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1 PAISAIA UNITATEAK 

Paisaia-unitate gisa ulertzen da, ingurumenaren, kulturaren, pertzepzioaren eta sinboloen paisaia-osagaien 
konbinazio espezifikoa duen lurralde-zatia, baita argi eta garbi ikusteko moduko dinamikak, lurraldearen gainerako 
zatitik bereizten duten idiosinkrasia emango diotenak (Observatori del Paisatge, 2016).1 

MUGAKETA METODOLOGIA 

Paisaia-unitatea identifikatzeko metodologia, erreferentziako dokumentuetan azaltzen diren printzipio 
kontzeptualen eta metodologikoen barruan dago, hala nola, Paisaiaren Europako Hitzarmenean (PEH), Espainiako 
paisaietarako jasotzen den esparru kontzeptuala eta metodologikoa (Ingurumen Ministerioa eta Andaluziako Junta, 
2010) eta Kataluniako Observatori del Paisatgek erabilitako metodologia (2016), betiere, katalogoa egiteko 
preskripzio teknikoen pleguko jarraibide metodologikoak txertatuz. Horrela, paisaia-unitate mugaketa 1:25.000 
eskalan egin da, paisaiaren berezko ezaugarriak eta pertzepzio-ezaugarriak kontuan hartuta, garrantzitsutzat jotzen 
diren paisaiaren elementuei buruzko informazio geruzak –atributuak– gainjartzean ego gehitzean oinarritzen den 
metodologia analitikoaren bidez. Jarraian, paisaia-unitateak zehazteko eredua: 

1. irudia. Paisaia-unitateak mugatzeko prozesuaren eskema. 

 

                                                      
1 Nogué, Joan; Sala, Pere; Grau, Jordi (2016). Els catàlegs de paisatge de Catalunya: metodologia. Olot: Observatori del Paisatge 
de Catalunya; ATLL, Concessionària de la Generalitat, SA. (Documents; 3). 

Paisaiaren elementuen integrazio hori ArcGIS softwarearen barruan egin da eta 1. irudian ikusitako paisaia-
aldagaien konbinazioaren ondoriozko paisaia-unitate arteko bereizketa espazialak paisaia-elementu 
adierazgarrienen trazadurari jarraitzen diola adierazi behar da, izan ere, ezaugarri horiek guztiek ez dute garrantzi 
erlatibo bera hartzen paisaia-unitate guztietan; paisaia-unitate horