hiri-eremuak garrantzi handia du unitate independente gisa azaltzeko Lautadaren 

barruan, mendiz inguratutako sakonune gisa. Hirigune historikoa eta hiriaren berezko zabalgu-

neak biltzen ditu, baina baita hiri-bilbeari estuki lotutako industria-kokalekuak ere. Gasteizko 

muinoa (545 m) sotiltasunez nabarmentzen da lautada zabalean, hiri-bilbadura batez ingura-

tuta, muinoan eraikitako auzo historikoaren inguruan. 

Eraiki den paisaia, inguruko lursailetako nekazaritza mendeetan sortutako eraldaketekin kon-

trastea egiten du. Gasteizko hiri-garapena, garapen logistikoa eta industria-garapena ditu 

ezaugarri, Erdi Aroko erdigunetik eta hirigunetik abiatzen diren eraztun zentrokideak, XIX. eta 

XX. mendeetako zabalguneen inguruan, eta, azkenik, horien ondoren, hiri-garapen periferiko-

aberats berriak. Iparraldea eta ipar-mendebaldea industria egitura bat da A1aren ardatzean, 

Jundiz eta Ali Gobeo industrialdeak buruan daudelarik.. 

  

Azalera (ha): 3437 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

2 496 578 520 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

 

Unitateak muga egituratuak ditu, mendebaldean izan ezik; izan 

ere, eremu huts batzuk daude, nekazaritza eta natura erabilereta-

rako erabiltzen direnak, eta eraldaketa handiak eragiten dituzte. 

Eraztun berdeak inguratzen du, bere pertzepzioa Lautada osotik 

banatzen duena. 

Hiri errealitate oso desberdinak bizi dira elkarrekin. Gasteiz hiri es-

trategikoa da, zenbait erresumaren artean eta Erdi Aroan eta Aro 

Modernoan zehar. Donejakue Bidearen pasabidea da, eta kultura, 

historia edo nortasun ondarezko baliabide ugari ditu protagonista. 

Baliabide horiek erdiguneko erdigunean daude, egitura bereizga-

rriarekin eta balio aberats, ondare, historiko, paisai eta nortasun 

handiko eraikinekin. XIX. mendeko eta XX. mende hasierako zabal-

guneak, eraikin errenazentistak eta barrokoak, hemeretzigarren 

mendeko zabalgunea, hiri-lorategia (Batan). Erdi Aroko erdigunea-

ren eta lehen zabalguneen arteko Andre Maria Zuriaren Plazaren 

ingurua nabarmentzen da, Andre Maria Zuriaren jaien hasierako 

gune neuralgiko eta identitarioa. XX. mendearen bigarren erdiko 

eta XXI. mendeko zabalguneak oso heterogeneoak dira, bi mutu-

rrek protagonizatuak: emigrazioa hartzeko eraikitako etxadiak, 

etxebizitza herrikoiak, Errekaleor edo Arechavaleta kasu, eta 

2012ko krisia hasi aurreko garapen handiak, horietako asko gara-

tzen ari direnak eta zain dauden lurzoru poltsa handiak dituztenak. 

Gasteiz etorbideak hiriko negozio eta merkataritza gunea hartzen 

du. 

RENFEko geltokiaren atzeko berdegune zabal batean dagoen unibertsitate-campusa nabarmendu behar da. Hiriaren barruan, XX. eta XXI. mendeetako zabalguneen eremuak espazio ugari 

du parkeetarako, berdegune zabalekin eta azken garapenetan lorategi etorbide zabalekin osatuta. Hori dela eta, hirigintza jasangarriaren klase-marka finkatu da (Hiri Berdea 2012an), baita 

hiriko sektore zabalak oinezkoentzat bihurtzea edo tranbia ezartzea ere. 

Barne-azpiegitura berdea osatzen duen egitura horrek espazio libre eta berdeen sare zabal eta askotarikoa osatzen du, eta hiri-paisaia eta bertako biztanleen bizi-kalitatea hobetzen ditu. 

Tamaina handiko 35 parke eta lorategi baino gehiagoren artean, nabarmentzekoak dira El Prado, Arriaga, San Martín, La Florida, erdigunea eta benetako Lorategi Botanikoa; iparraldekoa 

edo Molinue-vo, zuhaitz bereziekin, besteak beste. Badira oso elementu puntual aipagarriak, hala nola unibertsitate-campusaren eremuaren sekuoia, zuhaitz berezi gisa katalogatua. Azpie-

gitura berdearen barruan, Udalak Zapardiel eta Batan erreketan proiektatu duen birgaitze-lanak gehitu behar dira. Gaur egun, erreka horiek hiriaren azpian daude. 

Hiriguneak eta berdeguneek kontraste nabarmena egiten dute hiriaren mendebalde ipar ekialde arkuko industria-garapen handiarekin. Ali-Gobeo industrialdea nabarmentzen da, non, beste 
enpresa batzuen artean, Daimler Chrysler enpresaren muntaketa-lantegia dagoen, Gasteizko enpresa nagusia langile kopuruagatik. Industrialde honetan Azukre-fabrika ere badago, antzinako 
azukre-fabrika bat, bulego eraikin enblematiko bihurtu dena. Ohikoenak ez badira ere, oraindik badira nabeak eta instalazioak hondatuta dituzten eremuak, berdegunerik gabeak eta estetika 
zaindu gabekoak. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

XX. mendean sortutako industria-kokaleku handiak (Betoño, Gamarra, Olarizu), ohiko poligo-

noak, beharren inguruan soilik diseinatuak izan dira, hondatutako nabe eta instalazioz osa-

tuta, berdegunerik eta zaindu gabeko estetikarik gabekoa dira, nahiz eta egia den Jundizen 

paisaia hobetzen ari dela. 

Baliabide eta balio inmaterial nabarmenak ditu, tradizio, jai, ospakizun eta festa interesgarri gisa 

agertzen direnak. Baina, zalantzarik gabe, paisaia hautemateko modua baldintzatzen duen al-

derdi 'ukiezin' bat dago, eta horixe da euskal hiriburua izatea, jasangarritasunaren eta integrazi-

oaren buru den hiria. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

  

Usuario
Text Box
PAISAIA UNITATEAK



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

VITORIA-GASTEIZ 02 
 

5 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

  

Usuario
Text Box
PAISAIA UNITATEAK

Usuario
Text Box
PAISAIA UNITATEAK



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

VITORIA-GASTEIZ 02 
 

7 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Gasteiz muinoan erromatarren aurretik eraikitako hiria Erdi Aroan finkatu eta indartu zen, hiri-

bildu-gutuna eman zitzaionean. Erdigunearen inguruan, kale zentrokideen bilbadura bat gara-

tzen da, non gremioak finkatzen ziren. Harresiz inguratutako hiri apalak egitura egonkor bat 

izan zuen, bere alde zahar txikiarekin eta errebal periferikoekin XIX. mendearen amaierara arte. 

XIX. mendeko zabalgunearekin, Erdi Aroko gunearen hegoaldean, auzo berriak eraikitzen ha-

siko dira. 

Hala ere, XX. mendearen azken laurdenean, funtsezko aldaketa bat jasan zuen, hurrenez hu-
rreneko eraztun eta zentrokide formako hiri-garapen handien ondorioz, bere puntu gorena 
80ko hamarkadan izan zuena, baita hazkunde industriala ere. Komunikazio-azpiegitura han-
diekin batera, Madril-Paris ardatza aprobetxatuz, industriarako eta logistikako gune handiak 
garatu ziren, eta, aldi berean, urbanizatutako eremuak nabarmen ugaritu ziren. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                 1945-46 
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DINAMIKAK 

Hazkunde horren ondorioz, lur emankorreko azalera handien okupazio atzeraezina gertatu zen, 
inguruko nekazaritza-paisaia desagerraraziz eta zatikatuz, baita kalitate handiko biotopo senti-
korrak ere. Hiriaren ertza eta espazio interstizialak bokazio zehatzik gabe geratu ziren, eta, on-
dorioz, paisaia degradatzeko prozesuak sortu ziren. 

Azken urteetan, Erdi Aroko hirigunea eta XIX. mendeko zabalgunea birgaitzeko lanak egin dira, 
etorbideak hobetu dira, berdeguneak sortu dira eta lurrazaleko tranbia martxan jarri da. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Bizitegi, industria, azpiegitura eta zuzkidura-lurrak haztea eta garatzea. 

• Pabiloiak abandonatzea eta berrerabilpenik eza. Egungo beharrizan teknologikoetara ez 

egokitzeak eta instalazioen gainbeherak zenbait industria-kokalekutan enpresa berriak 

erakartzeko gaitasuna murrizten du. 

• Mende hasieran, garapen urbanistiko bizkorra izan da, eta, krisi ekonomikoaren ondo-

ren, gelditu egin da. Horren ondorioz, lurzoru urbanizatua dago, baina garatu gabe. 

      Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                 1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

 

  

Ikusmen-unitate handi batean kokatuta dago, Lautada inguratzen duten mendilerroen 

hegalek osatzen dute, eta horrek tarteko ikuspen ertain-altua ematen dio, enklabe oso 

ikusgarriekin. Argomaniz muinoaren inguruko goragune txikiek Alegria/Dulantziko Lau-

tadatik banatzen duen ikusmen muga irudikatzen dute. 

Eguneroko ikusmen-irisgarritasuna AEFren altuena da, ikusmen-iragazkortasunagatik 

eta bertan bizi diren edo zeharkatzen duten behatzaile kopuru handiagatik. Era berean, 

bisitari-kopuru handia jasotzen du, eta errepideak edo Donejakue Bidea erabiltzen ditu 

horretarako. Topografia dela eta, ez du inolako begiratokirik eta, aldiz, inguruko unitate-

etan kokatutako behaketa puntuetatik oso ondo ikus daiteke. 
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EBALUAZIOA  

KALITATEA:  

Unitate horren kalitate-balorazioa ezin da alderatu gainerako unitateekin, eraikitako paisaiak 
ezaugarritzen baitu, Eremu Funtzional osoarekin kontrajarrita. Ebaluazioa egiteko, hiriguneko 
beste alderdi batzuek ere esku hartzen dute, baina zehaztasun handiagoko eskala behar dute, 
ereduan sartu ez direnak. 

Balio handiko elementuak ditu, hala nola kultura- eta ondare-baliabideen multzo handia, 
hirigune historikoko paisaiari dagozkionak. Aldiz, ikusmen balio txikiko zonak hautematen dira, 
inpaktu negatiboak dituztenak, batez ere iparmendebaldeko aldean, A1eko korridorean, 
gainbehera doazen pabiloi ugarirekin eta azpiegituren kontzentrazio handiarekin, hiri-paisaian 
eta hiri-inguruko paisaian integratu gabe. Eta oso balorazio subjektiboa duten zabalguneak. 

Kalitate handia aurkezten du inguruko unitateen pertzepzioaren ondorioz, paisaia-balio 
handiko funts eszenikoak baitira. 

HAUSKORTASUNA 

Kalitatea bezala, ezin da gainerako unitateekin alderatu. Lortutako hauskortasuna 
salbuespenezkoa da, oso behatzaile kopuru handia hartzen duelako, bai egunez egun, bai 
jarrera kontenplatiboarekin hurbiltzen direnak 

 
ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Ikusmen-irisgarritasun handiko paisaia. Ikus eremu eta espazio afektiboa, pertsona kopuru 

handi baten egunerokotasunaren parte dena, eta, gainera, komunikazioek asko zeharka-

tzen dutena. 

• Zabalguneak garatzeko dagoen plangintza, berezko pertsonalitate berezia ematen die, iriz-

piderik gabe. 

• Industria-plangintza, neurri batean, XX. mendeko industria-premiei erantzuteko egina, eta, 

bestetik, inguruko industriak garatzeko eta merkatu globalean industria gaitasun lehiako-

rra hobetzeko alternatibak bilatzeko. 

• Paisaian gaizki integratutako industria kokalekuak egotea. 

• Basogintzako eta mendiko unitateekin egiten du muga, etorkizunean hedatzeko aukerak 

murrizten baititu, eta kontserbatu nahi den nekazaritza eta abeltzaintzako espazioarekin. 

 

 

Mehatxuak 

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

rapena, azpiegitura-garapena eta zuzkidura-garapena. 

• Urbanizazioaren eta paisaia tradizionalak errespetatzen ez dituzten hiri-inguruko jardu-

eren dinamika. 

• Industria garapenari dagokionez, bi bide kontrajarretatik dator. Alde batetik, gaur 

egungo poligonoen gainbehera. Hondakinetan utzitako pabiloiak eta industriak. Bestetik, 

industria azalera handituko duen hedapen ziklo berria, lehendik dagoena berrerabili 

gabe. 

 

Indarguneak:  

• Hirigintza-irizpide jasangarri eta integratzaileak, bai administrazioak bai gasteiztarrek fin-

katuak, bizi-kalitatea hobetzeko ekintzak eskatzen eta eskatzen dituztenak. 

• Industria-ekoizpeneko gune oso indartsuak, biztanleria aktiboaren maila handia manten-

tzeko funtsezko gizarte balioak dituztenak. 

• Kokapen estrategikoan kokatzea, EAE osoan oso lurzoru huts gutxi izateko aukerarekin. 

Gainera, sektore horren presentzia motor ekonomiko gisa baloratzen da. Jarduera berri-

etan paisaia integratzeko irizpideak hobetzeko edo, hala badagokio, daudenak lehengo-

ratzeko gaitasuna dago ingurunean. 

• Ondare- eta kultura-balio handia. 

• Ingurumenaren aldetik jasangarria eta integratzailea den hiri batean bizitzea eskatzen 

duen lurraldearekiko izaera identitario nabarmena duten biztanleak 

• Zenbait elementu eta enklabe daude, udalerri edo hiriko lurralde kudeaketako proiektu 

berriak zehazteko argudio-ildoez hornitzea ahalbidetzen dutenak. 
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EBALUAZIOA:  

Aukerak:  

• Azpiegitura berdearen ondoriozko proiektuak handitzea, Unitate osorako oinarriak ezarriz. 

• European Green Capital 2012 sariak eta Biosphere Responsible Tourism ziurtagiriak ho-

nako hauek erraztu ditzakete: 

▪ Sarbideen hobekuntza ,herriaren erakustoki moduan. 

▪ Paisaia-irizpideak sakonago txertatzea etorkizuneko hirigintza, industria edo azpi-

egitura prozesuetan. 

▪ Nekazaritza eta abeltzaintza azpiegituren garapenean paisaia irizpideak sartzea. 

▪ Gaur egun lurpean dauden erriberak berreskuratzea eta egokitzea. 

▪ Gaur egun degradatuta dauden kokaleku industrialak eta lurzoru industriala giza 

kokalekuetan berregituratzea 

• Garrantzi handiko ekoizpen-espazio berriak, paisaia-irizpideak txertatzeko aukera ematen 
dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala azaltzen da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH zehatzenak eta ga-

rrantzitsuenak erakusten direla PUrentzat, eta horiek arintzeko ekintzak lehentasunezkoak di-

rela eta aurrera eramateko indar handia dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak behar dituzten kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

Gasteizko hiri- eta industria-hazkundearen paisaia-integrazioa kudeatzea, egungo erabilera-

rik gabeko lurzoru artifizializatuak berrerabiltzea eta hiri-bilbea berriz sarritzea sustatuz, eta 

lurralde-eraldaketa degradatzaileak edo inpaktu negatibo handiak dituztenak saihestea. Etor-

kizuneko azpiegituren paisaia eta ingurumen-inpaktuak integratzeko ahaleginak areagotzea, 

bereziki abiadura handiko trenaren trazadura. 

• Hirigune historikoaren, haren kultura-ondarearen eta ondare immaterialaren babesa 

eta kontserbazioa mantentzea. Ingurunearen babeserako eta zerbitzurako eta ikusmen-

pertzepziorako tresnen garapenean sakontzea. 

• Hedapenari dagokionez, martxan jarrita ez dauden neurri berezirik ez da behar 

• Hiriko azpiegitura berdearen barruan berdeguneak kontserbatzeko bultzadari eustea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko, hauek dira PKH erabakigarrienak, paisaia kudeatzeko 

eta antolatzeko ekintzak behar dituztenak: 

• Bisualki hauskorrak diren eta osagai negatiboak dituzten hiri-inguruko eremuak antola-

tzea. Lurzoru industriala edo bisualki hauskorrak diren eta hobetu daitezkeen osagai ne-

gatiboak dituzten hiri-inguruko eremuak zeharkatzen dituzten Gasteizerako sarbide jakin 

batzuen antolamendua formulatu da. Kudeaketa eta antolamendu ekintzak osatzen di-

tuzten PIBEak identifikatu dira: Gasteizko eraztuna eta Gasteizko Lautadako hegoaldeko 

sarbidea. 

• Azpiegitura handien paisaia hobetzea. Kasu askotan, neurri handiak behar dira, Katalogo 

honen irismena gainditzen dutenak, hala nola lurperatzea. Hala ere, paisaian eragin oso 

larria dutenak eta hobetu daitezkeenak adierazten dira: tentsio handiko lineak. 

Paisaia hobetzearekin zerikusia duten eta kudeaketa ekintzak behar dituzten beste helburu 

batzuen artean, honako hauek proposatzen dira: 

• Hiri eta industria bilbearen ertz batzuen errematea hobetzea, hiri fatxada eta espazio 

publikoa sortzeko espazio interstizialak leheneratzea. 

• Bereziki, ingurune hauek hobetzeko ahalmena dute: Errekaleor, Iturritxu, Aretxabaleta, 

Urtiasolo, Betoño, Abetxuko, Ihurre, Lopidana, Astegieta, Ali, Jundiz eta Gometxa, bes-

teak beste. Horietan, hiriaren profila eta aurkezpena osatzen duten hiri-inguruko paisaia 

hobetzeko ekintzak sartzen dira. Gasteizko Eraztunaren PIBEan, kokaleku horien muga-

kide diren lursailetan zuhaitz-landaredia berreskuratzea proposatzen da, besteak beste, 

finkapen horien ikus-kalitatea hobetzeko. Kokaguneetan bertan, beharrezkoa izango da 

berezko harrotze-neurriak hartzea, kaleak eta eremu libreak birlandatzea eta hiri-paisaia 

hobetzeko proiektuak txertatzea. Katalogoaren beraren irismena gainditzen badu ere, 

beharrezkoa dirudi oraindik gauzatu gabe dauden lurzoru urbanizagarriak ebaluatzea, 

beren paisaia-itxura hiriaren etorkizuneko 'erakustoki' gisa kontuan hartuko duen gara-

pen-esparru bat proposatzeko. 

PKH horien proposamena nabarmentzeko, paisaian duen garrantzia dela eta, bi PU PIBEekin 

erlazionatzen dira, eta horiek antolatzeko eta kudeatzeko helburuak eta ekintzak modu ze-

hatzagoan garatzen dira: 

• Gasteizko eraztuna. Gune horren kudeaketak eta antolamenduak PU osoaren pertzep-

zioari eragiten dio, hiria inguratzen baitu. Nekazal Eraztunarekiko egungo Eraztunarekin 

integratzeko proposamena, lehenengoaren potentzialtasuna eta funtzionaltasuna za-

baltzeko eta berreskuratze ekintzak sustatzeko eta Gasteizko hiri hedapena elkarrekin 

kudeatzeko. 

• Gasteizko Lautada hegoaldeko sarbidea. A1 korridorea eta industria kokalekuak prota-

gonista dituen espazioa da, eta paisaiari begira berrantolatzea proposatzen da. Hiriaren 

ipar-mendebaldeko ertzean kokatuta dagoen espazioa. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Lautada zabala da, nekazaritza eta hiri eraldaketa du ezaugarri, eta azpiegituren korridorea da. 

Gasteizko PUeko lautadarekin partekatzen ditu ezaugarriak. Arabako Lautada deritzona osa-

tzen du, mendiz inguratutako sakonune zabala, muinoetatik eta mendi txikietatik bisualki be-

reizten dena. Horien artean Argomaniz (665 m) eta Estibaliz (611 m) nabarmentzen dira. Ara-

bako Lautadako 'kuadrilla' desberdinen antolaketa historikoak banaketa hori bultzatu du, eta, 

gainera, unitate honetan ez du Gasteizko lautadak duen hiri izaera indartsua aurkezten. 

Kontrako zentzuan, lurraldeak eta ibaiak nolabaiteko independentzia bisualarekin edo ele-

mentu eta osagai nagusien antolamenduari buruzko ñabardurak aurkezten dituzten arren, ez 

dira nahiko garrantzitsutzat jotzen PU banatzeko, nahiko homogeneoak direla ikusten delako, 

elkarren artean oso lotuta daudelako eta, beraz, paisaian batera esku hartzeko proposamena 

beharko dutelako. 

  

Azalera (ha): 17648 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitud e 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko Altitu-

dea 

5 533 779 602 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Nekazaritzako bokazio argia duen unitatea, Arabako Lautada osatzen duen multzoa bezala. Ne-

kazaritza matrize zaharra, nekazaritza aldetik oso emankorrak, sakonak eta ongi egituratuta 

dauden lurzoruen gainean, lehorreko laborantzako paisaia bati eusten diotenak, ureztatze-zati 

zabalekin. Joan den mendearen erdialdeko lurzatien kontzentrazioak lurzatien mosaikoa eta 

banantze heskai bizien bilgunea aldatu zituen, nahiz eta oraindik haren zatiak hauteman dai-

tezkeen. 

Matrize horren barruan muino txikiak nabarmentzen dira, baita gune tradizionalen eta herrix-

ken zerrenda garrantzitsu bat ere, oraindik ere alderdi tradizionalaren izaerari eusten diotenak, 

eta hiriguneak, Alegria-Dulantzi eta Agurain/Salvarierra, industria garapen handiekin, industri-

alde konbentzionalak, beharren inguruan soilik diseinatuak, diseinuan irizpide estetikoak lehe-

netsi gabe. Lautada, zati batean, zeharkatzen duten ibilguek egituratzen dute, baina, bereziki, 

A1 autobiak. Ekialdeko sektorean, Arakilgo korridorearekin estutzen da, jada Nafarroako lurre-

tan. Azpiegiturak eta finkapenak, Unitatearen izaera zehazten laguntzen badute ere, funtsean 

nekazaritza eta basogintza arlokoa izaten jarraitzen du. 

Lautada zabala mendi txiki eta muino txikiek eteten dute. Geruza horiek Ipar mendebalde- 

Hego ekialde norabidea jarraitzen dute, Aloña-Aizkorri antiklinorioari dagokion bezala. Poten-

tzia gutxiko erliebeak dira, Lautadan sakabanatuta agertzen direnak edo barneko bailara ba-

rruan eratzen dituztenak, baina beti unitatearen beraren elementu bezala. Atalaya edo Estiba-

liz mendi txikiak dira, Dulantziko inguruneak Aguraindik banatzen dituen lautadako ikusere-

mua. 

Muino eta menditxiki horiek paisaia naturaletik geratzen diren aztarnak dira. Bertan, baso txiki 

babestuak mantentzen dira, besteak beste, hariztiak (Quercus robur) eta erkameztiak (Q. fagi-

nea), KBE gisa katalogatuak, eta horien artean Argomanizko erkametza nabarmentzen da, uni-

tate honen eta Gasteizko Lautadaren artean. 

Oso urriak izan arren, 60ko hamarkadaren aurreko lurzatien bilbadura zaharraren zatiak ere 

ikusten dira, landaretza ezpondak eta heskai biziak dituztenak, paisaia eta ekologia balio han-

dikoak. Erriberei dagokienez, gutxieneko lokarri linealetara murriztu dira, halakorik dagoenean, 

nekazaritza presioak eraldatuta daude. Aipatzekoa da Alegria ibai xumea, Lautadaren erdialde-

tik igarotzen dena, bai eta Pedroko hezegune txikia ere, Aguraingo hegoaldean, duela gutxi za-

harberritu dena. 

 

 

Eremu estrategiko batean dago kokatuta, Gaztela eta Nafarroako erresumek oso lehiatuta 

duten muga leku historiko batean. Bere iraganaren aberastasun eta distiraren lekuko dira 

Dulantziko eta Aguraingo Erdi Aroko hiribildu historikoetako jauregi eta jauretxe ugariak. 

Handik igarotzen da Estibalizko Andre Mariaren Santutegia, Arabako Lautada osatzen duten 

bi PUen arteko mugan, ibilbide zabal bat, kultura, historia edo nortasun baliabideekin batera, 

eta ezin da aipatu gabe utzi. Paisaia historiko honetan baliabide eta balio inmaterial nabar-

menak mantentzen dira, tradizio, jai, ospakizun eta jai interesgarri gisa agertzen direnak. Na-

barmentzekoa da Aguraingo merkatu tradizionala, 1.256koa, Espainiako zaharrenetakoa. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Pertsonak eta salgaiak igarotzeko lurralde tradizionala, Gaztela, Nafarroa eta Kantauriko portu-

en artean, baita Donejakue Bideko erromesak ere. Baldintza topografiko eta lurzoru-baldintza 

onuragarriek giza kokalekuak eta nekazaritza-aprobetxamendu sekularra erraztu dituzte. XX. 

mendearen bigarren erdialdean, mekanizazioak eta partzela-kontzentrazioek, batez ere 60ko 

eta 70eko hamarkadetan, ezponden, heskai bizien eta ibaiertzeko basoen desagerpena eragin 

zuten, ordura arte nagusi zen laborantza, larre eta landaretza naturalaren mosaikoaren per-

tzepzioa aldatuz. 

Gaur egun mantentzen diren elementu naturalak, eremuaren bereizgarri zen mosaikoaren 

erlikiak dira. Mendearen amaieran, eremu garrantzitsuenek garapen handia izan zuten, Gas-

teizko hazkundearen eta industria garapenaren ondorioz, Madril-Paris N1 ardatzaren garape-

naren babesean. 

 

  

     Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                   1945-46 
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DINAMIKAK 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Bizitegi , industria, azpiegitura eta zuzkidura lurrak haztea eta garatzea. 

• Pabiloiak abandonatzea eta berrerabilpenik eza. Egungo beharrizan teknologikoetara ez 

egokitzeak eta instalazioen gainbeherak zenbait industria-kokalekutan enpresa berriak 

erakartzeko gaitasuna murrizten du. 

• Garapen urbanistiko bizkorra mende hasieran, krisien ondorengo geldiera gogorrarekin 

• Izaera sozial eta ekonomikoko faktore exogenoak, produkzio ereduan eragiten dutenak: 

ekoizpena areagotzea, ureztapena handitzea, partzela kontzentrazio handiagoa eta man-

tentzeko eraikin berriak baldintzatzen dituen makineria handiagoa erabiltzea. 

• Landa eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden etxebizitza 

berriak eraikitzea eta osagai disonanteak, sailen hesiak eta abar sartzea. 

• Gune tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 

hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 

bizitegi-itxurarekin. 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Ikusmen unitate handi baten lautada da, Lautada inguratzen duten mendilerroen maga-

lek osatzen dutena, eta horrek tarteko ikuspen ertain eta altua ematen dio, enklabe oso 

ikusgarriekin.  

Eguneroko ikusmen-irisgarritasuna EFren altuena da, ikusmen-iragazkortasunagatik eta 

bertan bizi diren edo zeharkatzen duten behatzaile kopuru handiagatik. Era berean, bi-

sitari-kopuru handia jasotzen du, eta errepideak edo Donejakue Bidea erabiltzen ditu 

horretarako. Topografia dela eta, ez du inolako begiratokirik eta, aldiz, inguruko unitate-

etan kokatutako behaketa puntuetatik ondo ikus daiteke. 

Lautadan nabarmentzen diren irtengune txikien artean, ikusmen enklabe ez esangura-

tsuak daude. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA:  

Kalitate-balio txikieneko unitatea, Eremu Funtzional osoarekiko konparazio erlatibo batean. 
Balio handiko elementuak baditu ere, hala nola kultura eta ondare baliabideen multzo handia, 
askotan ezin dira paisaian hauteman, biztanleguneen barruko paisaiaren parte baitira. Inpaktu 
bisual kontzentratuak ditu A1 korridorean, kalitate estetiko berezirik gabeko poligonoetan eta 
azpiegitura elektrikoen kontzentrazio handian. Lortutako kalitateari dagokionez, inguruko 
unitateetan dauden elementu bikainetako bistak ditu, paisaia-balio handiko ikuspuntuak, baina 
inpaktu negatiboak ere jasaten ditu, hala nola Elgea-Urkillako parke eolikoa. 

HAUSKORTASUNA 

Lortutako hauskortasuna oso handia da, behatzaile kopuru handi baten ikusgune baita, bai 
eguneroko ikuspegietan, bai paisaiara jarrera kontenplatiboarekin hurbiltzen diren 
ikuspegietan. Hala ere, oro har, ikusmen-esposizio txikia du, eta oso ikusgaitasun txikiko 
kokaguneak egoteak jarduerak eta inpaktuak integratzea erraztu dezake, neurri egokiak hartuz 
gero. Lautadan kokatzen diren zeharkako 'saihetsen' artean daude, bereziki iparraldeko 
alderdian.  

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Ikusmen irisgarritasun handiko paisaia. Ikus eremua eta espazio afektiboa, pertsona ko-

puru handi baten egunerokotasunaren parte dena, eta, gainera, oso erabiliak diren komu-

nikazioek zeharkatzen dutena. 

• Industria garapenean tentsioa duen lurraldea. 

• Industria plangintza, neurri batean, XX. mendeko industria premiei erantzuteko egina, eta, 

bestetik, inguruko industriak garatzeko eta merkatu globalean industria gaitasun lehiako-

rra hobetzeko alternatibak bilatzeko. 

• Paisaian gaizki integratutako industria kokalekuak egotea. 

• Basogintzako eta mendiko unitateekin egiten du muga, eta etorkizunean hedatzeko auke-

rak murrizten ditu. 

• Izaera biziko dinamika antropikoen edo 'gogorren' eta nekazaritza-matrizearen arteko 

trantsizio espazioa, non bien arteko trantsizioa egiteko probabilitate handia dagoen, har-

monikoa izan gabe. 

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

mentu natural gutxirekin. 

 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako nekazaritza-paisaia. 

• Biztanleria dinamikak geldiaraztea gune tradizionaletan eta herrixketan, eta, ondorioz, 
eraikinak, batez ere historikoak, bertan behera uztea. 

• Gasteizko gune tradizionalak eta etxebizitza eskariari lotutako herrixkak. 

Mehatsuak 

• Lurraldearen okupazio estentsiboaren mehatxua suspertzea: hiri-garapena, industria-ga-
rapena, azpiegitura garapena eta zuzkidura garapena. 

• Urbanizazioaren eta paisaia tradizionalekiko errespetu gutxi duten hiri inguruko jardue-
ren dinamika. Gutxi gorabehera isolatutako etxebizitza berriak eraikitzeko prozesuak, bi-
garren bizileku izateko bokazioarekin. 

• Industria-garapenari dagokionez, bi bide kontrajarritatik dator. Alde batetik, gaur egungo 
poligonoen dezentzia. Hondakinetan utzitako pabiloiak eta industriak. Bestetik, indus-
tria-azalera handituko duen hedapen ziklo berria, lehendik dagoena berrerabili gabe. 

• Nekazaritza paisaiaren degradazioa. Nekazaritzako eta abeltzaintzako sektorearen krisia 
barne merkatuan, eta horrek ondorio hauek izan ditzake: 

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

• Nekazaritza eta abeltzaintzako azpiegiturak: nabe handiak, nekazaritzako makinak 
eta soberakinak gordetzeko handiak, berotegiak eta salbuetsitako beste eraikin ba-
tzuk. 

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

• Nekazaritza-jarduera bertan behera uztea eta laboreak sastraka bihurtzea, batetik, 
lehen sektoretik eratorritako alderdi sozioekonomikoengatik (erreleborik eza, mer-
katuko lehiakortasun handia, etab.) eta, bestetik, ezin delako lehiatu lurzoruak hiri-
garapenerako duen balioaren aurrean. 
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EBALUAZIOA:  

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Nukleoa handitzea, berezkoa duen morfologia errespetatu gabe, eta haren ordez hiri-

itxura jartzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru-azalera asko okupatzeak koka-

lekuaren silueta bereizgarria eta irudi orokorra haustea dakar. 

• Hirigintzako garapen berriak agertu dira, eta, parametro funtzional diferenteekin, sare 

erregularreko bilbeak agertu dira lurrean, disruptiboki, eta ez dute loturarik edo pro-

portziorik kokalekuak historian zehar izan duen garapenak izan duen hazkunde orga-

nikoarekin. 

• Gune tradizionalen eta herrixken inguruetan nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak 

sartzea. 

• Kultura-baliabideen degradazioa: dorretxeak, galtzadak. 

Indarguneak 

• Industriako ekoizpen-gune garrantzitsuak, biztanleria aktiboaren maila handia manten-

tzeko funtsezko gizarte-balioak dituztenak. 

• Kokapen estrategikoan kokatzea, EAE osoan oso lurzoru huts gutxi izateko aukerarekin. 

Gainera, sektore horren presentzia motor ekonomiko gisa balioesten da. Jarduera berrie-

tan paisaia integratzeko irizpideak hobetzeko edo, hala badagokio, lehendik daudenak le-

heneratzeko gaitasuna dago ingurunean. 

• Balioetsitako paisaietan integratutako guneak, ingurumena zainduta dutenak biztanle be-

rriak erakartzeko gune gisa. 

• Kokalekuen ondare eta kultura balio handia. 

• Nekazaritza lurralde produktiboa euskal testuinguruan, zeinaren funtzioa garrantzitsua 

baita elikagaien eskaria hornitzeko. 

• Nekazaritza paisaia, kontserbazio egoera onargarrian 

• Paisaian funtsezkoak diren kokaguneak babesteko figurak. 

• Zenbait elementu eta enklabe daude, jarduketak udalerriaz gaindiko edo hiriko lurralde-

kudeaketako proiektu berriak zehazteko argumentu ildoez hornitzea ahalbidetzen dute-

nak. 

Aukerak 

• Nekazaritza-jarduera orekatuta mantentzea paisaia naturaleko espazioak berreskuratze-

arekin, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide ertzak. Paisaiaren aniztasuna 

kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa eta hiri inguruko 

trantsizioa hobetzea ere. 

• Azpiegitura berdearen ondoriozko proiektuek unitate osorako oinarriak ezarriko lituz-

kete. 

▪ Hiriko sarbideak hobetzea eta inguruko paisaia hiriaren “erakuslehio” izatea. 

▪ Paisaia-irizpideak sakonago txertatzea etorkizuneko hirigintza-, industria- edo 

azpiegitura-prozesuetan. 

▪ Nekazaritza  eta abeltzaintza azpiegituren garapenean paisaia irizpideak sar-

tzea. 

▪ Gaur egun degradatuta dauden kokaleku industrialak eta lurzoru industriala giza 

kokalekuetan berregituratzea. 

▪ Garrantzi handiko ekoizpen-espazio berriak, paisaia irizpideak txertatzeko aukera ema-

ten dutenak. 

▪ Nekazaritzako produktu jasangarriak, ekologikoak eta kalitatezkoak balioztatzeko pro-

zesu berriak tokiko merkatuetan 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 

25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 

integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 

planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoe-

nak eta garrantzitsuenak erakusten direla PUrentzat, eta horiek arintzeko ekintzak lehentasu-

nezkoak direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa nabarmentzeko 
formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

Gasteizko hiri- eta industria-hazkundearen paisaia-integrazioa kudeatzea, egungo erabilera-

rik gabeko lurzoru artifizializatuak berrerabiltzea eta hiri-bilbea birdentsifikatzea sustatuz, eta 

lurralde-eraldaketa degradatzaileak edo inpaktu negatibo handiak dituztenak saihestea. Etor-

kizuneko azpiegituren paisaia- eta ingurumen-inpaktuak integratzeko ahaleginak areagotzea, 

bereziki abiadura handiko trenaren trazadura. 

• Hirigune historikoen babesa eta kontserbazioa sustatzea, bai eta ingurunea babesteko 

eta kontserbatzeko tresnak eta gune tradizionalen eta herrixken ikusmen pertzepzioa ak-

tibatu eta kentzea ere, morfologiari eta elizaren inguruko eraikinen banaketari dagokie-

nez. IV. dokumentuan alderdi horiek eta beste batzuk garatzen dira. 

• Paisaian garrantzitsuak diren kultura baliabideen ikusmen babesa sustatzea: kultura-mul-

tzoak, eraginak haien pertzepzioan eragina izan dezakeen guneak. 

• Kultura ondarea kontserbatzea eta balioestea. Ondare balio historiko edo sinbolikoa du-

ten baliabide guztiak babestea, behar dutenean hobetzea eta balioestea proposatzen da, 

oro har, eta, bereziki, paisaian ordezko gisa sailkatutakoak. 

• Ikusmen esposizio handiko kokaguneen ikus babesa sustatzea. Gune horiek paisaiaren al-

detik nabarmentzen dira lautadan. 

• Hedapenari dagokionez, ez da martxan jarrita ez dauden neurri berezirik behar. 

Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PUko pai-

saiarako. Oro har, landaretza uharteen multzoaren paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, 

baita ibaiertzak eta ur-xaflak ere. Bere proiekzioaz gain, kasu batzuetan hobetzea proposatu 

da. Kokaleku berezi gisa Pedroko hezegunea nabarmentzen da. Bereziki, eta duen garrantzia 

kontuan hartuta, PIBE gisa identifikatu dira Arabako Lautadako muinoak eta Arabako Lauta-

dako hariztiak. 

Kalitate ekologikoko eta paisaia kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa sus-

tatzea, bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere 

• Paisaia-balio handiko nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia kontserbatzeko kudea-

keta. Paisaiaren aniztasuna eta kalitatea handitzen laguntzen duten baratze ugari 

daude. Ez da proposatzen haien babes generikoa, kasuz kasu aztertu beharko litza-

tekeelako. Gainera, babesa mantentzeko politikak bultzatu beharko lirateke. Nola-

nahi ere, hainbat iturritatik (Sigpac, Siose eta EAEko landaretzaren mapa) datozenak 

identifikatu dira, paisaiaren elementuen geodatuan integratuta (lurzoruaren erabi-

lerak). 

• Nekazaritzako biztanleria aktibo mantentzeko neurri sozioekonomikoak. 

• Errentagarritasuna hobetzeko eta nekazaritza eta abeltzaintzako praktikak teknolo-

gia berrietara egokitzeko ekintzak paisaiaren aldetik egokitzeko neurriak ezartzea. 

Nekazaritzako azpiegitura berriak paisaian integratzea, hala nola nekazaritza eta 

abeltzaintzako nabeak edo negutegiak. Gogorarazten da 4. dokumentuan (Helbu-

ruak, proposamenak eta adierazleak) nekazaritzako azpiegiturei buruzko atal espe-

zifiko bat garatu dela. 

• Partzela-kontzentrazioen paisaia- eta ingurumen-integrazioa: zenbait osagai babes-

tea, mugak lehengoratzea sustatzea, landaretza naturalaren lokarriak sortzeko. 

• Lurzoru urbanizaezinean eraikinak eraikitzea eragoztea eta haien bolumetria, aza-

lera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

Azkenik, ikusmen hauskortasun handiko kokaguneak udal plangintzan integratzea pro-

posatzen da, ikusmen babesari begira. Berriz ere gogorarazten da Arabako Lautadako 

Mendixkak PIBE identifikatu dela, babesteko. 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko, OCP erabakigarrienak zein diren, paisaia kudeatzeko eta 
antolatzeko ekintzak behar dituztenak, honako hauek dira: 

• Itxura hobetu dezaketen industria-kokalekuen antolamendua eta ikusmen hobekuntza, 

A1ean kokatuak, PUren hegoaldeko korridorean: Aguraingo industrialdeak, Galzar. 

• Azpiegitura handien paisaia hobetzea. Kasu askotan, neurri handiak behar dira, Katalogo 

honen irismena gainditzen dutenak, hala nola lurperatzea. 

• Erauzketa-ustiategien paisaia-integrazioa. Degradazio txikiak daude, hala nola agregaki-

nak ateratzea, legez kanpoko isuriak, eta horiek hobetu egiten dira detektatzen direnean. 

• Nekazaritza-bokazioa duten nabe isolatuen eta eraikin exentuen ikusmen hobekuntza. 

Katalogoko ebakuazio-eskala, ikusteko moduko sarbideetan edo kokaguneetan kokatzeko 

aukera ematen badu ere, eta inpaktuaren magnitudea eta intentsitatea hautemateko au-

kera ematen badu ere, ez da nahikoa ikusmena hobetzeko, kasuz kasu aztertu beharko 

bailitzateke. 

• Ibaiertzak hobetzea eta egokitzea, eta berdegune bereziekin lotzea. Uholde-lautada le-

heneratzeko plana, ibaiertzeko landaredia garatzeko edo baso-laborantza edo nekazari-

tza-laborantza integratuen erabilerak birdefinitzeko, espazioa paisaiaren eta ekologiaren 

aldetik hobetzeko, gozatzeko eta uholdeak gutxitzeko. 

• Ikusmen irisgarritasun handiko kokaguneetako baso-berritzeen eta sastrakadien paisaia-

hobekuntza sustatzea. 

Paisaia hobetzearekin zerikusia duten eta kudeaketa-ekintzak eskatzen dituzten beste hel-

buru batzuen artean, honako hauek proposatzen dira: 

• Nekazaritza-paisaiaren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala 

sustatzea. Eremuen eta ibai-espazioaren arteko tartea berreskuratzea. 

OCP horien proposamena nabarmentzeko, paisaian duen garrantzia dela eta, PUak bi AEIP 

txeratzen ditu, non modu espezifikoagoan garatzen diren antolatzeko eta kudeatzeko hel-

buruak eta ekintzak. A1 korridorea eta industria-kokalekuak protagonista dituzten bi gune 

dira, eta paisaiari begira berrantolatzea proposatzen da: 

• N1 korridorea (Agurain). 

• N1 korridorea (San Millan/Donemillaga). 
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Oinarrizko kartografia: GeoEuskadi 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Ebro ibaiak landutako lautada zabalean kokatuta dago, Sobrongo haitzartearen eta 'Haroko 

kontxak' izenekoen artean. Burgos eta Araba artean banatutako lurraldea, Obareneseko Mendi 

burgalesetatik eta Arabako hainbat menditako magaletatik inguratua. Arabako beste 'Lautade-

kin' partekatzen ditu bere nekazaritza eraldaketa bizia, giza eta industria kokalekuen presentzia 

nabarmena eta azpiegitura korridore garrantzitsua izatea. 

Arabako lurraldea Zadorra, Ihuda eta Baia ibaien bailarek osatzen dute, Ebrora iritxi aurretik. 

Herrigune txiki sakabanatuak ditu inguruan, aztarna historiko nabarmena duten mugako lu-

rralde gisa, Erdi Aroko dorreak, jauregi eta hirigune historikoak, eta antzinako herritarren mo-

numentu eta aztarna ugari. Katalogoan sartzeko, euskal lurraldea bakarrik hartzen da kon-

tuan. 

  

Azalera (ha): 8545 

Bataz bes-
teko malda 

 

Altitude 
minimoa 

Altitude 
maximoa 

Bataz besteko 
altitudea 

6 445 787 508 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Miranda-Trebiñuko sakonunearen parte da, sinklinalaren ardatza, eta alderdi horretan hegoal-

derantz pixka bat mugituta dago. Lautada. Obarenes mendiei dagozkien kate batek inguratzen 

du, eta irteera naturala du Pancorboko haitzartetik mendebalderantz; Haroko maskorrak hego-

ekialderantz, Errioxarantz; eta Argantzungo haitzartea ipar-ekialderantz, Euskal Herrirantz. 

Ibaiek, batez ere Ebrok, paisaia bat egituratzen dute, eta, bertan, nekazaritza eta natura erabi-

lerak nahasten dira, asko eraldatutako landekin. Paisaia naturalaren elementu adierazgarri na-

gusiak Ebro ibaiaren ibarrak eta Zadorra eta Ihuda ibaiertzak dira. Lautadan irteten diren muino 

txikiek zipriztintzen dute unitatea. Erliebeak indar txikikoak dira, modu independentean iden-

tifikatzeko modukoak. 

Nagusi den nekazaritza-izaeraren protagonismoa AP1 eta AP 68 autobideetako eta A1 autobi-

deko komunikazio-korapiloaren (Arabak Burgosekin duen mugan) eta Miranda de Ebroko Bur-

gosko herrixkaren esku dago. Erdi Aroko eta Erromako ibilbideetan kokatzen zen estrategikoki, 

goi-lautada itsasoarekin lotzen zuen eta erromesek Santiagorako ibilbidean egindako trazadu-

retako batekin bat zetorren. Gaur egun, Espainiako iparraldeko eremu logistiko garrantzitsu 

batean dago, Iberiar Penintsulan eta Europan zamak banatzeko. 

Eraikitako paisaiak nabarmen baldintzatzen du unitatearen pertzepzioa; izan ere, kokaleku 

asko daude, eta batzuek denboraz gaindiko handitze tipikoak dituzte, baina askok eremu tra-

dizionalaren izaera dute oraindik ere. Baia eta Zadorra ibaiek Ebrorekin bat egiten duten  bai-

laran, Rivabellosa aurkitzen da, paisaia unitatearen hiri eremu garrantzitsuena, eta haren an-

tzinatasuna Alfontso VI.a erregeak emandako Mirandako forua dela eta aipatzen den 1099. 

urtetik harago doa. 

Nabarmentzekoak dira komunikazio-korapiloen inguruko industria eta logistika garapenak, 

Arasur industrialdea buru dutela, Miranda del Ebroko Baia industrialdearekin zuzenean muga 

egiten duena. 

Donejakue Bidea bertatik igarotzeari esker, baliabide kultural eta historiko ugari daude. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

-   
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK  
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Azken mendeetan bilakaera motela izan duen paisaia da, Miranda Ebroko hiribildua nagusi zen 

bere ibar emankorretako nekazaritza paisaiaren inguruan, astiro garatzen joan zen puntu es-

trategikoa. XIX. mendean, trenbidea iritsi zenean, nekazaritza paisaiak industria garapen han-

diak ekarri zituen, eta merkataritza jarduera eta industriala asko handitu ziren, eta horrek era-

gina izan zuen Arabako herrietan. Paisaiaren dinamikaren beste mugarria XX. mendearen azken 

laurdenean komunikazioen korridoreak izan zen. 

Mekanizazioaren eta XX. mendeko partzela kontzentrazioen ondorioz, ezpondak, heskaiak 

eta ibaiertzeko basoak desagertu egin ziren, eta ordura arte nagusi ziren laboreen, larreen 

eta landaretza naturalaren mosaikoaren pertzepzioa aldatu egin zen. Gaur egun mantentzen 

diren elementu naturalak, eremuaren bereizgarri zen mosaikoaren erlikiak dira. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                 1945-46 
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DINAMIKAK 

 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Bizitegi eta industria lurzorua haztea eta garatzea. 

• Ekoizpen ereduan eragina duten izaera sozial eta ekonomikoko faktore exogenoak: ekoiz-
pena areagotzea, partzela kontzentrazio handiagoa izatea eta makina handiagoak erabil-
tzea, mantentze lanetarako eraikin berriak baldintzatzen dituztenak.  

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden bizi-
leku berriak eraikitzea eta osagai disonanteak, sailen hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, laburrean ikusita ikuseremu sarbidee-
tatik hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur 
egungo bizitegi itxurarekin. 

  

 Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                      1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Batez ere Burgosera ireki-

tzen den unitate bisual 

handi baten zati da. Egune-

roko ikusmen eskuragarri-

tasuna oso handia da, bidai-

ari kopuru handiak zeharka-

tzen baitu bere komunitate-

korapiloa osatzen duten bi-

deetako batetik igarotzean. 

 

 

Era berean, Donejakue Bidea edo errepideak erabiltzen dituzten bisitarien kopuru handia 

jasotzen du. Ikusmen irisgarritasun txikiko espazioak ditu soilik ipar-mendebaldeko sekto-

rean. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA 

Kalitate balio txikiko unitatea, Eremu Funtzional osoarekin alderatuta. Ibaiertzei eta haien 
ibarrei lotutako balio handiko elementuak ditu; horien artean, Ebroren ibarra nabarmentzen 
da, Jugalez ibaiaren elkargunean (Inglares), kultura eta ondare baliabide gisa. Hala ere, inpaktu 
bisual handiak jasaten ditu azpiegitura handien, industria garapenen eta eguzki-parkeen 
eskutik. 

Inguruko unitateen pertzepzioaren ondorioz lortutako ikusmen kalitate handia du, paisaia-
balio handiko hondo eszenikoak baitira. 

HAUSKORTASUNA 

Oso hauskorra da; izan ere, behatzaile askoren ikuspegi-gunea da, bai eguneroko ikuspegiena, 
bai paisaiara jarrera kontenplatiboarekin hurbiltzen direnena. Hala ere, ikusmen esposio txikia 
duenez, jarduerak eta inpaktuak integratzea erraztu dezake, neurri egokiak hartuz gero. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Ikusmen irisgarritasun handiko paisaia. Jende askok egunero ikusten duen espazioa, jende 

asko ibiltzen den komunikazioek zeharkatzen dutena. 

• Miranda de Ebro eta Rivabellosa ardatzaren inguruko industria garapenen hedapen natu-

raleko lurraldea. 

• Industria plangintza, neurri batean, XX. mendean sortutako industria premiei erantzuteko 

egina, eta, bestetik, inguruko industriak garatzeko eta merkatu globalean industria-gaita-

sun lehiakorra hobetzeko alternatibak bilatzeko egina. 

• Paisaian gutxi integratuta dauden industria kokalekuak. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako nekazaritza paisaia. 

• Biztanleria-dinamikak geldiaraztea gune tradizionaletan eta herrixketan, eta, ondorioz, 

eraikinak, batez ere historikoak, bertan behera uztea. 

Mehatxuak 

• Lurraldearen okupazio estentsiboaren mehatxua suspertzea: industria-garapena. 

• Urbanizazioaren eta paisaia tradizionalak errespetatzen ez dituzten hiri-inguruko jardue-

ren dinamika. 

• Kultura-baliabideen degradazioa 

• Nekazaritza paisaiaren degradazioa. Aldaketa nekazaritza eta abeltzaintzaren sektorean, 

nazioarteko merkatuaren aldaketengatik, ondorio hauek izan ditzakenak: 

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

• Nekazaritza eta abeltzaintzako azpiegiturak: nabe handiak, nekazaritzako makinak 
eta soberakinak gordetzeko handiak, berotegiak eta salbuetsitako beste eraikin ba-
tzuk 

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

• Nekazaritza jarduera bertan behera uztea eta laboreak sastraka bihurtzea, batetik, 
lehen sektoretik eratorritako alderdi sozioekonomikoengatik (erreleborik eza, mer-
katuko lehiakortasun handia, etab.) eta, bestetik, ezin delako lehiatu lurzoruak hiri-
garapenerako duen balioaren aurrean. 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Eremua handitzea, berezkoa duen morfologia errespetatu gabe, eta haren ordez hiri-
itxura jartzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoruen okupazio handiak kokale-
kuaren silueta bereizgarria eta itxura orokorra haustea dakar. 

• Ohiko baserrien eta herrixken inguruan nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak sar-
tzeko arriskua. 

Indarguneak 

• Industria eta enpresa eremu indartsuak, gizarte balio funtsekoak dituztenak, biztanleria 

aktiboaren maila handiari eusteko. 

• Kokapen estrategikoan kokatzea, EAE osoan oso lurzoru huts gutxi izateko aukerarekin. 

Industria sektorea positiboki baloratzen dute biztanleek motor ekonomiko gisa, baina 

kontuan hartu behar da ingurunean gaitasuna dagoela jarduera berrietan paisaia inte-

gratzeko irizpideak hobetzeko edo, hala badagokio, lehendik daudenak berroneratzeko. 

• Balioetsitako paisaietan integratutako eremuak, ingurumena zainduta dutenak biztanle 

berriak erakartzeko gune gisa. 

• Kokalekuen ondare eta kultura balio handia. 

• Nekazaritza lurralde berezia da, Ebroko ibarrak daudelako, eta haien funtzioa garrantzi-

tsua da elikagaien eskaria hornitzeko. 
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EBALUAZIOA:  

Aukerak: 

• Azpiegitura berdearen ondoriozko proiektuak garatzea, nekazaritza-jarduerarekin lotuta-
koak, paisaia naturaleko espazioak berreskuratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, 
ibaiertzak, muinoak eta bide ertzak. Paisaiaren dibertsitatea kontserbatzea eta handitzea 
eta kalitate ekologikoa eta hiri inguruko trantsizioa hobetzea ahalbidetzen du. 

 

• Garrantzi handiko ekoizpen espazio berriak, paisaia irizpideak txertatzeko aukera ematen 
dutenak. 

• Nekazaritza produktu jasangarriak, ekologikoak eta kalitatezkoak balioztatzeko prozesu 
berriak tokiko merkatuetan. 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 

25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 

integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 

planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoe-

nak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-

rela eta aurrera eramateko ahal handia dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa nabarmentzeko 
formulatutako PKH erabakigarrienak. 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa eta berreskurapena sustatzea, paisaia horren man-

tentze neurriak beharrezkoak baitira PU paisaiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-

babesa indartzea proposatzen da, batez ere ibaiertzak eta ur-xaflak, bai eta lehendik 

dauden zuhaiztien zatiak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta hiribilduak eta kultura-guneak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Ekologia eta paisaia kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisaia hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko (LUE)eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egin be-

har direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan des-

kribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten eta 

erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Ustiapen txikien lehen mai-

lako jarduera sustatzea. 

 

• Kudeaketaren bidez nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia kontserbatu eta hobetzeko 

PIBE identifikatu da: Ebro ibarra Jugalez ibaiaren elkargunean (Inglares). 

Ezponda eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko zuzeneko laguntzak sustatzea, zu-

haitz-ertzak eta kanalizazioak berreskuratzea 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-
tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-
dia): 

• Itxura hobetu dezaketen industria-kokalekuak antolatzea eta hobeto ikustea: Arasur 

poligonoa. 

• Miranda de Ebrotik Araba erdialdera sartzeko PIBE identifikatu da. PIBE. Komunikazio-

korridorea, eguzki-planta eta Arasur protagonista dituen espazioa; horretarako, paisai-

arik onena berrantolatzea proposatzen da. 

• Ibaiertzak hobetzea eta egokitzea, eta berdegune bereziekin lotzea. Uholde-lautada le-

heneratzeko plana, ibaiertzeko landaretza garatzeko edo baso-laborantza edo nekazari-

tza-laborantza integratuetarako erabilerak birdefinitzeko, espazioa paisaian eta ekolo-

gian hobetzeko, gozatzeko eta uholdeak gutxitzeko. Ebro eta Zadorrara zuzenduta dago 

bereziki. 
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ITURRIA.  Oinarrizko kartografia:: GeoEuskadi 



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA 
ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALAL  

OTXANDIOKO BAILARA 05 
 

1 

KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Landazabal atlantikoko paisaia klasikoa da, erliebea leunki borobildutakoa, Anboto eta Gorbei-

ako muinoen artean kokatua. Eremu funtzionaletik haratago hedatzen den unitatea, berezita-

sun administratiboekin: Otxandio Durangoko barruti judizialeko udalerri bat da, eta Bizkaiko 

udalerri bat izan arren, Arabako Erdialdeko Eremu Funtzionalera ere hedatzen da. Bailararen 

hondoa, bereziki Urkiolakoa, non Otxandio kokatzen den, belardi eta labore atlantikoen erreti-

kulu bat da, heskai biziz mugatuak, jatorrizko baso atlantikoetako espeziez osatuak, belardi  

bihurtu aurretik, baita ezpondak eratuz ere. Belardiak oso zatituta daude, baso-laborantza 

intentsiboak ugaritzen baitira lursail txikietan, oro har konifero exotikoen espezieekin, hala 

nola Lawson altzifrearekin, Douglas izeiarekin, izei gorriarekin edo alertzearekin. Monterre-

yko pinuak eta haritz amerikar sailak ere bertan daude. 

Azalera (ha):  1396 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
Altitu-

dea  

10 540 797 588 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Otxandio bailara Urkiola ibaiak zeharkatzen du, Zadorraren ibaiadarra, Oihandi bailara bezala 

ezagutzen den eskualde natural baten barnean, Anboto, Gorbeia eta Urrunagako urtegiaren 

arteko zubi lana egiten duena. 

Otxandioko hiribildu monumentala hirigune modernoa da, eta zuzkidura eremuak ditu, hiribil-

duaren eta Olaetaren artean jokatutako eremu mugatuan. Durangaldea eta Kantauriko kostal-

dea Arabako Lautadarekin eta Gaztelako goi lautadarekin lotzen duen bidean dago. 

Unitatearen barruan, hurbiltasunagatik eta erliebearen eta erabileren ezaugarri berberengatik, 

Zubizola bailararen atal txiki bat dago, non Ubide (San Juan) gunea dagoen eta N-240 errepide-

tik eremuranzko pasabidea den. 

 

 

 

Baso naturalak edo erdi naturalak atlantikoak izan ohi diren espezie hostogalkorrez osatuta 

daude, batez ere harizti pedunkulatuz (Quercus robur) eta pagadi azidofiloz (Fagus sylvatica); 

horietako batzuetan, egurra eta ikatza lortzeko beren adarren aprobetxamenduari lotutako 

antzinako lepazuriek berezkoak dituzten pagoak daude. Urkiak, astigarrak, haritz kanduga-

beak edo lizarrak ere espezie bereizgarriak dira, eta, askotan, haritz pedunkulatuekin batera, 

baso misto planokadufolikoak osatzen dituzte, ozeano-muino garbian bereizgarriak direnak. 

Azkenik, aipatu behar da industria kokalekuek eta poligonoek ez dutela industria erabilera 

soilik. Jarduera ekonomikoetarako eremuak dira, nahiz eta lurzoruaren erabileren irudian ez 

adierazi. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Bere paisaia abeltzaintzarekin duen mendeetako lotura modelatzen duen arren, bere koka-

pena, Arabako lurraldearekiko mugan eta Gaztelako goi-lautada eta Urkiolako portua gurutza-

tzen zuen Kantauriko kostaldea lotzen zituen ibilbidearen oinean, merkataritzari esker gara-

tzera bultzatu zuen. 

Espezie aloktonoen baso landaketak hedatu eta areagotu egin dira azken hamarkadetan, eta 

mosaiko atlantikoaren hegalak eta partzelak okupatu dituzte, lehen belardiak, belardiak edo 

beste labore atlantiko batzuk zeuden lekuetan. Intentsiboa denez, txanda laburrekin eta landa-

keta dentsitate handiekin, lursail horiek benetako laborantza bihurtzen dira, baso aprobetxa-

mendu tradizionaletan baino gehiago. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Baso-landaketa emankorrak ugaritzea eta daudenak areagotzea. 

• Tipologia tradizionalak errespetatzen ez dituzten eraikinak ugaritzea. 

• Aldaketak gune tradizionalen eta herrixken profilean, tipologia tradizionalak. 

• Belardien egitura aldatzea, mugak eta bereizketa elementuak desagertu direlako. 

        Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                     1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bailara, ekialdean, Arangio eta Anbotoko erliebeek mugatzen duten unitate bisual txikian 

kokatzen da, iparraldean Saibi, mendebaldean Gorbeia eta hegoaldean, Motxolegi eta Mi-

rugainen goragune apalagoetan. Horiek guztiek, batez ere mendigune garaienek, beren 

hondo eszenikoak markatzen dituzte eta bailararen hondotik ikusten direnen kalitatea han-

ditzen dute. 

Bailararen hondoak nolabaiteko ikusgaitasuna eta ikuserraztasuna du, inguruko mendieta-

tik eta hiribildutik bertatik ikusten baita. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Batez besteko balioa Araba erdialdeko testuinguruan. Landazabal atlantikoko 
paisaian bereizgarria den nekazaritzako eta basogintzako mosaikoa da. Bertan, landaretza 
naturalaren eta belardien lurzatien zati bat baso landaketa intentsiboekin ordeztu da, izaera 
tradizionala eta, oro har, paisaia kalitatea hondatzen baitute. Bestalde, kalitate handiko funts 
eszenikoak osatzen dituzten erliebeen artean posizio pribilegiatua du. Gainera, arkitektura 
tradizionaleko guneen erakargarritasuna ere badu, bereziki azpimarragarria Otxandion, baita 
baserriak eta ondo kontserbatutako beste eraikin tradizional batzuk ere, eta horiek, oro har, 
paisaia kalitate handiko bailara osatzen dute, oraindik ere goi mailakotzat jo daitekeena. 

AHUSKORTASUNA: Behe erdiko hauskortasuna. Ikuslekopuru handi baten ikuspegi fokua bada 
ere, bai eguneroko ikuspegiei dagokienez, bai paisaiara ikusmen jarrerarekin hurbiltzen direnei 
dagokienez, ikusmen esposizio txikia eta, neurri egokiak hartuz gero, jarduerak eta inpaktuak 
integratzea ahalbidetzen duten zuhaiztiak ditu. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Lehen sektoreko egoerei lotutako nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia tradizionala. 

Sektorearen biziraupena arriskuan jartzen duen dinamika ekonomikoan belaunaldi-

erreleboa egiteko zailtasuna. 

Mehatxuak 

• Izaera intentsiboko baso landaketak ugaritzea, haien izaera tradizionala eta, oro har, 

paisaia kalitatea kaltetzen dutenak, belardi eta labore atlantikoen kaltetan. 

• Aldi baterako okupazio guneetara aldatzea: itsura turistikoko urbanizazioak hedatzea 

eta gune tradizionalen eta herrixken profila aldatzea, etxe huts eta tipologia berriak 

sartuz. 

• Lurralde okupazioa, eraikinak eta zerbitzuak ausaz sakabanatzeagatik, aldez aurreko 

inolako antolamendurik gabe. 

 

Indarguneak 

• Biztanleria lotura handiko lurraldea. 

• Bailararen inguruko paisaia eta natura balio handikoa. 

• Kokalekuen ondare eta kultura balio handia 

Aukerak 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrare-
kiko sentsibilitate soziala areagotzea. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 

garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-

rrera eramateko indar handia dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 

nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak osatu dira. Unitatearen zati bat PIBE gisa 

identifikatu da, nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia tradizionala kontserbatu eta hobe-

tzeko, kudeaketaren bidez. 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa eta berreskurapena sustatzea, paisaia horren manten-

tzea beharrezkoa baita PU paisaiarako. Oro har, formazio berezien paisaia babesa indar-

tzea proposatzen da, batez ere ibaiertzak eta ur-xaflak, bai eta lehendik dauden zuhaiztien 

zatiak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta hiribilduak eta kultura guneak ikusteko tres-

nak aktibatzea eta garatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare balioa, balio historikoa edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura ondarea kon-

tserbatzea eta balioestea, oro har. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa susta-
tzea, bai eta haren paisai hobekuntza, ekologikoa eta funtzionala ere 

• 4. dokumentuan deskribatutako kudeaketa eskatzen du. Bertan laburbiltzen da sis-

tema tradizionalari eusten laguntzen duten eta erabilerako kanalak eragozten dituzten 

politikak abian jartzea. Ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, bere-

ziki heskai biziak eta nekazaritza funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lotu-

tako landaretza berriz estaltzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

 

Baso-landaketei dagokienez, hobetzeko, irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak 

ezarri behar dira, ertzetan ekotonoak garatuz, zuhaitz erreserbako eremu perimetralak lortze 

aldera, espezie autoktonoekin, non lehentasuna ematen baitzaie modu irregularrean koka-

tzeari eta masak garatzeari. Neurri horiek kontuan hartu beharko lukete errendimendua gal-

tzeagatiko konpentsazio ekonomikoa. Zerga tasak murriztuz edo laguntzak emanez. 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

 

ITURRIAK: 2. Orrialdeko goiko argazkia: www.gorbeiaeuskadi.com; 2. Orrialdeko behe eskuinaldeko argazkia: https://lh5.googleusercontent.com;  3. Orrialdeko argazkia9. https://www.flickr.com/photos/pauloetxeberria/7132499969 

Kartografi oinarria: GeoEuskadi 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Leunki borobildutako erliebeak, mendilerroz eta mendiz inguratuak, muinoak eta harkaitzak 

sakabanatuta dituztenak. Urkabustaiz bailara Gibillo mendilerroaren iparraldeko muturrean 

zintzilik dagoen bailara bat da, goi-plano karstikoko morfologia tipikoarekin. Zuiako bailara di-

apiro bat da, Murgiako diapiroa, Baia ibaiak egituratua. Kantauriar eta mediterranear urek ba-

natuta, unitatea zeharkatzen du, bailararen mendebaldeko zatia, iparraldean dagoen Altubeko. 

aintzira konplexuarekin batera, Nerbioi ibaiaren arrora isurtzen duen eremuko lurralde baka-

netako bat delarik, eta ez Ebrora. Bailararen hondoa dute ezaugarri, belardi eta labore atlan-

tikoetan eraldatua, heskai biziek mugatutako erretikuluetako belardien mosaikoarekin parte-

katzen dute protagonismoa, gune tradizionalen eta herrixka eta baserrien nolabaiteko den-

tsitatearekin, bizimodu tradizionalari argi eta garbi lotutako paisaia dinamiko honen osagai 

bereizezinak diren aldetik. 

  

Azalera (ha):  7241 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
Altitu-

dea 

8 530 890 655 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Nahiz eta bere paisaian landazabal atlantikoak nolabaiteko 'korridore' itxura hartzen duen, az-

piegituren eta Murgiaren presentziagatik, Zuiako bailarako herririk garrantzitsuena, bailararen 

erdian dagoena, San Fausto mendiaren magalean, eta Urkabustaiz, Urkabustaizko goi-ibarrean. 

AP 68 autobideak unitatea egituratzen du, Gasteiz-Altube autobidearekin batera (n 622). 

 

Urkabustaiz bailarako erliebe leunak sega-zelai gisa aprobetxatzen dira, eta, horien artean, ja-

torrizko hariztiaren orban ugari mantentzen dira, landazabala zipriztinduz. Godamo mendiaren 

eraketak kaltetzen ditu, A-68 autobidearekin mugatuz, hau baita bere inpaktu nagusia. 

 

Baso naturalaren herentzia muino eta haitz txikietan eta heskai bizietan mantentzen da. Muino 

eta heskai horiek jatorrizko baso atlantikoetako espezieek osatzen dituzte, belardietara eral-

datu aurretik; baita ezpondak eratuz ere, eta orban edo zuhaizti txikietan, sarritan. 

 zuhaitz lepatu eta zaharrekin. Gehienak harizti uharte bezala identifikatuta daude, Gibillo 

mendilerroaren magalekin harremanetan jartzen direnak. 

Zuiako bailaran, “Ntra Sra de Oro”ko Santutegiaren izena den Urrezko Harriak daude. larre 

eta herrixka tradizionalez eta herrixkez inguratuta, diapiroaren geomorfologiak mosaiko bat 

eratzen du, eta, bertan, haien eskakizunen arabera, hariztiak, pagadiak, erkameztiak, amez-

tiak eta arrokei lotutako landaretza tartekatzen dira. 

Unitatearen zati bat Gorbeiako Parke Naturalean dago, eta, gainera, naturgune interesgarri 

ugari ditu. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

 
 

  



 

PAISAI UNITATEAK 
PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

ZUIA ETA URKABUSTAIZEKO BAILARA 06 
 

7 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Nahiz eta paisaia abeltzaintza jarduerarekiko lotura sekularrak modelatu duen, Bilbo Gaztela-
rekin eta Gasteizekin lotzen duten ardatz nagusietan kokatzeak eragin du gune nagusien gara-
pena. Lehenik, trenbidearekin XIX. mendearen erdialdean, eta, gero, AP 68. eta N-622 errepi-
deen garapen handiarekin, XX. mendean jada. 

 DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Gizarte eta ekonomia arloko faktore exogenoak, hiri eta ekoizpen ereduan eragiten 
dutenak, AP 68 eta N-622 komunikazio ardatzean eta Gasteiztik duen gertutasunaga-
tik. 

• Hoditeria elektrikoko azpiegiturak handitzea. 

• Tipologia tradizionalak errespetatzen ez dituzten eraikinak ugaritzea 

• Aldaketak gune tradizionalen eta herrixken profilean, tipologia tradizionalak. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako egituran aldaketak: ureztatzeak handitzea, lurzatiak 

berregituratzea eta mugak desagertzea (bereziki Urkabustaizen). 

• Belardiak basoko labore intentsiboekin ordeztea. 

• Basoaren azalera handitzea, naturalizatuta edo basoberrituta. 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                   1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Ikuspen unitate zabalago baten zati da, iparraldetik Gorbeiaraino hedatzen dena. Gor-

beia mendiak osatzen du bere hondo eszenikorik nabarmenena, eta, bertan, bere ikus-

pena oso handia da. 

Aitzitik, eremu funtzionalaren gainerakotik eta mugakide diren lurraldeetatik isolatuta 

dago bisualki, eta horrek azaltzen dio bere interikusgarritasun orokorreko balio txikiak, 

muino eta muinoetan erdibide izatera iristen direnak. 

Eguneroko ikusmen irisgarritasuna handia da, eta bat dator komunikazio korridoretik eta 

nukleoetatik ikusten direnekin. Ikuspen kontenplatiboa handiagoa da Murgiako bailaran, 

bisitariak erakartzeko zentroetan, non “Ntra Sra de Oro” Santutegia nabarmentzen den. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Paisai kalitate ertaina. Balio ertain eta altuko elementuen presentzia nabarmena, 
baso naturalen mosaikoa eta eraldaketa antropikoko landazabal tradizionalak, eta interes 
naturaleko espazioen presentzia nabarmena, geologiagatik, biodibertsitateagatik edo, oro har, 
balio ekologikoagatik. Aitzitik, intentsitate handiko inpaktu bisualak ditu, hala nola 
komunikazio bideak eta hiri zabaltzeak. 

HAUSKORTASUNA: Behe-erdiko paisaiaren hauskortasuna, behatzaile kopuru handi baten 
ikusgune delako, bai eguneroko ikuspegietan, bai paisaiara jarrera kontenplatiboarekin 
hurbiltzen direnetan. Ikusmen esposio txikiko kokagune gutxi ditu, bai eta erliebe mugituko 
gune gutxi batzuk ere, non erabilera heterogeneoak izateak jarduketak xurgatzea ahalbidetzen 
duen. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

• Paisaia, zati handienean, irisgarritasun bisual handikoa. Ikusmen espazioa eta espazio afek-

tiboa, egunerokotasunean pertsona asko biltzen dituena, eta, gainera, ibiltari askok zehar-

katzen dutena. 

Mehatxuak 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardietan sastrakak azkar in-
baditzea eragiten dute. 

o Belardien ordez, basoko laborantza intentsiboak jartzea. 

Indarguneak 

• Biztanleria lotura handiko lurraldea. 

• Paisaia eta natura balio handia. 

• Udalaz edo hiri eremuko kudeaketa lurralde proiektu berriak zehazteko jarduerak egitea 

ahalbidetzen duten elementu eta enklabe jakin batzuen presentzia handia. 

Aukerak 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak. 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ikusmen-hauskortasun handia dutelako mugatutako kokaguneak kontserbatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

• Edozein jarduera, garapen edo zuzkidura eraikin kokatzean paisaia integratzen dela ber-

matzea. 

PU zati bat ikuspen babeserako PIBE gisa identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun 
handiagatik (PIBE Urrezko Harriak eta hariztiak Zuia eta Urkabustaiz uharteak). 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eralda-

ketatatik babesteko irudipean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabile-

rak gordez. 

• Edozein jarduera, garapen edo zuzkidura-eraikin kokatzean paisaia integratzen dela ber-

matzea; horretarako, AEIP osoa hartu behar da kontuan. 

• Baterako analisia sustatzea diskurtso komuna garatzeko estetikari dagokionez 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa susta-
tzea, bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan 

deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten 

eta erabilera aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotutako ustiapen txi-

kien lehen mailako jarduera sustatzea. 

• Errentagarritasuna hobetzeko eta nekazaritza eta abeltzaintzako praktikak teknologia 

berrietara egokitzeko ekintzak paisaiaren aldetik egokitzea. Partzela kontzentrazio be-

rrietan paisaia irizpideak ezar daitezen sustatzea, horiek onartzeko, 4. dokumentuan 

deskribatutako ekintzekin. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-
tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-
dia): 

• PIBE “Peñas de Oro” eta “Robledales Isla de Zuia” eta Urkabustaiz zeharkatzen dituen  

tentsio altuko lineen paisaia hobetzea 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 
  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA 
ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

ZIGOITIAko BAILARA 07 
 

1 

KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Landazabaleko paisaia, emeki-emeki uhindua, non muinoak sakabanatuta agertzen diren, eta 

jarraitutasunik erakusten ez duten ibaiarteko eta haran txikien segida bat. Lautadako lautada-

ren eta Gorbeia eta Arrato mendilerroen arteko trantsizioa. Bertan, alderdi fisiografikoez gain, 

mundu atlantikoaren eta mediterraneoaren arteko trantsizio bioklimatikoa ere sartzen da, bi-

odibertsitate handian islatzen dena. 

Lautadarantz, Mediterraneo azpiko baso-landaredia duten muino eta muino ugarietan (erka-

meztiak, ameztiak, artadiak eta larreak) presentzia handia izateak trantsizioko paisaiaren per-

tzepzioa indartzen du. Kontrako noranzkoan, Gorbeiarantz, nekazaritzako laboreek protago-

nismoa gutxitzen dute, eta, pixkanaka, zelai eta labore atlantikoetako landazabalei ematen 

diete bidea. Horiek dira nagusi Zuiako haranera hurbildu ahala. 

  

Azalera(ha):  4051 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea 

6 525 705 593 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Leunki alomatutako erliebea, mendi-hegal malkartsuekin eta Lautadako lautadarekin kon-tra-

jarrita. Haran estuak eta muinoak tartekatzen dira, eta muinoen eta mendixken itxura dute. Bi 

kasuetan, profil topografiko ganbila argi eta garbi. Lautadako nekazaritza-paisaiaren eta labo-

rantza atlantikoen arteko trantsizio-eremua. Gasteiztik gertu egon arren, jatorrizko basoaren 

zati ugariak eta hirigune tradizionalen eta herrixken balioa nabarmentzen dira. Eremu horietan 

kontserbatzen den landaredi naturalak edo erdi-naturalak espezie hostoerorkor ugari hartzen 

ditu, hala nola pagoak, urkiak edo hurritzak. 

Kokalekuak sakabanatuta ageri dira, Gopegi bailararen buru dela, eta PUren erdialdeko 

muino batetik ikusten da nagusi. Ondo kontserbatutako guneak dira, balio handikoak, interes 

historikoko ondare ugari dute, eta horien artean arkitektura erromanikoa eta dorretxeak na-

barmentzen dira. Gasteiz-Altube autobia (N 622) hego-mendebaldeko mugatik igarotzen da. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Ekialdetik mendebalderako norabidean bidegurutzea, Legutio, Aramaio eta Leintz bailarako Gi-

puzkoako lurrak Zaitegirekin lotuz, Zatica bidea edo Zaitegiko bidea bezala ezagutzen zena, 

baita hegoaldetik iparralderantz, Lautadatik Zuia, Aiala eta Urduña bailarekin lotzen zirenak 

ere. Zaintza-gune estrategikoa izan zen Nafarroa eta Gaztelaren artean, Arabako lurren nagu-

sitasunagatik. Gasteiztik gertu egon arren, ez da aldaketa handirik izan. Paisaiaren dinamika 

egonkorragoa edo egonkorragoa izan da azken hamarkadetan, eta, neurri handi batean, neka-

zaritzako eta abeltzaintzako izaera mantendu da, nekazaritzako eta basogintzako erabilerei lo-

tutako eraldaketa estentsiboko dinamikekin. Ordainetan, nukleo tradizionalen eta herrixken 

zenbakiek beren fisonomia aldatu dute, dentsitate txikiko bizitegiekin lotutako handitzeekin. 

        DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Ekoizpen-ereduan eragina duten gizarte- eta ekonomia-arloko faktore exogenoak: ekoiz-
pena areagotzea, partzela-kontzentrazio handiagoa izatea eta makina handiagoak erabil-
tzea, mantentze-lanetarako eraikin berriak baldintzatzen dituztenak. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden etxebi-zi-
tza berriak eraikitzea eta osagai disonanteak, finken hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 
hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 
bizitegi itxurarekin. 

                          Gaurkotasuna                                                                                                                                                                 1945-46 
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DINAMIKAK 

EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Gorbeia eta Arrato aldera zabaltzen den unitate bisual baten zati da, beraz, bere hondo 

eszenikoaren zati diren erliebeak. Hegoaldean, Lautadaren mendebaldeko muturrarekin 

lotuta dago, Gasteizko mendietaraino. Barrualdean muinoak eta ibarbideak daude, eta 

oso ikuspen txikiko eremuak daude ibarrei eta Zubialdeko haranaren hondo zabalagoari 

dagokienez; ibaiarteak, berriz, ikuseremu zabalak dira. Gasteiz-Altube autobia dagoenez 

(n 622) eta Lautadaren zati batekin lotura bisuala duenez, ikusmen-irisgarritasunak balio 

altuak ditu, azaldutakoaren oso antzeko banaketari jarraituz, topografia borobildu nagu-

siak baldintzatuta. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA:  Paisaiaren kalitatea erdi mailakoa. Balio ertain eta altuko elementuen presentzia 
nabarmena-rekin, baso naturalen mosaikoarekin eta eraldaketa antropikoko landazabal 
tradizionalekin. Autobiaren inpaktu bisualek ez dute ia eraginik unitatearen izaeran. 

HAUSKORTASUNA: Paisaia orokorraren hauskortasuna txikia da, bai behatzaileen ikuspegiaren 
arabera ezkutatuta dauden eremu asko dituelako, bai berezko ezaugarriak dituelako: erliebe 
mugitua eta erabilera heterogeneoak izateak zenbait jarduketa xurgatzea ahalbidetzen du. 
 
ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia.  

• Bere hauskortasun txikiak eta Gasteiztik hurbil egoteak jarduerak hartzeko espazio po-

tentzial gisa eratzen dute. 

Mehatxuak 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea. Baldintza klimatologikoek 

belardietan sastrakak azkar inbaditzea eragiten dute. 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradizionalen 

eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta ne-

kazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko sistemak  

• Trantsizio bioklimatikoko eremu batean dago, eta datozen hamarkadetan aurreikusten 

den klimaaldaketak eragin handia izan dezake eremu horretan, eskualde mediterraneoak 

eurosiberiarrean aurrera egingo duela aurreikusten baita. 

 

Indarguneak 

• Paisaia-balio heterogeneoak: naturala, eraikia, nekazaritzakoa. 

• Kokalekuen ondare- eta kultura-balio handia. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa aha-
lbidetzen duena. Paisaia-balioa duten lurzati irregularrak. 

• Ikusmen-irisgarritasun txikiko kokaguneak daude, nekazaritzarekin bateragarriak diren 
erabilerak zabaltzeko, hala nola eguzki-parke txikiak. 

Aukerak 

• Baldintza fisiografikoek eta ingurumen-baldintzek ikusmen-integrazioko neurriak erraz-

ten dituzte, zenbait jarduera garatzeari begira. 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN  PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 
eta 1: 25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamen-
duan integratzea ahalbidetzen du. 4. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adieraz-
leak), planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezi-
fikoenak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak 
direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-

nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

• Morfologiari dagokionez, ingurunea babesteko eta kontserbatzeko tresnak eta gune tra-

dizionalen eta herrixken ikusmen pertzepzioa aktibatu eta garatzea, batez ere elizaren 

inguruko eraikinen banaketan. IV. dokumentuan alderdi horiek eta beste batzuk gara-

tzen dira. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

 

• Ikusmen-hauskortasun handiko kokaguneen ikus-babesa sustatzea. Oso irisgarritasun 

handiko eremu batean, gune horiek paisaiaren aldetik nabarmentzen dira. Udal-plan-

gintza integratzea proposatzen da, ikusmen babesari begira. Zehazki, PIBE Arabako Lau-

taden muinoak. 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa susta-

tzea, bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Haren kudeaketa, 4. dokumentuan deskribatutakoa, sistema tradizionalari eusten la-

guntzeko eta erabilera-aldaketak eragozteko politiken abiaraztea laburbiltzen duena. 

Lotutako ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

 

Unitatea nekazaritzaren sektorearekin loturarik ez duten jarduerak kokatzeko kokagune po-

tentziala da, eta, beraz, kokaleku onenak aldez aurretik aztertzea sustatu behar da, bai eta 

horien paisaia-integrazioa ebaluatzea ere. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Erliebe leuneko espazioa da, korridore sakonune luze itxurakoa, hondo laukoa, Gorbeia eta El-

geamendi mendilerroen eta Arabako Lautada iparraldean inguratzen duten mendi txikien ar-

tean bildua. Ubarrundiako bailaran kokatzen zen, gaur egun Urrunaga eta Ulibarri urtegietako 

urak urpetuta dago. Urtegi horiek Arabako kostaldea izenez ezagutzen dira, eta inguruan sega-

larreetarako eta hortzetarako nekazaritza eta abeltzaintza lursailen mosaiko bat zuten. 

EFren iparraldeko ertzetik gertu dago, eta haran atlantikoetatik sartzeko atea da. Balio eko-

logiko handiko lekua, urperatutako herriek eragindako balio sinbolikoa gehituta. Laboreekin 

eta ur masekin batera, gune tradizional txikiak eta ondo kontserbatutako herrixkak daude. 

Komunikazio korridoreak (AP1, N240 eta LAV) unitatearen erdigunea zeharkatzen du urtegien 

artean, eta haren inguruan industria tamaina garrantzitsuak instalatu dira. 

  

Azalera (ha):  9219 

Batazbes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko Altitu-

dea 

7 516 725 563 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Ulibarri-Ganboako urtegiak protagonista dituen ur-paisaia; Zadorra ibaiko urak hartzen ditu, 

eta Urrunagakoak Gorbeia, Anboto eta Jarintoko mendietako errekez elikatzen da. Arabako 

biztanleek gehien erabiltzen duten guneetakoak dira: aisialdirako gunea, Landa eta Garayo 

hondartzak, itsas klubak eta golf-zelaia. 

Landazabal atlantikoa, sega-belardien mosaikoa eta heskaiek mugatutako laborantza; horien 

artean, landaretza naturaleko ahoak tartekatzen dira. Quercus robur harizti subatlantikoa na-

gusitzen da, hegoaldeko erkameztiaren basoekin eta mendebaldeko pagadiekin batera. Urte-

giko isatsak, ibaiertzek eta ur-laminak balio ekologiko handia dute, Gorbeiako parke naturalak 

eta Aizkorri-Aratz parkeen arteko lotura handia delako. Landazabalak zuhaitz leunduen irudi-

kapen nabarmenak ditu, Mendizabalgo Dehesa kasu, paisaia-balio handikoak 

 

 

Uribarri Ganboa urtegia inguratzen duten muino txiki batzuk ditu, hegoaldeko mugan. Horien 

artean, Urbina mendia eta Santa Cruz muinoa nabarmentzen dira. Hauen eta Lautadaren ar-

tean inguratuta, trantsizioko paisaia bat da lehorragoa, non Quercus faginea erkameztia na-

gusi den, gaur egun muinoetara mugatuta dagoena, eta lehorrekoak. Barrundia bailararen 

ekialdetik mugatzen du, bertatik fisiografikoki eta bisualki banatzen delarik. 

 

 

Eraikitako paisaiak benetako eragina du per-

tzepzioan. Nukleoak egoteaz gain, batzuk ba-

lio handikoak dira, hala nola Legutioko hiri-

bildu historikoa, edo Uribarri Ganboa eta Lan-

graiz Ganboa herriak urtegiaren ertzetan, Goi-

ain poligonoaren industria-garapena gehitu 

behar zaio Zadorrako meandroetako batean. 

Urtegien artean komunikazioen korridorea, N-

240 Gasteiz-Bilbo, AP-1 eta abiadura handiko 

trena daude. Nabarmentzekoak dira Barcina-

Itxaso eta Itxaso-Gasteiz 400 kV lineak 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Gaztela eta Gasteiz iparraldearekin lotzen dituen kokagune estrategiko batean dago. Paisaia 

erabat aldatu zen 1957an urtegiak martxan jarri zirenean, helburu bikoitzarekin: batetik, Bil-

boko eta Gasteizko hirigune handiak urez hornitzea, eta, bestetik, Barazarko lurpeko jauziaren 

bidez energia elektrikoa ematea. Landazabaleko eta baserrietako paisaiaz gain, urtegia eraiki 

ondoren zati batean edo erabat urpean geratu ziren zortzi herri 

 

Inguruan aisialdirako eta ingurumen-hezkuntzarako gune garrantzitsuak egokitu dira, hala 

nola Garaioko hondartza, Landa parkea, Mendixur parke ornitologikoa, Uribarri Ganboa eta 

Zuaza uharteko kanpalekuen eremua. Golf-zelaia nabarmentzen da. 

XX. mendean hiri eta industria garapen handia gertatu zen, korridorearen hobekuntzarekin 

(n 240 eta AP1), Abiadura Handiko Trenaren lanekin zabaltzen ari dena. Goiango industrialdea 

Zadorrako ibarrean kokatu zen, baratzeak eta laboreak ehun enpresa baino gehiagoren truke 

aldatuz. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                 1945-46 
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DINAMIKAK 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Bizitegi, industria eta azpiegitura lurzorua haztea eta garatzea. 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk galtzea eta hondatzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako egituran aldaketak: ureztatzeak handitzea, lurzatiak berre-

gituratzea eta mugak desagertzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak eta bizileku izateko bokazioa duten eraikinak ugari-

tzea landa-lurzoruan. 

• Landazabalaren uztea, sistema ekonomiko gisa, eta, bereziki, abeltzaintza-sektorearena. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden etxe-

bizitza berriak eraikitzea eta osagai disonanteak sartzea, lur sailen hesiak eta abar. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbidee-

tatik hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur 

egungo bizitegi-itxurarekin. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                        1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Harana Elgeamendi eta Arabako lautada iparraldean inguratzen duten mendi txikien 

(Araka, Aldaia eta Narbaiza mendiak) arteko korridore bisual baten zati da. Barrundiako 

PU bailarako uren muinoek eta Zigoitiko muino multzo batek bisualki eta fisiografikoki 

banandua. 

Ikusgarritasun txikiko kokaguneak ditu. Hala ere, ikusmen irisgarritasun kontenplatiboa 

oso handia da, bisitarien maiztasun puntu kopuruengatik: Mendixurko parke ornitologi-

koa, klub nautikoak, hondartzak eta parkeak. 

Bide berdeek eta GR delakoek zeharkatzen dute, eta Ardoaren eta Arrainaren Ibilbidea 

nabarmentzen da "(GR 38), Arabako Errioxa kostaldearekin lotzen duen hego-iparralde-

rako norabide orokorreko mandazainen bide sekularra, behaketa eremu ugarirekin. Ur-

binako gaina begiratoki posible gisa identifikatu du. 
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EBALUAZIOA: 

KALITATEA:  Kalitate-balio handiko unitatea. PUak, belardi eta hariztien berdearekin duen 
kontrastean, kalitate-balio handia ematen dio ur-laminari. Jatorri artifizialekoak izan arren, 
naturalizazio lanek zingiretan izan daitezkeen inpaktuak minimizatu dituzte, hala nola bolumen 
mailaketa. Beste inpaktu batzuk jasaten baditu ere, batzuk oso gogorrak, ez dira bereziki 
ikusten PU osoan. Goiaingo industrialdean Santa Luzia meandroak eta Lucoko gainak mugatzen 
duten espazioan dago. 

Nekazaritza eta basozaintzako mosaikoak galeria basoen hondarrak ditu laborantza lursailen 
inguruan, eta aparteko balioa du nekazaritza paisaia kontzentratuaren testuinguruan. 

Kalitate oso altua du, inguruko unitateen pertzepzioaren ondorioz, paisaia balio handiko funts 
eszenikoak baitira. 

HAUSKORTASUNA: Lortutako hauskortasuna ertain-altua da, ikusle-kopuru handi baten 
ikusgune baita, eta paisaiara jarrera kontenplatiboarekin hurbiltzen dira. Hala ere, ikusmen-
esposio txikia duenez, jarduerak eta inpaktuak integratzea erraztu dezake, neurri egokiak 
hartuz gero. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

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

kopuru handi baten egunerokotasunaren parte dena, eta, gainera, erabilera handiko ko-

munikazioek zeharkatzen dutena. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako nekazaritza paisaia. 

• Nukleo txikien hustea. Jendez huste dinamikak dituen lurraldea. 

Mehatxuak 

• Bizitegietarako eta aisia- eta kirol-guneetarako hiri-garapenak. 

• Paisaia tradizionalak errespetatzen ez dituzten hiri-inguruko jarduerak. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardietan sastrakak azkar 

inbaditzea eragiten dute. 

o Belardien ordez basoko laborantza intentsiboak jartzea. 

• Trantsizio bioklimatikoko eremu batean dago, eta bereziki eragin diezaioke datozen ha-

markadetan aurreikusten den klima-aldaketak, eskualde mediterraneoak eurosiberiarrean 

aurrera egingo duela aurreikusten baita. 

Indarguneak:  

• Arabarrek asko baloratzen dituzten lekuak. 

• Kalitate ikusmen handiko nekazaritza- eta baso-paisaia. 

• Ingurumena babesteko formak dituzten lekuak. 

• Industriako ekoizpen gune indartsuak, funtsezko gizarte balioak dituztenak biztanleria 

aktiboaren maila handia mantentzeko. 

• Balioetsitako paisaietan integratutako nukleoak, ingurumena zainduta dutenak biztanle 

berriak erakartzeko gune gisa. 

• Kokalekuen ondare eta kultura balio handia. 

• Jarduerak udalerriaz gaindiko edo hiriko lurralde kudeaketako proiektu berriak zehaz-

teko argumentu ildoez hornitzea ahalbidetzen duten elementu eta enklabe jakin batzuen 

presentzia 

Aukerak:  

• Nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko espazioak berresku-

ratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaia-

ren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa 

hobetzea ere. 

 

. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ikusmen-hauskortasun handia dutelako mugatutako kokaguneak kontserbatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

• Edozein jarduera, garapen edo zuzkidura-eraikin kokatzean paisaia integratzen dela ber-

matzea. 

PUren zati bat identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik, ikusmena ba-
besteko PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eralda-

ketatatik babesteko forma pean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabile-

rak gordez. 

• Edozein jarduera, garapen edo zuzkidura-eraikin kokatzean paisaia integratzen dela ber-

matzea; horretarako, PIBE osoa hartu behar da kontuan. 

• Baterako analisia sustatzea diskurtso komuna garatzeko estetikari dagokionez. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa susta-
tzea, bai eta haren paisai hobekuntza, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin haren kudeaketa dakar, IV. dokumentuan 

deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten 

eta erabilera aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotutako ustiategi txi-

kien lehen mailako jarduera sustatzea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-
tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-
dia): 

▪ Goaingo industrialderako sarbideak antolatzea: industrialderako sarrera, hobetu dai-

tezkeen osagai negatiboekin. 

▪ Langraizko Lorategia egokitzea, Langraizko Paisaiaren Ekintza Planaren arabera. 

▪ Hariztien bidezko zuhaitz-estaldura hobetzea Garaioko Parke Probintzialean. 

▪ Bide zaharrak lehengoratzen eta sarbideak egokitzen laguntzea, zuhaizti-lerrokadu-

rak emanez, azpiegitura berdea osatzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Bailara korridorea da, hondo laukoa, Barrundia ibaiak modelatua, Urkilla-Elgea mendilerroen 

eta Arabako lautada iparraldean inguratzen duten mendi txikien artean (Araka, Aldaia eta Nar-

baiza mendiak). Urrunaga Uribarri-Ganboa PUko ur banalerroko muinoek bisualki eta fisikoki 

banandua. Landazabaleko paisaiaren adibidea: laboreen eta belardien mosaikoa, batzuetan 

heskaiek mugatuta, eta bertan nahasten dira 

zuhaizti eta erreka txikiak, gune tradizional urrikoak eta bailarara sartzeko eta bertatik irte-

teko errepide bakar batek lotzen dituen herrixkak. Azken dinamiken artean, nabarmentzekoa 

da baso-laborantza intentsiboak ugaritu egin direla lursail txikietan, oro har konifero exoti-

koen espezieekin. 

  

Azalera (ha):  2495 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude  

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko alti-

tud ea 

5 545 721 590 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Garai bateko hariztiak sega-zelai eta labore bihurtzen dira ia Barrundiara isurtzen diren erreken 

ertzera. Barrundia Unitatearen bizkar-hezurra da, eta meandriformeki igarotzen da Uribarri 

Ganboako urtegiaren isatsera iritsi arte. Quercus robur harizti subatlantikoa erlikiatuta man-

tentzen da Barrundia ibaiaren ibilgutik gertu dauden unada txikietan, ibaiertzeko basoarekin 

jarraituta. 

Paisaia-balio handiko landazabaleko paisaia, gune tradizional urriak eta ondo kontserbatutako 

herrixkak dituena (Elgea, Ozaeta, Hermua, Axpuru, Narbaia eta Arriola). Inpaktuak Basalde 

nekazaritza eta abeltzaintzako poligonora murrizten dira. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

  



 

PAISAI UNITATEAK 
PAISAIAREN KATALOGOA 

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA 
 

BARRUNDIAKO BAILARA 09 
 

5 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

  



 

PAISAI UNITATEAK 
PAISAIAREN KATALOGOA 

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA 
 

BARRUNDIAKO BAILARA 09 
 

6 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Igarobide nagusiak alde batera utzita, ez da aldaketa handirik izan. Unitatea ia antzina-antzina-

tik dago eraldatuta, malda txikiko lursail emankorren baldintza bereziei esker. Lursail horiek 

nekazaritza ekoizpenetarako erabiltzen dira, baina gehienak sega-belardietarako dira, eta era 

askotako itxiturak dituzte. Nekazaritza laboreetarako bailararen eraldaketa hori, bai eta belar-

diak eta belar-belardiak lortzea ere, muga egiten duten mendilerroetako udako larre emanko-

rretan oinarritzen zen, eta abeltzaintza-sistema nahiko egonkorra sortzen zuen, funtsean al-

datu ez dena. 

Espezie aloktonoen baso-landaketak hedatu eta areagotu egin dira azken hamarkadetan, eta 

mosaiko atlantikoaren hegalak eta partzelak okupatu dituzte, lehen belardiak, belardiak edo 

beste labore atlantiko batzuk zeuden lekuetan. Intentsiboa denez, txanda laburrekin eta 

landaketa-dentsitate handiekin, lursail horiek benetako laborantza bihurtzen dira, baso-

aprobetxamendu tradizionaletan baino gehiago. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak eta bigarren bizileku izateko bokazioa duten erai-
kinak ugaltzea landa lurzoruan. 

• Landazabala uztea sistema ekonomiko gisa eta, bereziki, abeltzaintza-sektorea. Belardiak 
basoko laboreekin ordeztea - 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako egituran aldaketak: ureztatzeak handitzea, lur sailak be-
rregituratzea eta mugak desagertzea. 

• Landa eremuko guneen barnealdea aldatzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikus-arroa sarbideetatik 
hurbiltzean, handitzeak ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 
bizitegi-itxurarekin. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                              1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bailara korridore bisual baten zati da, Urkilla-Elgea mendilerroen eta Arabako Lautada 

iparraldean inguratzen duten mendi txikien artean (Araka, Aldaia eta Narbaiza men-

diak), Lautadatik bisualki isolatzen dutenak.  Urrunaga Uribarri-Ganboako PUren mui-

noetatik banandua, bisualki eta fisiografikoki. Beraz, barneko interkonexio bisual han-

diko korridorea da, baina gainerako eremuarekiko ezkutatuta dago. 

Ikusmen-irisgarritasuna, oro har, baxua da, komunikazio bide garrantzitsuetatik des-

konektatzen delako eta bailarako biztanleria txikia delako. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Balio ertain-altua. Landazabal atlantikoko paisaiaren ezaugarri den nekazaritzako 
eta basogintzako mosaikoa, balio handikoa Lautadako eraldaketa intentsiboko nekazaritza-
paisaiaren testuinguruan. Nolabaiteko kontzentrazioa jasan du, eta landaretza naturalaren eta 
belardietako lur sailen zati baten ordez izaera intentsiboko baso-landaketak ezarri dira. 
Bestalde, kalitate handiko funts eszenikoak osatzen dituzten erliebeen artean posizio 
pribilegiatua du. Gainera, arkitektura tradizionaleko guneen erakargarritasuna ere badu, baita 
baserriak eta ondo kontserbatutako beste eraikin tradizional batzuk ere. Horiek guztiek paisaia-
kalitate handiko bailara osatzen dute, eta oraindik ere altutzat jo daiteke. 

HAUSKORTASUNA: Balio baxu-ertaina. Lortutako hauskortasuna ertaina da; izan ere, barne-
interikusgarritasuna nahiko altua izan arren, behatzaileek ez dute modu nabarmenean ikusten. 
Hala ere, ikusmen-esposio txikia duenez, jarduerak eta inpaktuak integratzea erraztu dezake, 
neurri egokiak hartuz gero. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Despopulazio-prozesu larria duen 
lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Egungo enpresa-ehunaren eta, bereziki, abeltzaintzaren biziraupena arriskuan jartzen 
duen dinamika ekonomikoa belaunaldiz belaunaldi aldatzeko zailtasuna. 

Mehatxuak 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradizionalen 
eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea:: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardiek sastrakak azkar inba-
ditzea eragiten dute. 

o Belardiak baso zurgaien birpopulaketekin ordeztea. Konifero exotikoak. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta ne-
kazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

 

Aukerak 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri edo nekazaritza izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren 
jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Nekazaritza jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko espazioak berresku-
ratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaia-
ren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa 
hobetzea ere. 

Indarguneak 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin 

• Lurraldeko baliabideen aprobetxamendu jasangarriaren tradizio luzea duten biztanleak.  

• Paisaia- eta natura-balio handia. Ingurumena babesteko figurak dituzten espazioak. 

• Kokalekuen ondare- eta kultura-balio handia.
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak. Unitate osoa PIBE gisa identifikatu da, 
nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia tradizionala kontserbatu eta hobetzeko, kudeaketaren 
bidez. 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa eta berreskurapena sustatzea, hori mantentzea 

beharrezkoa baita PUren paisaiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa in-

dartzea proposatzen da, batez ere ibaiertzak eta ur-xaflak, bai eta lehendik dauden 

zuhaiztien zatiak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta hiribilduen eta kultura-guneen ikusizko 

pertzepziorako tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalen eta herrixken ikusi-

zko pertzepziorako tresnak aktibatzea eta garatzea 

• Biztanleak kokaguneetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontser-

batzea eta balioestea, oro har. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa susta-
tzea, bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

 

• Haren kudeaketa, 4. dokumentuan deskribatutakoa, sistema tradizionalari eusten 

laguntzeko eta erabilera-aldaketak eragozteko politiken abiaraztea laburbiltzen 

duena. Lotutako ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, be-

reziki heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei 

lotutako landaredia berreskuratzea. 

• Belardien ordez baso-landaketak jartzeko muga sustatzea, nekazaritza eta abeltzain-

tzako lur emankorra den aldetik. 

• Lurzoru urbanizaezinean (LUE) dauden eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: 

haien bolumetria, azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako lanak egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ema-

terakoan. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN- PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Sakonera laua duen bailarara da Kuartango, eta Baia ibaiak zeharkatzen du Badaia eta Ar-

kamo mendilerroen eta Gibijo mendien oinetan. Argi eta garbi bereizten da horietatik, malda 

aldatzeak lurzoruaren erabilera aldatzea baitakar. Bailararen sakonerak, nekazaritza-jarduera-

rekin eraldatua, trantsizio-espazio bioklimatikoa da, eta heskaiak, larre-mosaikoa eta landaza-

bal subatlantikoko laboreak dituzten lursailen antzinako erretikuluaren zati handi bat man-

tentzen da. 

 

Kokaleku estrategikoetan dauden gune tradizionalek eta herrixkek bizimodu tradizionalari 

argi eta garbi lotutako dinamika dute, eta ondo kontserbatuta daude. Antzina-antzinatik, sare 

naturala, gaur egun Bilbo-Madril trenbidea eta AP-68 euskal autobidea zeharkatzen dituena 

da, biak ere Tetxa haitzarte ikusgarrian kontzentratuak. 

 

 

Azalera (ha):  2749 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea  

7 536 920 644 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Badaia, Arkamo eta Gibijo mendilerroek mendi magal aldapatsuekin, Baia ibaiak ildaskatutako 

bailara zabal bat inguratzen dute, eta beste bat estuagoa eta ezkutuagoa den Vadillo ibaia iga-

rotzen da ere. Ibaiaren ibilgu bihurgunetsuak ibar emankor eta sakon bat ematen du, nekazal 

izaera ematen diona. Gainera, komunikazio-sare garrantzitsua osatzen du. 

 

Aldiz, Vadillo ibaiaren Bailarak landazabal atlantikoko nekazaritza eta abeltzaintza izaera du, 

eta errepideak bere gune tradizionaletara eta herrixketara baino ez du sarbidea. 

 

 

 

Balio historiko-identitarioak dituen unitatea, gaur egun irauten duten aztarnen ondorioz 

emandak, hala nola Urbina Basabe dorretxean, non areto batean Anda-Gosteko gudua eta 

Euskadin aurkitutako aztarna erromatarrik antzinakoenak erakusten diren, edo Katadianoko 

lau trikuharriak, non giza arrastoak aurkitu ziren. “Solacueva de Lacozmonteko” kobazuloetan 

historiaurreko aztarnategiek labar-pinturak kontserbatzen dituzte oraindik. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Eraldatutako bailararen dinamika nahiko egonkorra izan zen mendeetan zehar. Kuartangoko 

Ermandadea, bailarako herrixkak biltzen zituena eta 1463an Arabako Ermandadean sartu zena. 

XIX. mendean Ermandadea udalerri bihurtu zen. Bertako kontzejuetako asko "Badaiako Brava 

mendilerroko Komunitatearen" zati ziren, bertako larreak eta zuhaitzak gobernatzeko eta apro-

betxatzeko erabiltzen zena. Baia ibaiaren sare naturalean dago, eta nabarmen dinamizatu du 

bailara hau, komunikazio-azpiegitura garrantzitsuen kontzentrazioarekin, non, 70eko hamar-

kadan, euskal-aragoiar autobidearen eraikuntza nabarmentzen den. 

         DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Gizarte- eta ekonomia-arloko faktore exogenoak, hiri  eta produkzio ereduan eragi-
ten dutenak, AP 68 komunikazio ardatzean kokatzen delako. 

• Hoditeria elektrikoko azpiegiturak handitzea. 

• Tipologia tradizionalak errespetatzen ez dituzten eraikinak ugaritzea 

• Aldaketak gune tradizionalen eta herrixken profilean, tipologia tradizionalak. 

• Aldaketak belardien egituran, mugak desagertu direlako. 

• Basoaren azalera handitzea, naturalizatuta edo basoberrituta 

 

  

  

  

     Gaurkotasuna                                                                                                                                                                           1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

 

Bailara, V formako unitate bisual baten zati da, Badaia eta Arkamuko erliebe al-

dapatsuek eta Gibiloko ipar-ekialdeko erliebeek mugatzen dutena. Barnetik iku-

sita konexio handia du, bailararen ertzetan aldiz txikiagoa da, eta ikusgaitasun 

txikia du eremu osoarekiko, oso ezkutuan geratzen baita. 

 

Baia ibaiaren bailarari dagokion lotura irisgarritasun bisual handikoa da komuni-

kazioen sare aldetik, baina Vadillo bailara aldiz baxua da, bisitarien ibilbide ga-

rrantzitsuenetatik kanpo geratzen baita. 
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EBALUAZIOA 

PAISAIAREN KALITATEZKO HELBURUAK  

PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

KALIATEA: Paisaiaren kalitate ertain altua. Balio ertain eta altuko elementuen presentzia 
nabarmenarekin. Vadillo bailarak baso naturalen eta eraldaketa antropikoko landazabal 
tradizionalen mosaikoa du. Aldiz, baiaren bailarak  indar handiko inpaktu bisualak ditu, hala 
nola komunikazio-bideak. Unitatearen inguruko mendilerroen ikuspegi eszenikoek lortutako 
kalitatea oso handia da. 

HAUSKORTASUNA: Behatzaile kopuru handi baten ikusgune delako, hauskortasun handiko 
paisaia da. Hala ere, Kuartangoko bailarak baditu, ikusmen gutxiko kokagune batzuk ditu. 
 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

• Paisaia, zati handienean, irisgarritasun bisual handikoa. Espazio bisuala, Oso ibiliak diren 

komunikazioek zeharkatzen dute. 

Mehatxuak 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardietan sastrakak azkar 
haztea eragiten dute. 

o  Belardien ordez basoko laborantza intentsiboak jartzea. 

• Tamaina handiko eraikinak txikitzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 
nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

Indarguneak 

• Biztanleria-lotura handiko lurraldea da. 

• Paisaia eta natura balio handikoa. 

Aukerak 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko 
beharrarekiko sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu 
beharreko espazioak dira. 

• Nekazaritza jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko espazioak 
berreskuratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-
ertzak. Paisaiaren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita 
kalitate ekologikoa hobetzea ere. 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala aurkezten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 
eta 1: 25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antola-
menduan integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adie-
razleak), planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH es-
pezifikoenak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunez-
koak direla eta aurrera eramateko aukera handia dutela. 

 
Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko egindako PKH erabakigarrienak pai-
saia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren zaintzea sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU paisaia-
rako. Oro har, formazio berezien paisaia babesa sustatzea proposatzen da: ibaiertzak eta 
ur-xaflak. 

• Ingurunea babesteko eta mantentzeko tresnak aktibatzea eta garatzea, gune tradiziona-
len eta herrixken ikuspuntua ere. 

• Biztanleei kokaguneetan eta etxebizitzarako sarbidean eustera bideratutako neurri sozi-
oekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea zaintzea eta 
balioestea, oro har. 

 
Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-
tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-
dia); 
 

• Jokanoko sarbidea antolatzea eta hobetzea, nekazaritza eta abeltzaintzako eraikuntzak 
daudelako. 

• Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza erabileraren mantentzea susta-
tzea, bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Kuartango bailarara (Vadillo bailara ) zuzendutako nekazaritza-paisaia tradizionalaren le-
hentasunezko kontserbazioak haren kudeaketa eskatzen du, 4. dokumentuan deskriba-
tutakoa. Bertan, sistema tradizionalari eusten laguntzeko eta erabilera-aldaketak eragoz-
teko politikak abian jartzea laburbiltzen da. Lotutako ustiategi txikien lehen mailako jar-
duera sustatzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen kopurua handitzea zorrotzago arautzea: haien bolu-
metria, azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak 
egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA OBJETIVOS DE CALIDAD DEL PAISAJE. PROPUESTA DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Arkamu eta Badaia mendilerroak mendebalderanzko norabidean Eremu Funtzionala zeharka-

tzen duen mendilerrotik bereizten dituen sakonunea, sinklinala, eremu horretan Tuyoko Men-

dilerroa, Pobes Mendiak eta Raso Mendiguneak osatzen dutena. Ekialdeko muturrean, Baia 

ibaiak modelatutako sakonunearekin lotzen du, eta, bere ipar-mendebaldeko sektorean, Tu-

mecillo ibaiarenarekin. 

Bailara luze eta estua auzolandegi bihurtuta dago, lehorrekoak eta patatak batez ere, eta he-

rriak muino txikietan edo muga egiten duten mendilerroen hegalen hasieran finkatu dira. 

 

  

Azalera (ha):  2743 

Batazbes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Batazbes-
teko altitu-

dea 

8 509 797 619 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Arkamu mendilerroaren hegoaldeko isurialdean dagoen bailara berezi honek, Omecillo ibaia-

ren (Gaubea) eta Baia ibaiaren (Erriberagoitia) bailaren arteko pasabide naturalean kokatuta, 

bere izena, 1927an desegindako antzinako udalerri (Lacozmonte) batetik hartzen du, bertako 

herri gehienak hartzen zituena. Handik, Burgosko Errege Bidetik itsasora zihoan Urduñatik ba-

rrena. 

Artifizialtasun 'gogorrik' ez izatea du ezaugarri, Baia korridoreak iparraldetik hegoaldera ze-

harka zeharkatzen duenean izan ezik. 

 

 

Paisai balio handiko nekazaritza paisaia tradizionala, zuhaitz sakabanatuak dituzten laboran-

tza-lursailak eta zuhaiztiak edo ezpondak. Gune tradizionalak eta oso ondo kontserbatutako 

herrixkak, ondare-baliabide ugari dituztenak. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Eraldatutako bailararen dinamika nahiko egonkorra izan zen mendeetan zehar. Omecillo ibaia-

ren (Gaubea) eta Baia ibaiaren (Erriberagoitia) bailaren arteko pasabide naturala ez da ohiko 

igarobidea, eta, beraz, ia ez du eraldaketa berririk izan. 

 

       DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Lurzatiak kontzentratzea, mugak kentzea, ezpondak. 

• Lehen mailako jardueraren uztea: baso-berritzeak eta jatorrizko basoa berreskura-
tzea 

 

 

  

     Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                  1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bailara korridore motako unitate ikusmen baten zati da, Arkamuko mendi magal zabal-

duetan zehar hedatzen dena, eta iparraldean Badaiatik eta hegoaldean mugatzen duten 

haitz-hesitik luzatzen dena. Barne-konexio ikusmen handia eta Eremu osoarekiko ikus-

garritasun txikia ditu ezaugarri, eta ikusmenaren ezkutuan geratzen da, Lautadarekin bat 

egiten duen lekuan izan ezik. 

Eguneroko ikuspena komunitate korridoreak zeharkatzen duenean bakarrik da garran-

tzitsua. Ia ez dute bisitaririk jasotzen, eta, beraz, ikusizko irisgarritasun kontenplatiboa 

ez da esanguratsua. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Paisaiaren kalitate ertain-altua. Balio ertain eta altuko elementuak ageri dira, 
nekazaritza-paisaia tradizionala ezaugarri dutenak. 

HAUSKORTASUNA: Paisaiaren hauskortasun ertaina, hartutako hauskortasun txikia eta 
berezko hauskortasun handia. 

Ahuleziak: 

• Biztanleria-dinamikak geldiaraztea eta, ondorioz, eraikinak bertan behera uztea. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

Mehatsuak:  

• Lurzatiak biltzea eta nekazaritza-erabilera areagotzea, lursail tradizionalak suntsitzea, 

jatorrizko topografia aldatzea eta izaera tradizionala suntsitzea. 

• Paisaia-funtsa desagertu egin da. Bilbe hidrologikoa eta partzela bilbea ditu protago-

nista , eta lurzati-bilbeen hedadura monotono bihur dezake, erretikularik gabe eta ia 

mugarik gabe, ezpondak eta landaretza naturalaren lerrokadura txikiak, zuhaitz eta 

zuhaixkekin , non errentagarritasun ekonomiko handiko produktuak bakarrik landa-

tzen diren. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: Sastrakaz betetzea. Bal-

dintza klimatologikoek belardietan sastrakak azkar inbaditzea eragiten dute. 

• Lurzoru urbanizaezinaren presioa eta okupazio hasiberria, bizileku ez-konbentziona-

leko eraikuntzengatik. Landa-lurzoruaren okupazioa, hainbat azpiegitura, trikimailu 

eta instalaziorengatik. 

 

 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Gunea handitzea, berezkoa duen morfologia errespetatu gabe, eta haren ordez hiri-

itxura jartzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru galkorren okupazio handiak 

kokalekuaren silueta bereizgarria eta irudi orokorra haustea dakar. 

• Hirigintzako garapen berriak agertu dira, eta, parametro funtzional diferenteekin, 

sare erregularreko bilbeak agertu dira lurrean, disruptiboki eta historian zehar koka-

lekuaren garapenak izan duen hazkunde organikoarekin loturarik eta proportziorik 

gabe. 

• Gune tradizionalen eta herrixken inguruetan nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak eten-

gabe sartzea. 

• Kultura baliabideen degradazioa: dorretxeak, galtzadak, zuzenean edo hautemandako 

ingurunean. 

Indarguneak  

• Biztanleek estimatzen duten ingurunea da. 

• Nekazaritza lurralde produktiboa. 

• Unitateak modu homogeneoan kontzentratutako eta banatutako populazioak. 

• Korridore ekologiko  garrantzitsu gisa funtzionatzen du. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura di-

bertsifikatuagoa ahalbidetzen duena. Paisaia-balioa duten lurzati irregularrak. 

Aukerak:  

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira. 

• Nekazaritza jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko lekuak berreskuratze-

arekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaiaren 

aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa hobe-

tzea ere. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako  PKHak ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta garran-

tzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta aurrera 

eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko beharrezko ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa na-

barmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak. Unitate osoa PIBE gisa identifikatu du, ku-

deaketaren bidez nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia tradizionala kontserbatzeko eta ho-

betzeko. 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa eta berreskurapena sustatzea, paisaia hori  beharrezko 

neurri- baita PU paisaiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa indartzea propo-

satzen da, batez ere ibaiertzak eta ur-xaflak. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

•  Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

•  Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. Astulez gazteluaren esparru gotortuarekin lotutako ikusmen 

kokalekua mugatu da. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa sustatzea, 

bai eta haren hobekuntza paisaia, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• IV. dokumentuan deskribatutako kudeaketa eskatzen du. Bertan laburbiltzen da sis-

tema tradizionalari eusten laguntzen duten eta erabilera aldaketak eragozten dituz-

ten politikak martxan jartzea. Lotutako ustiategi txikien lehen mailako jarduera sus-

tatzea. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, be-

reziki heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei 

lotutako landaretza berriz estaltzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak 

egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Gasteizko mendien magal malkartsuak Arabako Lautadarekin lotzen dituzten muino eta mui-

noen multzoa da. Erliebea leunki borobildua da, toki malkartsua, eta nekazaritza eta baso-pai-

saia sortzen du, eremu lauenetan laborantza-mosaiko bat, eta baso-landaretza mazela aldapa-

tsuenetan eta lehen lerroko muinoetan, Gasteizko lautada eraldatuaren ondoren. 

Hiritik hurbil egoteak hirigune tradizional eta herrixka batzuen itxura aldatu du. Herrigune 

horiek 'logela-lekuak' gisa funtzionatzen dute, eta tipologia tradizionaletik urrun dauden 

etxeen hazkunde periferikoak izan dituzte, bai eta hiriaren berezko jardueren finkapena ere, 

hala nola Gardelegiko zabortegia edo Arabako Espetxea. 

 

  

Azalera(ha):  4764 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitud 
mini-
moa 

Altitud 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea 

10 468 850 636 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Labore bihurtu ez diren muino malkartsuenetako baso-magaletan erkametzak (Quercus fagi-

nea) dira nagusi, baina badira pago-orban batzuk (Fagus sylvatica) eta haritz kandudunak 

(Quercus robur), bereziki esanguratsuak ekialdeko ertzean, Gasteizko mendiekin kontaktuan 

dauden eremuetan. Espezie horien gertuko presentziak agerian uzten du Mediterraneoko 

munduaren eta Atlantikoaren arteko trantsizio-paisaia direla. Baso landaketak ez dira garran-

tzitsuak ( % 3), baina konifero exotikoen espezieekin egindako ekoizpen intentsiboko landake-

tak nagusitzen dira, pinudien birpopulaketen aldean (Pinus sylvestris eta P. nigra), horien jato-

rria XX. mendearen bigarren erdialdekoa baita. 

Bailararen hondoak sail handietan landuta daude, lurzatien kontzentrazioaren ondorioz, eta 

bilbadura eta hesiak galdu dituzte. Paisaia-inpaktu oso garrantzitsuak ditu, hala nola Gardele-

giko zabortegia edo espetxea. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Unitatearen ia bi heren laboreak dira. Baso-paisaiak ez du eraldaketa handirik izan, eta landa-

retza potentzialaren ezaugarri diren espezie klasikoak dira nagusi. Nahiz eta joan den mendea-

ren erdialdean argazki historikoek adierazten duten mendiek baso-hiltze prozesu garrantzi-

tsuak jasan zituztela, bereziki erkameztiaren esparruan. Gaur egun, baso horiek sastrakak eta 

larreak berreskuratu dituzte. Pinudi bidezko baso-berritzeak garai horretakoak dira, eta landa-

keta emankorrak, espezie exotiko gehienak, berriagoak dira. Oraindik ere, oso gutxi ateratzen 

dira zortez zurezko loteak ohiko guneetako eta herrixketako bizilagunentzat. 

Lursailen kontzentrazioak labore tradizionalen egitura aldatu zuen heskai biziak eta harrizko 

hormak eta hormatxoak galduz, laboreak mugatzen zituztenak. 

Azken hamarkadetan, kanon tradizionaletatik urrun dauden dentsitate txikiko handitzeetan hi-

rigune jakin batzuk handitu izanak eragin ditu, funtsean, aldaketak. Gardelegiko zabortegiak 

paisaia-inpaktua sortzen du, baina larritasun oso handia duen espetxeak baino txikiagoa. 

 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Hiri ereduan eragiten duten faktore exogenoak, sozialak eta ekonomikoak, Gasteiz 

inguruan dagoelako. 

• Tipologia tradizionalak errespetatzen ez dituzten eraikinak ugaritzea. 

• Aldaketak gune tradizionalen eta herrixken profilean, tipologia tradizionalak. 

• Konifero exotikoekin egindako baso-landaketa produktiboak handitzea. 

• Basoaren azalera handitzea, naturalizatuta edo basoberrituta. 

• Baso-suteak, klima-aldaketaren ondorioz sortutako sute berrien ondorioz. 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                 1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Lautadaren mendebaldeko erdialdeko ikusmen unitate handiaren zati da, Gasteiz 

barne hartzen duena (Gasteizko PU 1 Lautada), eta Gasteizko mendien hegoaldetik 

eta Badaiako erliebeetara mendebaldetik hedatzen dena. 

Lautadarekin muga egiten duen eremuak, bereziki mendebaldeko erdiak, eta mui-

noen banalerroek, ikusgarritasun handia dute, bai egunero, bai begiespenez. Aldiz, 

ikusgarritasun txikiko kokaguneak ditu ibar-hondo txikietan eta muinoen arteko iba-

rretan, eta Gasteizko mendietatik bereizten duen sakonune txikian. 
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EBALUAZIOA 

PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. 

PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

KALITATEA:Paisaiaren kalitate ertaina. Balio ertain eta altuko elementuak ditu, nekazaritzako eta 
basogintzako mosaiko tradizional bati dagozkionak. Intentsitate handiko ikusmen inpaktuak ditu, baina 
ez dira PUren izaera aldatzera iristen. 

HAUSKORTASUNA: Paisaiaren hauskortasun altua, oso behatzaile kopuru handiaren ikusmen-fokua 
delako, bai eguneroko ikuspegietan, bai paisaiara jarrera kontenplatiboarekin hurbiltzen direnetan. Hala 
ere, ikusmen-esposio txikiko enklabeak ditu, erliebe mugituko eremuetan, ibarretan eta haran-
hondoetan eta Gasteizko mendiekiko mugan. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

•  Paisaia, zati handienean, ikusmen irisgarritasun handikoa. Ikusmen espazioa eta afektibitatea, per-
tsona askoren egunerokotasunaren parte dena. 

Mehatxuak 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

• Belardiak edo larreak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardietan sastrakak azkar inba-
ditzea eragiten dute. 

• Laboreen ordez, baso-landaketa intentsiboak egitea. 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Nukleoak handitzea, ezaugarri duten morfologia errespetatu gabe, eta hiri-itxura duen beste 
batekin ordezkatzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru-azalerak asko okupatzeak berekin 
dakar bai bereizgarria den silueta bai edukieraren irudi orokorra haustea. 

• Hirigintzako garapen berriak edo zuzkidura-instalazio edo -eraikinen kokapena, Gasteiztik gertu 
daudelako. 

• Klima-aldaketa: ereduek klima mediterraneoaren aurrerapen azkarra proiektatzen dute  submedite-
rraneoaren gainean, eta, lehenik eta behin, bien arteko ukipen-eremuei eragingo die, unitate honen 
kasuan bezala, bai eta pisu bioklimatikoen igoerari ere. Eremu horietan aukera dago basoak beren 
aldeko baldintzetatik oso urrun geratzeko, eta horrek, besteak beste, honako arrisku hauek ekar di-
tzake: basoen gainbehera, izurrite eta gaixotasunen areagotzea, biodibertsitatea gutxitzea eta espe-
zie exotiko inbaditzaileak ugaritzea, eta suteen maiztasuna eta garrantzia handitzea. Arabako tes-
tuinguruan, Mediterraneo azpiko pagadiak bereziki kalteberak dira. 

Sendotasunak: Paisaia- eta natura-balio handia. Ingurumen-legeriaren arabera babestua, parke natural 
izendatzeko izapidean. 

Aukerak 

• Paisaiaren babesa integratzea antolamendu-tresnetan. 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko behar diren jarduerei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala 
handitzea. 

 

 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 eta 1: 
25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), planteatutako 
PKHak lortzeko ekintzak jasotzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoenak eta garrantzitsuenak 
erakusten direla PUrentzat, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta gauzatzeko hain 
potentzialak direla. 

Paisaia kontserbatzeko eta balioesteko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia babesteko eta ku-
deatzeko ekintzak berriro, honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU paisaiarako. 

Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibaiertzak eta ur-xaflak 

ere. 

• Ikusmen-hauskortasun handiko kokaguneak kontserbatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko tresnak aktibatzea eta garatzea, bai eta gune tradizio-

nalen eta herrixken ikusmen pertzepzioa ere. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserbatzea eta ba-

lioestea, oro har. 

• Edozein jarduera, garapen edo zuzkidura-eraikin unitatean kokatzea paisaian integratzea berma-

tzera mugatzea. 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisai hobekuntza , ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, azalera, ko-

loreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egiteko beharrezkoak di-

renean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan deskriba-

tutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten eta erabilera-

aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotutako ustiategi txikien lehen mailako 

jarduera sustatzea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudeatzeko eta an-

tolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako irudia): 

• Gardelegi zabortegia paisaian integratzen dela bermatzea, bai eta telekomunikazioen antena 

ere. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Nekazaritza eta basogintzako unitatea: Izkiko Parke Naturaleko harkaitz eta harkaitzez osatu-

tako plataforma txiki bat du ezaugarri. Molino ibaiak zeharkatzen du, Ihuda ibaian (Ayuda) tri-

butatzen duena, bere goiko eta erdiko ibilguaren artean, Trebiñuko Konderriaren bailarara ireki 

aurretik. Izan ere, unitatearen zati handi bat Burgosko kokagunean zehar hedatzen da, hala 

nola bere antzekotasun bioklimatikoetan (eskualde mediterraneoaren ertzean), erliebean, eta 

bere erabileren mota eta antolaketan. 

Landutako bailararen hondoa eta larreak eta sastrakak, edo erkametzez estaliak (Quercus fa-

ginea), non karraska eremuak dauden (Quercus rotundifolia), oso kontraste handia dute Iz-

kiko PU ondoko horma bertikaletako harri biluziekin. Ibar txikiak, gune tradizionalen eta Mar-

kinez, Urarte eta Arlucea herrixken inguruan eraldatuak, harlanduzko harriz eraikitako etxe-

tzar sendoak dituztenak. 

 

Azalera (ha): 2224 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitud 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko Altitu-

dea 

11 610 1099 766 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Ihuda ibaiaren goialdeko eta erdialdeko ibilguaren artean dago bailara, Molino ibaiak landua, 

Gasteizko mendietan Kapildui mendiaren inguruan jaiotzen den aurrekoaren ibaiadarra, eta, 

azkenean, Urarte parean isurtzen duena. Uren higadurak kareharrizko arroketan forma eta ta-

maina ugariko arroka handi isolatuen paisaia karstiko bat sortu eta zizelkatu du. Bailara, Arlu-

zeako mozteen eta Askanako arroken azpian dago. 

Aipatzekoak dira San Joan baselizak, 1984tik Interes Kulturaleko Ondasun izendatutako erro-

maniko estilokoak, eta Beolarra, Espinalaren gainean eraikia. 

Unitatean hainbat herri huts daude 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Eraldatutako bailararen dinamika nahiko egonkorra izan zen mendeetan zehar. Ez da ohiko iga-

robidea, eta, beraz, ia ez du eraldaketa berririk jasan. Joan den mendearen erdialdeko argazki 

historikoarekin konparatuta, ikusten da ohikoa dela laboreen lur sail kontzentrazioa eta mendi-

magalen nekazaritza-aprobetxamendu handiagoa, batzuk gaur egun larrez eta sastrakaz esta-

lita baitaude. Haien irudikapen erlatiboa oso txikia bada ere ( % 1), duela gutxi sartu dira baso-

labore intentsiboak konifera aloktonoen espezieekin. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk galtzea eta hondatzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak eta bigarren bizileku izateko bokazioa duten 
eraikinak ugaritzea landa-lurzoruan. 

• Konifero exotikoak dituzten baso-laborantza intentsiboak sartzea. 

• Lehen mailako jardueraren uztea. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                   1945-46 
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EBALUAZIOA:IKUSGARRITASUNA 

  

Batez ere, Ihuda ibaiaren bailararen jarraipenetik Burgosko lurraldean hedatzen den 

ikusmen unitate baten zati da, eta eremu funtzionalean, Izkiko erliebeen sokek muga-

tzen dute, eta, iparraldetik, San Justi eta Kapildui mendien gailurretaraino. Urrutiago, 

hegoaldetik Toloño mendilerroarekin lotura bisuala du. Gainerako eremuekin ez du el-

karrenganako ikuspenik, eta horrek azaltzen du elkarreragin-balio txikiak dituela. 

Ikusmen-irisgarritasun ertaina eta txikia du, batez ere eguneroko ikuspegiei dagokienez, 

bailarako biztanleria txikia delako eta ibilbide nagusietatik deskonektatzen delako. 
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EBALUAZIOA: 

PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. 

PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

KALITATEA: Paisaiare kalitate ertaina. Paisaiaren berezko balio ertain eta altuko elementu ugari 
daude, eta nekazaritzako mosaiko tradizionala dute ezaugarri. 

HAUSKORTASUNA: Paisaiaren hauskortasuna ertain-baxua. Ikusmen-esposio txikia izateak 
jarduerak eta inpaktuak integratzea erraztu dezake, neurri egokiak hartuz gero. 

 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

Mehatxuak 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta ne-
kazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

Indarguneak 

• Biztanleria-lotura handiko lurraldea. 

• Paisaia- eta natura-balio handia. 

Aukerak 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira. 

• Nekazaritza-jarduera mantendu eta hobetuko du, paisaia naturaleko espazioak berresku-

ratzearekin orekatuta, berarekin dituen mendien erresilientzia handitzeko modu gisa. 

 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 
25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 
integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 
planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da  espezifiko-
enPKHak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunez-
koak direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbaziorako eta balioesteko 
formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita 

ibaiertzak eta ur-xaflak ere. 

• •Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko tresnak aktibatzea eta garatzea, bai eta gune 

tradizionalen eta herrixken ikusmen pertzepzioa ere. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balioa, balio historikoa edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea 

kontserbatzea eta balioestea, oro har. 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, 

bai eta haren paisai hobekuntza, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak 

egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, IV. dokumen-

tuan deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten lagun-

tzen duten eta erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotu-

tako ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-

tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-

dia): 

• Markinezeko sarbideak antolatzea eta hobetzea, nekazaritza-abeltzaintzako nabeak 

gaizki integratuta daudelako. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Nekazaritza eta abeltzaintzako paisaia tradizionala, Izki, Gasteiz eta Iturrietako mendiek, Entzi-

ako Mendiak eta Maeztu eta Kanpezuren arteko kaiek inguratua. Hiribildu eta herrixken ingu-

ruan, Gasteiz-Lizarra bidean eta opakua mendatean landatzen dira. Harlanduzko harriz eraiki-

tako etxetzar handien populazioak, ingurune pribilegiatu eta giatuaz inguratuak, historiaz be-

tea, ondare eta nortasun balio zenbakiekin. 

Ekialdeko muturra Iturrietako mendien egitura-plataforma eraldatua da. Igoroin sakanaren 

bidez, Berron ibaiaren goi-ibarrarekin lotzen da, Maeztu/Maestu erreferentziazko hiribildua-

rekin. 

 

  

Azalera (ha): 4429 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitud 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea 

10 641 1052 840 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Unitateak bere baso eta nekazaritza izaera identifikatzen du, baita eraldaketa handien presen-

tzia ere. Nekazaritzako eraldaketa bere bi polo lauenetan kontzentratzen da, Iturrieta eta Erroi-

tegi arteko plataformak osatzen duen gunerik garaienean, eta beheko aldean, Maeztuko de-

presioan. Biak, Musitu edo Igorin ibaiak lotzen ditu, bere jaitsieran, Igoroin sakana eratzen duen 

kareharrian egokitzen dena, erkameztiak eta pagadiak kontserbatzen diren mendiz inguratu-

tako paisaia batean. 

Iturrietatik zintzilikatutako sinklinala, Arabako hiribildurik altuenak diren Roitegi/Erroitegi eta 

Onraita/Erroeta inguruko laborantzek eraldatutako goi-lautada bat da. Unitatea Entziako Par-

tzuergoan barneratzen den arte hedatzen da, hau eraldatua dagoen tokian, nagusiki hortzetako 

zelaiez osatuta dagoena, non pottoken artalde handiak bazkatzen duten. Plataforma kareharri 

zabal horretan iragazten diren uren zati handi bat, zeinaren ertzean Roitegui/Erroitegi baitago 

finkatuta, Igoroin edo Musituko kanoitik behera jaisten da Maeztuko diapirorantz, azalera han-

diko egiturara. 

Igoroineko sakana lau kilometroko haitzartea da, ur-jauzien paisaia ikusgarria du, eta Aldundiak 

baso-erreserba egiten du bertako floraren balio handiengatik. Amildegi honen barruan, orain-

dik ere, antzinako Igoroin herrixkaren aztarnak ikus daitezke, Laminoria bailararen desagertu-

tako herrixketako bat. 

Arraia-Maeztu bailaran nekazaritza paisaia bat dago, ekoizpen intentsiboko sistemak sinplifika-

tua. Nekazaritza-eraldaketez gain, industrial Tellazar poligonoa dago. Bi bailaren artean Lami-

noria bailara gurutzatzen da, hortik PU izena hartzen du, antzinako udalerri independentea, 

gaur egun kontzejua dena, eta bertan dago Echasa harrobia. Ustiategi handi horretatik atera-

tzen da Espainian erabiltzen den metalurgiaren sektorerako galdaketa-harearen erdia baino 

gehiago eta beira lau eta beira berezirako erabiltzen denaren ia erdia. 

Gasteiz eta Lizarra arteko pasabide naturalean, gaur egun errepide nazionala dena, ondare 

eta etnografia balioen garrantzia du. Maeztu/Maestu hiribildu nabarmena izan zen Indepen-

dentziaren Gerran eta lehen gerra karlistan, gobernuaren gotorlekua izan baitzen hamabost 

hilabetez. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Antzina-antzinatik ia erabat eraldatutako bailarak, bere larreen baldintza bereziei esker. Giza 

garapenaren hazkundea Gasteiz, Lizarra, Errioxa eta Gipuzkoa lotzen zituzten bideetan koka-

tzearekin lotu behar da, eta lurralde historikoko eremu mugakideetatik igaro behar zen, Opa-

kua eta Eguileor portuen bidez. Horren ondorioz, Maeztu demografikoki hazi zen XVI. eta XVIII. 

mendeen artean. Hori ez zen Arraia bailarako beste herrietan gertatu, eta Arraiako hiribildu 

honen nagusitasuna markatu zuen, Arabako Mendialdeko gunerik ospetsuenetako bat izanik. 

Unitateak Entziako Partzuergoaren zati bat hartzen du, izaera naturaleko mendilerro horri lo-

tutako berezitasun historiko handiko erakundea; izan ere, mendebaldeko mugan nekazaritza- 

eta hondakin-erabilerak ditu, eta, paisaiari dagokionez, Róitegui/Erroitegi eta Onraita/Erroeta 

inguruneko laboreekin lotuta daude. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak eta bigarren bizileku izateko bokazioa duten erai-
kinak ugaritzea landa-lurzoruan. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: etxebizitza berriak eraikitzea, tipologia tra-
dizionaletik urrun, eta osagai disonanteak, finken hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 
hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 
bizitegi-itxurarekin. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                           1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Ikusmen Unitate handiago baten gune lau eta beheratuena da, inguruko mendilerroen 

hegalak hartzen dituena. Unitate handi honen barneko ikusmen lotura oso handia da, 

eremuko gainontzeko lurraldeetatik ia erabat deskonektatua dagoen bitartean, hegoal-

dean dauden mendilerroetako gunerik garaienak izan ezik, Kodes eta Toloño mendile-

rroak barne, ikus daitezkeenak, 15 kilometro baino gehiagoko distantziara dagoen arren. 

Irisgarritasunari dagokionez, eguneroko ikuspegien aldean txikia da, baina igo egiten da, 

batez ere plataforman, ikuspegi kontenplatiboen kasuan. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate-balio ertaina, osagai tradizionalak gordetzen dituen nekazaritza-matrizeak 
emana. Barruan, ezohiko gune naturalak daude, hala nola Musituko kanoia (Igoroin sakana), 
baina ez dute PUren ikuspegietan laguntzen. Aldiz, Laminoriako meategiaren ikusmen inpaktu  
larria jasaten dute. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun-balioa ertaina. Lortutako hauskortasuna ertaina da. PU 
barruko ikusgarritasuna nahiko altua da eta ikuspen irisgarritasun ertaina du. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jendez huste-prozesu larria 

duen lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Belaunaldien arteko erreleboa egiteko zailtasuna egungo enpresa-ehunaren eta, be-

reziki, abeltzaintza arriskuan jartzen duen dinamika ekonomikoan. 

• Eremu osoko etxebizitza ez-nagusiaren baliorik handienak ditu. 

Mehatxuak 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradiziona-
len eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 
Gauzatzeke dauden etxebizitzen parkea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardiek sastrakak azkar 
inbaditzea eragiten dute. 

o Belardien ordez, baso zurgaien birpopulaketak egitea. Konifero exotikoak. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 
nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-
mak. 

• Izaera intentsiboko baso laborantzak. 

 

Indarguneak 

• Baliabide natural erabilgarriak (eguzki-energia, energia eolikoa edo biomasa), jasan-

garria eta paisaiaren aldetik integratuta. 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

• Paisaia- eta natura-balio handia. Ingurumena babesteko figurak dituzten espazioak. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa 

ahalbidetzen duena. 

• Kokalekuen ondare eta kultura balio handia. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 
25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 
integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 
planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifiko-
enak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-
rela eta aurrera eramateko ahalera dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbaziorako eta balioesteko 
formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Ekologia eta paisaia kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta pai-

saia, ekologia eta funtzio erabilera ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, aza-

lera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egiteko 

beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan 

deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten 

eta erabilera aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotutako ustiategi txi-

kien lehen mailako jarduera sustatzea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudeatzeko 

eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako irudia): 

• Lamineriako harrobiaren antolamendua eta ikusmen hobekuntza . Paisaia integratzeko 

proiektua berrikustea, katalogo honen emaitzak integratzen direla bermatzeko. 

• Euskal Herriko trenbidearen bide berdea bultzatzea ardatz egituratzaile gisa. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 

ITURRIA:  Argazkia 9. orrialdea: www.arraia-maeztu.eus            Kartografia oinarria: GeoEuskadia 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Hondo laua duen bailara zabala da, eta Omecillo ibaiak eta Muera eta Linares ibaien ezkerral-

deko elkarguneak zeharkatzen dute. 

Omecillo ibaia Muera ibaiko ur gatzdunenekin nahasten da, eta giro bioanitza eta paisaia-kali-

tate handikoa sortzen du. 

Urte osoan ura duten ibilgu txikien bilbadurak eta topografiaren leuntasunak ibarraren eral-

daketa sekularra eragin dute nekazaritza eta abeltzaintzako mosaiko batean. Oraindik ere ba-

daude gune batzuk, non lurraren morfologiara egokitutako eta heskaiez inguratutako sailen 

erretikulak paisaiaren protagonistak diren, zuhaiztiekin eta erriberako landaretzarekin ba-

tera. 

  

Azalera (ha): 3243 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitud 
maxi-
moa 

Bataz bes-
tko Altitu-

dea 

8 472 801 566 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Erreferentziazko populazioa da, Ebrorako bide naturalean kokaturiko hirigunea, zuzkidura zo-

nak eta hedapen garaikideak dituena. Añana gatzagarekin harremanetan badago ere, gune ho-

nen zatirik handiena Añanako Diapiroaren eta Atalaya, Somo eta Montemayor mendien on-

doko unitatean dago. 

Baliabide kulturalen artean Tuestako gunea nabarmentzen da, muino txiki batean kokatua, non 

bere profilean Jasokundeko Andre Mariaren Eliza nabarmentzen den. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Azken mendeetan bilakaera motela izan duen paisaia, bere ibar emankorretako nekazaritza-

paisaiaren inguruan. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

Ekoizpen-ereduan eragina duten gizarte eta ekonomia arloko faktore exogenoak: Ekoizpena 
handitzea, partzela kontzentrazio handiagoa izatea eta tamaina handiagoko makinaria erabil-
tzea, mantentze-lanetarako eraikin berriak baldintzatzen dituena. 
▪ Nekazaritza-azpiegiturak handitzea (ureztatuak). 

▪ Nekazaritza paisaia banalizatzea: lurzatiak biltzea, mugak, ezpondak, landaretza natura-
leko zuhaiztiak eta sarbideak kentzea. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden bi-

enda berriak eraikitzea eta osagai disonanteak, finken hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbide-

etatik hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, 

gaur egungo bizitegi-itxurarekin. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                     1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Ikusmen unitate handiago baten gune lau eta beheratuena da, inguruko mendile-

rroen hegalak hartzen dituena. Unitate handi honen barneko ikusmen konexioa 

oso handia da, ia eremuko gainontzeko lurraldeetatik deskonektatua dagoen bitar-

tean, Arkamuko hegoaldeko hegaletatik izan ezik. Ikusmen-irisgarritasun ertaina 

eta handia du eguneroko ikuspegiei dagokienez, eta handia kontenplazio-ikuspe-

giari dagokionez, bereziki Añanako gatzagetara hurbiltzen diren bisitariei dagokie-

nez. 
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EBALUAZIOA 

KALITATEA:  Paisaia kalitate ertaina. Balio ertain eta altuko elementuen presentzia nabarmena, 
nekazaritzako mosaiko tradizionala ezaugarri duena 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun balio ertaina. PU barruko ikusgarritasuna nahiko altua da eta 
ikuspen irisgarritasun ertaina du.  

 

Ahuleziak: 

• Biztanleria-dinamikak geldiaraztea eta, ondorioz, eraikinak bertan behera uztea. 

• Beren herrietan bizi diren pertsonen egunerokotasunaren parte den ikusmen espazio 

eta afektiboa. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

Mehatxuak:  

• Lurzatiak biltzea eta nekazaritza erabilera areagotzea, lursail tradizionalak suntsitzea, 

jatorrizko topografia aldatzea eta izaera tradizionala suntsitzea. Eraikin berriak man-

tentzeko makina handiagoak erabiltzea. 

• Paisaia funtsa desagertu egin da. Bilbe hidrologikoa eta partzela-bilbea ditu protago-

nista , eta lurzati-bilbeen hedadura monotono bihur dezake, erretikularik gabe eta ia 

mugarik gabe. Ezpondak, eta landaretza naturalaren lerrokadura txikiak, zuhaitz eta 

zuhaixkekin, non errentagarritasun ekonomiko handiko produktuak bakarrik landa-

tzen diren. 

• Lurzoru urbanizaezinaren presioa eta okupazio hasiberria, bizileku ez-konbentziona-

leko eraikuntzengatik. Landa-lurzoruaren okupazioa, hainbat azpiegitura, trikimailu 

eta instalaziorengatik. 

 

 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Nukleoa handitzea, berezkoa duen morfologia errespetatu gabe, eta haren ordez 

hiri-itxura jartzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru-galkorren okupazio han-

diak kokalekuaren silueta bereizgarria eta irudi orokorra haustea dakar. 

• Hirigintzako garapen berriak agertu dira, eta, parametro funtzional diferenteekin, 

sare erregularreko bilbeak agertu dira lurrean, disruptiboki eta historian zehar koka-

lekuaren garapenak izan duen hazkunde organikoarekin loturarik eta proportziorik 

gabe. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako nabeak sartzeko arriskua, leku tradizionalen eta he-

rrixken inguruetan. 

• Kultura-baliabideen degradazioa: dorretxeak, galtzadak, zuzenean edo hautemandako 

ingurunean. 

Indarguneak:  

• Biztanleek estimatzen duten ingurunea da. 

• Nekazaritza eta basogintza lurralde oso emankorra da, eta haren eginkizuna beharrezkoa 

da gizarte osoarentzat, elikagaien inportazioaren menpe ez egoteko. 

• Unitateak modu homogeneoan kontzentratutako eta banatutako populazioak. 

• Korridore ekologiko oso garrantzitsu gisa funtzionatzen du. 

Aukerak:  

• Babes formak dituzten ibaiak eta ibaiertzak. 

• Baldintza fisiografikoek eta ingurumen baldintzek ikusmen-integrazioko neurriak 

errazten dituzte. 

• Kultura balioen multzoaren barruan sustatzea, bai biztanleen bizi-kalitatea handitzeko, 

bai biztanle berriak edo bisitariak erakartzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko indarra dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak, kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta hiribilduak eta kultura-guneak ikusteko tres-

nak aktibatzea eta garatzea. Paisaia babesteko berariazko enklabe bat mugatu da Tues-

taren inguruan. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

• Añanako Gatzagako paisaia babesteko PIBEaren zati bat PUn dago, ikusmen afekzioaren 

espeziea barneratzen denean. 

Ekologia eta paisaia kalitateko nekazaritza erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko (lurzoru urbanizaezina) eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: 

haien bolumetria, azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzain-

tzako lanak egin behar direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan des-

kribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten eta 

erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Ustiapen txikien lehen mai-

lako jarduera sustatzea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-

tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-

dia): 

• Espejorako sarbidearen ingurua antolatzea eta hobeto ikustea. 

Etorkizuneko jarduerak antolatzeko funtsezko ekintza gisa, errentagarritasuna hobetzeko eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako praktikak teknologia berrietara egokitzeko ekin-

tzak paisaiaren aldetik egokitzea sustatu behar da. 

• Paisaia-irizpideak sustatzea partzelako kontzentrazio berrietan, onartzeko, 4. doku-

mentuan deskribatutako ekintzekin. 

• Ibaiertzeko baso-landaketak: irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak, er-

tzetan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortzeko helbu-

ruarekin, espezie autoktonoak daudenean, non lehentasuna ematen baitzaie modu 

irregularrean kokatzeari eta masak garatzeari. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Unitate hau Omecillo ibaiak egituratzen du, Burgosko San Zadornil herria zeharkatzean, admi-

nistrazio kontuengatik bi bailaratan banandua. Arcenako mendilerrotik datozen erreka batzu-

etatik jaiotzen da, Boveda bailara modelatuz. Gaztelako lurrak zeharkatu ondoren, bailarako 

herri garrantzitsuenak bainatzen ditu: Gaubea, Gurendes eta Villanañe. Herri horretan itsaso-

ratzen da Tumecillo ibaia, Angostoko haitzartea zeharkatu ondoren. 

Paisai balio handiko nekazaritza-paisaia tradizionala, non kontserbatzen diren lurraren mor-

fologiara egokitutako eta heskaiez inguratutako lursailen erretikula bailararen hondoko pai-

saian eta ibaiertzetan, balio handiko landa-herriak, ondare arkitektoniko desberdinekoak eta 

paisaia kalitate handiko beste kultura-enklabe batzuk dituen espazio batean. Maldak gora 

egin ahala, lehorreko zereal laboreak baso eta sastrakadiekin txandakatzen dira, eta muino-

etan eta muinoetan erkametzak eta karraskak nagusitzen dira, eta mendilerroekin kontak-

tuan dauden eremuetan pinudiak. 

Azalera (ha): 3379 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitud 
maxi-
moa 

Batazbes-
teko altitu-

dea 

9 508 908 658 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Izaera mediterraneo subhezea duen nekazaritzako eta basozaintzako paisaia. Azalera ertaineko 

lursailen matrize heterogeneoaren gainean, heskaiek, zuhaiztiek eta ondo kontserbatutako 

ibaiertzek osatzen duten erretikula bat dago, lurraldea egituratzen laguntzen duena. 

Unitatean, nukleo tradizionalak eta ondo kontserbatutako herrixkak daude (Acebedo, Basabe, 

Boveda, Corro, Gurendes, Mioma, Pinedo, Quintanilla, Tobillas, Valluerca, Villanueva de Valde-

govía, Gurendes, Villanueva de Valdegovía). 

Villanañe, Baronatarren Dorrea eta Angostoko komentua osatzen duen kokaleku kulturala na-

barmentzen da, baita paisaia sinboliko eta identitarioaren zati den leize eremitikoen multzoa 

ere. Pinedo, Corro eta Tobillas leizeak dira kaltegarrienak. Ermita funtzioa, Corro eta Pinedoren 

kasuan, XIX. mende hasierara arte egon da indarrean. Azpimarratzekoa da Torre-Palacio de los 

Varona, XIV. mendeko arkitektura militarraren adibide ikusgarria, Arabako zerbitzaririk onene-

takoa. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

  

  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIARENKATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

VALDEGOVÍA/GAUBEAKO BAILARA 16 
 

4 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Azken mendeetan bilakaera motela izan duen paisaia, bere ibar emankorretako nekazaritza-

paisaiaren inguruan. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Ekoizpen-ereduan eragina duten gizarte- eta ekonomia-faktore exogenoak: ekoizpena are-
agotzea: 

• Eraikinen ugaritzea, horietako asko kontserbatu nahi diren kanon tradizionaletatik 
urrun. Nekazaritza-azpiegiturak handitzea. 

• Lurzatien kontzentrazioa, mugak, ezpondak eta sakabanatutako zuhaitzak kentzea. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden bi-
enda berriak eraikitzea eta osagai disonanteak, finken hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbide-
etatik hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, 
gaur egungo bizitegi-itxurarekin. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                     1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Paisaia-unitateak bailararen hondo landua, estua eta luzea ateratzen du, ikusmen 

unitate handiago batetik, Omecillo ibaiaren goi-ibarrak osatzen duena. Barne in-

terikuspen ertaina eta altua dute zenbait kokagune ez oso ikusgarriekin, ibarbide-

etan duten kokapenagatik eta beste batzuengatik, gehienak oso ikusgarriak. 

Ikusmen irisgarritasun ertaina du eguneroko ikuspegiekin eta ikusmen ikuspegie-

kin alderatuta, eta bi kasuetan altuko guneak ditu Gaubeako Villanueva inguruan, 

bereziki kulturala ikustera hurbiltzen diren bisitarienak. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA:  Paisaiaren kalitate ertain-altua. Balio handiko elementuak ageri dira, nekazaritza-
mosaiko tradizionala eta elementu kultural eta sinboliko oso garrantzitsuak ezaugarri dituen 
paisaian. Kalitate handia du, inguruko unitateen pertzepzioaren ondorioz, paisaia-balio 
handiko funts eszenikoak baitira. 

HAUSKORTASUNA: Balio baxu-ertaina. Lortutako hauskortasuna ertaina da; izan ere, barne-
interikusgarritasuna nahiko altua izan arren, behatzaileek ez dute modu nabarmenean ikusten. 
Hala ere, ikusmen esposizio txikia duenez, jarduerak eta inpaktuak integratzea erraztu dezake, 
neurri egokiak hartuz gero. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak: 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jendez huste prozesu larria 

duen lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Biztanleria-dinamikak geldiaraztea eta, ondorioz, eraikinak bertan behera uztea. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

Mehatxuak:  

• Lurzatiak biltzea eta nekazaritza-erabilera areagotzea, izaera tradizionala suntsitzea 

eta paisaia-funtsa desagertzea: 

• Laboreak areagotzea: partzela tradizionalak suntsitzea, jatorrizko topografia 

aldatzea eta ezpondak, heskaiak eta ibaiertzeko landaredia kentzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako azpiegiturak: nabe handiak, makineria eta ne-

kazaritzako soberakinak gordetzeko handiak, berotegiak eta salbuetsitako 

beste eraikin batzuk. 

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

hen sektoretik eratorritako alderdi sozioekonomikoengatik (erreleborik eza, merka-

tuko lehiakortasun handia, etab.) eta, bestetik, ezin delako lehiatu lurzoruak hiri-gara-

penerako duen balioaren aurrean. 

• Lurzoru urbanizaezinaren presioa eta okupazio hasiberria, bizileku ez-konbentziona-

leko eraikuntzengatik. 

• Landa-lurzorua hainbat azpiegitura eta instalaziok okupatzea 

 

 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Nukleoa handitzea, berezkoa duen morfologia errespetatu gabe, eta haren ordez 

hiri-itxura jartzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru-galkorren okupazio han-

diak kokalekuaren silueta bereizgarria eta irudi orokorra haustea dakar. 

• Hirigintzako garapen berriak agertu dira, eta, parametro funtzional diferenteekin, 

sare erregularreko bilbeak agertu dira lurrean, disruptiboki eta historian zehar koka-

lekuaren garapenak izan duen hazkunde organikoarekin loturarik eta proportziorik 

gabe. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako nabeak sartzeko arriskua, klabe tradizionalen eta 

herrixken inguruetan. 

• Kultura-baliabideen degradazioa: dorretxeak, galtzadak, zuzenean edo hautemandako 

ingurunean. 

Indarguneak:  

• Nekazaritza-lurralde emankorra; haren funtzioa beharrezkoa da gizarte osoarentzat, eli-

kagaien inportazioaren menpe ez egoteko. 

• Unitateak modu homogeneoan kontzentratutako eta banatutako populazioak. 

• Korridore ekologiko oso garrantzitsu gisa funtzionatzen du. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura di-

bertsifikatuagoa ahalbidetzen duena. Paisaia-balioa duten lurzati irregularrak 

Aukerak:  

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu 

beharreko espazioak dira. Babes-figurak dituzten ibaiak eta ibaiertzak. 

• Nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko espazioak 

berreskuratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. 

Paisaiaren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate 

ekologikoa hobetzea ere. 

• Kultura-balioen multzoaren barruan sustatzea, bai biztanleen bizi-kalitatea handitzeko, 

bai biztanle berriak edo bisitariak erakartzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa na-
barmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak. Unitate osoa PIBE gisa identifikatu da, ne-
kazaritza eta abeltzaintzako paisaia tradizionala kontserbatu eta hobetzeko, kudeaketaren 
bidez. 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa eta berreskurapena sustatzea, paisaia hori beharrezko 

neurri bat baita PU paisaiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa indartzea pro-

posatzen da, batez ere ibaiertzak eta ur-xaflak. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta hiribilduak eta kultura-guneak ikusteko tres-

nak aktibatzea eta garatzea. Paisaia babesteko enklabe espezifiko bat mugatu da Baro-

natarren Dorrearen eta Angostoko komentuaren inguruan. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-

tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-

dia): 

• Baronatarren Dorrearen ingurua antolatzea eta hobetzea, nekazaritza eta abeltzain-

tzako nabeak gaizki integratuta dagoelako. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa susta-

tzea, bai eta haren paisai hobekuntza, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• 4. dokumentuan deskribatutako kudeaketa eskatzen du. Bertan laburbiltzen da sis-

tema tradizionalari eusten laguntzen duten eta erabilerako kanalak eragozten dituzten 

politikak abian jartzea. Ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, bere-

ziki heskai biziak eta nekazaritza funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lotu-

tako landaretza berriz estaltzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Lantarongo Somontanoak, goi-ibarrak eta behe-ibarrak, Ebro-Ayuda baialran, Tuyo mendi-

lerroak, Pobes mendiek eta Ebroko terrazek osatutako erliebe-kordoiaren arteko trantsizioko 

paisaia bat osatzen dute. 

Nekazaritza eta basozaintzako landazabal tradizionalean, jatorrizko landaretzaren zatiak kon-

tserbatzen dituzten antzinako nekazaritza-praktikak mantentzen dira, ibilguarekiko parale-

loan jarritako ondoz ondoko ezpondetan, sestra-kurbei jarraituz, non ezin den nekazaritza-

aprobetxamendurik egin. 

  

Azalera (ha): 4031 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitud e 
maxi-
moa 

Bataz besteko 

Altitudea  

10 468 768 585 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Erliebe mailakatua, bailararen hondoarekin lotzen dena; bertan, erlaitzeko egiturak lehorrean 

landuta daude, eta ezpondek bat egiten dute besteekin. Halaber, topografia laurik gabe nabar-

mentzen diren erliebeak landaredi naturalarekin mantentzen dira, eta Mediterraneoko mendi-

mosaiko bat osatzen dute, erkameztiekin, artadiekin eta larreekin, eta lehorreko belar-labore-

ekin (ezpondak dituzte eremuen artean). Sarritan, lotutako landaretza duten amildegien bidez 

zozketatzen dira; horien artean, nabarmentzekoa da Lakuko erreka (Añanako diapirotik be-

hera), Caicedo eta Porretal, eta Baia eta Zadorra ibaiak ekialdeko sektorean. 

Balio handiko enklabeak ditu, PIBE moduan identifikatuta: Fontechako harana. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Eraldatutako bailararen dinamika nahiko egonkorra izan zen mendeetan zehar. Komunikazio-
bide garrantzitsuek zeharkatzen ez duten espazioa da. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK)  

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak landa-lurzoruan ugaltzea. 

 

• Lehorreko edo ureztatze laboreak bertan behera uztea. Errentagarritasun txikiagoa 
dute nekazaritza-espazio produktiboagoekin alderatuta, ur-eskuragarritasun txikia-
goa dute eta prezipitazioen banaketa aldatzen ari da. Hori dela eta, nekazaritza-jar-
duera bertan behera utz dezakete, pixkanaka, hain eskuragarriak ez diren lursailetan 
eta lanak mekanizatu ezin izan diren lekuetan. 

          Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                      1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Oso lurralde mugitua da, eta, bertan, oso eremu ikusgarriak tartekatzen dira, muino-

etatik gora, enklabe ezkutuekin, terrazetatik Ebrorantz jaisten diren amildegien mul-

tzoa. 

Ikusmen irisgarritasuna, bai kontenplaziozkoa bai egunerokoa, non batez besteko ba-

lioak nagusitzen diren. 

Ikuspegi zabala du, batez ere Ebro bailarera, Burgosko lurraldean zehar hedatzen 

dena, baina alboko unitatearekin ere lotuta dago bisualki: Valles del Omecillo eta la 

Muera PU, eta inguruko mendilerroak. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA:  Paisaiaren kalitatea ertaina da. Balio ertain eta altuko elementuen presentzia 
nabarmena du, nahiko ondo kontserbatutako nekazaritza-mosaiko tradizionala ezaugarri 
duena. Erliebea ez da oso garrantzitsua. 

HAUSKORTASUNA: Paisaia orokorraren hauskortasuna txikia da, bai behatzaileen ikuspegirako 
ezkutatuta dauden eremu asko dituelako, bai berezko ezaugarriak dituelako: erliebe mugitua 
eta erabilera heterogeneoak izateak zenbait jarduketa xurgatzea ahalbidetzen du. 

Ahuleziak: 

• Biztanleria-dinamikak geldiaraztea eta, ondorioz, eraikinak bertan behera uztea. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako paisaia. 

Mehatxuak:  

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: Matorralizazioa. Baldin-

tza klimatologikoek belardietan sastrakak azkar inbaditzea eragiten dute. 

• Tamaina handiko eraikin exentuak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 

nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-

mak. 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

▪ Nukleoa handitzea, ezaugarri duen morfologia errespetatu gabe, eta 

hiri-itxurarekin ordezkatuz. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru-

azalerak asko okupatzeak kokalekuaren silueta bereizgarria eta irudi 

orokorra haustea dakar. 

▪ Hirigintzako garapen berriak agertu dira, eta, parametro funtzional 

desberdinekin, sare erregularreko bilbeak sortu dira, lurrean disrup-

tiboki eta historian zehar kokalekuaren garapena ezaugarritu duen 

hazkunde organikoarekin loturarik eta proportziorik gabe. 

▪ Nekazaritzako eta abeltzaintzako nabeak gune tradizionalen eta he-

rrixken inguruan sartzeko arriskua. 

 

Indarguneak:  

• Natura-guneetarako trantsizioan dagoen nekazaritza-lurraldea, balio ekosistemiko han-

dikoa, hala nola korridore ekologikoa, biodibertsitate-erreserba eta baso-suteen kon-

trola. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa ahal-

bidetzen duena. 

• Ikusmen-irisgarritasun txikiko kokaguneak daude, nekazaritzarekin bateragarriak diren 
erabilerak zabaltzeko, hala nola eguzki-parke txikiak. 

Aukerak:  

• Baldintza fisiografikoek eta ingurumen-baldintzek ikusmen-integrazioko neurriak errazten dituzte, 

zenbait jarduera garatzeari begira. 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira. 

• Nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia-espazioak berreskuratzearekin 

orekatuta. Paisaiaren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita ka-

litate ekologikoa hobetzea ere. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 
eta 1: 25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamen-
duan integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adieraz-
leak), planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espe-
zifikoenak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunez-
koak direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa na-

barmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PUko 

paisaiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita 

ibaiertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalen eta herrixken iku-

sizko pertzepziorako tresnak aktibatzea eta garatzea.  

• Biztanleak kokaguneetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontser-

batzea eta balioestea, oro har. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, 

bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Fontechako bailarera zuzendutako nekazaritza-paisaia tradizionalaren lehentasu-

nezko kontserbazioak haren kudeaketa eskatzen du, 4. dokumentuan deskribatuta-

koa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten eta erabi-

lera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotutako ustiategi txikien le-

hen mailako jarduera sustatzea. 

• Zuzeneko laguntzak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, be-

reziki heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lo-

tutako landaredia berreskuratzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egi-

teko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

 

Unitatea nekazaritzaren sektorearekin loturarik ez duten jarduerak aurkitzeko kokagune 

potentziala da, hala nola eguzki-parke txikiak. Kokaleku onenak aldez aurretik aztertzea 

eskatzen da, baita horien paisaia-integrazioa ebaluatzea ere. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Sakonune zabal baten mendebaldeko muturra da, iparraldean Tuyo mendilerroa eta Gasteizko 

Mendiak eta horien mendilerroak eta hegoaldean San Formerio mendia buru duten mendile-

rroak ditu. Arabaren (Pobes bailaraa) eta Burgosen (Trebiñuko konderria) artean, Baia ibaiak 

eta Zadorrak zeharkatuta, hurrenez hurren dituelarik. 

 

Sakonunearen hondoa guztiz luberrituta dago, baina lursailen antzinako erretikularen zatiak 

kontserbatzen ditu, bereziki kubetaren ertzetan, ondoko unitateen baso-magaletako kontak-

tuan, non oraindik ere ikusten baitira erkametzak, karraskak eta sastrakak dituzten ezpondak, 

bai eta zuhaixka-larreak dituzten lehorreko ezpondak ere. 

  

Azalera (ha): 2476 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitud 
maxi-
moa 

Batazbes-
teko Altitu-

dea 

7 456 673 549 
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DEFINZIOA ETA IZAERA  
 

Arabako sektorean, fitxa honetako paisaia-

unitatea, Baia ibaia haitzarteetatik sartu eta 

ateratzen da. Pobes, erreferentziazko nu-

kleoa, iparraldetik Lacozmonte eta Kuar-

tango korridorerako sarbidea ematen duen 

haizpitarte sarreran dago. Korridore natural 

bat osatzen du antzina-antzinatik, gaur egun 

Bilbo-Madril trenbide-bidea eta AP-68 eus-

kal autobide aragoiarrak zeharkatzen dute.  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Unitate zabala, nekazaritza-bokazio argia duen topografia laukoa, antzinatik aprobetxatua, ne-

kazaritza-paisaia egonkorreko dinamika batean, azken hamarkadetara arte. Harrezkero, berre-

gituraketa garrantzitsua egin da, eta ureztatuen ehunekoa nabarmen handitu da. 

Bestalde, Baia ibaiaren korridore naturalean dago, eta nabarmen dinamizatu du bailara horren 

hondoa, komunikazio-azpiegitura garrantzitsuen kontzentrazioarekin. 70. hamarkadan, nabar-

mentzekoa da AP-68 euskal-aragoiar autobidearen eraikuntza.  

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Ur- eta ekoizpen-ereduan eragiten duten gizarte eta ekonomia faktore exogenoak, 
AP 68 komunikazio-ardatzean kokatzen delako. 

• Hoditeria elektrikoko azpiegiturak handitzea. 

• Aldaketak gune tradizionalen eta herrixken profilean, tipologia tradiziona-
lak. 

• Nekazaritza-azpiegiturak handitzea 

• Lurzatiak kontzentratzea, mugak, ezpondak, landaretza naturaleko zuhaiztiak eta 
sarbideak kentzea 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                            1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Ikusmen-unitate zabalago baten mendebaldeko muturra den lautada, Miranda-Trebi-

ñuko sakonunearen sektore honek eta hura mugatzen duten mendilerroen hegalek osa-

tzen dutena. Bere ikusgarritasuna ekialdetik Zadorrara isurtzen diren lurraldeekin lotzen 

du, Ihudaren arrotik bereizten duen ur-banalerroraino. 

Eguneroko ikusmen-irisgarritasuna oso altua da, zeharkatzen duten bidaiari kopuru han-

diagatik. Era berean, errepideak erabiltzen dituzten bisitarien kopuru handia jasotzen 

du. Topografia dela eta, ez du inolako begiratokirik eta, aldiz, inguruko unitateetan ko-

katutako behaketa-puntuetatik oso ondo ikus daiteke. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Paisaiaren kalitatea ertain-baxua. Balio ertain eta altuko elementuak ditu, eta 
nekazaritzako mosaiko tradizionala du ezaugarri, nahiz eta zati handi batean sinplifikatu egin 
den.Inpaktu bisualak jasaten ditu: azpiegiturak eta eguzki-parkeak. 

HAUSKORTASUNA:Paisaiaren hauskortasuna ertain-baxua. Hartutako hauskortasuna handia 
da, oso behatzaile kopuru handiaren ikusgune baita. Hala ere, berezko baldintzak 
mesedegarriak dira zenbait kokagunetan, jarduerak eta inpaktuak integratzea erraztu 
baitezakete, neurri egokiak hartuz gero. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Ikusmen-irisgarritasun handiko paisaia. Jende askok egunero ikusten duen espazioa, jende 

asko ibiltzen den komunikazioek zeharkatzen dutena. 

• Lehen sektoreko dinamika sozioekonomikoei lotutako nekazaritza-paisaia. 

• Biztanleria-dinamikak geldiaraztea gune tradizionaletan eta herrixketan, eta, ondorioz, 

eraikinak, batez ere historikoak, bertan behera uztea. 

Mehatxuak 

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

nazioarteko merkatuaren aldaketengatik, eta ondorio hauek izan ditzake: 

• Laboreak areagotzea: lursailen kontzentrazioak eta ezpondak, heskaiak eta ibaier-

tzeko landaretza kentzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako azpiegiturak: nabe handiak, makineria eta nekazari-

tzako 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 sakabanatuen bi-

dez. 

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

tik, lehen sektoretik eratorrita (erreleborik eza, merkatuko lehiakortasun handia, 

etab.) eta, bestetik, ezin delako lehiatu lurzoruak hiri-garapenerako duen balioaren 

aurka. 

• Nukleo tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: nukleoa zabaltzea, ezaugarri duen mor-

fologia errespetatu gabe, eta hiri-itxura jartzea haren ordez. Lurzoru-azalerak asko okupa-

tzen dituzten bilbe erregularreko zabaleren ondorioz, kokalekuaren silueta bereizgarria eta 

irudi orokorra hautsi egiten dira. Nekazaritzako eta abeltzaintzako nabeak tradiziozko nu-

kleoen eta herrixken inguruan sartzeko arriskua. 

Indarguneak 

• Nekazaritza-lurralde produktiboa; haren eginkizuna beharrezkoa da gizarte osoarentzat. 

• Unitateak modu homogeneoan kontzentratutako eta banatutako populazioak. 

• Korridore ekologiko oso garrantzitsu gisa funtzionatzen du. 

Aukerak  

• Babes-irudiak dituzten ibaiak eta ibaiertzak. 

• Baldintza fisiografikoek eta ingurumen-baldintzek ikusmen-integrazioko neurriak erraz-

ten dituzte. 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira: nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia-espazioen 

berreskuratzearekin orekatuta. Paisaiaren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea eta 

kalitate ekologikoa hobetzea ahalbidetzen du. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Ekologia- eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-

ren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egin 

behar direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan 

deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen du-

ten eta erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Ustiapen txikien 

lehen mailako jarduera sustatzea. 

 

Etorkizuneko jarduerak antolatzeko funtsezko ekintza gisa, errentagarritasuna hobetzeko eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako praktikak teknologia berrietara egokitzeko ekin-

tzak paisaiaren aldetik egokitzea sustatu behar da. 

• Paisaia-irizpideak sustatzea partzelako kontzentrazio berrietan, onartzeko, 4. doku-

mentuan deskribatutako ekintzekin. 

• Ibaiertzeko baso-landaketak: irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak, er-

tzetan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortzeko helbu-

ruarekin, espezie autoktonoak daudenean, non lehentasuna ematen baitzaie modu 

irregularrean kokatzeari eta masak garatzeari. 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 
ITURRIA: Argazkia 2 orrialdea: www.wikiloc.com/rutas-senderismo/pobes-cantoblaco-atiaga-tuesta-espejo-angosto-gaubea-23057120/photo-14636864, Kartografia oinarria: GeoEuskadi 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Nekazaritza-unitate tradizionala da, eta landutako eremu lauak erkametzez, ameztiez eta pa-

gadiez estalitako baso-eremuekin txandakatzen dira. Eremu horiek mediterraneoaren eta 

Atlantikoaren arteko trantsiziokoak dira. Jugalez ibaiak (Inglares) mendebaldetik ekialdera ze-

harkatzen duen sakonuneak osatzen du nagusiki, eta Urizaharreko diapiroan irekitzen da, Ebro-

ranzko hegalean. 

Paisaia naturaleko mendiz inguratutako nekazaritza eta abeltzaintzako antzinako eraldaketak 

ematen duen izaerak unitatea identifikatzen du. Urizaharra ibarraren burualdea da. Baroja-

Zumento, Faido, Loza, Montoria eta Payueta herriekin batera, Arabako Mendialdeko sei uda-

letako bat da. 

 

  

Azalera (ha): 2539 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
oa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
Altitude  

9 643 920 764 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Oso tolestuta eta hautsita dagoen lurralde batean kokatzen da, non mendilerro txikiak (antikli-

nalak) eta sakonuneak (sinklinalak) gertatzen diren, nagusiki E-M norabidea jarraituz. Toloñoko 

mendilerroaren iparraldeko mendilerroak dira. Material mesozoikoek osatzen dute nagusiki, 

Miranda-Trebiñuko sakonunearen hegoaldeko ertzarekin bat egiten du, eta horren gainean 

dago Barojako nekazaritza bailara. Bigarren nekazaritza sakonunea da, eta unitatea osatzen du, 

Burgosekin muga egiten duen eremuan. 

Aipamen berezia merezi du Faidok, Peñako Ama Birjinaren, San Migelen eta Kruziaren haitzulo 

artifizialak biltzen dituen kokaguneak. Haitzulo artifizialen eskutik interes historiko eta ondare 

handia duen paisaia da. Harkaitz-terrazetan industu zituzten bertako biztanleek Erdi Aroan, eta 

haietako batean ermita eta Peñako Ama Birjina daude, Euskal Herriko kristau-elizarik zaharrena 

dena. Baita Urizaharra eta Villamonteko fensibo-gazteluen aztarnak eta Urizaharra Erdi Aroko 

hiribilduko harresiak ere. Horiek agerian uzten dute Erdi Aroko historia bat, Gaztelako eta Na-

farroako botereen artean mugaz haraindiko izaera duena. Barojaren inguruetan hainbat gudu 

izan ziren lehen Karlistaldian. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Antzina-antzinatik bizi den unitatea da; izan ere, baldintza bereziak ditu nekazaritza eta kultu-

rarako, eta topografia leuna du, Juglares ibaiak eta haren ibaiadarrek ureztatua, eta kokapen 

estrategikoa du, Logroñorako pasabide naturalean, Herrerako mendatetik. 

Bertako ekonomia nekazaritzakoa eta abeltzaintzakoa da nagusiki, patata, bazka, erremolatxa, 

garia, garagarra eta oloa landuz. Bere abeltzaintza nagusiki ardi eta txerriena da. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Ekoizpen-ereduan eragina duten faktore exogenoak, sozialak eta ekonomikoak: ekoizpena 
areagotzea, lur sail-kontzentrazio handiagoa izatea eta makina handiagoak erabiltzea, manten-
tze-lanetarako eraikin berriak baldintzatzen dituztenak.  

 

• Nekazaritzako azpiegiturak handitzea (nabeak). 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Eraikinak ugaritzea, horietako asko kontserbatu nahi diren kanon tradizionaletatik urrun. 

• Landa eremuko guneen barnealdea aldatzea: etxebizitza berriak eraikitzea, tipologia tra-

dizionaletik urrun, eta osagai disonanteak, finken hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 

hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 

bizitegi-itxurarekin. 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                     1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Paisaia unitatea ia bat dator ikuspen unitatearekin, hegoaldetik hedatzen dena, To-

loño mendilerroaren tontorreraino, eta hego-ekialdeko mendilerroetatik, A2124 

errepidea gidatzen duelarik. Ikusmen-unitate horren barruan barne-ikuspena han-

dia da, baina Barojaren sakonuneak nolabaiteko ikusmen-deskonexioa du unitate-

aren gainerakoarekin, eta hainbat buruk bereizten dute. Ipar-ekialdeko sektore ho-

rretako ibarretan daude ikusmenean ezkutuen dauden lurrak. 
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EBALUAZIOA: 

KALITATEA: Kalitate balio ertain-handia. Nekazaritzako mosaikoak balio handiko osagaiak ditu, 
eta horiei ondare-elementuak gehitu behar zaizkie. 

HAUSKORTASUNA: Lortutako hauskortasuna ertaina da. Nahiko interikuspen altua du eta ikus-
pen irisgarritasun ertaina. Hala ere, ikusmen irisgarritasun txikiko kokaguneak daude, eta ho-
riek jarduerak onar ditzakete, betiere paisaian integratzea aztertzen bada. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jende huste prozesu larria 

duen lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Egungo enpresa eta, bereziki, nekazaritzaren biziraupena arriskuan jartzen duen dina-

mika ekonomikoan belaunaldi-aldaketa egiteko zailtasuna. 

Mehatxuak 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradiziona-
len eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 
Gauzatzeke dauden etxebizitzen parkea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: belardiak sastrakatzea. 
Baldintza klimatologikoek belardietan sastrakak azkar inbaditzea eragiten dute. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 
nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-
mak. 

• Klima-aldaketa: ereduek klima mediterraneoaren aurrerapen azkarra proiektatzen 
dute submediterraneo epelaren gainean, eta horrek, lehenik eta behin, bien arteko 
konexio-eremuei eragingo die, unitate honen kasuan bezala, bai eta pisu bioklimati-
koen igoerari ere. Eremu horietan, basoak mesedegarri diren baldintzetatik oso urrun 
gera daitezke, eta horrek, besteak beste, honako arrisku hauek ekar ditzake: basoen 
gainbehera, izurrite eta gaixotasunen areagotzea, biodibertsitatea gutxitzea eta espe-
zie exotiko inbaditzaileak ugaritzea, eta suteen maiztasuna eta garrantzia handitzea. 
Arabako testuinguruan, lur-azpiko pagadiak bereziki kalteberak dira. 

 

Indarguneak 

• Erabil daitezkeen baliabide naturalak (eguzki-energia), modu jasangarrian garatuak, 
paisaian integratuak eta ekoizpen-lurzoruarekin bateragarriak. 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

• Paisaia- eta natura-balio handia. Korridore ekologikoa. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa 
ahalbidetzen duena. Paisaia-balioa duten lurzati irregularrak. 

• Kokalekuen ondare- eta kultura-balio handia 

Aukerak  

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, ekoizpen-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira. Babes-irudiak dituzten ibaiak eta ibaiertzak. 

• Nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko espazioak berresku-

ratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaia-

ren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa 

hobetzea ere. 

• Kultura-balioen multzoaren barruan sustatzea, bai biztanleen bizi-kalitatea handitzeko, 

bai biztanle berriak edo bisitariak erakartzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK.PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-
nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da (Prado 

sakana), bai eta ibaiertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Barrualdean, belardiko sakanaren eta Peñako Ama Birjinaren ermitaren (PIBE) inguruan mu-

gatutako kokaguneko paisaiaren kalitatea eta hauskortasuna direla-eta, ikus-babesa propo-

satzen da. Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein 

eraldaketatatik babesteko figurapean sailkatzea gomendatzen da, dagoeneko ezarrita dau-

den erabilerak mantenduz eta ikus-itunak eragiten dituzten jarduerak edo azpiegiturak gara-

tzea eragotziz. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa susta-

tzea, bai eta haren paisaia hobekuntza, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezinean eraikinak ugaltzea eragoztea eta haien bolumetria, azalera, 

koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egiteko be-

harrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, IV. dokumen-

tuan deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten lagun-

tzen duten eta erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotu-

tako ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-
tzeko eta antolatzeko ekintzak berriro nahi dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako 
irudia): 

• Urizaharrako sarbideak antolatzea eta hobeto ikustea, nekazaritza eta abeltzain-
tzako nabeak gaizki integratuta daudelako. 

Etorkizuneko jarduerak antolatzeko funtsezko ekintza gisa, errentagarritasuna hobetzeko eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako praktikak teknologia berrietara egokitzeko ekin-

tzak paisaiaren aldetik egokitzea sustatu behar da. 

• Paisaia-irizpideak sustatzea partzelako kontzentrazio berrietan, onartzeko, 4. dokumen-

tuan deskribatutako ekintzekin. 

• Ibaiertzeko baso-landaketak: irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak, ertze-

tan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortzeko helburuarekin, 

espezie autoktonoak daudenean, non lehentasuna ematen baitzaie modu irregularrean 

kokatzeari eta masak garatzeari. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Ega ibaiak zeharkatzen duen sakonune-korridorearen nekazaritza-hondoak osatzen du unita-

tea, erliebe eta laborantzako lurzoru-baldintza hobeak dituenak, Bernedo eta Lagran artean, 

Kantabriako mendilerroaren erliebeen azpian. 

Toloño mendilerroaren iparraldeko mendietan kokatzen den sakonunea da, honen eta Mi-

randa-Trebiñuko sakonunearen artean, oso tolestuta eta hautsita dagoen lurralde batean, non 

antiklinalak eta sinklinalak gertatzen diren (batzuetan ez daudenak), E-M norabide nagusi bati 

jarraituz. Jauden eta Semendia mendiek inguratzen dute. Ekialdean, Kanpezuko San Ro-

man/Durruma Kanpezu, Kintana eta Urturi ditu mugakide. 

Nekazaritza eta baso izaerako erliebe-eremu malkartsua, San Kristobal mendia nagusi dela. 

Paisaia gizatiartua, ibai-ibarreko lurzoru sakon eta hezeen gaineko laborantza-sare batez 

ezaugarritua. Bailarean herri txikiak daude finkatuta, eta ohikoa da baratze hondarra haute-

matea. Horien artean, Lagran eta Bernedo hiribilduak nabarmentzen dira, paisaia, historia- 

eta ondare-balio handikoak. 

Azalera (ha): 1941 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea 

5 655 841 717 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Mendebaldeko muturrean, Ega ibarreko nekazaritza eta abel-

tzaintzako paisaia tradizionala da, Unitatetik oso gertu jaiotzen 

dena, Pipaon inguruan. Laboreen artean, nagusiki zerealak dire-

nak, baina baratzeak dituztenak, landaretza naturalaren aztarnak 

mantentzen dira. Ameztiek (Quercus pyrenaica) eta que-jigarrek 

(Quercus faginea) iparraldetik mugatzen duten mendilerroetako 

basoak osatzen dituzte, unitatean Lagran eta Navarrete inguruan 

sartuz. 

Bernedoren inguruan, nekazaritza-jarduerak eraldatutako pai-

saia nahiko sinplifikatuta dago ekoizpen-sistema intentsiboaren 

bidez. 

Bernedo Erdi Aroan harresitutako gotorleku bat izan zen, Gaztela 

eta Nafarroako erresumen artean duen kokapen estrategikoaga-

tik, Errioxarako pasabide naturaletako batean. 

Lagran hiribildutzat hartzen da 1515. urtea baino lehenagotik. 
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DINAMIKAK 

Antzina-antzinatik ia erabat eraldatutako bailarak, ibarraren baldintza bereziei eta kokapen es-

trategikoari esker. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Nekazaritza-azpiegiturak handitzea. 

▪ Nekazaritza-paisaia banalizatzea: lurzatiak biltzea, mugak, ezpondak, landaretza naturaleko 
zuhaiztiak eta sarbideak kentzea.  

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Eraikinak ugaritzea, horietako asko kontserbatu nahi diren kanon tradizionaletatik urrun. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: etxebizitza berriak eraikitzea, tipologia tra-

dizionaletik urrun, eta osagai disonanteak, sailen  hesiak eta abar sartzea. 

• Gune tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 

hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 

bizitegi-itxurarekin. 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                     1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Paisaia-unitateak bailaratik ateratzen du Ega ibaiak zeharkatzen duen sakonune-korrido-

rearen hondoa, erliebe- eta lurzoru-baldintza hobeak dituelako laborantzarako. Ikus-

men-unitatea bailara bera da, alboko mendilerroetako baso-hegalak barne. Bere barne 

ikuspena handia da, eta bere hondo eszeniko nagusia Cantabria-Toloño mendilerroko 

erliebe bikainak dira. Aitzitik, mendiko bailara txikia denez, ikusmen txikia du gainerako 

eremuekiko. 

Ikusmen-irisgarritasuna ertaina da Lagranen, eta handia Bernedoren inguruan. 
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EBALUAZIOA: 

KALITATEA: Kalitate-balioa ertaina. Nekazaritzako mosaikoak balio handiko osagaiak ditu, eta 
horiei Cantabria-Toloño mendilerroko ondare-elementuak eta eszena-funtsak gehitu behar 
zaizkie. 

HAUSKORTASUNA Hauskortsun balore ertaina. Lortutako hauskortasuna ertaina da eta 
berezko hauskortasuna txikia. Ikusgarritasun erlatiboki altua du eta ikuspen irisgarritasun 
ertaina. 

ONDORIOAK  

Ahulezia 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jende galtze-prozesu larria 
duen lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Belaunaldi-aldaketa zaila da dinamika ekonomikoan, egungo enpresa-sarearen eta, 
bereziki, nekazaritzaren biziraupena arriskuan jartzen baitu. 

• Etxebizitza ez-nagusiaren balio handiak ditu. 

Mehatxuak 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak eta landaguneak hedatzea gune 
tradizionalen eta herrixken profilean, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartze-
agatik. Gauzatzeke dauden etxebizitzen parkea 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardietan sastrakak az-
kar inbaditzea eragiten dute. 

o Belardien ordez, baso zurgaien berritzeak egitea. Ezagutza exotikoak. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko 
eta nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-
mak. 

Indarguneak 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

• Paisaia- eta natura-balio handia. Biodibertsitatearen erreserbak. 

• Kokalekuen ondare eta kultura-balio handia 

Aukerak 

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira. 

• Nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko espazioak berresku-

ratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaia-

ren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa 

hobetzea ere. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Ekologia- eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezinean (lurzoru urbanizaezina) eraikinak ugaltzea eragoztea, eta horien 

bolumena, azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako la-

nak egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, bereziki 

heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lotutako lan-

daretza birkupatzea. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan des-

kribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten eta 

erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Ustiapen txikien lehen mai-

lako jarduera sustatzea. 

 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-

tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-

dia): 

• Villafríako eta Villaverdeko sarbideak antolatzea eta ikusmena hobetzea, kokagunee-

tako sarbideetan nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak gaizki integratuta daudelako, 

eta nabe horien bistak protagonista direlako. 

 

 

 

Etorkizuneko jarduerak antolatzeko funtsezko ekintza gisa, errentagarritasuna hobetzeko eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako praktikak teknologia berrietara egokitzeko ekin-

tzak paisaiaren aldetik egokitzea sustatu behar da. 

• Paisaia-irizpideak sustatzea partzelako kontzentrazio berrietan, onartzeko, 4. doku-

mentuan deskribatutako ekintzekin. 

• Ibaiertzeko baso-landaketak: irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak, ertze-

tan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortzeko helburuare-

kin, espezie autoktonoak daudenean, non lehentasuna ematen baitzaie modu irregula-

rrean kokatzeari eta masak garatzeari. 
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1 

K  KOKALEKUA 

 

 DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Izkiko Parke Naturalaren, San Roman haitzen eta Muelaren oinetan, Bernedo Lagrango sako-

nunearen eta Toloño mendilerroaren artean hegoaldean dagoen nekazaritza eta basogintza 

kokatutako unitatea da, Trebiñuko konderrian zehar mendebalderantz luzatzen dena. Ikuspegi 

geomorfologikotik, Izkiko material mesozoiko lurtar-detritikoen gainean finkatutako unitatea-

ren jarraipena da (harea eta hareharri karedunak, marga hareatsuekin batera). Mendien eta 

ibarbideen segida bat da, erliebe uhindua osatzen duena, desnibel ez oso nabarmenekin, gutxi 

gorabehera egiturazko norabide orokorra (E-M) jarraitzen duten bi nekazaritza-korridore txiki-

ren inguruan. Batez ere nekazaritza-izaera horrek eragin du Parke Naturaleko paisaia-unitatetik 

bereiztea. 

Unitatearen baso-paisaia berezkoa da mediterraneo eta atlantikoaren arteko trantsizio-izae-

rari dagokionez, nagusiki amezti landaretza duena (Quercus pyrenaica), zeinak, Izkin bezala, 

baldintza egokiak baititu lurzoru hareatsuko mendietan. 

Lehorreko zerealen eta erkametzen nekazaritza eta basogintzako mosaikoak (Quercus fagi-

nea) hegoaldeko mendien eta sakonuneetako erliebe leunen arteko trantsizioa markatzen 

du, erabat landuta baitaude. Bertan daude Unitateko herri txikiak, eta horien inguruan daude 

autokontsumoko baratzeak eta nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak. San Roman de Campe-

zo/Durruma Kanpezu, Kintana eta Urturi dira guztiak Bernedo udalerrian. 

Azalera (ha): 1826 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko Altitu-

dea 

12 670 888 773 
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 DINAMIKAK 

Erdi Aroan Nafarroaren eta Gaztelaren arteko kokapen estrategikoko mugaz bestaldeko ere-

mua da. Bertako herriek bere itxura tradizionala eta ondare baliabide ugari gordetzen dituzte 

bere nukleoan. Nekazaritzako paisaia nahiko egonkor mantendu da, ohiko lurzati kontzentrazi-

oan eta nekazaritza eta abeltzaintzako nabeen modernizazioan izan ezik. Bestalde, Urtiriko nu-

kleoak beste bilakaera bat izan du Kintanako San Roman de Campezo/Durruma Kanpezuren 

aldean. Inguruan golf-zelai bat eraiki da, eta, horri esker, hirigunea handitu egin da urbanizazio 

berriekin. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Ekoizpen-ereduan eragina duten izaera sozial eta ekonomikoko faktore exogenoak: ekoiz-
pena areagotzea, partzela-kontzentrazio handiagoa izatea eta makina handiagoak erabil-
tzea, mantentze-lanetarako eraikin berriak baldintzatzen dituztenak. 

 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: etxebizitza berriak eraikitzea, tipologia tra-

dizionaletik urrun, eta osagai disonanteak, sailen hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 

hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 

bizitegi-itxurarekin. 

            Gaurkotasuna                                                                                                                                                                        1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Berezko ikuspen desberdina, ibai-sarearen artekatze balio oso txikien eta muinoen ba-

naketa-azalera handien artean. Bere hondo eszenikoak Kantabria mendilerroa hegoal-

dean eta Izkiko errotarrietako plataformen malkarrak iparraldean dira. 

Ikusmen-irisgarritasuna ertaina da, Urturi eta Kintana herrien inguruan, eta txikia, berriz, 

Durruma Kanpezun. 

 



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIARENKATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

SAN ROMÁN DE CAMPEZO/DURRUMA KANPEZU, KINTANA ETA URTURI 21 
B 

9 

EBALUAZIOA: 

KALITATEA: Kalitate-balio ertain handia. Nekazaritzako mosaikoak eta baso-paisaiak balio 
handiko osagaiak dituzte, eta horiez gain, funts eszenikoak eta ondare-elementuak daude. 

HAUSKORTASUNA:Bere hauskortasuna ertaina da, gune oso desberdinekin ikusgarritasun eta 
ikusgarritasun intrintsekoari dagokionez, nahiz eta bere barnean erliebe uhinduak ikuspen 
orokorrerako gune ezkutuak ematen dituen. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jendez hustutze-prozesu larria 

duen lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Egungo enpresa-ehunaren eta, bereziki, nekazaritzaren biziraupena arriskuan jartzen 

duen dinamika ekonomikoan belaunaldi-aldaketa egiteko zailtasuna. 

• Etxebizitza ez-nagusiaren balio handiak ditu. 

Mehatxuak 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradiziona-

len eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 

Gauzatzeke dauden etxebizitzen parkea 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Larreak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek larreak sastrakaz azkar inba-

ditzea eragiten dute. 

o Nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuen (basoak ere bai) ordez, baso zurgaien 

basoberritzeak egitea. Konifero exotikoak. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 

nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-

mak. 

 

Indarguneak 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

• Paisaia- eta natura-balio handia du barrualdean eta, alde horretatik, enklabe bikai-

netatik gertu. 

• Kokalekuen ondare- eta kultura-balio handia. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa 

ahalbidetzen duena. Paisaia-balioa duten lurzati irregularrak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. 

PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko indar handia dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 

nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Ekologia- eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• .Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, aza-

lera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egin behar 

direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan 

deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten 

eta erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Ustiapen txikien lehen 

mailako jarduera sustatzea. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, bereziki 

heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lotutako lan-

daretza berreskuratzea. 

 

Etorkizuneko jarduerak antolatzeko funtsezko ekintza gisa, errentagarritasuna hobetzeko eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako praktikak teknologia berrietara egokitzeko ekin-

tzak paisaiaren aldetik egokitzea sustatu behar da. 

• Paisaia-irizpideak sustatzea partzelako kontzentrazio berrietan, onartzeko, 4. doku-

mentuan deskribatutako ekintzekin. 

• Ibaiertzeko baso-landaketak: irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak, er-

tzetan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortzeko helburu-

arekin, espezie autoktonoak daudenean, non lehentasuna ematen baitzaie modu irre-

gularrean kokatzeari eta masak garatzeari. 

Ez da identifikatu espazio-irudikapena duen ekintza zehatzik, antolatzeko edo hobetzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Lokiz eta Entzia mendilerroen artean Araba eta Nafarroa lotzen dituen korridore-sakonunea 

da, ohiko mendi-bailara bat eratuz. 

Mendebaldeko sektorean, Rosario errekaren arroa, San Vicente de Arana/Done Bikendi Harana 

inguruan, erliebe mugituagoa da, nekazaritza-laboreen mosaiko batean eta erkametzak, aran-

tza-sastrakak, ipuruak eta lastonarrak modu naturalean ikusiz. 

Herri horren eta Uribarri Haranaren artean, Istoraren ibilguak egiten duen zatiarekin bat 

etorriz, korridoreak zabalera handiagoa hartzen du, eta sakonunearen hondoa lauagoa bihur-

tzen da. Horri esker, nekazaritzan eraldaketa handiagoa izan da, eta, ondorioz, ureztatutako 

lurzati asko daude. 

Bere ekialdeko muturrean, Uiarrak zeharkatzen duena, berriz estutzen da Nafarroan Ames-

koetako bailaratik jarraitu aurretik. Haranako udaletxearen burua den Alda herria haranaren 

erdialdean dago. 

Azalera (ha): 1748 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitud e 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

9 636 929 802 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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PAISAI UNITATEAK 

PAISAIARENKATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

HARANA/VALLE DE ARANA 22 
 

7 

DINAMIKAK 

Antzina-antzinatik ia erabat eraldatutako bailara, topografiaren baldintza bereziei esker, zen-

bait ur-ibilguk zeharkatzen dutena, eta bere kokapen babestuari esker. Alda Arabako herri ga-

rrantzitsua izan zen, nahiz eta bere garrantzia Erdi Aroaren ondoren gutxituz joan zen, 50eko 

hamarkadan nekazal exodoa hasi zen arte. Laborantza lur asko utzi ziren, eta, bailararen gaine-

rakoa bezala, herrigunea nekazaritzatik bizirik dirauen herrixka batera murriztu zen. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Ekoizpen-ereduan eragina duten gizarte eta ekonomia faktore exogenoak. 

• Ureztatutako lurzatiak gehitzea. 

 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Eraikinak ugaritzea, horietako asko kontserbatu nahi diren kanon tradizionaletatik urrun. 

• Landa eremuko guneen barnealdea aldatzea: etxebizitza berriak eraikitzea, tipologia tra-

dizionaletik urrun, eta osagai disonanteak, sailen hesiak eta abar sartzea. 

• Gune tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 

hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 

bizitegi-itxurarekin. 

. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                           1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Ikusmen unitatea bailara osoari dagokio, hondotik hasi eta Entzia eta Lokiz mendilerro-

etako erkameztiak eta pagadiak dituen baso-magaletaraino. Bailara barruan ikuspen 

handia du, kokagune batzuk izan ezik, ahokatuago eta muturretan ezkutatuta baitaude. 

Aldiz, eremuaren gainerakotik isolatuta dago bisualki. 

Ikusmen irisgarritasuna ertaina da, Alda eta Done Bikendi Harana herrien inguruan. 
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EBALUAZIOA: 

KALITATEA: Kalitate balio ertain handia. Nekazaritzako mosaikoak balio handiko osagaiak ditu, 
erabilera-mosaiko irregularrarekin, eta horiei ondare-elementuak gehitu behar zaizkie. 

HAUSKORTASUNA Lortutako hauskortasuna ertaina da. Nahiko interikuspen altua du eta 
ikuspen irisgarritasun ertain handia. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jendez huste-prozesu larria 

duen lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Egungo enpresa-ehunaren eta, bereziki, nekazaritzaren biziraupena arriskuan jartzen 

duen dinamika ekonomikoan belaunaldi-aldaketa egiteko zailtasuna. 

• Etxebizitza ez-nagusiaren balio handiak ditu. 

Mehatxuak 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradiziona-

len eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 

Gauzatzeke dauden etxebizitzen parkea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardiek sastrakak azkar 

inbaditzea eragiten dute. 

o Belardien ordez, baso zurgaien berritzeak egitea. Konifero exotikoak. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 

nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-
mak. 

 

Indarguneak 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

• Paisaia- eta natura-balio handia. Biodibertsitatearen erreserbak. 

• Kokalekuen ondare- eta kultura-balio handia. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa 

ahalbidetzen duena. 

Aukerak:  

• Paisaia tradizionala hobetzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko sen-

tsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, ekoizpen-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beha-

rreko espazioak dira. 

• Nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko tokia berreskuratze-

arekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaiaren 

aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa hobe-

tzea ere. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 

garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-

rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 

nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Ekologia- eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, aza-

lera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egin behar 

direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan des-

kribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten eta 

erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Ustiapen txikien lehen mai-

lako jarduera sustatzea. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, bereziki 

heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lotutako lan-

daretza berreskuratzeko. 

 

Etorkizuneko jarduerak antolatzeko funtsezko ekintza gisa, errentagarritasuna hobetzeko eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako praktikak teknologia berrietara egokitzeko ekin-

tzak paisaiaren aldetik egokitzea sustatu behar da. 

• Paisaia-irizpideak sustatzea partzelako kontzentrazio berrietan, onartzeko, 4. doku-

mentuan deskribatutako ekintzekin. 

• Ibaiertzeko baso-landaketak: irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak, er-

tzetan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortzeko helbu-

ruarekin, espezie autoktonoak daudenean, non lehentasuna ematen baitzaie modu 

irregularrean kokatzeari eta masak garatzeari. 

 

Ez da PKH zehatzik azaldu hura antolatzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Nekazal sakonunea, Lokiz eta Hornillo mendilerroek babestua iparraldean eta Kodeskoak he-

goaldean. Sakonunearen hondoko hirugarren kontinentaleko sedimentuak, zulatu ez duen 

lurperatutako diapiro baten gainean daude. Hondo lau zabala, Ega ibaiak hego-mendebalde-

tik ipar-ekialdera ureztatua, nekazaritza-jarduerak eraldatzen du, eta ekoizpen sistema in-

tentsiboak sinplifikatutako nekazaritza paisaia du ezaugarri, eremu mediterraneo batean, 

trantsizio bioklimatikotik submediterraneo epelera. 

Bailaran, herri txikiak daude finkatuta, eta, askotan, baratzeak hautematen dira hirigunean. 

Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu hiribildua bailararen erdian dago, ibaiaren es-

kuineko ertzetik gertu. Bertan, Jasokundeko Andre Mariaren elizako kanpandorrea nabar-

mentzen da, Euskadiko Monumentu Historiko izendatua. Unitatearen muga naturalak hego-

mendebaldean eta ipar-ekialdean daude, Lizarrako Merinaldearen Nafarroako lurraldean. 

Azalera (ha): 2633 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
Altitude  

6 538 706 588 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Nekazaritza eta basogintza izaera argia duen unitatea da. Nekazaritza eraldaketa handia 

du, eta, zati batean, ureztatuta dago. Santa Cruz de Campezo/Santikurutze Kanpezu hiri-

guneak gobernatzen du. Hirigune horrek industriako hazkundea eta garapena ditu hirigu-

nearen kanpoaldean, eta paisaia inpaktu batzuk ditu herrirako sarbidean. Paisaian balio 

positibo gisa nabarmentzen da herriaren kanpoaldean dauden baratze tradizionalen ere-

mua. 

Aitzitik, Antoñana hiribilduaren inguruan kokatzen den bailarak nekazaritza-izaera tradi-

zionalari eusten dio, eta horri kultura-balioa gehitzen zaio, balio handiko paisaia sortuz. 

Paisaia naturalean, Ega ibaiaz eta ibaiertzez gain, Orbisotik gertu dagoen Artáko karras-

kada nabarmendu behar da, soroen artean bizirik dirauen jatorrizko landaretzaren le-

kuko. 

Ondare-balioen artean, San Juan de Pierolako fraide frantziskotarren komentuaren au-

rriak nabarmentzen dira, baita Vasco-Navarro trenbidearen trazadura zaharra ere. Bide 

historikoei dagokienez, Inaziotar bideak Unitatea zeharkatzen du. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Antzina antzinatik ia erabat eraldatutako unitatea, bere bailara emankorraren baldintza bere-

ziei esker. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Ekoizpen ereduan eragina duten gizarte eta ekonomia faktore exogenoak: ekoizpenaren in-
tentsifikazioa areagotzea. 

▪ Ureztatutako lurzatiak handitzea, muga batzuk, ezpondak, landaretza naturaleko zuhaiztiak 
eta sarbideak kentzea. 

• Erriberako basogintzako laboreak (makalak). 

• Nabeak uztea eta hiri-inguruko ingurunea degradatzea. 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Landa-lurzoruan bigarren bizileku izateko bokazioa duten eraikinak ugaritzea. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: etxebizitza berriak eraikitzea, tipologia tra-

dizionaletik urrun, eta osagai disonanteak, lursailen hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 

hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 

bizitegi-itxurarekin. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                             1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Paisaia-unitateak bailaratik ateratzen du Ega ibaiak zeharkatzen duen sakonune-korrido-

rearen hondoa, erliebe eta lurzoru baldintza hobeak dituelako laborantzarako. Ikusmen-

unitatea bailara bera da, alboko mendilerroetako baso magalak barne. Barneko ikuspena 

handia da, eta kanpoaldearekiko lotura ere bai, unitatearen neurriari eta lautasunari es-

ker. Ikuspegi zabala du, eta eszena-funts handiak ditu ia norabide guztietan: Kodes men-

dilerroa eta Maeztu/Maestu eta Antoñana arteko harriak dira hurbilenak, baina baita 

Cantabria-Toloño mendilerroa eta Lokiz mendilerroa ere, Nafarroatik luzatzean. 

Ikusmen-irisgarritasuna ertaina eta handia da. Kontenplazioa altua da Antoñanako baila-

ran, oso ibilbide turistiko jendetsuan baitago. 
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EBALUAZIOA 

KALITATEA:Kalitate-balioa maila ertaina orokorrean. Enklabe bikainak ditu, non nekazaritzako 
mosaikoak balio handiko osagaiak dituen, eta horiei ondare elementuak gehitzen zaizkie. 
Eskuratze kalitate handia, eszena-funtsen ikuspegi ikusgarriengatik. Beste batzuetan, 
nekazaritza paisaia oso hutsalduta dago 

HAUSKORTASUNA: Lortutako hauskortasuna ertaina da. Ikusgarritasun erlatiboki txikia du 
EFren testuinguruan, eta ikuspen irisgarritasun ertaineko kokaguneak ditu. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jendez huste-prozesu larria 

duen lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Egungo enpresa, eta, bereziki, nekazaritzaren biziraupena arriskuan jartzen duen di-

namika ekonomikoan belaunaldi-aldaketa egiteko zailtasuna. 

• Etxebizitza ez-nagusiaren balio handiak ditu. 

Mehatxuak 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradiziona-
len eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 
Gauzatzeke dauden etxebizitzen parkea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea. Belardiak sastrakatzea. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 
nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-
mak 

 

Indarguneak 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

• Paisaia- eta natura-balio handia. Biodibertsitatearen erreserbak. 

• Kokalekuen ondare- eta kultura-balio handia. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa. 

ahalbidetzen duena. Paisaia-balioa duten lurzati irregularrak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko indarra dutela. 

Ekologia- eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Antoñanako bailarara zuzendutako nekazaritza-paisaia tradizionalaren lehentasunezko 

kontserbazioak paisaia hori kudeatzea dakar berekin, eta sistema tradizionalari eusten la-

guntzeko eta erabilera-aldaketak eragozteko politikak abian jartzea laburbiltzen da. Lotu-

tako ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

• Hiri inguruko baratzeen multzoa kudeatzea eta kontserbatzea. 

• Laguntza zuzenak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, bereziki 

heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lotutako lan-

daretza berreskuratzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, aza-

lera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egiteko be-

harrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PU pai-

saiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, baita ibai-

ertzak eta ur-xaflak ere. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontserba-

tzea eta balioestea, oro har. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia kudea-

tzeko eta antolatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira (ikus erantsitako iru-

dia): 

• Santikurutze Kanpezu/Santikurutzerako sarbidearen antolamendua eta ikusmen hobe-

kuntza. Lurzoru industrial mistoa zeharkatzen dute, hobetu daitezkeen osagai negatibo-

ekin. 

 

 

 

Etorkizuneko jarduerak antolatzeko funtsezko ekintza gisa, errentagarritasuna hobetzeko eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako praktikak teknologia berrietara egokitzeko ekin-

tzak paisaiaren aldetik egokitzea sustatu behar da. 

• Paisaia-irizpideak sustatzea partzelako kontzentrazio berrietan, onartzeko, 4. dokumen-

tuan deskribatutako ekintzekin. 

• Ibaiertzeko baso-landaketak: irregulartasuna areagotzera bideratutako neurriak, ertze-

tan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortzeko helburuarekin, 

espezie autoktonoak daudenean, non lehentasuna ematen baitzaie modu irregularrean 

kokatzeari eta masak garatzeari. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 
 

ITURRIA: Argazkia 10 orrialdea https://www.senditur.com/es/poblacion/santa-cruz-de-campezo-santikurutze-kanpezu; Argazkia 2 orrialdea: AEF Hirigintza / DFA Urbanismo > Bilduma                                            Kartografia oinarria: GeoEuskadi 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Gorbeia mendigunea Bizkaia eta Araba artean dago, eta mendi-erliebe malkartsuz osatutako 

lurralde zabala osatzen du. Gailurra Gorbeia (1484 m) da, garaiena eta paisaia eta ekologia balio 

handiko ingurune baten bihotza, Parke Natural izendatua.  Arabako eta Euskadiko paisaia erre-

ferentea da, balio sinbolikoa eta kulturala duelako, eta lurralde handi bateko funts eszenikoa 

delako, nahiz eta barruan ikusmen irisgarritasun txikiko eta, beraz, paisaia hauskortasun txiki-

agoko guneak dituen. 

Kantauriko eta Mediterraneoko uren banalerroan duen altuerak eta posizioak biodibertsitate 

handia eta kontserbazio-egoera oneko mendi-ekosistemen aberastasuna ematen dizkio. 

Mendiguneak Bizkaiko golkotik datozen haize hezeak geldiarazten dituen hesi bat bezala jo-

katzen du, eta horrek alde handiak sortzen ditu iparraldeko isurialdearen (hezeagoa, malkar-

tsua eta karstifikatua) eta hegoaldeko isurialdearen (lehorragoa, eguzkitsuagoa, leunagoa eta 

irisgarriagoa) artean. 

 

 

Azalera(ha): 13384 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

16 294 1484 741 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

PUaren ezaugarria higadura diferentzialak kresalen eta sakonuneen erliebe bat sortu izana da. 

Ia unitate osoa Gorbeia Parke Naturalarena da, mendiko paisaia naturalak daudelako. Bere 

magalen bi herenak baino gehiago basoz beteta daude. Jatorrizko landaretzaren zati bat moztu 

zuten arren, gaur egun txilardi eta baso-sail intentsiboak daude, baina oraindik ere badaude 

pagadiak, azidofiloak eta basofiloak, eta, neurri txikiagoan, ameztiak. Berretin (Larreakorta), 

Arlobi eta Ilunbeko pagadiak; Ugalde ibaiaren sakanean dagoen amezti-etxe zabala (Aldamiz, 

Arazo, Berre-tingo hego-ekialdea...); eta Baias ibaiaren ertzean dagoen haltzadi-zerrenda. 

Hobekien kontserbatutako kokagunea Altubeko pagadia da, Burbonatik jaisten diren 

amildegien inguruan garatua: Bortal/Errekandi eta Katxandiano. 

Unada horietako askoren antzinako aprobetxamendua formazio egokituetan ale leunduak 

egotearen bidez hautematen da. 

 

Mendiko eta harkaitzetako txilardi eta larreak ere nabarmentzen dira, bai eta uraren paisaia 

ere, kontserbazio-egoera on samarra duten hezeguneak eta ibai-ibilguak baitaude. Goiuriko ur-

jauzi ikusgarria paisaia litologikoaren eta ur distiratsuaren adibide garbia da. 

Paisaia naturalarekin kontrajarrita, baso sail ugari daude, mendebaldeko sektorearen, Kantauri 

isurialdearen ikuspegiak protagonizatzera iristen direnak, Ziorraga inguruan, non Monterreyko 

pinuak (Pinus radita) bere hegal gehienak hartzen dituen. Berretin ibaiaren hego-mendebal-

dean, Arkinan, lursail ugari nabarmentzen dira meljar masen artean, konifero aloktonoekin 

(Chamaecyparis lawsoniana, Pseudotsuga menziesii, Pinus radita) eta Pinus sylvestris pinarre-

kin. AP68 autobidea nabarmentzen da inpaktu gisa, Altube ibaiaren paraleloan. 

Ur-ibilgu honetan eta bere ibaiadar nagusietan, Robinia pseudoacacia espezie 
inbaditzailearen orban ugari ere badaude. 

 

 

Natura eta ekologia balioetatik harago, Gorbeia garrantzi handiko paisaia erreferentea da 

EAEn, eta karga sinboliko eta kultural handia du. Gorbeia mendi mitikoa, Araba eta Bizkaiko 

gailurrik altuena, euskal mendizaletasunaren erreferentzia gunea da eta euskal kanturik eza-

gunenetako bat ere badu. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Mendilerro horietan, aprobetxamendu tradizionalaren, egurraren eta abeltzaintza estentsibo-

aren ordez, neurri handi batean, izaera biziko baso-landaketak egin ziren XX. Mendetik aurrera. 

Behealdeko klima onbera, epela eta hezeak landare jardueraren aldi luzea aprobetxatzen duten 

hazkuntza azkarreko espezieak landatzea eragin zuen. Emaitza tesela geometrikoen mosaiko 

batez ia erabat estalita dagoen unitateko eremuak dira (lur bakoitzeko bat), non bakoitza adin 

bereko zuhaitzez beteta dagoen. Baso aprobetxamendurik gabeko eremuetan, abeltzaintza-

zama gutxitzen ari da, eta, ondorioz, jatorrizko formazioak poliki baina pixkanaka berreskura-

tzen ari dira. 

Funtsezko aldaketa gisa nabarmentzen da, halaber, AP68 autobideko komunikazio korridore-

aren hego-mendebaldeko muturrean eraikitzea. Zenbait babes irudipean deklaratzeak. Bes-

teak beste, Parke Naturala paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du nolabait. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Dauden larreak sastrakatzea 
▪ Aisialdiko presioa handitzea. 

▪ Zenbait baso-masaren kalitatea galtzea eta erortzea klima aldaketaren ondorioz 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

 

  

Tontorra eta ekialdeko magalak alboko paisaia-unitateen atzealde eszenikoa dira, baina 

Arabako Lautadako eremu zabaletatik ere ikus daitezke, bai eta, oro har, Eremu Funtzi-

onaleko ipar hortzetako koadranteko mendilerro nabarmen gailurretatik ere. Aitzitik, 

mendiguneak beste enklabe batzuk ditu, ia ezkutatuta dauden espazioak dituztenak. Ho-

rregatik, bi PIBE bereizi dira, bata paisaia babestekoa, eta bestea balio naturalak kontser-

batzekoa, egun duten babesari eutsiz. 

Eguneroko ikusmen irisgarritasuna handia da hego mendebaldeko hegaletan, A68 auto-

bidearen ikus arroaren zati baita. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate oso handikoa, ez bakarrik jarduera fisikoaren eremuari buruzko balorazi-
oan, baita euskal eta iberiar testuinguruan ere. Lurraldearen zatirik handienean, balio estetiko 
handiko elementuak daude, bai eta berezitasun kultural eta natural oso garrantzitsuak ere, iza-
erarekin lotutakoak. Hala ere, paisaiaren  balio eta inpaktu txikiko kokaguneak ditu. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handiko eremuak. Basoaren dentsitate handiak izkutatzeko-
nolabaiteko gaitasuna izatea ahalbidetzen duen arren, mendi magalek malda handia dute eta, 
beraz, oso ikusgarri daude; gainera, alderdi horri ikusgarritasun handia gehitzen zaio. Beste ba-
tzuetan, ikuspen eskasak ikusmen hauskortasuna gutxitzen du. Edonola ere, bere balio natura-
lak oso handiak dira eta unitatea markatzen dute. Nolabaiteko ikusmen inpaktua duen jarduera 
bat izkutatzea zaila izango litzateke, eta eragin larria izango luke haren izaeran. Bestalde, oso 
bisitatua da, eta, beraz, oso irisgarritasun handia du. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamenduan aldaketak eragin 

ditzakeena. 

• Pagadi azidofilo asko, biodibertsitate txikia duten basoak eta konifero aloktonoen lan-

daketak, klima-aldaketaren arrisku handia dutenak. 

Mehatsuak 

• Klima-aldaketa da bere mehatxu nagusia. 

• Baso-masan dauden soilgune urriak desagertzea eta larreak sastrakatzea. 

• Jolas-erabilera areagotzea, karga-ahalmenaren gainetik. 

• Aldaketak baso-aprobetxamenduan: espezie aloktonoen landaketa handitzea, apro-

betxamenduak areagotzea eta paisaia- eta ingurumen-kalitatea galtzea, inguruko kan-

tauriar haranetan modu deigarrian gertatu den bezala. 

• Ikusmen inpaktuak dituzten azpiegiturak: antenak eta hodi elektrikoak. 

 

 

Indarguneak 

• Paisaia naturaleko edo erdi-naturaleko elementuen hedadura garrantzitsua, batzuk 
amaigabeak eta asko ingurumenaren aldetik babestuak. Lurraldearen zatirik handi-
enak ingurumen-babesa du. 

• EAE osorako funtsezkoak diren funtzio ekosistemikoak (uraren zikloa, airearen kali-
tatea, etab.), berebiziko mantenurako konpentsazioa behar dutenak. 

• Kultura- eta paisaia-intereseko basoak, tokiko biztanleek eta biztanleek asko estima-
tzen dituztenak. Aintzatespena gero eta handiagoa da, eta euskal mugetatik hara-
tago hedatu da. 

• Tokiko eta Euskadiko biztanleak, emozionalki beren paisaiari oso lotuta daudenak, 
identitate-sentimendu handia dutenak. 

• Baso ustiapen kontrolatua. 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekosistemiko handiko baliabide naturalen (baso-baliabideen) 
hornidura handia, paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa dai-
tezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura ber-
dean txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri edo nekazaritza izaerako 
beste eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrez-
koak diren jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari 
eta azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), planteatu-
tako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoenak eta ga-
rrantzitsuenak erakusten direla PUrentzat, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-
rela eta aurrera eramateko indarra dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Horrekin batera, paisaia 
naturalaren kontserbazioa eta babesa sustatzea: ibaiak, ibaiertzak eta hezeguneak, paisaia ha-
rritsua eta higagarria, zuhaitzik gabeko gailurrak eta kordalak. Karakterizazioarekin lotutako 
osagaien multzoa babestea proposatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen 
duten indarreko babes-tresnetan. 

 

PUren zati bat identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik, ikusmena ba-
besteko PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eralda-

ketatatik babesteko irudipean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabilerak 

mantenduz eta ikusmen inpaktuak eragiten dituzten jarduerak edo azpiegiturak garatzea 

eragotziz. 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Landa-kokalekuen ingurunea babesteko eta kontserbatzeko tresnak aktibatzea eta ga-

ratzea 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Oro har, ondare balio , historikoa edo 

sinbolikoa duten osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposatzen 

da. 

• Paisaia-balio handiko dinamika antropiko moderatuak (paisaia eraldatua) dituen paisaia kon-

tserbatzeko, abeltzaintza estentsiboari lotutako tontor, kordal eta mendi-hegaletan larreak 

kontserbatzea sustatu nahi da. 

Ez da neurri berezirik behar espazioak egokitzeko edo zabaltzeko (begiratokiak eta ibilbideak), 

lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horien guztien eranstea proposa-

tzen da antolamendu-tresna arruntetan. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Ikuspen handiko hareharrizko eta kareharrizko mendilerroen lerrokadura, 1200 m inguruko ga-

raiera duten gailur biribilduena, mendi-mazelena, gehienak zuhaitz-formazioak dituzten mal-

dak dituena. Eremu Funtzionalaren zati handi baten iparraldeko eszena-hondoa da, ekialdetik 

mendebalderako norabidea duena, etenik gabe, bereziki Arabako Lautadarena. Iparralderantz 

egiten duen luzapenak Euskadiko tontorrik altuena hartzen du, Aratz (1442 m) Altzaniako men-

dilerroko tontorrik garaiena delarik, bertara Araiatik iristen delarik. 

Neurri batean Parke Natural izendatu dute, beren sektore ekialdekoenean. Iparralderantz he-

datzen den mendigune batean integratzen dira, Euskal Mendiak izenez ezagutzen den men-

dikate bat eratuz, Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeen banalerroa dena eta Araba eta 

Gipuzkoako lurralde historikoen arteko muga naturala egiten duena. Litologikoki, Behe Kre-

tazeoko materialez osatuta daude, detritiko-terrenoak, margotsuak eta kareharriak mende-

ratuz, azken hauek erliebe nabarmenenak emanez. 

Azalera (ha): 10584 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea  

18 538 1443 803 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

 

Elgea eta Urkilla mendilerroek, zati handi batean hareharriz eratuak, kordal luze uhindua eta 

tontor biribilduak osatzen dituzte, non lepoak urriak diren eta muinoan ia ez dagoen desnibelik. 

Isurialde handi samarrek 500 metrotik gorako desnibelak gainditzen dituzte, eta horien profila 

ganbila edo zuzena da hegal-erdietan, eta argi eta garbi ganbila altueretan. Urkillan, amildegi 

sakonek zatitzen dute mendi magala. 

Altzaniako kareharriak malda handiak eta aldapatsuak ditu, harri biluzien gainean. Arabako 

Lautada eta Nafarroa lotzen dituen Arakilgo korridorea osatzen duten Eginoko Harrietako ka-

reharrizko paredoiak nabarmentzen dira. Eremu horretan dago Hoya de La Leze, lurpeko hodi 

karstiko batek Eguinoko Harriekin komunikatutako haran itxia. 

Nagusi diren landaretza amezti-basoak dira (Quercus pyrenaica), 700 eta 900 m bitarteko batez 

besteko hegalak estaltzen dituztenak, haritz kandudunezko hariztien (Quercus robur) atzean, 

eta mendi magal garaiak pagoaren ingurune naturala dira (Fagus sylvatica). Gailur gehienak 

zuhaitzik gabe daude, larre batek eta landa atlantikoek tapizatuta. Neguaren zati handi bat elu-

rrez estaltzen da. 

Mendilerroak, antzinatik, egur, egur eta larre iturri izan dira. Hala ere, azken hamarkadetan 

ugaritu egin dira konifero-landaketen aprobetxamendu intentsiboak, espezie exotikoak asko-

tan, eta zenbait hegaletan hedadura nabarmenak lortzen dituzte. Harizti eta ameztien zati 

handi baten ordez, Pinus sylvestris eta Pinus radiata baso-sailak jarri dira, Lawson altzifrearekin 

(Chamaecyparis lawsoniana) nahastuta. 

Baina, zalantzarik gabe, haren pertzepzioan aldaketarik handiena gailurretan parke eoliko bat 

jartzeak ekarri du. 

Bestalde, ondare kultural interesgarria dago, aire zabaleko aztarnategi, trikuharri, tumulu, mo-

nolito eta ondare etnografiko ugarirekin. Sarbide nagusia Araiako biztanlerian dago. Mendile-

rrorako bidean, Araiako burdinola dago, industria-iraganaren lekuko. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

  

Fc 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Funtsezko aldaketa gisa, parke eolikoa eraikitzea, garrantzi eta inpaktu bisual handikoa. Babes-
irudipean deklaratzeak, neurri batean, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du. 

Joan den mendearen erditik aurrera, baliabideen gehiegizko ustiapenaren ondorioz (artzain-
tzagatik, egurra eta egurra ateratzeagatik, etab.) partzialki basotutako mendi-mazeletan baso-
laboreak ezarri zirela ikus daiteke, eta horiek azalera handitu eta areagotu egin direla hamar-
kada hauetan zehar. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Dauden portuko larreetan abeltzaintza estentsiboaren jarduerak behera egitea. Sastraka-
tzea. 
▪ Kalitatea galtzea eta zenbait baso-masa desagertzea klima-aldaketaren ondorioz. 

 
▪ Baso-landaketa gehiago. Baso-landaketetan izurriteek eta gaixotasunek eragindako kali-

tate-galera. Txanda laburreko espezie zurgaien landaketak, Montereyko pinua (Pinus ra-
diata) eta pinu gorria (Pinus sylvestris) nagusi zirenen artean, Bizkaiko eta Gipuzkoako pa-
per-orearen industriaren eskaria asetzeko egin ziren XX. mendearen bigarren erdialdean, 
eta 90eko hamarkadaren amaierara arte hazi ziren. 

▪ Azpiegiturak handitzea. Elgea-Urkilla parke eolikoak 78 haize-sorgailu ditu guztira. Horie-
tatik 40k Elgeako haize-parkea osatzen dute, eta haren funtzionamendu-fasea 2000. ur-
teko uztailean hasi zen, eta gainerako 38ak Urkillako haize-parkeari dagozkio. Parke ho-
rren aurrekoa handitu zen, eta funtzionamendu-fasea 2003ko urrian hasi zen. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                       1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Gailurren kordalak, PUren mugetatik sartu eta ateratzen denak, Eremu Funtzionalaren 

ikusgarritasun handienetako bat erakusten du, Arabako Lautadaren ikus unitate handia-

rekin bereziki lotuta dagoena, Entzia, Iturrieta eta Gasteizko Mendien atalaseetaraino. 

Era berean, mendi-hegalen zati handi bat Lautada zeharkatzen duten komunikazio-bide 

ibiltarienetatik eta herrigune askotatik ikusten dira. 

Aitzitik, ia ezkutuan dauden espazioak daude; horien artean, Urkillako sakan sakonak edo 

Lezeko Hoya nabarmentzen dira. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate handia. Lurraldearen zati handienean, balio estetiko handiko elementuak 
daude, bai eta karakterizazioarekin lotutako berezitasun kultural eta natural garrantzitsuak ere. 
Inpaktu negatiboak ditu, hala nola parke eolikoa eta baso landaketa biziak. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handiko eremuak. Elgeamendin eta Altzanian ia bertikalak 
diren profil ganbileko goiko magalen ikusgarritasunak eta ikusmen-esposizioak hauskortasun-
balio handienak ematen dituzte. Beheko magal ahurrek, alderdi fisiografikoengatik hauskorta-
suna murrizteaz gain, dentsitate handiak dituzte basoetan, eta horrek izkutatzeko nolabaiteko 
gaitasuna izatea ahalbidetzen die. Ikuspenari dagokionez, ia ezkutatuta dauden eremuak ere 
badaude. Edonola ere, bere balio naturalak oso altuak dira eta unitatea markatzen dute. Nola-
baiteko inpaktu bisuala duen jarduera bat izkutatzea zaila izango litzateke, eta eragin larria 
izango luke haren izaeran. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamendua alda dezakeena. 

Mehatxuak 

•  

• Baso-masan dauden soilgune urriak desagertzea eta portuko larreak sastrakatzea. 

•  

• Baso-aprobetxamenduaren aldaketak: aprobetxamenduak handitzea, inguruko kantau-
riar haranetan modu deigarrian gertatu den bezala. 

•  

• Inpaktu bisualeko azpiegiturak: parke eolikoak, antenak eta linea elektrikoak handitzea. 

•  

• Klima-aldaketa: ereduek klima mediterraneoaren aurrerapen azkarra proiektatzen dute 
submediterraneo epelaren gainean, eta, lehenik eta behin, bien arteko ukipen-eremuei 
eragingo die, unitate honen kasuan bezala, bai eta pisu bioklimatikoen igoerari ere. 
Eremu horietan aukera dago basoak aldeko baldintzetatik oso urrun geratzeko, eta ho-
rrek, besteak beste, honako arrisku hauek ekar ditzake: basoen gainbehera, izurrite eta 
gaixotasunen areagotzea, biodibertsitatea gutxitzea eta espezie exotiko inbaditzaileak 
ugaritzea, eta suteen maiztasuna eta tamaina handitzea. 

Indarguneak 

•  

• Paisaia naturaleko edo erdi-naturaleko elementuen hedadura garrantzitsua, batzuk 
bereziak eta asko ingurumenaren aldetik babestuak. Lurraldearen zatirik handienak 
ingurumen-babesa du. 

•  

• EAE osorako funtsezkoak diren funtzio ekosistemikoak (uraren zikloa, airearen kalita-
tea, etab.), berebiziko mantenurako konpentsazioa behar dutenak. 

•  

• Bertako biztanleek eta bisitariek asko estimatzen dituzten kultura- eta paisaia-intere-
seko basoak. 

•  

• Beren paisaiari emozionalki oso lotuta dauden eta identitate-sentimendu handia du-
ten tokiko biztanleak. 

Aukerak 

•  

• Baliabide natural ugari (basokoak, agronomikoak, energetikoak), balio ekonomiko eta 
ekosistemiko handikoak. 

•  

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

•  

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako 
beste eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak 
diren jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

•  

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta 
azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN- PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 
eta 1: 25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamen-
duan integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adieraz-
leak), planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espe-
zifikoenak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunez-
koak direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-
nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

PU zati bat paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea.Zehazki, paisaia naturala-
ren kontserbazioa eta babesa sustatzea: formazio autoktonoak, zuhaitzik gabeko tontor korda-
lak, amildegiak. Karakterizazioarekin lotutako osagaien multzoa babestea proposatzen da. Pai-
saia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten indarreko babes-tresnetan. 

Funts eszenikoei dagokien enklabea identifikatu du. Hala ere, egungo inpaktuak eta beste al-
derdi batzuk kontuan hartuta, PIBE zehatz bat mugatu da babesteko, paisaiaren kalitate eta 
hauskortasun handia dituelako. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eral-

daketatatik babesteko figuren pean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako 

erabilerak mantenduz eta inpaktu bisualak sortzen dituzten jarduerak edo azpiegitu-

rak garatzea eragotziz. 

Paisaia-balio handiko dinamika antropiko moderatuak (paisaia eraldatua) dituen paisaia kon-
tserbatzeko, abeltzaintza estentsiboari lotutako zuhaitzik gabeko tontor eta kordaletako la-
rreen kontserbazioa sustatu nahi da. 

Ikusgarritasun handiko baso-landaketa intentsiboen ikusmen hobekuntza planteatzen da. 

PIBEren barruko baso-landaketei dagokienez, bereziki ikusgarriak direnak, haien irregularta-

suna handitzera bideratutako neurriak ezarri beharko lirateke, ertzetan ekotonoak garatuz, 

zuhaitz-erreserbako eremu perimetralak lortze aldera, non espezie autoktonoak baitaude, 

eta horietan banaketa irregularra nagusitzen baita. Neurri horiek kontuan hartu beharko lu-

kete errendimendua galtzeagatiko konpentsazio ekonomikoa. Zerga-tasak murriztuz edo la-

guntzak emanez. 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Ondare-balioa, balio historikoa edo 

sinbolikoa duten osagai guztiak oro har kontserbatzea, hobetzea eta balioestea pro-

posatzen da.. 

• Araiako burdinolaren industria-ondarea berreskuratzea. Enklabea egokitzea eta in-

terpretazio-zentro gisa birgaitzea. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak anto-

lamendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Aldaiako mendiak eta Larrangako serrezuela apalak, mendebalderantz, eta Narbaizakoak, eki-

alderantz, indar gutxiko erliebeak dira, 600 eta 800 m artekoak. Mendi-magal intrinkatuak di-

tuzte, eta horietan, Mediterraneo azpiko eta Mediterraneoko landaredia ez dator bat Unitate 

mugakideetako paisaia atlantikoarekin (Urrunaga- Uribarria- Ganboa-Barrundiatarrekin). 

Kokapen estrategikoak protagonismo berezia ematen die Lautadatik independizatzeko. Gai-

nera, identitate garrantzia dute, Gebaratarren Gazteluaren aurriek adierazten duten bezala; 

izan ere, leinu boteretsu horrek mendeetan zehar gotorleku hori erabili zuen haranaren hon-

doko galtzada eta bide sare garrantzitsuetatik igarotzea kontrolatzeko. 

  

Azalera (ha): 3010 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitud e  

13 545 788 645 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Batez ere, kareharriz, kalkarenitaz eta marga kretazikoz osatuta dago litologia, eta sakan ugarik 

higadura handia dute. Askotan, lurzoru margotuak landaretzaz estali dira. 

Basoek azaleraren erdia baino zertxobait gehiago hartzen dute. Formazio nagusia erkameztiak 

(Quercus faginea) dira, nahiz eta gazte-masak eta indar gutxikoak izan, antzinako gehiegizko 

artzaintzaren eta larre-lurrak irabazteko jasan dituzten suteen maiztasun handiaren ondorio 

gisa. Abere-zama gutxitzeak horien zati handi bat sastraka bihurtzea ekarri du. Artadiak (Quer-

cus rotundifolia), erkameztiak bezala, lurzorurik pobreenetan eta erakusketa eguzkitsuetan du-

ten lekua berreskuratzen ari dira. 

Zuhaitzik gabeko azalera, nagusiki, ipuruak, ezpelezko sastrakak edo timo-aliagarrak dira, ihi-

tokiekin eta lastonarrekin batera. 

Unitatean bi nukleo txiki daude, Gebaratarren gazteluaren oinetan: Etura eta Gebara, eta la-

borantza-eremuak daude; horien artean, Zuhatzola eta Herendia artean, ureztatze-laboran-

tzarako korridore txiki nagusia nabarmentzen da. 

Inpaktu gisa, PU zeharkatzen duen goi-tentsioko linea nabarmendu behar da, bai eta aldi ba-

terako eremu degradatu bat ere, putzu handi bat egitearen ondorioz. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

XX. mendera arte aprobetxamendu tradizionaleko mendilerroak, egurrak eta abeltzain esten-

tsiboa izan dira, eta horien geldialdiak jatorrizko formazioak pixkanaka berreskuratzea ekarri 

du. Izan ere, gaur egungo zuhaitz-formazioak oso gazteak dira. Haren azaleraren zati bat babes-

figuren pean deklaratzeak, nolabait, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Klima-aldaketaren ondoriozko zenbait baso-masaren kalitate galera eta gainbehera. 

 

 
▪ Basoaren azalera handitzea, naturalizatuta (abeltzaintza estentsiboa edo laborantza-lur-

sailak bertan behera utzita) edo basoberrituta. 

▪ Zuhaitzen bilakaera fase garatuagoetara. 

▪ Baso-suteak, klima-aldaketarekin lotutako faktoreen ondorioz. 

      Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Mendiek ikusmen balio handiak dituzte Eremu Funtzionalarekin, Lautada irudikatzen 

duen ikus-unitate handiaren barruan daudelako. Aitzitik, barruko ikuspena oso zatituta 

dago, erliebea hainbat sakanatan eta isurialdeetan baitago, zenbait orientaziotan. 

Hegoaldera begira dauden mendi-hegalek ikusmen-irisgarritasun handia dute egunero, 

Lautada zeharkatzen duten komunikazio-bide nagusietatik ikusten baitira, bereziki A-1 

ingurutik. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate ertaina. Erliebe bereziki indartsua ez den arren, eta mendi-magal bakanak 
dituen arren, larre-sastrakak ditu, balio estetiko ertain altuko elementuak ditu, bai eta Geba-
rako gaztelua bezalako kultura-gune garrantzitsua ere. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handia: nolabaiteko inpaktu bisuala duen edozein jarduera 
burutzea zaila izango litzateke eta eragin larria izango luke haren izaeran. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Mendilerroak biztanleriak balioesten baditu ere, horrek ez dio balio berezirik ematen Me-
diterraneoko landaredi irekiari, nahiz eta balio ekologiko aitortua izan, ez zaie balio esteti-
korik ematen..  

• Oso hauskorrak diren formazioak, azaleko lurzoruak dituztenak, pobreak eta, batzuetan, 
landare-estalkia garatzeko oso egokiak ez direnak. 

Mehatxuak 

• Estatu garatuagoetara eboluzionatzeko zailtasuna.  

• Azpiegitura energetikoak edo inpaktu bisualeko jarduerak hartzen dituen unitatea, azalera 

artifizialak handitzeko arriskuarekin. 

• Klima-aldaketa da bere mehatxu nagusia, baso-sute handien arriskua handitzea. 

 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean aurreikusitako biodibertsitate-korridorea. 

• Arabako Lautadako "sekundarioa" eszena-funtsa. 

• Beren paisaiarekin emozionalki oso lotuta dauden eta identitate-sentimendu handia duten tokiko 

biztanleak. 

• Biodibertsitatea, paisaia-aniztasuna eta klima-aldaketaren aurreko egokitzapena areago-

tzen laguntzen duten eraldaketa-eremu bateko formazio naturalak. 

Aukerak 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri edo nekazaritza izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren 
jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta 
azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN- PROPOSAMENA 

• Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 

eta 1: 25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antola-

menduan integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adie-

razleak), planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH es-

pezifikoenak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunez-

koak direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-

nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Karakterizazioarekin lo-
tutako osagaien babesa sustatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten 
indarreko babes-tresnetan.  

PU multzoa identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik, ikus-babeseko 
PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eral-

daketatatik babesteko figuren pean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako 

erabilerak mantenduz eta inpaktu bisualak sortzen dituzten jarduerak edo azpiegitu-

rak garatzea eragotziz. 

PUn eraikitako paisaiarentzat formulatutako PKH erabakigarrienak kultura ondarea kontserba-

tzea eta balioestea dira. Bere berezitasuna dela eta, Maturana Gebararen kokagunea PIBE gisa 

independizatu da, ikusmen babesaz gain, balioa emateko eta zabaltzeko ekintzak egin daitezen. 

Nolanahi ere, ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztiak kontserbatzea, hobe-

tzea eta haien balioa nabarmentzea proposatzen da, oro har. 

Paisaia naturala hobetzeko, birsorkuntza naturalaren abiadura handituko duten ekintzak pro-

posatzen dira, ikusmen handiko zenbait kokagunetan. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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 KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Kareharri indartsua da, arroilez eta urmaelez zatitua. Basoko paisaia naturala eta goi-lautadako 

morfologia tipikoa ditu ezaugarri, bi isurialde-motarekin. Batzuk malkar handiak eta mendi-ma-

gal malkartsuak dituzte protagonista, eta beste batzuk leunagoak eta etzanagoak. 

Leize, dolina eta lapiaz  ugari dituzte, formazio karstikoen ezaugarriak. 

Paisaiaren eta geografiaren funtsezko erreferentzia dira, eta beren oinetan garatzen diren 

bailaren  nahiz Arabako ezerezetik urrunago dauden lurraldeen funts eszenikoa osatzen dute. 

  

 Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea  

13 478 1187 791 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

 

Goi-lautadetan, larreak dira nagusi; mendi-magalak, berriz, baso desberdinez beteta daude, 

orientazioaren, maldaren eta lurzoruaren existentziaren arabera. Klima eta, beraz, landaretza, 

ezberdinak dira isurialde batetik bestera. 

Lautadaren edo Lacozmonteko korridorearen eraginpean dauden hegoaldeko mendi-magale-

tan mediterraneoko edo kontinenteko formazioak bizi dira, karraskak (Quercus rotundifolia) 

nagusi direla, eta lurzoruak horretarako aukera ematen duenean, masa trinkoak osatzen di-

tuzte. Erkametza (Quercus faginea) kubeta, dolina eta errekarri karstikoen hondoan babesten 

da. 

Ipar-ekialdeko aldeak klima submediterraneoa du, eta pagadi, erkamezti eta pinudi basatiez 

estalita dago. Iparraldeko isurialdeetan, pagadia (Fagus sylvatica) mendi-magaletako kotarik 

altuenetan kokatzen da, erkametzarekin nahasten delarik altitudez jaisten den heinean. Kuar-

tango bailararekin kontaktuan, erkametza, pinu gorri pinudiekin ordezkatzen da (Pinus sylves-

tris). 

Goi-lautadak larre naturalez estalita daude, kasu askotan lur gabeziaren ondorioz petranoak, 

eta sakabanatutako arteak eta sabinak ikus daitezke. 

Badaia eta Arrato mendilerroak Arkamu-Gibilloko mendilerroetatik bananduta daude, Tetxako 

haitzarte ikusgarriaren bidez, antzina-antzinatik igarobide naturala, gaur egun Bilbo-Madril 

trenbide eta Euskal-Aragoiko autobideak zeharkatzen dutena. 

 

Gibillok Burgosko lurraldearekin egiten du muga mendebaldean, Kuartango bailararekin he-

goaldean, eta Urkabustaiz bailararekin ekialdean. Goi-lautadako morfologia tipikoa du, men-

dia baino goi-lautada itxura ematen diona, non puntu gorena asmatzea zaila den. Berriz ere, 

iparraldeko isurialde malkartsuaren eta hegoaldekoaren arteko disimetria askoz ere leunagoa 

da. Ekialdean, Marinda nabarmentzen da, lekuko bezala. Mendilerroaren ipar-mendebal-

dean, Bertzeta eta Bagate tontorren azpian, Arrastariako zirkuaren ekialdeko erdia osatzen 

duten horma harrigarriak daude. 

Badaia eta Arrato mendilerroek lautada ixten dute, L alderantzikatuaren itxuran, gailurrak oso 

gutxi bereizten dituzten goraguneen aurrean, baina, hala ere, haize-sorgailuak ikus daitezke 

alderik ikusgaieneann. Ipar-Hego orientazioa berezia da Araban, eta Zadorra eta Baia ibaie-

tako uren banalerroa osatzen dute. 

Arkamu mendilerroaren ipar-ekialdeko isurialde osoa Kuartango bailararantz dauden kareha-

rrizko pareta handiez osatuta dago. 

Natura-balio guztien ordez, inpaktu oso garrantzitsuak jasaten ditu. Alde batetik, parke eoli-

koa Badaiako plataformaren gailurretan eta goi-tentsioko zenbait hodi. Bestetik, mendilerro 

horretan bertan, harrobi handi batzuk daude hego-ekialdeko hegaletan, Trespondetik eta 

Langraiz Okako udalerritik gertu. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

  

  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAARENI KATALOGOA  

ARABA ERDIGUNEKO EREMU FUNTZIONALA  

BADAIA, ARKAMU ETA GIBILLO 27 
 

5 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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 DINAMIKAK 

Mendilerro horiek, izaera naturaleko baso zabalak izan arren, larre eta sastraken berreskuratze 

motelekin, beren aprobetxamendu tradizionala murriztu egin da (egurrak, abeltzain estentsi-

boa), aurreko mendean zehar ekoizpeneko baso landaketen gehikuntza nabarmena izan bai-

tute. 

Funtsezko aldaketa gisa, parke eolikoa eraikitzea eta hodi elektrikoak igarotzea, garrantzi eta 

Inpaktu  bisual handikoak, eta kareharriak harrobi handietan ustiatzea. Babes irudipean gaur 

egun egiten den adierazpenak, nolabait, herriaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Azpiegiturak handitzea. 

▪ Meatze-aprobetxamendurako emakidaren azalera handitzea. 

▪ Ekoizpen intentsiboko baso-landaketak 

▪ Zenbait baso-masaren kalitatea galtzea eta erortzea klima-aldaketaren ondorioz. 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                    1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bere menditik malda leunean jaisten diren mendi-magalak, bereziki ekialdeko Badaian, 

Eremu Funtzionaleko ikusgarritasun handienetako bat dute, Gasteiz eta bere Lautadare-

kin lotuta. 

Bere malkar handiak Kuartango bailara barne hartzen duen ikusmen unitate baten zati 

dira. Unitatea Zuia eta Urkabustaiz ibarrekin eta Gorbeiako hegoaldeko magalekin lotuta 

dago. 

Eguneroko ikusmen irisgarritasuna oso handia da  bere malkar eta mendi-magalena , 

baita Kuartagora eta Pobesera, baita Gasteizera ere. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate handia. Lurraldearen zatirik handienean, balio estetiko handiko elemen-
tuak daude, bai eta berezitasun kultural eta natural oso garrantzitsuak ere, karakterizazioarekin 
lotutakoak. Inpaktu negatibo nagusiak parke eolikoa eta harrobiak dira. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handia duten eremuak, non nolabaiteko inpaktu bisuala 
duen edozein jardueraren garapena izkutatzea zaila izango litzatekeen eta bere izaeran eragin 
larria izango lukeen. Aitzitik, plataformaren bihotzean ikuspen ez adierazgarriko eremuak ditu, 
eta horrek ikusmen-hauskortasun txikia ematen du. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Paisaia naturalaren hedadura zabala esku hartuta, antolamenduan aldaketak eragin ditza-
keena. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisualeko azpiegiturak: parke eolikoak, antenak eta hodi elektrikoak handitzea. 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Ereduek kli-
maren berotzea proiektatzen dute, pisu bioklimatikoen igoera eta udako lehorte handia-
goa ekarriko dituena, eta, ondorioz, klima mediterraneoak aurrera egingo du Mediterra-
neo azpiko epeletan. Trantsizio-eremuak, hala nola unitatea, ahulagoak dira aldaketa ho-
riekiko, banaketaren mugan egitura atlantikoak dituztelako. Izurriteak eta gaixotasunak, 
espezie exotiko inbaditzaileen hedapena eta suteak dira paisaian aldaketa garrantzitsuak 
eragin ditzaketen arrisku nagusietako batzuk. 

• Baso-landaketak areagotzea . 

 

Indarguneak 

• Paisaia naturaleko edo erdi-naturaleko elementuen hedadura garrantzitsua, batzuk be-
reziak eta asko ingurumenaren aldetik babestuak. 

• Lurraldearen zatirik handienak ingurumen-babesa du. 

• EAE osorako funtsezkoak diren funtzio ekosistemikoak (uraren zikloa, airearen kalitatea, 
etab.), berebiziko mantenurako konpentsazioa behar dutenak. 

• Tokiko biztanleriak, emozionalki, lotura handia du bere paisaiarekin, eta identitate-sen-
tipen handia du. 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekosistemiko handiko baliabide naturalen hornidura handia (baso-
koak, energetikoak), paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa dai-
tezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri edo nekazaritza izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrak, kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduketei eki-
teko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta 
azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), planteatu-
tako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoenak eta ga-
rrantzitsuenak erakusten direla PUrentzat, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-
rela eta aurrera eramateko indarra dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Karakterizazioarekin lo-
tutako osagaien babesa sustatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten 
indarreko babes-tresnetan. 

 

PUren zati bat identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik, ikusmena ba-
besteko PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eralda-

ketatatik babesteko figuren pean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabi-

lerak mantenduz eta inpaktu bisualak eragiten dituzten jarduerak edo azpiegiturak gara-

tzea eragotziz. 

Paisaia-balio handiko dinamika antropiko neurrizkoak (paisaia eraldatua) dituen paisaia kon-
tserbatzeko, abeltzaintza estentsiboari lotutako zuhaitzik gabeko tontorretako eta zubietako 
larreen kontserbazioa sustatu nahi da. 

 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Oro har, ondare-balio historiko edo sin-

bolikoa duten osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposatzen da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak anto-

lamendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 

Harrobiei dagokienez, inpaktu bisualaren larritasuna dela eta, 'Zadorra Ertaina-Santa Katali-

na' PIBE antolamenduarearen barruan sartzen dira, paisaia-loturako proiektu konbentzionala 

berrikusteko eta Santa Katalinarekin lotutako paisaia berriak sortzera bideratzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Iparraldetik hego-ekialdera orientatutako mendilerroen multzoa. Mendilerro horiek basoz be-

tetako mendi-magal malkartsuak dituzte ezaugarri, eskualde eurosiberiarren eta mediterrane-

oen artean eta Arabako eta Burgosko lurren artean. Lautada karstiko irregularrek koroatzen 

dituzte, non kareharrizko malkarrak bere paisaian nabarmentzen diren. Kordalekin batera, er-

liebe malkartsuek itsaslabar harritsuak eratzen dituzte, harrizko amildegi ikusgarriekin eta hai-

tzarteekin. 

Arabako hego-mendebaldeko muga, neurri handi batean, administrazio kontuengatik berei-

zitako bi sektorek osatzen dute, baina ekologia eta paisaia balio handiko paisaia-unitate bakar 

batetik abiatzen da. 

  

Azalera(ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

19 470 1362 891 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Valderejo Puron ibaiaren higaduraz osatutako kubeta handi bat da, Burgosko lurretan sartzen 

dena, horma ia bertikalak dituzten mendilerro harritsuen arku batek inguratzen duena. Gau-

bea/Gobia kordalak forma lineal eta zorrotzak hartzen ditu, Arcena mendilerroaren kontrara, 

bailara hegoaldetik ixten duena eta itxura amesetatua duen profil bihurgunetsuagoa duena. Bi 

mendilerro hauek Lahoz-Sobron antiklinalaren mendebaldeko itxitura osatzen dute, non higa-

durak bere nukleoa agerian utzi duen. Antiklinal honen hegoaldeko hegala, Puron ibaiak zehar-

katzen du, Burgosko Tobalina haranarekin lotuz, haitzarte baten bidez. Artzena mendilerroaren 

hego-mendebaldeko muturrean, bi unitate morfoestrukturalen artean, Sobrongo antiklinala 

eta Mirandako sinklinala, Sobrongo haitzartea dago. 

Pinu albarren pinudiak (Pinus sylvestris) dira nagusi. Mendi-hegal eguzkitsuenetan karraskak 

(Quercus rotundifolia) eta koskojak (Quercus coccifera) ikus daitezke. Isurialde itzaltsuenetan 

eta garaienetan, pagadi zati batzuk kontserbatzen dira (Fagus sylvatica). Garaiera txikiagoko 

lurzoru sakonenak Arcenako hego-ekialdean daude (Lantaron mendilerroa), landu gabe, eta 

erkamezti-zuhaiztiek (Quercus faginea) eta marbulek (Quercus pyrenaica) okupatzen dituzte. 

 

Mendilerroetako lautada karstiko garaiene-

tan, ardi, behi eta zaldi aziendaren larratze se-

kularraren ondorioz, pagadi kaltzikolen ordez 

txilardi eta larre lehorrak jarri dira. 

Gizakia antzinako garaietatik bizi da bailara 

honetan. Bailaren hondo estuak lanerako lu-

rren mosaiko batekin aprobetxatuta daude, 

non Lalastra eta Lahoz herrixkak eta Villamar-

dones eta Ribera herrixkak dauden. Lahozeko 

gune tradizionalean nekazaritza eta abeltzain-

tzako nabe ugari daude, eta abandonatuta 

dauden etxeak. 

Elementu kultural ugari daude, hala nola elizak 

eta ermitak, monumentu megalitikoak (San 

Lorentzoko tumulua, Leron mendiko monoli-

toa) eta galtzada erromatar baten aztarnak.. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Eremu Funtzionaleko mendilerro gehienetan bezala, abeltzaintza estentsiboaren eta beste 

aprobetxamendu tradizional batzuen presioaren beherakadak basoen berreskuratze natural 

motel baina progresiboa eragin du. Bestalde, gizakiaren esku-hartzeak pinu gorriaren garapena 

erraztu du, baso-errendimendu handiagokoa, hostozabalen aldean (pagadiak, erkametzak eta 

karraskak). 

Babes irudipean deklaratzeak, nolabait, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du. 

Antzina-antzinatik ia eraldatutako haranak dira, eta haien komunikazio txarrak uzte handia bal-

dintzatu du. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Jolas-presioa handitzea. 

▪ Abeltzaintzako aprobetxamendua eta nekazaritza-jarduera bertan behera uztea. 

▪ Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

▪ Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea. Baso landaketak. 

▪ Klima-aldaketaren ondoriozko zenbait baso-masaren kalitate-galera eta gainbehera. 

iri        Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                            1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Mendilerro horiek osatzen duten unitate bisual handia, Gaubea eta Pobes mendiak, 

Omecillo bailarari dagokiona, hego-mendebaldetik ixten duen hondo eszenikoa da.. 

Ikuspen-balioak ertainak eta altuak dira iparraldera eta ekialdera begira dauden isurial-

deetan, eta txikiak, berriz, gainerakoetan. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate handia, Araba erdialdeko eremuari buruzko balorazioan ez ezik, baita 
testuinguru zabalagoan ere. Lurraldearen zati handienean, balio estetiko handiko elemen-
tuak daude, bai eta karakterizazioarekin lotutako berezitasun kultural eta natural garrantzi-
tsuak ere. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handiko eremuak. Basoaren dentsitate handiak izkuta-
tzeko nolabaiteko gaitasuna izatea ahalbidetzen duen arren, mendi-magalek malda handia 
dute eta, beraz, oso ikusgarri daude; alderdi horri ikuspen handia gehitzen zaio eremu batzu-
etan. Beste batzuetan, ikuspen eskasak ikusmen hauskortasuna gutxitzen du, batez ere ku-
beta barruan eta haitzarteetan. Edonola ere, bere balio naturalak oso altuak dira eta unitatea 
markatzen dute. Nolabaiteko inpaktu bisuala duen jarduera bat kamuflatzea zaila izango li-
tzateke, eta eragin larria izango luke haren izaeran. Bestalde, oso bisitatua da, eta, beraz, 
ikusizko irisgarritasun oso handia duten eremuak ditu. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Paisaia naturalaren hedadura zabala, hainbat administraziok kudeatua, aldaketak egin 
baititzakete antolamenduan. 

• Despopulazio-prozesu larria duen lurraldea. Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren bizirau-
pena arriskuan jartzen duen dinamika ekonomikoa belaunaldiz belaunaldi aldatzeko zail-
tasuna. 

Mehatxuak 

• Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera bertan behera uztea: haran-hondoak sastrakatzea 
eta baso-masan dauden soilgune urriak desagertzea. Larreak sastrakatzea mendi-maze-
letan eta plataformetan. 

• Gaizki integratutako nekazaritzako eta abeltzaintzako nabe handiak. 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Klimaren 
berotzeak pisu bioklimatikoak igotzea eta udako lehortea handitzea dakar. Banaketaren 
mugan dauden egitura atlantikoak bereziki kalteberak dira. Izurriteak eta gaixotasunak, 
espezie exotiko inbaditzaileen hedapena eta suteak dira paisaian aldaketa garrantzitsuak 
eragin ditzaketen arrisku nagusietako batzuk. 

Indarguneak 

• Paisaia naturaleko edo erdi-naturaleko elementuen hedadura garrantzitsua, batzuk be-
reziak eta asko ingurumenaren aldetik babestuak. 

• Lurraldearen zatirik handienak ingurumen-babesa du. 

• EAE osorako funtsezkoak diren funtzio ekosistemikoak (uraren zikloa, airearen kalitatea, 
etab.), ezinbesteko mantentze-lanetarako konpentsazioa behar dutenak. 

• Kultura- eta paisaia-intereseko basoak, bertako biztanleek eta bisitariek asko estimatzen 
dituztenak. 

Aukerak 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren jar-
duketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta az-
piegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. 4. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), planteatu-

tako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta ga-

rrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-

rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-

nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Karakterizazioarekin lo-

tutako osagaien babesa sustatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten 

indarreko babes-tresnetan. 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, 
bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezinean eraikinak ugaltzea eragoztea eta haien bolumetria, azalera, 

koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egiteko be-

harrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Zuzeneko laguntzak sustatzea ezpondak eta itxitura tradizionalak berreskuratzeko, be-

reziki heskai biziak eta nekazaritza-funtzioa galdu duten lursailak. Ibai-ibilgu txikiei lo-

tutako landaredia berreskuratzea.  

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. dokumentuan 

deskribatutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen du-

ten eta erabilera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotutako ustia-

tegi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

Paisaia-balio handiko dinamika antropiko moderatuak (paisaia eraldatua) dituen paisaia kon-

tserbatzeko, zuhaitzik gabeko zimen larreen eta abeltzaintza estentsiboari lotutako kordalen 

kontserbazioa sustatu nahi da. 

 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-
nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalen eta herrixken ikus-

men pertzepziorako tresnak aktibatzea eta garatzea.  

• Biztanleak kokaguneetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neu-

rri sozioekonomikoak sustatzea. 

• Biziguneetan aurri-egoeran dauden etxebizitzen birgaitzea sustatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontser-

batzea eta balioestea, oro har.. 

 

Aipatzekoa da Lahozen nekazaritza eta abeltzaintzako nabe multzo bat dagoela gunearen 

'atzealdean'. Ez da lehentasunezkoa hura integratzea, salbu eta bertan behera uzten bada..  

 

Ez da neurri berezirik behar espazioak egokitzeko edo zabaltzeko (begiratokiak eta ibilbi-

deak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak antola-

mendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da..   
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Altitude txikiko mendilerroa, Eremu Funtzionalaren mendebaldeko sektorea zeharkatzen du-
ena. Gasteizko Mendien mendebalderanzko luzapena, kontaktu honetan, orientazio definitua 
dute, handiagoa eta egitura konplexuagokoa izatera pasatzen dena mendebaldeko sektorean. 
Arabako mendilerroko beste asko bezala, egitura disimetrikoa du. Malkartsuagoa iparraldeko 
aurpegian eta leunagoa hegoaldeko isurialdean. 

Zadorra eta Baia ibaien ibilguekiko perpendikularra, lurraldearen zati handi baten ikusmen 

horizontea da, eta, aldi berean, Badaia eta Arkamu mendilerroen ikuspegi handiak ditu. 

Landaretza batez ere mediterraneoa da, eta pinu gorriko pinudiak eta karraskak dira nagusi. 

. 

  

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

15 477 1050 773 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Tuyo mendilerroa Gasteizko Mendien jarraipen naturala da, San Vitores (892 m) mendiak ko-

roatzen duena. Mendikate txikiak Añana eta Gaubea bailarak eta Lacozmonteko korridorea ba-

natzen jarraitzen du, Pobesen hasi eta Raso mendian amaitzen den mendilerro malkartsu txiki 

baten bidez. Batez ere, artadiek (Quercus ilex) populatzen dute, iparraldera begiratzen duen 

banalerroan harkaitz-lerro txiki bat eta pagadi kaltzikol eutrofo (Fagus sylvatica) estu bat mu-

gatzen dituztenak. Iparraldeko isurialdean, basoko pinudiak (Pinus sylvestris) agertzen dira, 

mendebalderantz nagusitzen direnak Cantoblanco eta Olvedo mendietan. Ur-eskasia eta la-

rreak direla-eta, zaila da abeltzaintza hornitzea, baso-erabileretara soilik mugatzen baita. 

Arrasoan, mendi-nekazaritzako eremu txikiak agertzen dira, hainbat gune tradizionalekin eta 

herrixkekin; hortik, kordoia zabaldu edo bitan banatzen da mendebaldeko mendietan. 

Boveda mendilerroaren ingurua da, gutxi gorabehera luzatutako mendi-magalak ditu, Ome-

cillo ibaiak eta haren azpian dauden amildegiek landutako bailararen inguruan. Ibaiak berak 

banatzen ditu unitatea eta Valderejo mendilerroa, Peña Carria itsaslabar harritsuak koroatzen 

dituen erliebe malkartsuengatik bereizten dena. Pagadien zuhaizti txikiak agertzen dira berriz 

ere, azpian basoko pinudia zabaltzen den zubian. Behin Boveda mendilerroko gailurretan, ze-

lai zabalez ordezkatuak dira. 

Unitatea iparraldetik hegoaldera hausten duten ibai-ibilguek mehargune estuak eta haitzar-

teak modelatu dituzte, eta horien artean Zadorrakoa nabarmentzen da, ekialdeko muturrean 

Gasteizko Mendien PU banatzen duena ('Conchas de La Puebla'), Baiakoa Pobesen, Linares 

errekakoa eta Tumecillo ibaikoa, Angostoko haitzartea bezala ezagutzen dena. 
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▪ DINAMIKAK 

Pinu zuriz eta artadiz osatutako baso zabalek ia erabat estaltzen dute lurraldea; izan ere, mendi 
horietan ur eta larre gutxi dagoenez, zaila da abeltzaintza aprobetxatzea. Gizakiaren eskuhar-
tzeak pinu gorria autoktonoa garatzen lagundu du, baso etekin handiagokoa, hostozabalen au-
rrean. Gainera, zuzeneko landaretzatik datozen orban asko daude. 

Baso-paisaiak Araba Erdialdeko gainerako mendilerroen antzeko dinamika izan du (salbuespen 
nabarmen batzuekin). XIX. mendearen erdialdetik XX. mendeko 30-40ko hamarkadara arte, 
gehiegizko ustiapena jasan zuten, eta, horren ondorioz, baso-soiltze prozesu nabarmena ger-
tatu zen. Gero eta presio txikiagoa egin zaie, eta, horri esker, baso autoktonoa pixkanaka be-
rreskuratu ahal izan da prozesu naturalen bidez, azaleraren zati handi batean. Landaketa horiek 
gerra ostean hasi ziren, eta gero eta pisu handiagoa hartu dute baso-paisaian. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Zenbait baso-masaren kalitatea galtzea eta erortzea klima-aldaketaren ondorioz 

▪ Azpiegituren kokaleku potentziala. 

▪ Abeltzaintzako aprobetxamendua bertan behera uztea. 

▪ Izaera biziko baso-landaketak. 

 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                          1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Unitateko hegoaldeko hegalek iparraldetik ixten dute Omecillo bailara osoaren unitate 

bisual handia. Iparraldeko hegalak Lacozmonteko korridorearen bailararekin lotzen dira, 

Badaia eta Arkamu mendilerroen hegal etzanak barne hartzen dituena. 

Ikusmen-irisgarritasuneko balio oso desberdinak ditu lerrokaduran zehar. 
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EBALUAZIOA:  PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. 

PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

KALITATEA: Kalitate ertain altua. Erliebe bereziki indartsua ez den arren eta birpopulaketa ugari 
dituen arren, lurraldearen zati handi batek balio handiko elementuak ditu. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handia duten eremuak, non nolabaiteko inpaktu bisuala 
duen edozein jardueraren garapena izkutatzea zaila izango litzatekeen eta bere izaeran eragin 
larria izango lukeen. 

ODORIOAK  

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamenduan aldaketak eragin di-
tzakeena. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisualeko azpiegiturak: antenak eta hodi elektrikoak. 

• Klima-aldaketa da bertako paisaia naturalaren aurkako mehatxu nagusia. 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean jasotako biodibertsitate-korridorea. 

• Funts eszenikoa. 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekosistemiko handiko baliabide naturalen (basokoak, energetikoak) 
hornidura handia, paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkee-
nak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri edo nekazaritza izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren jar-
duketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta az-
piegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak 

 

 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 
25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 
integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 
planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoe-
nak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-
rela eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbaziorako eta balioesteko 
formulatutako pkh erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Horrekin batera, pai-
saia naturalaren kontserbazioa eta babesa sustatzea: baso autoktonoak, herri harritsua eta 
higagarria, mendi-hegaletako larreak eta tontorrak. Karakterizazioarekin lotutako osagaien 
multzoa babestea proposatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten 
indarreko babes-tresnetan. 

 

PUren zati bat identifikatzea, paisaiaren kalitate handia eta hauskortasuna direla-eta, ikus-
babeseko PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo paisaiaren kalitate apartekoan aldaketa eragiten duen edozein 

eraldaketatatik babesteko figuren pean sailkatzea gomendatzen da, dagoeneko ezarrita 

dauden erabilerak kontuan hartuz eta inpaktu bisualak eragiten dituzten jarduerak edo 

azpiegiturak/trumoiak garatzea eragotziz. 

Paisaia-balio handiko dinamika antropiko moderatuak (paisaia eraldatua) dituen paisaia kon-

tserbatzeko, abeltzaintza estentsiboari lotutako larreen kontserbazioa sustatu nahi da. 

Hauek dira PUan eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Oro har, ondare-balio historiko edo sin-

bolikoa duten Osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposatzen da. 

Bisitari asko jasotzen duen gune da ikusmen handikoa baita (Añanako Gatzaga), Cantoblanco 

eta Somo mendietako baso-berritzeak hobetzea proposatzen da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak anto-

lamendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Miranda-Trebiñuko hirugarren sektoreko arroaren mendebaldeko muturrean dago unitatea, 

Tuyo mendilerroaren eta PU Lantarongo Somontano, Erriberagoitia eta Erriberabeitiak osatzen 

duten muino eta labore txikien artean. Añanako Diapiroaren presentziak ezaugarritzen du bere 

erliebea, muino, eta ibarbide txikien segida bat da, iparraldean izan ezik, non Atalaya, Somo 

eta Montemayor mendietan indarra irabazten duten. Ekialderantz, unitatea Trebiñuko konde-

rrian zehar hedatzen da, Zadorra ibaiaren pasabidetik gertu, nahiz eta Baia ibaia izan bere ibil-

bide nagusia.  

Paisaia mediterraneo subhezea, lehorreko belar, larre, sastraka eta erkamezti-laboreen ne-

kazaritzako eta basogintzako mosaiko batez osatua. Bere litologiak, maila konglomeratiko 

(gogorragoak) eta limolitoak eta argilitak (higatuagoak) dituzten kareharrizko hareharrien 

txandakatzeak, nekazaritzako eta basozaintzako paisaia berezi hau azaltzen du hein handi ba-

tean. Laborantzek eremu higatuenak, malda leunekoak, erabili dituzte; erkametzek (Quercus 

faginea), berriz, hareharrien malda handienek osatzen dituzten irtenguneak hartzen dituzte, 

nekazaritzarako aprobetxamendu zaila dutenak. Somo eta Atalaya mendietan, paisaia baso-

koa da, eta, batez ere, baso-berritzeko pinudiek eta artadiek osatzen dute. 

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea  

14 455 907 655 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

 

Añanako Diapiroa kubeta sakon bat da, hainbat akuiferoz elikatuta, Arreoko aintzira naturala 
sortzen duena, Euskal Herriko garrantzitsuena. Gatzaga Añanako Gatz bailara berezitasunaz 
gain, gatzaren ustiapenak sortutako paisaia kulturala da. Unitateak sektore horretan duen iza-
era bereizten laguntzen dute Triaseko buztinen eta igeltsuen ohiko karkaba ugariek. Iparral-
deko ertza konglomeratuen gailurrek marrazten dute. Gailur horien oinarrian kolubio-biltegi 
lodiak daude, antzinako harrobietan ustiatuak. 

 

 

Mendi-magaletako pinudi albarrek (Pinus sylvestris) eta artadiek (Quercus rotundifolia) baso-
izaera handia ematen diote, nahiz eta sakonune eta eremu lau asko laborantza-lurrak izan. 
Eremu horietan kokatzen da bertako biztanleguneen udalerria. Gatzagekin duen harreman 
bisuala dela eta, Gatzagaa Añanako hiribildua paisaiaren unitatean sartzen da. 

Gatzaga edo Arreo aintziraz gain, Baia ibaiaren ibaiertzak eta El Encinar mendia nabarmen-
tzen dira kokagune berezi bezala. Gainera, ondare historiko-kultural baliotsua du. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

AÑANAKO DIAPIROA ETA ATALAYA, SOMO ETA MONTEMAYORREKO MENDIAK 30 
 

6 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Bere nekazal paisaiak ez du eraldaketa handirik jasan. Lursailen kontzentrazioa ikusten da, ba-
tez ere bailararen hondoetan eta sakonuneetan; nekazaritzako eta basogintzako mosaikoaren 
barruan berriz, lurra irabazi dio laborantzari, eta erkametzez estalitako irtenguneak murriztu 
dira. Ebroko terrazak ez bezala, hau da, hegoaldetik duen jarraipen naturala (ureztapena da 
nagusi), laboreak lehorrean daude. 

Bertako baso-paisaiak Araba Erdialdeko  Mediterraneoko mendilerroen antzeko dinamika izan 
du. XIX. mendearen erdialdetik XX. mendeko 30-40ko hamarkadara arte, gehiegizko ustiapena 
jasan zuten, eta, horren ondorioz, baso-soiltze prozesu nabarmena gertatu zen. Gero eta presio 
txikiagoa egin zaie, eta, horri esker, baso autoktonoa pixkanaka berreskuratu ahal izan da pro-
zesu naturalen bidez, azaleraren zati handi batean. 

Aldi berean, sistema ekonomiko modernoak gero eta baso-produktu gehiago eskatzen zitue-
nez, zuhaitz-landaketak orokortu ziren, batzuk babesgarriak, baina gehienak helburu ekoizle-
ekin. Landaketa horiek 40ko hamarkadan hasi ziren, eta ordutik hona argazki historikoek era-
kusten dute hamarkada bakoitzean pisua hartu dutela baso-paisaian, mendiko laborantza, 
larre eta sastraken gainean. Mediterraneora duen kokalekua dela eta, Pinus sylvestris (P. Ni-
gra ere bai) izan da gehien erabili den espeziea, eta ez dira modu esanguratsuan sartu Kan-
tauri isurialdean hain hedatuta dauden konifera exotikoak udako lehorterik ezari lotutako 
etekin altuagoen bila 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                           1945-46 
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DINAMIKAK 

Eraldaketa handienak unitatean oso hurbil dauden bi komunikazio-korridoreen igarobidearekin 
lotuta daude, Baia eta Zadorra ibaien igarobideak aprobetxatuz. AP-68 eta A-1 autobideetako 
korridoreak dira, hurrenez hurren. Gainera, goi-tentsioko hainbat hodiek zeharkatzen dute. 

• Lursail lehorrak uztea. Errentagarritasun txikiagoa dute nekazaritza-espazio emankorrekin 
alderatuta, ur-eskuragarritasun txikiagoa dute eta euri banaketan aldaketak izan dira, eta, 
horren ondorioz, nekazaritzako jarduera pixkanaka bertan behera utzi behar izan da, hain 
eskuragarriak ez diren lursailetan eta lanak mekanizatu ezin izan diren lekuetan. 

Aitzitik, nekazaritzako eta basogintzako mosaikoko zenbait eremutan ikus daitekeenez, ze-

laiaren mekanizazioak aukera eman du erkametzez estalitako hareharrien irtenguneak mu-

rrizteko. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin lotutako eraikin tamalgarriak ugaritzea (azpi-
egiturak eta itxitura zirraragarriak). 

• Azpiegituren kokapena dela eta. 

• Abeltzaintzako aprobetxamendua bertan behera uztea. 

Baso-landaketak, batez ere pinudiak. 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Erliebe borobilduaren ezaugarriak direla eta, barneko ikusmena oso desberdina da, balio 

altuekin mendien eta muinoen banalerroetan eta balio baxuekin ibarretan eta sakane-

tan. 

Bere mendiak, bisualki, Tuyo mendilerroarekin eta Boveda mendilerroranzko bere luza-

penarekin lotuta daude, baita Pobesko Baia ibaiaren bailararekin ere. 

Eguneroko ikusmen-irisgarritasunaren balioak oso handiak dira ekialdeko erdian, zehar-

katzen duten AP68 eta A1 autobideetako komunikazio-korridoreekin duen ikusmen-ko-

nexioaren ondorioz. 

Ikusmen irisgarritasun kontenplatiboaren balioak handiak dira Añanako gatzagen ingu-

ruan eta Pobes bailarara begira dauden magaletan. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate ertain altua. Ez da bereziki erliebe indartsua, eta birpopulatze ugari ditu, 
hodi elektrikoez eta garraio-azpiegitura handiez gain. Hala ere, toki bikainak eta oso bereziak 
ditu eremu funtzionalaren eremuari buruzko balorazioan, baita euskal eta iberiar testuingu-
ruan ere. 

HASUKORTASUNA: Batez besteko balioa. Hauskortasun handiko eremuak. Basoaren dentsitate 
handiak izkutatzeko nolabaiteko gaitasuna izatea ahalbidetzen duen arren, mendi-magalek 
malda handikoak dira eta, beraz, oso ikusgai daude bisualki. Beste batzuetan, ikuspen eskasak 
ikusmen hauskortasuna gutxitzen du. Edonola ere, bere balio naturalak oso altuak dira eta uni-
tatea markatzen dute. 

Ahuleziak:  

• Berezitasun geologikoekin lotutako paisaiak daude, hauskortasun ekologiko nabarmene-
koak. 

Mehatxuak: 

• Mosaikoaren barruan erkametzak desagertzeko arriskua, luberrituta daudelako. 

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

sektoretik eratorritako alderdi sozioekonomikoengatik (erreleborik eza, merkatuko lehia-

kortasun handia, etab.) eta, bestetik, hiri-garapenerako lurzoruaren balioaren aurrean 

lehiatzeko aukerarik ez izateagatik. 

• Lurzoru urbanizaezinaren presioa eta okupazio hasiberria, bigarren bizitegi ez-konbentzi-

onaleko eraikuntzengatik. 

• Landa-lurzorua hainbat azpiegitura eta instalaziok okupatzea. 

• Gune tradizionalen eta herrixken itxura aldatzea: 

• Nukleoa handitzea, berezkoa duen morfologia errespetatu gabe, eta haren ordez hiri-

itxura jartzea. Bilbe erregularra handitzeak eta lurzoru-galkorren okupazio handiak ko-

kalekuaren silueta bereizgarria eta irudi orokorra haustea dakar. 

• Parametro funtzional diferenteekin, sare erregularreko bilbeak disruptibo eran ager-

tzea eragiten duten hirigintza-garapen berriak agertzea. 

 

• Lurrean, historian zehar kokagunearen garapena ezaugarritu duen hazkunde orga-

nikoarekiko loturarik eta proportziorik gabe. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako nabeak sartzeko arriskua, gune tradizionalen eta 

herrixken inguruetan. 

• Kultura-baliabideak zuzenean edo hautemandako ingurunean degradatzea 

Indarguneak:  

• PUren zati garrantzitsu bat Natura 2000 sarearen bidez babestuta dago. 

• Balio ekologiko oso handiak, gatz-landarediaren presentziaren ondorioz. 

• Biodibertsitatea, paisai dibertsitatea eta klima-aldaketara egokitzen laguntzen duten for-

mazio naturalak. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa ahal-

bidetzen duena. Paisaia-balioa duten lurzati irregularrak. 

Aukerak:  

• Añanako gatzagak babestea. 

• Bere paisaia bereziaren hedapen handia 

• Babes-figurak dituzten ibaiak eta ibaiertzak. 

• Baldintza fisiografikoek eta ingurumen-baldintzek ikusmen-integrazioko neurriak erraz-

ten dituzte. 

• Kultura-balioen multzoaren barruan sustatzea, bai biztanleen bizi-kalitatea handitzeko, 

bai biztanle berriak edo bisitariak erakartzeko. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 

txertatuz, eremu bakarreko eremuen eta landatutako lautaden arteko lotura dela-eta. 

• Nekazaritza eta basozaintzako mosaikoak kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sus-

tatzea, klima-aldaketaren aurrean paisaia- eta ekologia-balio handia dutelako. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-
tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 
garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko indarra dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 
nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Karakterizazioarekin lo-
tutako osagaien babesa sustatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten 
indarreko babes-tresnetan. 

 

PUren zati bat identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik, ikusmena ba-

besteko PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eral-

daketatatik babesteko irudipean sailkatzea gomendatzen da, dagoeneko ezarrita dau-

den erabilerak kontuan hartuz eta inpaktu bisualak eragiten dituzten jarduerak edo 

azpiegiturak/trumoiak garatzea eragotziz. 

• Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko tresnak aktibatzea eta garatzea, bai eta hiri-

bilduen eta kultura-guneen ikusmen pertzepzioa ere. Añanako gatzagaren inguruko 

paisaiaren aldeko kokaleku espezifiko bat mugatu da. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalen ikusmen pertzepzio-

rako tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Ondare-balioa, balio historikoa edo 

sinbolikoa duten osagai guztiak oro har kontserbatzea, hobetzea eta balioestea pro-

posatzen da. 

Ez da neurri berezirik behar espazioak egokitzeko edo zabaltzeko (begiratokiak eta erreko-rri-

doak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horien guztiak sartzea pro-

posatzen da antolamendu-tresna arruntetan. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa susta-

tzea, bai eta haren paisai hobekuntza, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• 4. dokumentuan deskribatutako kudeaketa eskatzen du. Bertan laburbiltzen da sis-

tema tradizionalari eusten laguntzen duten eta erabilerako kanalak eragozten dituz-

ten politikak abian jartzea. Ustiategi txikien lehen mailako jarduera sustatzea. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak 

egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Mendilerroen kordalaren erdialde-ekialdeko sektorea, Arabako Erdialdeko Mendilerroak ize-

naz ezagutzen dena, mendebalderantz Eremu Funtzionala zeharkatzen duena, Gasteizko Lau-

tadaren hegoaldeko funts eszenikoa eratuz; aldiz, hegoaldeko isurialdea, eremutik kanpo, Mi-

randa-Trebiñuko hirugarren mailako depresioaren iparraldeko ikusmen hondoa da. Iparraldeko 

muga malda aldatzearekin lotzen da, eta muino eta ibarbideen erliebe leunagoari ematen dio 

bide. Muino eta ibarbide horiek nekazaritza eta basogintza izaera dute. Mendebaldean, Tuyo 

mendilerrotik banandu da, Zadorrako otsoak dakarren arrailduragatik. 

Ekialdean, Iturrietako mendiekiko banaketak izaera identitario eta ikusmenenko gaiak biltzen 

ditu, kuadrilla desberdinetako funts eszenikoak baitira. Hegoaldetik, Lautadatik abiatzen den 

lehen sokak bere muga markatzen du eta Maeztu/Maestu eta Arana, Kapildui PU eta Azazeta 

haranetatik banatzen du. Garaiera ertaineko erliebe leun eta bihurgunetsuko kordala osatzen 

dute, jarraitutasun nabarmenarekin, Zaldiaran, Gasteiz, Ukina, Azazeta eta Uribarri menda-

teak bezalako pasabide natural ugari dauden arren. Malda handiko mendi-magal gehienak 

zuhaitz-formazioz beteta daude. 

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 

Altitude 
minima 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz-
mbesteko 
altitudea 

18 503 1099 772 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Iparraldeko isurialdeko material gehienak margak eta kareharri hareatsuak dira, tontorren in-

guruan hareharrizko eremuak ere badauden arren. Bereziki indartsua ez den mendikatea sin-

klinal asimetriko zabal baten iparraldeko ertza da, Miranda-Trebiñuko hirugarren arroarekin 

muga egiten duena. Isurialdeek Arabako mendilerro askotan hautematen den disimetria bera 

dute; izan ere, PU identifikatzea eta Kapildui eta Azazeta haranetatik bereiztea baldintzatu 

duen alderdietako bat da, gailurrik garaienak baitaude bertan, baina eremu masiboagoa eta 

egitura konplexuagokoa da, eta mendiko haran txikiak ditu. 

Iparraldeko haize hezeek hegoalderako zirkulazioan aurkitzen duten bigarren balazta da, eta 

horrek, aldi berean, landare formazioen kokapena baldintzatzen du. Iparraldeko hegalak heze-

agoak dira eta pagadia (Fagus sylvatica) da nagusi, eta, neurri txikiagoan, erkametza (Quercus 

faginea). Iparraldeko hegaletan, Burgosko lurretara isurtzen direnetan, karraskak dira nagusi. 

Ekialdean pagadi basofilo edo neutrofiloa da nagusi, eta, proportzio txikiagoan, azidofiloa goiko 

kotan, ameztiak (Quercus pyrenaica) erdikoetan eta harizti subkantauriarrak (Querus robur) ba-

xuenetan. Mendebaldeko sektorean, baldintzak nabarmen handiagoak dira. Baso-sailak daude, 

batez ere pinu gorriarenak (Pinus sylvestris) eta larizio pinuarenak (Pinus nigra). 

Inpaktu nagusiak telekomunikazio-antenak eta goi-tentsioko hodiak igarotzeko kaleak dira. 

Errepikagailuak eta antenak nabarmentzen dira, Olarizuko errepikagailua kasu. Azkenik, kul-

tur osagai garrantzitsuak ditu, hala nola Esquivel gaztelua edo zenbait ermita.
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Baso-paisaiak Arabako Erdialdeko gainerako mendilerroen antzeko dinamika izan du. XIX. men-

dearen erdialdetik XX. mendeko 30-40ko hamarkadara arte, gehiegizko ustiapena jasan zuten, 

eta, horren ondorioz, baso-soiltze prozesu nabarmena gertatu zen. Gero eta presio txikiagoa 

egin zaie, eta, horri esker, baso autoktonoa pixkanaka lehengoratu ahal izan da prozesu natu-

ralen bidez, azaleraren zati handi batean. Aldi berean, sistema ekonomiko modernoak gero eta 

baso-produktu gehiago eskatzen zituenez, zuhaitz-landaketak orokortu ziren, batzuk babes-

leak, baina gehienak helburu ekoizleekin. Landaketa horiek 40ko hamarkadan hasi ziren, eta 

ordutik hona argazki historikoek erakusten dute hamarkada bakoitzean pisua hartu dutela 

baso-paisaian, mendiko laborantza, larre eta sastraken gainean. Klima submediterraneoa, ez 

hain hezea eta Atlantiko ozeanikoa baino kontinentalagoa dela eta, pinu gorriko pinudiak dira 

gehien erabiltzen diren espezieak, nahiz eta espezie exotikoak (Kantauri isurialdean hain heda-

tuak daudenak) gero eta ugariagoak izan. 

Babes-figuren pean deklaratzeak, nolabait, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna berma-
tzen du. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Azpiegiturak handitzea. 

▪ Presio turistikoa, Gasteiztik gertu dagoelako. 

▪ Baso-landaketa ekoizleak. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                           1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Gailurren kordalak, PUren mugetatik sartu-irteerak, eremu osoari buruzko ikusgarrita-
sun handienetako bat erakusten du; izan ere, Arabako Lautadak osatzen duen ikusmen-
unitate handiaren parte dira, hego-mendebaldeko funts eszeniko gisa. Unitate hori Ba-
daiako ekialdeko hegaletara, Kantauriko uren banalerroko mendien hegoaldeetara eta 
Entzia eta Iturrietara hedatzen da. 

Haren erakusketak eta Gasteiztik hurbil egoteak leku ugari sortzen ditu, eta horiek  jende 

askoren eguneroko ikuspegiak eta ikuspegiak osatzen dituzte. Aldiz, beren amildegietako 

ordeka eta hondo batzuek irisgarritasun bisualeko balio baxuak dituzte. 



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

GASTEIZKO MENDIAK 31 
 

9 

EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate ertain altua. Erliebea ez da bereziki indartsua, baina oso bestelakoa da 
hurbileko unitateekin, bereziki Arabako Lautadakoarekin, hegoaldeko zerumuga eszenikoa 
baita. Natura-gune gisa dituen berezko funtzio ekosistemikoez gain, paisaia-balio handiko osa-
gaiak eta natura-balio garrantzitsuak ditu, baina baita baso-landaketak eta azpiegiturak ere, 
kalitatearen kaltetan. 

HAUSKORTASUNA: hauskortasun handia, zeinean ikusmen-inpaktu jakin bat duen edozein jar-
duera garatzea kamuflatzea zaila izango bailitzateke, eta eragin larria izango bailuke haren iza-
eran eta pertsona-kopuru oso handi baten eguneroko ikuspegietan eta ikusmen-ikuspegietan. 
 
ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamendua alda dezakeena. 

 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisuala duten azpiegiturak: antenak eta linea elektrikoak. 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Itxura guztien 
arabera, klimaren berotzeak eta udako lehortea handitzeak pisu bioklimatikoak igotzea eta 
klima mediterraneoa iparralderantz aurreratzea ekarriko du. Unitatean, mendi-muinoaren 
eta hezetasun txikiagoaren gaineko aurrerapenak espezie horretarako baldintza egokieta-
tik urrun utz ditzake pagadi submediterraneoak.  

• Klima aldaketa da bere mehatxu nagusia. Baso-sute handiak. 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean aurreikusitako biodibertsitate-korridorea. 

• Funts eszenikoa, ikus-erreferentzia. 

• Beren paisaiari emozionalki oso lotuta dauden biztanleak, identitate-sentimendu handia 
dutenak. 

 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekosistemiko handiko baliabide naturalen (baso-baliabideen) hor-
nidura handia, paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkee-
nak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren 
jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta 
azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

• Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 

eta 1: 25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antola-

menduan integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adie-

razleak), planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH es-

pezifikoenak eta garrantzitsuenak erakusten direla PUrentzat, eta horiek nekarazteko ekintzak 

lehentasunezkoak direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-

nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Zehazki, paisaia natura-

laren kontserbazioa eta babesa sustatzea: ibaiak, ibaiertzak eta hezeguneak, paisaia harritsua 

eta higagarria, zuhaitzik gabeko gailurrak eta kordalak. Karakterizazioarekin lotutako osagaien 

multzoa babestea proposatzen da. Paisaia integratzea PUren zati handi bat hartzen duten in-

darreko babes-tresnetan. 

PU multzoa identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik, ikus-babeseko 

PIBE gisa. 

Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eraldaketa-

tatik babesteko irudipean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabilerak manten-

duz eta inpaktu bisualak sortzen dituzten jarduerak edo azpiegiturak garatzea eragotziz. 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Oro har, ondare-balio historiko edo 

sinbolikoa duten osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposatzen 

da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak anto-

lamendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 

• Ikusmenean duten eragina dela eta, baso-eremu batzuk hobetzea proposatzen da, 

bai eta telekomunikazio antenen ingurunea ere. 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Gasteizko Mendiak unitatearen unitate independizatua, elementu eta osagaien motaren eta 

banaketaren arabera, pertzepzioa nabarmen aldatzen baita. Iparraldeko muga Gasteizko Men-

diak/Montes de Vitoria PU mendiaren hegal malkartsuak koroatzen dituen lehen tontor-lerroa 

da. Horren ondoren, mendi-bailara txikiak agertzen dira, hegoaldeko mendietan dauden soka 

nagusien eta Burgosekin muga egiten duten gailur garaienen artean, unitateari baso-izaera osa-

suntsu nagusia ematen diotenak. 

Garrantzitsuena, eta PUri izena ematen diona, Azazeta bailara da, Gereñuko Mendien jaitsie-

ran eta izen bereko portu eta hiribildutik gertu. 

Kapildui Gasteizko Mendiak mendien punturik garaiena da. Gaur egun, bere tontorra erraz 

identifika daiteke kilometro askotatik, egin berri den estazio meteorologiko handiari esker. 

  

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea 

16 688 1171 903 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Paisaia naturala du ezaugarri, pagadi kaltzikola eutrofoak eta erkamezti subkantauriarreko orbanak nagusi dira, orientaziorik eguzkitsu-

enetan. Belardiak ugariak dira, basoari irabazitakoak batez ere ardi latxek bazkatzeko. Bailararen hondo txikiak lehorreko laborantzetan 

goldatuta daude. Azazetaz gain, Okinako gaztelua nabarmentzen da, portutik eta izen bereko hiribildutik gertu dagoena. Hortik abiatzen 

da Ihuda ibaiaren haitzartea. 

Mendizaleak asko bisitatutakoak, Kapildui eta Butxisolo tontorretara igotzeko puntuak baitziren. Hala ere, aipatu bezala, Lautadatik 

ikus daiteke Kapildui, tontorretik altxatzen den 60 metroko altuerako radar meteorologikoari esker. 

Ekialdeko hegaletan Ertzaintzaren Berroziko instalazioak nabarmentzen dira, antzinako jendeztatze baten gainean. Instalazio horiek 

bunkerra, kiroldegia, tiro-eremuak eta heliportua dituzte. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

  

  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

KAPILDUI ETA AZAZETAKO BAILARA 32 
 

4 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

KAPILDUI ETA AZAZETAKO BAILARA 32 
 

5 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Unitatearen baldintza bereziak direla eta, dinamika natural nagusia sortzen da. Abeltzaintzak 
larreak irabazi dizkio basoari. Hala ere, azken boladan, abere zamak behera egin duenez, ba-
soak aurrera egin du. Mugek eta antzinako bilbeek lur sail kontzentrazioak sortu dituzte. Hain 
emankorrak ez diren edo urrun dauden lurrek ere sastraka prozesu bat jasaten dute utzi berri 
ondoren. Babes irudipean egindako adierazpenak, neurri batean, paisaiaren etorkizuneko 
egonkortasuna bermatzen du. 

 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Kalitatea galtzea eta zenbait baso-masa desagertzea klima-aldaketaren ondorioz. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak bertan behera uztea eta pixkanaka natura-
lizatzea. 

• Azpiegitura berriak instalatzea 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                    1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Kapildui gailurraren ikuspena Eremu Funtzionaleko altuenetako bat da, bere bailaran eta 

amildegiak, ikuspen urriagatik bereizten diren bitartean. Unitatearen barneko edozein 

ikusgarritasuna handia da. 

Ikusmen-irisgarritasunaren balioak, oro har, ertainak eta txikiak dira. 
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EBALUAZIOA 

PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. 

PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

KALITATEA: Kalitate handia, natura- eta paisaia-balio garrantzitsuak dituelako. Gainera, be-
rezko funtzio ekosistemikoak ditu naturgune gisa. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun ertaina du, ia erabat; izan ere, basoen erabilerek erraz izku-
tatu daitezkelako, ikusmen-irisgarritasunaren balio ertain eta txikiak eta berezko ikuspena dute 
kokagune kopuru esanguratsu batean. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturala, antolamendua alda dezakeena. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisualeko azpiegiturak: antenak eta hodi elektrikoak 

• Klima aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Itxura guztien 

arabera, klimaren beroketak eta udako lehortearen gorakadak pisu bioklimatikoak igotzea 

eta klima mediterraneoa iparralderantz ekartzea ekarriko du. Unitatean, mendi-muinoa-

ren eta hezetasun txikiagoaren gaineko aurrerapenak espezie horretarako baldintza ego-

kietatik urrun utz ditzake pagadi submediterraneoak. 

• Konifero aloktonoen espezieak dituzten baso-landaketak. 

Indarguneak 

• Etorkizuneko Parke Naturalean integratuta. 

Aukerak 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 

txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste 

eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren jar-

duketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Balio ekonomiko eta ekosistema handiko baliabide naturalen (baso-baliabideen) hornidura 

handia, paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkeenak. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta az-

piegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 

25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 

integratzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 

planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoe-

nak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-

rela eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak behar dituzten paisaiaren kontserbaziorako eta 

balioesteko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Karakterizazioarekin 

lotutako osagaien babesa proposatzen da. Indarrean dauden babes-tresnetan paisaia osa-

tzea, PUren zati handi bat hartzen dutenean. 

Gailurren eremua paisaiaren hauskortasun handiagatik identifikatu da, baina ez PIBEen ba-

rruan. Horren arrazoia da ez dela hain hauskorra, hain esposizio txikia duen lurraldea delako 

eta izaera neurri batean aldatzen duten inpaktu bisualetan dagoelako. 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Gune tradizionalen ingurunea babesteko eta kontserbatzeko tresnak aktibatzea eta ga-

ratzea. 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Ondare-balioa, balio historikoa edo sin-

bolikoa duten osagai guztiak oro har kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposa-

tzen da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak anto-

lamendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Entziako mendilerroetako eta Iturrietako Mendietako iparraldeko mendilerroko mendi-magal 

malkartsuak dira unitate honetako protagonistak. Kareharrizko plataformaren eta Arabako 

Lautadaren arteko desnibel handia gainditzen dute. 

Malkarrak, paisaian duten eragin positiboagatik, eta pagadiak, hartzen duten hedadura handi-

agatik, dira unitatea nagusiki egituratzen duten paisaia-elementuak. 

Malkar ikusgarriko kareharrizko erlaitzak dituzten aldapa-aurrealdeak, plataformetatik inde-

pendizatzen direnak, eremu funtzionalaren ikuspegietan oso bereziak eta garrantzitsuak di-

relako. Hauskortasun eta erakusteko modu desberdinek paisaia planifikatzeko proposamen 

desberdina eragiten dute. 

  

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitud e 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

17 593 1196 829 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

 

"La Barga" izenarekin ezagunak, mendi-magal malkartsuak dira, 

Lautadaren ekialdeko alderantz isurtzen direnak, eta Nafarroako 

Arakil korridoretik jarraitzen dute. Gasteiz eta Iruñea lotzen dituen 

autobiatik oso erraz ikus daitezkeen mendilerro horien ezaugarriak 

dira. Araban, gailur handi eta zorrotzak Santa Elena (1111 m), Ballo 

(1198 m) eta Legunbe (1128 m) dira. 

Aldaparen aurrealdean, hartxingadi (mendi-magalak amaitzen di-

tuzten malkar harritsuen oinean), kolubioiak, irristatze-maldak eta 

antzinako alubioien hondarrak garatzen dira, eta ibai-sare eta gai-

lur banatzaile txikiak bereiz daitezke. Malkarpean, edo zuzenean 

plata-formarekin kontaktuan, pagadi trinko eta garatu bat zabal-

tzen da. Behealdean, lautadarekin kontaktuan, erkamezti-hariztia-

ren orbanak daude ekialdeko muturrean eta erkamezti subkantau-

riarrean, mendebaldean, belardi bihurtu ez direnean. Horiek ber-

tan behera uzteak sastrakak azkar eragiten ditu. 

Entziako plataformaren mugan, Munaingo hariztia nabarmentzen 
da, Zadorra ibaiaren iturburua dagoen baso berezia. 

Azken batean, paisaiaren ezaugarri nagusia naturaltasuna eta ikus-
garritasuna dira. Ia ez du aldaketarik, baso landaketak oso urriak 
dira, eta Opakuako mendatea zeharkatuz izen bereko herria Kon-
trastarekin lotzen duen errepideak soilik zeharkatzen du. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Unitatearen baldintza bereziak direla eta, dinamika natural nagusi bat sortu da, eta, gaingiroki, 

ez da paisaia nabarmen aldatu azken hamarkadetan. Abeltzaintza jarduera bertan behera uz-

teak jatorrizko basoaren aurrerapena ekarri du. Baso sailak oso urriak dira. 

Lautada, lurralde tentsio handiko espazio baten mugakide denez, ez da gertagaitza edozein 

energia azpiegitura edo komunikazio azpiegitura aurkitzeko alternatiba gisa aukeratzea. 

Azpiegitura Berdean bere balio ekologikoengatik identifikatuta dagoen arren, ez dago bere 

paisaia balioengatik identifikatuta. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                 1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Eremu osoari buruzko ikusgarritasun handienetako bat dute, Arabako Lautadako ikus-
unitate handiaren hego-ekialdeko funts eszenikoa osatzen baitute. Bereziki, Alegria, Du-
lantzi Aguraineko lautada PU eta Elgeamendiko Urkilla eta Altzaniako  PU lautadetan de-
finitutako ekialdeko zatiarekin lotzen da. 

Besteak beste, Aguraindik eta A-1 errepideko komunikazio-korridoretik gertu dago, eta 
oso hurbil. Horrek azaltzen ditu ia lurralde osoan eguneroko ikusmen-irisgarritasuneko 
balio maximoak. Balio altuak ere nagusi dira ikuspegi kontenplatiboei dagokienez. 
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EBALUAZIOA 

PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. 

PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN-PROPOSAMENA 

KALITATEA: Kalitate handia, natura- eta paisaia-balio garrantzitsuak dituelako. Natura-gune 
gisa dituen berezko funtzio ekosistemikoez gain, Nafarroako Lautadako eta Arakil korridoreko 
biztanleen funts eszeniko eta identitarioa da. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handia du ia erabat, Lautadarekiko duen ikusmen-esposizio-
agatik, bertatik ikusten baita bere lurraldearen zati handi batean. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamenduan aldaketak eragin di-
tzakeena. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisualeko azpiegiturak (ekoizpen- edo garraio-azpiegitura energetikoak, telekomu-
nikazio-azpiegiturak, etab.). 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Itxura guztien 
arabera, klimaren beroketak eta udako lehortearen gorakadak pisu bioklimatikoak igotzea 
eta klima mediterraneoa iparralderantz aurreratzea ekarriko du. Unitatean, mendi-muino-
aren eta hezetasun txikiagoaren gaineko aurrerapenak espezie horretarako baldintza ego-
kietatik urrun utz ditzake pagadi submediterraneoak. 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean jasotako biodibertsitate-korridorea. 

• Funts eszenikoa, ikus-erreferentzia. 

• Tokiko biztanleriak, emozionalki, lotura handia du bere paisaiarekin, eta identitate-senti-
mendu handia du. 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekosistema handiko baliabide naturalen (baso-baliabideen) hornidura 
handia, paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 
25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 
integratzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 
planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoe-
nak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-
rela eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak behar dituzten Paisaiaren kontserbaziorako eta 
balioesteko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Karakterizazioarekin 
lotutako osagaien babesa proposatzen da. Indarrean dauden babes-tresnetan paisaia graba-
tzea, PUren zati handi bat hartzen dutenean. 

 

PU multzoa identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik, ikus-babeseko 
PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eral-

daketatatik babesteko irudipean sailkatzea gomendatzen da, dagoeneko ezarrita dau-

den erabilerak kontuan hartuz eta inpaktu bisualak eragiten dituzten jarduerak edo az-

piegiturak garatzea eragotziz. 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Ondare-balioa, balio historikoa edo sin-

bolikoa duten osagai guztiak oro har kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposa-

tzen da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak anto-

lamendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 

Ikusmenean duen eragina dela-eta, basoberritze batzuk hobetzea proposatzen da. 

 

 

  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

BARGA DE ITURRIETA ETA ENTZIA 33 
 

10 

PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 
  



 
PAISAI UNITATEAK 

PAISAIAREN KATALOGOA  

ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

BARGA DE ITURRIETA ETA ENTZIA 33 
 

11 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Plataforma karstiko handia, bere geomorfologia eta klima atlantiko submediterraneoa ezauga-

rri dituen kareharrizko mendigune batekoa. Urbasa mendilerrotik abiatzen da Nafarroan, En-

tzia mendilerroan luzatzen da eta Iturrietako Mendietan ditu bere hedadurak. 

 

Udako pagadien hostotasuna eta larreen berdetasuna goi-ordoki uhindutzat hartzen dira, eta 

kontrastea egiten dute hegoaldeko mugetan dagoen labore paisaia trantsizioarekin. Paisaia 

submediterraneoa da. 

  

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

10 793 1196 1012 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Iturrieta eta Entzia mendiak Urbasa mendilerroaren mendebaldeko mendien zati dira, ekial-

deko sektorean, Urbasatik zintzilik dagoen sinklinal zabalaren iparraldeko mendiekin bat eto-

rriz. Morfologikoki, ENE-OSO norabide-mahai zabal bat osatzen du, litologikoki Goi Kretazeoko 

eta itsas tertziarioko sedimentu karbonatatuek osatua. Oinarrizko kalkarenitak eta dolomiak 

topografikoki nabarmentzen dira, mendilerro horren ingurua marrazten duten crestoiak ema-

nez. Gehieneko altuera ez da 1.200 m-tik gorakoa, mendebalderantz leunki jeitsiz 850 m-tik 

gertu dauden kotetaraino. Egitura eta morfologia forma hori Lokiz mendilerrotik bananduta 

dago, hego-ekialdeko muturrean, Goi Kretazeoko sedimentu ez-eskudunen korridore baten bi-

dez. Korridore horrek bailara eta Santikurutze Kanpezuko sakonunea osatzen ditu, eta tertzia-

rio kontinentaleko materialez okupatuta daude. Gutxieneko altuerak 600 metrotik gorakoak 

dira. Arabako Lautadatik 'La Barga' -ren hegal malkartsuetan barrena banatzen da, plataforme-

tatik independizatutako PU baten barruan, Lautadarekiko duen berezitasunagatik eta ikusmen-

esposizio handiagatik. 

Plataforma gorenean baso eta larre goi lautadako paisaia bat garatzen du, goi-lautada mota-

koa, submediterraneoa, eragin atlantikotik nabarmen epelagoa baino urrunago dagoena, nahiz 

eta klima heze eta lainotsua mantentzen jarraitzen duen. Pagadi kaltzikola zabala (Fagus sylva-

tica), oso garatua, paisaiaren protagonista nagusia da, eta larreek eteten dute soilguneetan, 

eremu deprimitu eta endorreikoetan. Oso lurzoru gutxiko eta harrotasun ugariko lautada eta 

gainazal karstifikatuetan, larre petranoak dira nagusi, non argi eta garbi ikusten den kareharria 

azaleratzen dela. Abeltzaintza-aprobetxamenduari estuki lotuta, haren intentsitate desberdi-

nak, bere kokapenarekin batera, larre motak modelatu ditu. Horrela, aprobetxamendua gutxi-

tzen denean, landareen tamaina handitzen da eta, denborarekin, lastoia eta sastrakak lurra 

hartzen hasten dira. 

Erliebe karstikoa oso paisaia berezia da, kareharrizko eremuen bereizgarria, kareharrien diso-

luzioaren ondorioz sortzen dena, uretan dagoen karbono dioxidoaren ondorioz. Horrela, infil-

tratzen da eta, ondorioz, lurpeko ura gainazalekoa baino handiagoa da, ibairik gabe, erreka 

batzuk baino ez. Lurpeko galeria sare batetik igarotzen da, eta harri iragazgaitzen geruzekin 

topo egiten duenean, iturburu moduan irteten da azalera. Prozesu hauen emaitza oso erliebe 

bereizgarria da, non dolinak (lurraren sakonune edo hondoratzeak), ubalak (dolinen elkarketa) 

eta lapiazak (ertzez bereizitako ildaskak) ohikoak diren. 

Azkenik, aipatzekoak dira historiaurreko aztarna ugari, artzaintza-tradizio luzearen isla: mono-

litoak, harrespilak, trikuharriak, tumuluak, haitzuloetako edo aire zabaleko aztarnategiak... Ba-

lio handiko monumentu megalitikoak dira, bai neurriengatik, bai kontserbazio-egoeragatik. 

Ezagunenak Sorginetxe eta Egileorreko trikuharriak, Mendiluzeko harrespila eta Itaidako me-

nhirra dira. 
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DINAMIKAK 

Sastrakak antzina-antzinatik toki horretan egin diren aprobetxamenduen ondorioa dira (batez 

ere abeltzaintzarena). Entzia eta Iturrieta mendilerroetako herriko sailen azpian babestuta. 

Baso-lurralde hori titulartasun anitzekoa eta zatiezina da, eta Behe Erdi Aroan kokatzen da. 

Auzokide partzoneroen (egurra, egurra eta larreak) beharrak asetzeko balio izan zuten. Baso-

ekoizpenean interesik izan bazen ere, geldiarazi egin zuten, eta gaur egun lekukotasunezkoa 

da. 

Arabako Onura Publikoko Mendien Katalogoan sartu zen (1909), eta Entzia eta Iturrietako 

mendiei zuzenbideko estatu bat ziurtatu zien, gehiegizko jardueretatik babestu duena. Gaur 

egun, zenbait babes-figuraren azpian dago, baina ez Parke Naturalarena. Nafarroako luza-

pena, berriz, parke natural izendatu zuten 1997an (Urbasa-Andia errepidea). 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Zenbait baso-masaren kalitatea galtzea eta desagertzea klima-aldaketaren ondorioz 
▪ Abeltzaintza-jarduera estentsiboa larreetan jaistea. Sastrakatzea 

▪ Baso-ekoizpeneko interesa berreskuratzea.  

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                         1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Barneko inter-ikuspen handiko unitatea, baina, oro har, kanpoaldearekin ikusmen-komunika-

zio txikia duena. Hori malda handieneko eremuei zor zaie batez ere, Iturrietako mendilerroa-

ren magalei, hain zuzen ere. Mendilerroen azpian hedatzen den plataformaren jarraipenare-

kin lotuta daude, bisualki, eta gainerako ikus-unitatetik banandu egin da, nekazaritza-izaera 

duelako. Arana bailarako ikuspen zati bat da baita ere. 

Halaber, Iturreta mendilerroak biltzen ditu ikusmen-irisgarritasuneko balio handienak, bai 

egunerokoak, bai kontenplaziozkoak. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate oso handia da, ez bakarrik jarduera fisikoaren eremuari buruzko balorazi-
oan, baita euskal eta iberiar testuinguruan ere. Lurraldearen zatirik handienean, balio estetiko 
handiko elementuak daude, bai eta berezitasun kultural eta natural oso garrantzitsuak ere, ka-
rakterizazioarekin lotutakoak. 

HAUSKORTASUNA:. Hauskortasun ertain-baxua. Basoaren dentsitate handiak izkutatzeko no-
labaiteko gaitasuna izatea ahalbidetzen du, plataformaren ikusmen-esposizio txikiarekin ba-
tera. Edonola ere, bere balio naturalak oso altuak dira eta unitatea markatzen dute, eta horrek 
ezaugarritasun handia ematen dio. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

•  Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamenduan aldaketak eragin di-
tzakeena. 

Mehatxuak 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren  mehatxu nagusia. Itxura guztien ara-
bera, klimaren beroketak eta udako lehortearen gorakadak pisu bioklimatikoak igotzea eta 
klima mediterraneoa iparralderantz aurreratzea ekarriko du. Unitatean, mendi-muinoaren 
eta hezetasun txikiagoaren gaineko aurrerapenak espezie horretarako baldintza egokieta-
tik urrun utz ditzake pagadi submediterraneoak. 

• Baso-masan dauden soilgune urriak desagertzea eta larreak sastrakatzea. 

• Aldaketak baso-aprobetxamenduan: espezie aloktonoak sartzea. PU duen ingurumen-ba-
besagatik aukera gutxi. 

 

 

Indarguneak 

• Paisaia naturaleko edo erdi-naturaleko elementuen hedadura garrantzitsua, batzuk be-
reziak eta asko ingurumenaren aldetik babestuak. 

• Lurraldearen zatirik handienak ingurumen-babesa du. 

• EAE osorako funtsezkoak diren funtzio ekosistemikoak (uraren zikloa, airearen kalitatea, 
etab.), berebiziko mantenurako konpentsazioa behar dutenak. 

• Kultura- eta paisaia-intereseko basoak, bertako biztanleek eta bisitariek asko estimatzen 
dituztenak.  

• Tokiko eta Euskadiko biztanleak, emozionalki beren paisaiari oso lotuta daudenak, iden-
titate-sentimendu handia dutenak. 

• Baso-ustiapen kontrolatua. 

Aukerak 

• Baliabide natural ugari (basokoak eta agronomikoak), balio ekonomiko eta ekosistemiko 
handikoak, aprobetxamendu jasangarri eta integraturako. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren 
jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta 
azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 

garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-

rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 

nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Karakterizazioarekin lo-

tutako osagaien babesa sustatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten 

indarreko babes-tresnetan. 

Paisaia-balio handiko dinamika antropiko moderatuak (paisaia eraldatua) dituen paisaia kon-
tserbatzeko, zuhaitzik gabeko zima-larreen eta abeltzaintza estentsiboen kontserbazioa sus-
tatu nahi da. 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Oro har, ondare balio, historikoa edo 
sinbolikoa duten osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposatzen 
da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 
ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak antola-
mendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 ITURRUA.2. orrialde goiko argazkia: https://natura2000.araba.eus/es/-/zec-entzia           Kartografia oinarria: GeoEuskadi 

2. orrialdeko behe erdialdeko argazkia: :https://www.lamaletavieja.com/2015/11/en-la-cresta-del-monte-entzia.htm 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Kareharrizko mendilerroa, gailurra nagusi duena Zanbranako nekazaritza-bailarean (Aisia eta 

Berganzo harana). Jugalez ibaiak (Inglares) egituratzen du azken zatian, Ebrorekin bat egiten 

duen ibarrean sartu aurretik. Baso-paisaia trantsizio submediterraneokoa da, eta karraskak eta 

erkametzak dira nagusi, Toloño mendilerroaren mugan dauden pagadi submediterraneo zaba-

lekin kontaktuan. 

Nekazaritzako ibarrean, Ocio eta Berganzo herriguneak daude, ibaiertzean, nekazaritza-ma-

trizeaz inguratuta. Portilla mendilerroak hiribildu zaharrak eta Portillako gazteluak osatzen 

duten monumentu-multzoaren izena jasotzen du, eta osagai horiek batasuna ezaugarritzen 

laguntzen dute. 

 

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

18 462 1054 701 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Oso tolestuta eta hautsita dagoen lurralde batean kokatzen da, non zerra txikiak (antiklinalak) 

eta sakonuneak (sinklinalak) gertatzen diren, ekialde-mendebalde norabide nagusi bati jarrai-

tuz. Kantabria-Toloño mendilerroaren iparraldeko mendilerroak dira, zamalkaduraren aurre-

alde nagusitik Miranda-Trebiñuko sakonuneraino hedatzen direnak. 

Zanbrana bailara (Ocio eta Berganzo harana), Aisialdiko diapiroko material iragankorren gai-

nean Inglares bailarak modelatua, paisaia gizatiartu bat da, ibai-ibarreko lurzoru sakon eta he-

zeen gaineko laborantza-bilbadura bat ezaugarri duena, hego-ekialdean Toloño mendilerroak 

eta iparraldean Portilla mendilerroak mugatzen dutena. Kareharrizko malkarrak, laboreak, ibai-

ertza eta Aisiako muinoa protagonista dituen multzoa. Bertan, Lanos gaztelua dago, multzoa 

bisualki gobernatzen. 

Portilla mendilerroa unitatearen irteeran dagoen Santa Cruz de Fierro nukleoaren eta Urizaha-

rra eta Trebiñu konderria lotzen dituen Somoko gain txikiaren artean dago, iparraldean Inglares 

ibaiaren arroa mugatuz. Higadurak hustutako Ocio-Urizaharra tolestura antiklinal estuaren itxi-

tura osatzen duten erliebeak dira. Iparraldeko isurialdeak Txulato mendilerroa osatzen du, mal-

kar harritsuak eta bere landaretza deigarriak dituena, karraska arteen (Quercus rotundifolia) 

eta guraizeen (Arbutus unedo) nahasketa. Karraskez gain, Unitateko beste baso bereizgarri ba-

tzuk erkameztiak dira (Quercus faginea), ezpel-sastrakak (Buxux sempervirens) lagun dituztela. 

Halaber, larizio pinuaren eta pinu gorriaren landaketak daude, bai eta konifero exotikoen es-

pezieak dituzten partzelak ere. Landaketa horietako batzuk paisaia aldetik kalteberak diren ko-

kaguneetan daude, eta horietan, artifizialak direnez, paisaian inpaktu nabarmena dute, Porti-

llako Gazteluaren inguruan daudenak kasu. 

Defentsa-gazteluak unitatearen protagonistak dira. Arabako garrantzitsuenetakoak dira, ga-

rrantzi handikoak Erdi Aroan, Nafarroako Erresumak Ebro eta Inglares ibaietako pasabideak 

kontrolatzen baititu Gaztelaren aurrean. Izan ere, Portillakoa Arabako Lurralde Historikoko ar-

marrian irudikatutakoa da..  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Antzina-antzinatik eraldatutako bailara. Bere mugaz gaindiko kokapen estrategikoak bere his-

toria eta ondare arkitektoniko eta kulturala markatu ditu. Korridore naturala, Gatzaga Buradon 

hiribildutik gertu zegoena, merkataritza-jarduera garrantzitsu bat bultzatu zuena. 

Gaur egun, Zanbranako 70eko hamarkadatik aurrera nolabaiteko garapen industriala izan 
arren, haraneko ekonomia nekazaritza eta abeltzaintzakoa da. Baso-aprobetxamendua ere na-
barmentzen da, Portilla mendilerroan landaketak baitaude, gutxienez joan den mendearen er-
dikoak. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK)  

• Ekoizpen-ereduan eragina duten gizarte- eta ekonomia-izaerako faktore exogenoak: ekoiz-
pena areagotzea, partzela-kontzentrazio handiagoarekin. 

 

• Nekazaritzako azpiegiturak handitzea (nabeak). 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Eraikinen ugaritzea, horietako asko kontserbatu nahi diren kanon tradizionaletatik urrun. 

• Baso-landaketa intentsiboak gehitzea. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: ohiko tipologiatik urrun dauden etxebizitza 
berriak eraikitzea eta osagai disonanteak, finken hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 
hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 
bizitegi-itxurarekin. 

         Gaurkotasuna                                                                                                                                                                      1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bailararen beraren unitate bisualari Portilla mendilerroaren iparraldeko hegala lotzen zaio, 

Ebro haranaren unitate bisual bereziki zabalari dagokiona. Horregatik, eta eremuko beste 

unitate batzuekin duten lotura bisualagatik, Txulatoaren atalasearen eta Eremu Funtzionala-

ren arteko interikuspen balioak oso altuak dira, eta unitatearekiko barne-konexioa txikia da. 

Ikuspen txikiko beste enklabe batzuk, barnekoak zein kanpokoak, ibai-sarea ahokatzea eta 

Portilla mendilerroan eta Cabrera mendiko erliebeetan dauden barnealdeko sakonune txi-

kiak dira. 

Eguneroko ikusmen-irisgarritasun handia du mendebaldeko sektorean, eta A-68ko hurrengo 

komunikazio-korridorearekin lotzen da, Zanbranako hirigunetik igarotzen denean. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate ertain-altuaren balioa. Nekazaritzako mosaikoak balio handiko osagaiak 
ditu. Ondare-elementuek enklabe bikainak osatzen dituzte. Balio naturalak ere altuak dira, 
batez ere Portilla mendilerroari esker. Mendilerro horrek malkar harritsuak eta ikuspegi 
zabalak ditu, eta Portilla gaztelua du gailurretako bat. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun ertaina du. Ikusgarritasun erlatiboki altua du, eta ikuspen 
irisgarritasun handia mendebaldeko muturrean, eta baxua gainerakoetan. Balio intrintsekoak, 
oro har, altuak. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Despopulazio-prozesu larria duen 
lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Gaur egungo enpresa-sarearen eta, bereziki, nekazaritzaren biziraupena arriskuan jartzen 
duen dinamika ekonomikoa belaunaldiz belaunaldi aldatzeko zailtasuna. 

Mehatxuak 

• Jatorrizko topografiaren aldaketak eta izaera tradizionalaren suntsipena. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: Sastrakatzea. Baldintza kli-

matologikoek belardietan sastrakak azkar inbaditzea eragiten dute. 

• Lurzoru urbanizaezinaren presioa eta okupazio hasiberria, bigarren bizitegi ez-konbentzio-

naleko eraikuntzengatik. Landa-lurzorua hainbat azpiegitura eta instalaziok okupatzea. 

• Tamaina handiko eraikin exentuak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta neka-

zaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko sistemak. 

Indarguneak 

• Ondare-baliabide bikainak, balio historiko eta identitario handikoak. 

• Ibar produktiboa. 

• Erabil daitezkeen baliabide naturalak (eguzki-energia), paisaian integratutako kokapene-

tan eta lurzoru produktiboa suntsitu gabe. 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

• Paisaia eta natura balio handia. Korridore ekologikoa. 

Aukerak:  

• Paisaia tradizionala kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduerei ekiteko beharrarekiko 

sentsibilitate soziala areagotzea. 

• Beren ezaugarriengatik, produkzio-funtzioaz gain, azpiegitura berdean integratu beharreko espa-

zioak dira. Babes-figurak dituzten ibaiak eta ibaiertzak. 

• Nekazaritza-jarduera mantentzea eta hobetzea, paisaia naturaleko espazioak berresku-

ratzearekin orekatuta, hala nola ezpondak, ibaiertzak, muinoak eta bide-ertzak. Paisaia-

ren aniztasuna kontserbatzea eta handitzea ahalbidetzen du, baita kalitate ekologikoa 

hobetzea ere. 

• Kultura-balioen multzoaren barruan sustatzea, bai biztanleen bizi-kalitatea handitzeko, 
bai biztanle berriak edo bisitariak erakartzeko. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN- PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 
bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), planteatu-
tako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta ga-
rrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-
rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta balioesteko formulatutako PKH erabakigarrienak, paisaia babesteko 

eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak. 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea, hori mantentzea beharrezkoa baita PUko 

paisaiarako. Oro har, formazio berezien paisaia-babesa sustatzea proposatzen da, 

baita ibaiertzak eta ur-xaflak ere.  

• Ikusmen hauskorra dutelako mugatutako kokaguneak kontserbatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta hiribilduen eta kultura-guneen ikusmen 

pertzepziorako tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalen ikusmen pertzepzio-

rako tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Ondare-balio historiko edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kontser-

batzea eta balioestea, oro har. 

• Edozein jarduera, garapen edo zuzkidura-eraikin kokatzean paisaia integratzen dela 

bermatzea. 

PU zati bat identifikatzea, paisaiaren kalitate eta hauskortasun handiagatik (PIBE Portilla eta 

Cerro de Ocio), ikus-babeseko PIBE gisa. 

Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eralda-

ketatatik babesteko figuren pean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabi-

lerak gordez. 

 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, 

bai eta haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, 

azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak 

egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, IV. dokumen-

tuan deskribatutakoa. Bertan laburbiltzen da sistema tradizionalari eusten lagutzeko 

eta erabilera-aldaketak eragozteko politikak abian jartzea. Lotutako ustiategi txikien 

lehen mailako jarduera sustatzea. 

 

Baso-landaketei dagokienez, hobetzeko, haien irregulartasuna handitzera bideratutako 

neurriak ezarri behar dira, ertzetan ekotonoak garatuz, zuhaitz-erreserbako eremu perime-

tralak lortze aldera, espezie autoktonoekin, non lehentasuna ematen baitzaie banaketa 

irregularrari eta masen garapenari. Ekoizpen-neurrietan, errendimendu-galeragatiko kon-

pentsazio ekonomikoa jaso beharko lukete neurri horiek. Zerga-tasak murriztuz edo lagun-

tzak emanez. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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ARABA ERDIALDEKO EREMU FUNTZIONALA  

TOLOÑO MENDILERROA/SIERRA DE TOLOÑO 36 
 

1 

KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Kantabria mendilerroaren erdialdea da, Mendialdea eta Arabako Errioxa banatzen dituen kare-

kordal luzea, eta Arabako ekialdetik jarraitzen du Kodes mendilerroan. Euskal-kantauriar arro-

aren eta Ebroren arroaren arteko muga markatzen du, eta Pirinioetako unitate morfoestruktu-

ral handiaren hego-mendebaldeko muturra da, Pirinioetako zamalkadura, zamalkatzeko anti-

klinorio handi bat, oso hautsia eta berdetsua Ebroko sakonunerantz, isuralderik malkartsuenak 

aurkezten ditu. 

Atlantiar itzala duen azken mendikatea, muga biogeo-grafiko garrantzitsua ere bada, Kantau-

riko hegoaldeko haize hezeen aurrerapena geldiarazten duen azken hesi orografikoa baita. 

Trantsizio bioklimatiko horren ondorioz, paisaia naturala eta basokoa da, eta landaretza kon-

traste nabarmena dago. Iparraldeko isurialdean pagadiak dira nagusi (Fagus sylvatica) kotarik 

altuenetan, eta bailararekiko kontaktuan erkameztien (Quercus faginea) laginak daude. Aldiz, 

hegoaldeko isurialdea, eremutik kanpo, klima kontinentaleko edo mediterraneoko ohiko for-

mazioa nagusi da. 
 

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea 

20 643 1454 978 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Arabako Errioxa mendebaldetik ekialdera hedatzen da, eta Errioxan berriz sartzen da Rivas de 

Tereso mendateraino. Toloño mendilerroak erliebe malkartsua du hegoaldeko hegalean, ipa-

rraldeko isurialdean etzanagoa. 

Unitatean, mendilerroaren iparraldeko hegaletan, klima heze eta lainotsua da nagusi, Atlantiko 

edo Kantauri isurialdekoa; horrek zuhaitz-eraketa trinko eta bioanitzak ahalbidetzen ditu, eta 

baso hostogalkorra da nagusi. Pagadiak daude, eta, neurri txikiagoan, erkameztiak, ezpelez la-

gunduta oihanpean, Pinus sylvestris orbanak ere badaude. Ur-ibilguen inguruan haltzak dituen 

ibaiertzeko baso bat sortzen da. 

Paisaian gailurrak eta kareharrizko malkarrak nabarmentzen dira, eta gailurretan eredu kartiko 

bat da nagusi, lapiaza estali eta estali gabeak dituena. Herrera eta Bernedoko mendateek Erri-

oxarekin lotzen duten bi errepidek zeharkatzen dute. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Unitatearen baldintza bereziak direla eta, dinamika natural nagusia da, eta, oro har, ez da 

paisaia funtsean aldatu azken hamarkadetan. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Kalitatea galtzea eta zenbait baso-masa desagertzea klima-aldaketaren ondorioz. 

Landaretza potentzialaren mapak adierazten du landaretza bere serie potentzialari dagokiola 
gehienbat. Aireko argazki historikoek azken 50 urteetan aldaketa esanguratsurik izan ez duen 
paisaia erakusten digute, larreetatik eta sastraketatik basoa berreskuratzea izan ezik. 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                   1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Toloño mendilerroa eremuaren hondo eszeniko nagusietako bat da, unitate askotatik 

ikusita, bereziki Gasteizko Mendien gailurrak Entzia mendilerroraino lotzen dituen lerro-

aren hegoaldean daudenak. Hala ere, lotura bisuala du linea horren iparraldean eta men-

debaldean dauden zonaldeekin. Horregatik, eremuarekiko berezko ikuspen-balioak eta 

ikusmen-irisgarritasuneko balioak, bai egunerokoa, bai kontenplaziokoa, altuak dira oro 

har. Mendebaldeko muturrean, Toloño eta Eskamelo tontorren artean, mendilerroaren 

horma desitxuratu egiten da tontor eta lepo txikiak eratuz, non ikuspen maila altuak eta 

baxuak ematen diren, hurrenez hurren. 
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EBALUAZIOA: 

KALITATEA: Kalitate handia, natura eta paisaia-balio garrantzitsuak dituelako. Natura-gune 
gisa dituen berezko funtzio ekosistemikoez gain, kordalaren bi aldeetako biztanleen hondo es-
zeniko eta identitarioa da, batez ere Ebroko arrotik. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun handia du ia erabat, eremuarekiko eta, bereziki, Ebroko 
bailararekiko ikusmen handia duelako, bertatik lurralde guztietan ikusten baita. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Eskualde mediterraneoaren eta Eurosiberiarraren arteko trantsizio-eremua, mendilerro 
honek hartzen duena bezalakoa, interes biogeografiko handiko baso atlantikoak dituena, 
klima berotzearekin lotutako hezetasun- eta tenperatura-baldintzen aldaketekiko oso kal-
teberak 

Mehatxuak. 

• Inpaktu bisualeko azpiegiturak: azpiegitura energetikoak (ekoizpenekoak edo garraio-

koak), telekomunikazioak, etab. 

• Klima-aldaketa da bere mehatxu nagusia. Ereduek klima mediterraneoaren aurrerapen az-

karra proiektatzen dute submediterraneo epelaren gainean, eta, lehenik eta behin, bien 

arteko ukipen-eremuei eragingo die, unitate honen kasuan bezala, bai eta pisu bioklimati-

koen igoerari ere. Eremu horietan, litekeena da basoak aldeko baldintzetatik oso urrun 

geratzea, eta horrek, besteak beste, honako arrisku hauek ekar ditzake: basoak erortzea, 

izurriteak eta gaixotasunak areagotzea, biodibertsitatea gutxitzea eta espezie exotiko in-

baditzaileak ugaritzea, eta suteen maiztasuna eta garrantzia handitzea. Pagadi submedite-

rraneoak bereziki urragarriak dira. 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean jasotako biodibertsitate-korridorea. 

• Funts eszenikoa, ikus-erreferentzia. 

• Tokiko biztanleriak, emozionalki, lotura handia du bere paisaiarekin, eta identitate-senti-
mendu handia du. 

• Neurri batean Natura 2000 Sarean integratutako espazioa da, eta horrek bere balio ekolo-
gikoen babes handia ematen dio. 

 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekositemiko handiko baliabide naturalen hornidura nabarmena, 

paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 

txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri edo nekazaritza izaerako beste 

eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren 

jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta 

azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 

garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-

rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 

nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Horrekin batera, paisaia 
naturalaren kontserbazioa eta babesa sustatzea: ibaiak, ibaiertzak eta hezeguneak, paisaia ha-
rritsua eta higagarria, zuhaitzik gabeko gailurrak eta zubiak. Karakterizazioarekin lotutako osa-
gaien multzoa babestea proposatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen du-
ten indarreko babes-tresnetan. 

 

PU multzoa identifikatzea, paisaiaren kalitate eta urritasun handiagatik ikusmena babesteko 
PIBE gisa. 

• Naturaltasunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eralda-

ketatatik babesteko irudi azpian proposatzea da, aurretik ezarritako erabilerak manten-

duz eta inpaktu bisualak eragiten dituzten jarduerak edo azpiegiturak garatzea eragotziz. 

• Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Oro har, ondare balio, historikoa edo sinbolikoa duten osagai guztiak kontserbatzea, ho-

betzea eta balioestea proposatzen da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak antola-

mendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 

Ikusmenean duen eragina dela-eta, basoberritze batzuk hobetzea proposatzen da. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE-HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 

Argazkia 2 orrialde behe eskuin: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/puerto-herrera-eskamelo-7610504/photo-4354973      Kartografia oinarria: GeoEuskadi 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Jugalez (Inglares) ibaiaren arroak mendebaldean, Ega (ekialdean) eta Zadorra (iparraldean) ba-

natzen dituen kareharrizko mendigunea. Lurralde oso tolestu eta hautsi batean kokatzen da, 

hegoaldean antiklinal berdetu batzuk dituena, E-M orientazio orokorrekoak (EIE-MHM), bata 

bestearen gainean zamalkatzaileak, sinklinalak maiz desagertzen direlarik. Cantabria-Toloño 

mendilerroaren iparraldeko eta hirualdeko mendilerroak dira, batez ere material mesozoikoz 

osatuak, Miranda-Trebiñuko sakonunearen hegoaldeko ertzarekin kontaktuan.. 

Erliebe inbrikatua eta sarbide zailekoa eskualde mediterraneoaren eta eskualde euro-siberiar 

submediterraneoaren arteko trantsizioan. Mendiak, amildegiak eta kanoiak, Jaundel (1033 

m) eta Semendia (1040 m) mendien gailurrak nagusi direla, pagadiz (Fagus sylvatica) eta er-

kametzez (Quercus faginea) osatutako baso hostotsu hostotsu batez estalita. 

  

Azalera (ha): 3668 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea  

12 694 1040 871 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Inglares ibaia Toloño mendilerroaren inguruko hegaletan jaiotzen da, Pipaongo portutik gertu. 

Unitatean sartzean, hirugarren sektoreko material detritikoz osatutako sakonune txikia zehar-

katzen du. Bertan, Pipaón herria dago, eta erliebea irekitzen da, baldintza topografiko batzuen 

arabera, Unitatearen nekazaritza-jarduera bertan kontzentratzeko, ibaia Urizaharrako sakonu-

netik bereizten duten mendietan sartu aurretik. 

Paisaia naturalaren artean, Prado sakana nabarmentzen da, eta haren hegaletan baso bat 

dago, haren kokapen potentzialetik oso hurbil. Gainera, interes historiko handia du paraje 

horrek; izan ere, beheko zatian, Urizaharrako PU ondoan, Ama Birjina dago, Euskal Herriko 

eliza kristau zaharrena. 

Konifero exotikoen sail ugari (Picea sp, Larix sp) eta Pinus nigra eta P. sylvestris pinudiak na-

barmentzen dira. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Unitatearen baldintza bereziak direla eta, dinamika natural nagusia sortzen da. Abeltzaintza eta 

nekazaritza utzi direla frogatu da, eta erkametzak aurrera egin ahala nabaritzen da horren 

eragina, batez ere Pipaon inguruan. Mendi batzuetan baliabideak errespetuz erabiltzea 

lagungarria izan bada ere, beste batzuetan nabarmen ugaritu dira baso-landaketa ekoizleak.  

DINAMIKA (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Kalitatea galtzea eta zenbait baso-masa desagertzea klima-aldaketaren ondorioz. 

▪ Nekazaritza eta abeltzaintza jarduera bertan behera uztea. 

▪ Baso-landaketa intentsiboak areagotzea. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                   1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bere lotura bisuala ondoko Toloño mendilerroarekin eta Bernedo-Lagrango sakonunea-

rekin da. Bere erliebe gorabeheratsuak bere lurraldearen ikuspen oso ezberdina sortzen 

du, ibai sareak sortutako ahokadura balio oso baxuen eta bere erliebearen tontor nagu-

siei dagozkien balio altuen artean: Semendia eta Jaundel mendiak. 

Komunikabide nagusietatik urrun, eguneroko ikusmen-irisgarritasunaren balio oroko-

rrak ertainak dira, eta zertxobait handiagoak bisitariei lotutakoak, batez ere Prado saka-

nean eta Peñako Ama Birjinaren ermitan. 
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EBALUAZIOA 

PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK  

PLANGINTZA-, KUDEAKETA- ETA JARRAIPEN- PROPOSAMENA 

KALITATEA: Kalitate ertain altua. Natura eta paisaia-balio garrantzitsuak. Gainera, berezko funtzio eko-
sistemikoak ditu naturgune gisa. 

HAUSKORTASUNA: Batez besteko hauskortasuna du ia erabat, izkutatze ahalmen handiko baso-
erabilerak, ikusmen-irisgarritasunaren balio ertainak eta txikiak eta enklabe kopuru esanguratsu batean 
berezko ikuspena dutelako.. 

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamendua alda dezakeena. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisualeko azpiegiturak (energetikoak, antenak, etab.). 

• Klima aldaketa da bere mehatxu nagusia. Ereduek klima mediterraneoaren aurrerapen azkarra proi-
ektatzen dute submediterraneo epelaren gainean, eta, lehenik eta behin, bien arteko ukipen-ere-
muei eragingo die, unitate honen kasuan bezala, bai eta pisu bioklimatikoen igoerari ere. Arabako 
testuinguruan, Mediterraneo azpiko pagadiak bereziki kalteberak dira. 

• Konifero espezie aloktonoak dituzten baso-landaketak gehitzea eta daudenak areagotzea. 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean aurreikusitako biodibertsitate-korridorea. 

• Funts eszenikoa, ikus-erreferentzia. 

• Beren paisaiarekin emozionalki oso lotuta dauden eta identitate-sentimendu handia duten tokiko 
biztanleak. 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekosistemiko handiko baliabide naturalen (baso-baliabideen) hornidura handia, 
paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean txertatuz  

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste eskualde 

batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren jarduketei ekiteko be-

harrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

 

 

Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta azpiegitura 

berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 

 

 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 eta 1: 
25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antola-menduan integra-
tzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), planteatutako 
PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoenak eta garrantzitsuenak 
erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta aurrera eramateko potentzi-
altasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa nabarmen-
tzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Zehazki, paisaia naturalaren kon-
tserbazioa eta babesa sustatzea: ibaiak, ibaiertzak eta hezeguneak, paisaia harritsua eta higagarria, zu-
haitzik gabeko gailurrak eta kordalak. Karakterizazioarekin lotutako osagaien multzoa babestea propo-
satzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen duten indarreko babes-tresnetan. 

Barrualdean, belardiko sakanaren eta Peñako Ama Birjinaren ermitaren (PIBE) inguruan mugatutako 
kokaguneko paisaiaren kalitatea eta hauskortasuna direla-eta, ikus-babesa proposatzen da. Naturalta-
sunean edo aparteko paisaia-kalitatean aldaketa eragiten duen edozein eraldaketatatik babesteko figu-
ren pean sailkatzea gomendatzen da, lehendik ezarritako erabilerak mantenduz eta inpaktu bisualak 
sortzen dituzten jarduerak edo azpiegiturak garatzea eragotziz. 

Kalitate ekologikoko eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta 

haren hobekuntza paisajistikoa, ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Lurzoru urbanizaezineko eraikinen ugaritzea zorrotzago arautzea: haien bolumetria, azalera, 

koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako lanak egiteko beharrez-

koak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

• Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, 4. Dokumentuan deskri-

batutakoa, zeinak laburbiltzen baitu sistema tradizionalari eusten laguntzen duten eta erabi-

lera-aldaketak eragozten dituzten politikak abian jartzea. Lotutako ustiategi txikien lehen mai-

lako jarduera sustatzea. 

PUn eraikitako paisaiarako formulatutako gainerako PKHek ondare-balio historiko edo sinbolikoz adie-

razitako osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta balioestea, bai eta ingurunea babesteko eta kon-

tserbatzeko tresnak eta gune tradizionalen eta herrixken ikusmen pertzepzioa aktibatu eta garatzea ere. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Muino eta bailara edo ibarbide txikien segida batez osatutako kubeta handi batek definitzen 

duen mendiko paisaia, harkaitzezko malkar handiak dituzten kareharrizko mendiz inguratuta. 

Erliebe uhinduko lurralde zabala, desnibel ez oso nabarmenekin, irregulartasun gutxiko mendi 

lautada karedunak nagusi, Izki ibaiak zeharkatzen duena, kareharrizko erliebeetatik igarotzean 

kanoi txikiak eratzen dituena. 

Nukleorik eta ia azpiegiturarik gabeko naturgune handi bat da, hostozabalen baso trinkoak 

ezaugarri dituena, non marbegia (Quercus pyrenaica) Europako hedadura eta interes handi-

eneko masa bat den. Izaera naturala da, hain zuzen ere, mugen proposamena eragin duen 

irizpideetako bat. Parke Naturalaren barruan dago, eta PU baino harantzago hedatzen da, 

eraldaketa bere izaeraren alderdi bat den lekuetan. 

  

Azslera (ha): 7744 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko Altitu-

dea 

12 648 1174 815 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Izkiko eremuak unitate zabal bat hartzen du, eta haren egituraketa orokorra ibarbide eta muino 

txikien segida bat da, osotasunean bigarren mailako material lurtar-detritikoz osatutako kubeta 

zabal bat eratuz, modu eliptikoan eta kareharrizko mendien artean ahokatuta. Iparraldeko sek-

torea Kapildui mendiaren hegoaldeko hegalek osatzen dute, eta bere jarraipena San Justi men-

dietaraino, Kapildui-San Kristobal kareharrizko mendi lautada deritzona osatzen dutenak, non 

Izki eremuko kotarik handienak dauden. kareharrizko lautada bat da, eta bertatik sortzen dira 

ingurua drainatzen duten errekak. Arluzeako ebakidurak, Arluzea herria inguratzen duten ka-

reharrizko erlaitzak, unitatearen barruan geratzen dira. 

Herrigunerik ez dagoenez eta irisgarritasunik ez dutenez, unitatearen % 80 inguru egoera oso 

naturalean dauden hostozabal-baso trinkoek estaltzen dute, batez ere ameztiek ( % 45). Baso 

horiek haritz mota horren eremurik garrantzitsuenetako eta hobekien kontserbatutakoen ar-

tean daude, eta eremu atlantiko submediterraneo horretako lurzoru margotsu eta hareatsue-

tan daude, oinarrietan pobreak. Pagadiek (Fagus sylvatica) azaleraren % 20 inguru hartzen 

dute, batez ere iparraldeko kareharrizko mendietan, ameztiaren barruan ere nahasten diren 

arren. 

Erkameztiek (Quercus faginea), oro har gutxi garatuak, itsas gorria ordezka dezakete eguzki-

etan. Haltzadiek, hariztiek, artadiek eta urkidiek ez dute eremu handirik hartzen, baina eko-

logia- eta paisaia-interes handiko masa mistoetan daude. 

Ezpel-ugaritasuna ohikoa da erkameztietan, pagadietan edo artadietan. Ameztian irekitako 

espaziotan, silizezko eremuetako txilar-otadiak dira nagusi. Kareharrizko eremuetan, gailur 

lauetan, kareharrizko goi lautadan, belardi txikiak daude. 

Konifero-landaketak ez dira oso ohikoak, % 5 inguru, nahiz eta ameztiaren eremuan lursail 

handiak dauden. Erabiltzen diren espezieak Douglas izeia, alertzeak eta pinu basatia dira, ba-

tez ere. 

Paisaia litologikoa bertan dago, baita ura ere. Izki ibaia bezalako ibai txikiak unitatea zeharka-

tzen dute eta baso iturrien eta iturburuen artean nabarmentzen dira. Baso horietako urek 

formazio zohikaztsuak sortzen dituzte, substratu litologikoen arteko kontaktu-eremuetan 

sortuak. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Aprobetxamendu tradizionaleko mendilerroak, egurrak eta abeltzain estentsiboa; horien gel-

dialdiak jatorrizko formazioak poliki baina pixkanaka berreskuratzea ekarri du. Nekazaritzarako 

eta basogintzarako erabilera intentsiboa bertan daude, baina gutxiengoa dira. 

Ameztiaren barruan badira landutako enklabe txikiak, oro har gainazal lauak aprobetxatuz, 

muino txikien banalerroak, joan den mendearen bigarren erditik aurrera sortuak. Izki ibaiaren 

bailara landuaren hondoa, Korresetik behera, nekazaritzan tradizio handiagoa duen espazioa 

da, non ohiko lurzatien kontzentrazioa ikusten den. 

Babes-irudipean deklaratzeak, nolabait, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du. 

Unitatearen baldintza bereziak direla-eta, dinamika natural nagusia da, eta, oro har, ez da pai-

saia funtsean aldatu azken hamarkadetan. 

 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Zenbait baso-masaren kalitatea galtzea eta erortzea klima-aldaketaren ondorioz. 

▪ Lehendik dauden portuko larreetako abeltzaintza-jarduera estentsiboa jaistea. Sastra-
kak. 

▪ Aisialdiko presioa handitzea. 

▪ Konifero aloktonoen espezieak sartzea baso-landaketetan 

Landaretza potentzialaren mapak adierazten du landaretza bere serie potentzialari dagokiola 
gehienbat. Aireko argazki historikoek azken 50 urteetan aldaketa esanguratsurik izan ez duen  
paisaia erakusten digute, basoa apur bat handitu den arren larreak eta sastrakak,, eta konife-
roak landatuz , baso-aprobetxamendu gehienen ezaugarria intentsitate txikia izan du, zur-
ekoizpenaren gainetik jasangarritasuna lehenetsiz. 

         Gaurkotasuna                                                                                                                                                                         1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Hegoaldeko zatia, Izki ibaia bailarari dagokiona kubeta moduan, eremuaren zatirik han-

dienetik deskonektatuta dago, inguratzen duten plataformak izan ezik, gehienak unita-

tearen zati baitira. Izan ere, horiek dira bere funts eszenikoak. Bere malkarrek, ameztia-

ren monotonia apurtzen dute, eta paisai balio handiko eremu bat sortzen dute. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA: Kalitate handia, ez bakarrik jarduera fisikoaren eremuari buruzko balorazioan, 
baita euskal eta iberiar testuinguru batean ere. Lurraldearen zatirik handienean, balio estetiko 
altuak dituzten elementuak daude, bai eta ezaugarriei lotutako berezitasun kultural eta natural 
oso garrantzitsuak ere. 

HAUSKORTASUNA. Ertaina. Basoaren dentsitate handiari esker, izkutatzeko nolabaiteko gaita-
suna dago, ikusmen-esposizio txikiarekin batera. Nolanahi ere, haren balio ekologikoak oso 
handiak dira, eta ez dira bateragarriak elementu bereizgarriei eragiten dieten edo unitatearen 
izaera naturala aldatzen duten jarduerekin. 

ONDORIOAK  

Mehatxuak 

• Klima-aldaketa da bere mehatxu nagusia. Ereduek klima mediterraneoaren aurrerapen az-

karra proiektatzen dute submediterraneo epelaren gainean, eta, lehenik eta behin, bien 

arteko ukipen-eremuei eragingo die, unitate honen kasuan bezala, bai eta pisu bioklimati-

koen igoerari ere. Eremu horietan, litekeena da basoak aldeko baldintzetatik oso urrun 

geratzea, eta horrek, besteak beste, honako arrisku hauek ekar ditzake: basoak erortzea, 

izurriteak eta gaixotasunak areagotzea, biodibertsitatea gutxitzea, espezie exotiko inbadi-

tzaileak ugaritzea, eta suteen maiztasuna eta tamaina handitzea. Arabako testuinguruan, 

pagadi submediterraneoak oso ahulak dira. 

• Baso-masan dauden soilgune urriak desagertzea eta larreak sastrakatzea. 

Indarguneak 

• Paisaia naturaleko edo erdi-naturaleko elementuen hedadura garrantzitsua, batzuk bere-
ziak eta asko ingurumenaren aldetik babestuak. 

• Lurraldearen zatirik handienak ingurumen-babesa du. 

• EAE osorako funtsezkoak diren funtzio ekosistemikoak (uraren zikloa, airearen kalitatea, 
etab.), ezinbesteko mantentze-lanetarako konpentsazioa behar dutenak. 

• Kultura- eta paisaia-intereseko basoak, bertako biztanleek eta bisitariek asko estimatzen 
dituztenak. Haren aitorpena gero eta handiagoa da, eta Nafarroako mugetatik haratago 
hedatu da. 

 

 

• Tokiko eta Euskadiko biztanleak, emozionalki beren paisaiari oso lotuta daudenak, iden-
titate-sentimendu handia dutenak. 

• Baso-ustiapen kontrolatua. 

 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekositemiko handiko baliabide naturalen hornidura nabarmena, 
paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren 
jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta 
azpiegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plantea-

tutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 

garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-

rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa na-

barmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Horrekin batera, paisaia 

naturalaren kontserbazioa eta babesa sustatzea (malkar handiak, ibaiak, erriberak eta hezegu-

neak, paisaia harritsua, etab.), karakterizazioarekin lotutako osagaien multzoa babestea pro-

posatzen da. Paisaia integratzea PUren zati garrantzitsu bat hartzen duten indarreko babes-

tresnetan. 

Paisaia-balio handiko dinamika antropiko moderatuak (paisaia eraldatua) dituen paisaia kon-

tserbatzeko, zuhaitzik gabeko zima-larreen eta abeltzaintza estentsiboari lotutako mendi kon-

tserbazioa sustatu nahi da. 

Hauek dira PUn eraikitako paisaiarako formulatutako PKH erabakigarrienak: 

• Kultura-ondarea kontserbatzea eta balioestea. Oro har, ondare balio, historikoa edo sin-

bolikoa duten osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta balioestea proposatzen da. 

Ez da neurri berezirik behar hedapenerako beste espazio batzuk egokitzeko (begiratokiak eta 

ibilbideak), lehendik daudenekin nahikoa dela uste baita. Nolanahi ere, horiek guztiak antola-

mendu-tresna arruntetan sartzea proposatzen da. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 
ITURRIA: Argazkia 2 orrialdea: Fernando Lampre Vitaller            Kartografia oinarria: GeoEuskadi 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Izki, Iturrieta Mendiak eta Lokiz mendilerroaren artean dauden mahai eta mendi karetsuen 

multzoa. Erliebeak karstikoak dira, eta basoen zati handi batean estalita daude. Isurialdeen di-

simetria dute ezaugarri; hegal malkartsuak dituzte, eta harri-malkartsuak, ekialderantz muga-

tzen dutenak; magalak, berriz, etzanak dira, eta mendebalderantz egiten dute. 

Bere erliebe malkartsuen artean doazen bailara nagusiak iparraldetik hegoaldera orientatzen 

dira, Izki, Berron eta Sabando ibaietatik barrena, non Korres, Atauri eta Sabando herriak dau-

den, guztiak Arraia-Maeztu udalerrikoak. Berronen eta Sabandon, azken horretan bereziki, 

ibai-hondo lauei esker, laborantza bihurtu dira. Izki ibaiak, aldiz, unitateko erliebeak zeharka-

tzen ditu, Korreseko beheko urak, kanoi estu baten bidez. 

  

Azalera (ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitud 
mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko alti-

tude 

16 592 1055 783 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Zonaldea, oro har, Atauri-Hornillos antiklinalean kokatzen da, egituraren noranzko IM-HE duena, ziur aski, Maestu eta Santikurutze 

Kanpezuko diapiroen gatz-eraginarekin lotua. Goraguneak, nagusiki, material gogorrez osatuta daude, kareharriz, dolomiaz eta kal-

karenita tertziarioz irudikatuak, erliebe oso malkartsuak sortzen dituztenak, harkaitzezko pareta handiekin, hala nola Arburu 

(1045m), Mantxibio (933m), Soila (993m) eta San Román-La Muela (1055m), bere mendebaldeko erdian kokatuak. Ekialde erdian 

aldiz, San Kristobal (965 m) eta Hornillo (994m) mendiak bigarren mailako material detritiko-lur sailez osatuta daude (kareharri eta 

kalkarenita hareatsuak, hareharriak, margak). 

Mendi horietan, mundu mediterraneoaren eta atlantikoaren arteko trantsizio-eremuetako biodibertsitate bereizgarria dute basoek, 

eta erkameztiak (Quercus faginea) eta ameztiak (Quercus pyrenaica) bezalako egitura markeszenteak nagusitzen dira, baina eremu 

eguzkitsuenetan eta harritsuenetan (Hornillo) eta pagadietan karraskak (Quercus rotundifolia) ugari daude. Hostozabal hauek eta 

beste batzuk nahasten diren basoak ere ugariak dira. 

Sabando bailarak, Iturrietako Mendien oinean dagoena, gehien eraldatutakoa da, eta, bertan, burualdean, izen bereko hiribildua 

dago. Korresetik zintzilik dagoen sinklinala ere nabarmentzen da, iparraldetik hegoaldera luzatua eta mendebalderantz irekia, Izkiko Unitaterantz. Bailararen formak, kubetan, nekazaritzako 

aprobetxamendu tradizionala ahalbidetu du. 

Bere ibaiek, erliebe karbonatatuetatik igarotzean, haitzarte estuetara jo dute. Atauriko haitzartea nabarmentzen da, iparraldetik hegoaldera Atauri eta Antoñanako herriak lotzen dituen 

zeharkako bailara, Berrón ibaiak modelatua, pagadien artean malkarrak ikusten uzten duena. Izki ibaiaren haitzarteak, Muela eta Soilaren artean, harkaitzez koroatutako hormak dituen 

korridore bat eratzen du, baso misto batez estaliak, non Aranbaltza presa dagoen. 
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DINAMIKAK 

Baso-paisaia honek dinamika natural egonkorra du, azken hamarkadetan ez du eraldaketa han-

dirik izan, eta baso naturalak kontserbazio eta garapen egoera onean daude. Unitateko neka-

zaritza aprobetxamenduek mendiko bailaren hondoei lotutako izaera tradizionalari eusten di-

ote, eta hori intentsiboagoa da Sabando bailararen kasuan. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

• Gune tradizionaletako eta herrixketako eraikin batzuk uztea eta hondatzea. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako nabeak eta bizileku izateko bokazioa duten eraikinak ugari-

tzea landa-lurzoruan. 

• Landa-eremuko guneen barnealdea aldatzea: etxebizitza berriak eraikitzea, tipologia tra-

dizionaletik urrun, eta osagai disonanteak, finken hesiak eta abar sartzea. 

• Nukleo tradizionalaren kanpoaldea aldatzea, plano laburraren ikuseremua sarbideetatik 
hurbiltzean, handitzeak, ezaugarri duten irregulartasuna errespetatu gabe, gaur egungo 
bizitegi-itxurarekin. 

Paisaia naturalaren zati garrantzitsu bat babes irudi azpian dago, eta horrek, neurri batean, 

paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                      1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bere gailurrek eta malkar handiek eremuaren hego-ekialdeko sektorearekin duten lotura 

bisuala oso handia da, erliebe hauek, kontaktatzen dituen unitate askoren funts eszeni-

koaren zati oso garrantzitsua direlarik: Laminoria, Harana, Kanpezuko Ega Harana eta 

Kanpezuko San Roman/Durruma Kanpezu, Kintana eta Urturi. 

Ikusmen-irisgarritasunaren balioak ere altuak dira tontor eta malkarretan, ertainak edo 

baxuak bailararen hondoan. 
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EBALUAZIOA:  

KALITATEA:. Paisaia naturala balio estetiko handiko elementuek osatzen dute, bai eta 
berezitasun kultural eta natural oso garrantzitsuek ere, karakterizazioarekin lotuta. 
Nekazaritzako matrizeak osagai tradizionalak gordetzen ditu. 

HAUSKORTASUNA: Lortutako hauskortasuna ertaina da. Ikusgarritasun erlatiboki altua du eta 
ikuspen irisgarritasun ertaina. 

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Biztanleria egonkorraren presentziari lotutako paisaia. Jende uste prozesu larria duen 
lurraldea da, eta gazteen ehunekoa oso txikia da. 

• Belaunaldien arteko erreleboa egiteko zailtasuna egungo enpresa-ehunaren eta, be-
reziki, abeltzaintza bera arriskuan jartzen duen dinamika ekonomikoan. 

• Etxebizitza ez-nagusiaren balio handienak ditu EF osoan. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisuala duten azpiegiturak: energia eta telekomunikazio azpiegiturak. 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Ereduek kli-
maren berotzea proiektatzen dute, estai bioklimatikoen igoera eta udako lehorte handia-
goa ekarriko dituena, eta, ondorioz, klima mediterraneoak aurrera egingo du Mediterra-
neo azpiko epeletan. Aldaketa horiek, hasiera batean, artadiei lagunduko liekete, eta Uni-
tateko pagadi submediterraneoak, berriz, garatzeko baldintza egokietatik urrun geratzeko 
arriskuan daude. 

• Dentsitate txikiko bizitegiak garatzea: urbanizazioak hedatzea eta hirigune tradiziona-

len eta herrixken profila aldatzea, etxeak uzteagatik eta tipologia berriak sartzeagatik. 

Gauzatzeke dauden etxebizitzen parkea 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako jarduera bertan behera uztea: 

o Belardiak sastrakatzea. Baldintza klimatologikoek belardiek sastrakak azkar 
inbaditzea eragiten dute. 

o Belardien ordez, baso zurgaien birpopulaketak egitea. Konifero exotikoak. 

• Tamaina handiko eraikin salbuetsiak ugaritzea, nekazaritzako makinak gordetzeko eta 
nekazaritzako soberakinak biltegiratzeko erabiltzen direnak. 

• Inpaktu larriak eragiten dituzten eremuetan kokatutako energia-ekoizpeneko siste-
mak. 

• Izaera intentsiboko baso-laborantzak 

Indarguneak. 

• Erabilera jasangarria izan dezaketen baliabide naturalak (eguzki-energia, energia eo-
likoa edo bio-masa). Balio ekonomiko eta ekosistemiko handia dute, eta paisaian in-
tegratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezke. 

• Tokiko biztanleek lotura handia dute beren lurraldearekin. 

Aukerak 

• Paisaia- eta natura-balio handia. Ingurumena babesteko irudiak dituzten espazioak. 

• Nekazaritza eta abeltzaintzako matrize mistoa, erabilera-egitura dibertsifikatuagoa 
ahalbidetzen duena. 

• Kokalekuen ondare eta kultura-balio handia 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 25.000 

bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan integra-

tzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), plante-

atutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Nabarmendu behar da PKH espezifikoenak eta 

garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak direla eta au-

rrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbatzeko eta haien balioa 

nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

• Paisaia naturalaren kontserbazioa sustatzea. Karakterizazioarekin lotutako osagaien 

multzoa babestea proposatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen du-

ten indarreko babes-tresnetan. 

• Ingurunea babesteko eta kontserbatzeko eta gune tradizionalak eta herrixkak ikusteko 

tresnak aktibatzea eta garatzea. 

• Biztanlegoa kokalekuetan mantentzera eta etxebizitza eskuratzera bideratutako neurri 

sozioekonomikoak sustatzea. 

• Ondare-balioa, balio historikoa edo sinbolikoa duten osagai guztien kultura-ondarea kon-

tserbatzea eta balioestea, oro har. 

Ekologia- eta paisaia-kalitateko nekazaritza-erabileraren kontserbazioa sustatzea, bai eta ha-
ren paisaia-hobekuntza, hobekuntza ekologikoa eta funtzionala ere. 

• Korres bailarara zuzendutako nekazaritza paisaia tradizionalaren lehentasunezko kontser-

bazioak haren kudeaketa, IV. dokumentuan deskribatutakoa, eragotzi egiten du. Agiri ho-

rretan laburbiltzen da sistema tradizionalari eusten laguntzeko eta erabilera-aldaketak 

eragozteko politikak abian jartzea. Lotutako ustiategi txikien lehen mailako jarduera sus-

tatzea. 

• Lurzoru urbanizaezinean (lurzoru urbanizaezina) eraikinak ugaltzea eragoztea, eta horien 

bolumena, azalera, koloreak eta materialak arautzea, nekazaritzako eta abeltzaintzako la-

nak egiteko beharrezkoak direnean, lizentziak eta baimenak ematerakoan. 

 

Nekazaritza-paisaia kontserbatzeak berekin dakar haren kudeaketa, IV. dokumentuan deskri-
batutakoa. Bertan laburbiltzen da sistema tradizionalari eusten laguntzeko eta erabilera-al-
daketak eragozteko politikak abian jartzea. Lotuta dagoen ustiategi txikien lehen mailako jar-
duera sustatzea. 

Paisaia hobetzeko eta/edo egokitzeko, hauek dira PKH erabakigarrienak, paisaia kudeatzeko 
eta antolatzeko ekintzak behar dituztenak: 

• Euskal Herriko trenbidearen bide berdea bultzatzea ardatz egituratzaile gisa. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 
Argazkia 2 orrialdea goian: https://web.araba.eus/es/urbanismo/galeria-fotografica: Sabando 
Argazkia 2 orrialdea behean: Fernando Lampre       
Argazkia 9 orrialdea https://web.araba.eus/es/urbanismo/galeria-fotografica: Santikurutze Kanpezu / Santa Cruz de Campezo 
Argazkia 10 orrialdea https://web.araba.eus/es/urbanismo/galeria-fotografica: Atauri 
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA 

Lokiz mendilerroa, Santiago de Lokiz mendilerroa ere deitua, luzanga formako mendigune kars-

tiko bat da, 20 km baino gehiagokoa, Kanpezuko korridoreak banatzen dituena hegoaldean, eta 

Aranakoak iparraldean, ekialderantz luzatzen delarik Nafarroako lurretan. 

Goi Kretazeoko kareharrizko materialez osatuta dago, hegoalderantz aurrera egitean gero eta 

eduki detritiko handiagoa dutelarik. Arnaban (1255), bere ekialdeko muturrean, Nafarroarekin 

muga egiten du. Perriain (Aldako gurutzea), 1120 metrokoa, mendebaldeko bere goragunerik 

garrantzitsuena da, plataforma karstikoan kokatua..  

Mendiko paisaia, kareharrizko mendi-eremu zabala, Entzia-Urbasa mendiarekiko paraleloa, 

mendi-mazeletan baso-masez estalia eta gailurretako kordaletan larreak eta sastrakak ditu-

ena, gailur eta malkar harritsuen artean.  

Berrabiakoa edo ezagunena den Istorako arroila bezalako amildegi ugariz osatuta dago. 

Azalera(ha): 21274 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz bes-
teko altitu-

dea 

17 578 1255 901 
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LOKIZ MENDILERROA 

Eskualde eurosiberiarra, klima epelarekin lotuta dagoena, eta mediterraneoa banatzen dituen 
mendikatea da, Kantauriko hezetasunez betetako haizeak hegoalderantz aurrera egitea era-
gozten duen orografiako azken oztopoetako bat baita, eta prezipitazio moduan deskargatzen 
dute igarotzean. Basoari dagokionez, bi isurialdeen arteko alde klimatikoak kontraste handiak 
eragiten ditu landaredian, gradiente altitudinalaren arabera. 

Horrela, iparraldera begira dauden mendi-hegaletan, azpi-mediterraneoetan, pagoak (Fagus 
sylvatica), kotarik altuenetan eta erkamezti subkantauriarra (Quercus faginea), ezpelak (Buxus 
sempervirens) maiz agertzen direla. Hegoaldeko hegalak, lehorragoak, artadi trinko batez 
(Quercus ilex) populatuta daude, eta, horrekin batera, gurbitzak (Arbutus unedo), koskojak 
(Quercus coccifera) eta ipuruak egon daitezke. Ebaki malkartsuak eta berezitasun karstikoak 
paisaia-balio handia ematen dioten osagaiak dira.  

 

 

Istorako arroila nabarmentzen da. Arabako arroilarik ikusgarrienetako bat da. Ibilgu 

estua du, eta harkaitz-hormak ukitzen direla dirudi. Amildegiaren hondoan, ibaier-

tzeko landaretza ugari dago, eta artadiak daude hormetako arroken artean. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA 
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DINAMIKAK 

Aprobetxamendu tradizionaleko mendilerroak, egurrak eta abeltzain estentsiboa; horien gel-

dialdiak jatorrizko formazioak poliki baina pixkanaka berreskuratzea ekarri du. Babes-irudipean 

deklaratzeak, nolabait, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna bermatzen du. Unitatearen bal-

dintza bereziak direla eta, dinamika natural nagusia da, eta, oro har, ez da paisaia funtsean 

aldatu azken hamarkadetan. 

Azpiegitura Berdearen barruan Biodibertsitatearen Erreserba izendatu berri dute, eta horrek, 
nolabait, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna ziurta dezake.  

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Klima-aldaketaren ondoriozko zenbait baso-masaren kalitate-galera edo gainbehera. 

▪ Dauden portuko larreetan abeltzaintza estentsiboaren jarduerak behera egitea. Ma-
torralizazioa. 

Landaredi potentzialaren mapak adierazten du landaretza bere serie potentzialari dagokiola 
gehienbat. Aireko argazki historikoek azken 50 urteetan aldaketa esanguratsurik izan ez duen 
paisaia erakusten digute, larreetatik eta sastraketatik basoa gehitzea izan ezik. Mendilerro 
honetako baso-aprobetxamenduaren ezaugarria intentsitate txikia izan da, zur-ekoizpenaren 
gainetik jasangarritasuna lehenetsiz. 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                                   1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Entziako plataformarekin eta mendi-magalekin eta Aranako bailararekin lotuta dago, 

baita Kanpezuko ( Valle del Ega en Campezo PU) eta Nafarroako sakonuneekin ere, nahiz 

eta eremuaren zatirik handienetik bistara ezkutatuta egon. 

Iparraldeko hegalak ikusgarritasun handiak ditu, eguneroko irisgarritasunagatik eta kon-

tenplazioagatik; sakanen hondoa eta plataforma formako banalerroa (Perriain) dira ikus-

menarekiko kokagunerik ezkutuenak. 
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EBALUAZIOA: 

PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK 

PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

KALITATEA: Kalitate altua, natura- eta paisaia-balio garrantzitsuak dituelako. 

HAUSKORTASUNA: Ikusmen-hauskortasun ertain-altua du.  

ONDORIOAK 

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamendua alda dezakeena. 

• Pagadi submediterraneoak daude banaketa-mugan, eta bereziki kalteberak dira baldintza 
bioklimatikoen aldaketarekiko. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisuala duten azpiegiturak: energia- eta telekomunikazio-azpiegiturak. 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Ereduek kli-
maren berotzea proiektatzen dute, eta, horrekin batera, solairu bioklimatikoen igoera eta 
udako lehorte handiagoa, eta, ondorioz, klima mediterraneoaren aurrerapena submedite-
rraneo epelaren gainean. Aldaketa horiek, hasiera batean, artadi eta pinudiei lagunduko 
liekete, eta Unitateko pagadi submediterraneoak, berriz, garatzeko baldintza egokietatik 
urrun geratzeko arriskuan daude. 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean aurreikusitako biodibertsitate-korridorea. 

• Funts eszenikoa, erreferentzia bisuala. 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekosistemiko handiko baliabide naturalen (baso-baliabideen) horni-
dura handia, paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren jar-
duketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta az-
piegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak. 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Dagozkion geodatuak 1: 10.000 
eta 1: 25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antola-
menduan integratzea ahalbidetzen du. 4. dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adi-
erazleak), planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH 
espezifikoenak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasu-
nezkoak direla eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia kontserbatzeko eta haren balioa nabarmentzeko formulatutako PKH erabakigarrie-
nak, paisaia babesteko eta kudeatzeko ekintzak eskatzen dituztenak, honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Zehazki, paisaia natu-

ralaren kontserbazioa eta babesa sustatzea: ibaiak, ibaiertzak eta hezeguneak, paisaia harri-

tsua eta higagarria, zuhaitzik gabeko gailurrak eta kordalak. Karakterizazioarekin lotutako 

osagaien multzoa babestea proposatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat hartzen 

duten indarreko babes-tresnetan. 

PUn eraikitako paisaiarako PKH erabakigarrienak ondokoak dira: ondare-balio historiko edo 
sinbolikoa duten osagai guztien kontserbazioa, hobekuntza eta balioa ematea, oro har. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

 
2 orrialde goikaldeko argazkia: https://3.bp.blogspot.com/-OmMIzFog1Oo/W3WvMn5IDEI/AAAAAAAAPpQ/FSG8iG_EknUFZwSvuGGq-GT2mUS71fL0QCKgBGAs/s1600/Arnaba%2By%2BOkomendi%2B050.JPG%22   Kartografia oinarria: GeoEuskadi 
2 orrialdeko behe eskuin aldeko argazkia  inferior derecha: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cruz-de-alda-perriain-1-120-m-circular-desde-done-bikendi-harana-araba-6765380 
2 orrialdeko behe esker aldeko argazkia: https://www.mendikat.net/com/image/10876 
 

https://3.bp.blogspot.com/-OmMIzFog1Oo/W3WvMn5IDEI/AAAAAAAAPpQ/FSG8iG_EknUFZwSvuGGq-GT2mUS71fL0QCKgBGAs/s1600/Arnaba%2By%2BOkomendi%2B050.JPG%22
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/cruz-de-alda-perriain-1-120-m-circular-desde-done-bikendi-harana-araba-6765380
https://www.mendikat.net/com/image/10876
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KOKALEKUA 

 

DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Kantabria mendilerroaren ekialderago dauden mendilerroak, 1400 metrotik gorako erliebe in-

dartsuekin bat datoz, Kodes mendilerroa sortuz. Kordal luzea, Toloño mendilerroaren luzapen 

naturala ekialderantz, Araba eta Nafarroaren arteko mugan, Nafarroako lurretan hedatzen de-

larik Costaleratik aurrera (1.233 m), bi lurraldeek partekatzen duten tontorretik. Bere altuera, 

mendebalderantz hazten da, bere puntu gorenera, Joar ibaian iristen delarik (1416 m), nondik 

ia Araba osoa ikus daitekeen. 

Mundu mediterraneoaren eta atlantikoaren arteko trantsizioko paisaia naturala eta baso-pai-

saia. Kontraste nabarmena dago artadiek (Quercus rotundifolia) eta kota altuetan nagusi di-

ren pagadi basofilo submediterraneoek (Fagus sylvatica) osatutako oinarrian nagusi den Me-

diterraneoko landaretzaren artean. 

 

  

Azalera (ha): 1970 

Bataz bes-
teko 

malda 

 
Altitude 

mini-
moa 

Altitude 
maxi-
moa 

Bataz 
besteko 
altitudea 

21 523 1416 838 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  

Geologikoki, material kretazikoz osatuta dago, karbonatoak detritikoak baino gehiago direlarik. 

Bere tontorrean konglomeratu eta hareharri oligozenoen nukleo txiki bat dago, eta paisaiaren 

unitatean Pliozenoko material konglomeratikoak ere sartzen dira, bere oinarrian, mendi leun 

bezala kokatuta daudenak, hau ere, basoz estalita. Aldiz, kareharrizko isurialdeen maldak oso 

altuak dira, tontorrean malkar harritsuak dituztenak. Araban, ekialdekoenak nabarmentzen 

dira, Costaleran 

Artadien artean erkametzak (Quercus faginea) nahasten dira eta ezpel-sastrakek arteak, erka-

metzak eta pagadiak laguntzen dituzte. Mendilerroaren oinean baso landaketa ugari daude, 

pinuekin (Pinus pinaster, P. sylvestris eta P.nigra) edo haritz amerikarra (Quercus rubra) beza-

lako hostozabal aloktonoekin. Joar ibaiaren tontorrean, Picea abies edo Pseudotsuga menziesii 

bezalako konifero aloktonoen landaketak daude. 

Santikurutze Kanpezuko sakonunetik datorren tarte txiki batek Ega ibaiak bere ekialdeko muga 

zeharkatzen du, bere ibilbideari Nafarroatik jarraitu aurretik. Lizar-olmedien galeria da ibaier-

tzeko landaretza bereizgarria. 

Unitateak ez du biztanlegune edo eraldaketa antropiko nabarmenik barnean. 
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DEFINIZIOA ETA IZAERA  
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DINAMIKAK 

Unitatearen baldintza bereziak direla eta, dinamika erdinatural nagusi bat sortu da, eta, gain-

giroki, ez da paisaia nabarmen aldatu azken hamarkadetan. Aireko argazki historikoek aldaketa 

esanguratsurik izan ez duen paisaia erakusten dute, basoberritutako eremuetan basoa handitu 

izana izan ezik. Igoera hori, neurri batean, dinamika naturalagatik izan da, baina baita konife-

roen eta haritz amerikarren landaketengatik ere. Azken hau 56ko argazkian ikus daiteke, koni-

feroenak batez ere 70eko hamarkadatik 90eko hamarkadaraino egin ziren bitartean. 

Azpiegitura berdearen barruan Biodibertsitatearen Erreserba izendatu berri dute, eta horrek, 

nolabait, paisaiaren etorkizuneko egonkortasuna berma dezake. 

DINAMIKAK (PRESIO NAGUSIAK) 

▪ Koniferoen landaketak. 

▪ Abeltzaintza-jarduera estentsiboa larreetan jaistea. Sastrakatzea. 

▪ Zenbait baso-masaren kalitatea galtzea eta desagertzea klima-aldaketaren ondorioz. 

 

       Gaurkotasuna                                                                                                                                                                                              1945-46 
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EBALUAZIOA: IKUSGARRITASUNA 

  

Bere erliebearen potentziak unitatea Erdialdeko Arabako funts eszenikoetako bat bihur-

tzen du, nahiz eta fisiografiaren eta bere gailur eta malkar harritsuen orientazioaren on-

dorioz, Nafarroatik Arabatik baino ikusgarriagoak diren arren, ez den eremuko beste ba-

tzuk bezain paisaia-mugarri nabarmena, nahiz eta 1400 metrotik gorako kotak lortu. 

Bere zatirik ikusgarriena, Joarra da, Egako amildegia, bere zatirik ezkutuena den bitar-

tean. 

Bere lotura bisual nagusia iparraldetik kontaktatzen duen sakonune zabalarekin da,  Va-

lle del Ega Kanpezu PUan. Bailarako errepide eta herriguneetatik, bereziki Santikurutze 

Kanpezu/Santikurutze Kanpezutik, oso erraz ikusten da. Ikusmen irisgarritasun konten-

platiboa, oro har, ertaina da, paisaia-interesek ibilbideetatik begiratuta. 
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EBALUAZIOA 

KALITATEA: Kalitate handia, natura eta paisaia balio garrantzitsuak dituelako. 

HAUSKORTASUNA: Hauskortasun ertain-altua aurkezten du.  

ONDORIOAK  

Ahuleziak 

• Esku hartutako paisaia naturalaren hedadura zabala, antolamenduan aldaketak eragin di-
tzakeena. 

• Pagadi submediterraneoak daude banaketa-mugan, eta bereziki kalteberak dira baldintza 
bioklimatikoen aldaketarekiko. 

Mehatxuak 

• Inpaktu bisuala duten azpiegiturak: azpiegitura energetikoak, ekoizpenekoak edo garraio-
koak, telekomunikaziokoak, etab. 

• Baso-laborantza intentsiboa. 

• Klima-aldaketaren eragina da paisaia naturalaren gaineko mehatxu nagusia. Modeloek kli-
maren berotzea proiektatzen dute, eta, horri lotuta, solairu bioklimatikoen igoera eta 
udako lehorte handiagoa egongo dira, eta, ondorioz, klima mediterraneoak aurrera egingo 
du submediterraneo epelaren gainean. Aldaketa horiek, hasiera batean, hasierako eta pi-
nudiei lagunduko liekete, eta unitateko pagadi submediterraneoak, berriz, garatzeko bal-
dintza egokietatik urrun geratzeko arriskuan daude. 

Indarguneak 

• Azpiegitura berdean jasotako biodibertsitate-korridorea. 

• Funts eszenikoa, ikus-erreferentzia. 

 

Aukerak 

• Balio ekonomiko eta ekositemiko handiko baliabide naturalen hornidura nabarmena, 
paisaian integratutako sistema jasangarrien bidez aprobetxa daitezkeenak. 

• Baso-paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko jarduketak sustatzea, azpiegitura berdean 
txertatuz. 

• Mendiak eskaintzen dituen zerbitzu ekosistemikoak, hiri- edo nekazaritza-izaerako beste 
eskualde batzuk garatzeko beharrezkoak direnak, kontserbatzeko beharrezkoak diren 
jarduketei ekiteko beharrarekiko sentsibilitate soziala handitzea. 

• Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak bultzatutako ekimenak, klima-aldaketari eta az-
piegitura berdeari buruzko proiektuetan inbertsio handia egiten dutenak 

PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. 

PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 

Paisaia-unitate osorako proposamen integrala erakusten da. Geodatuak 1: 10.000 eta 1: 
25.000 bitarteko eskalan garatu dira, eta horrek lurraldearen kudeaketan eta antolamenduan 
integratzea ahalbidetzen du. IV. Dokumentuan (Helburuak, proposamenak eta adierazleak), 
planteatutako PKHak lortzeko ekintzak garatzen dira. Azpimarratu behar da PKH espezifikoe-
nak eta garrantzitsuenak erakusten direla, eta horiek lortzeko ekintzak lehentasunezkoak di-
rela eta aurrera eramateko potentzialtasuna dutela. 

Paisaia babesteko eta kudeatzeko behar dituzten ekintzak kontserbaziorako eta balioesteko 
formulatutako PKH erabakigarrienak honako hauek dira: 

PU multzoa paisaia naturala kontserbatzeko PIBE gisa identifikatzea. Horrekin batera, pai-
saia naturalaren kontserbazioa eta babesa sustatzea: ibaiak, ibaiertzak eta hezeguneak, pai-
saia harritsua eta higagarria, zuhaitzik gabeko gailurrak eta kordalak. Karakterizazioarekin lo-
tutako osagaien multzoa babestea proposatzen da. Paisaia integratzea PUaren zati handi bat 
hartzen duten indarreko babes-instalazioetan. 

PUn eraikitako paisaiarentzat formulatutako PKHrik erabakigarrienak ondare-, historia- edo 
sinbolia-balioa duten adierazitako osagai guztiak kontserbatzea, hobetzea eta horiei balioa 
ematea dira, oro har. 
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PAISAIAREN KALITATE HELBURUAK. PLANGINTZA, KUDEAKETA ETA JARRAIPEN PROPOSAMENA 
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Argazkia 2 orrialdea goikaldea  https://www.eitb.eus/usuarios/fotos/tiempo-naturaleza/detalle/49065163126/joar/" title="Foto de: Joar | EITB Fotos de usuarios">Foto de: Joar | EITB Fotos de usuarios</a>  Kartografia oinarria:: GeoEuskadi 
Argazkia 2 orrialdea erdi-eskuin aldea: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/ruta-circular-a-costalera-o-kostalera-desde-santa-cruz-de-campezo-sierra-de-kodes-22152776/photo-13983180 
Argazkia 2 orrialdea behekaldea: https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/joar-1-417-m-laplana-1-338-m-circular-por-el-pto-la-llana-desde-el-santuario-de-ntra-sra-de-kodes-n-18909226 
 




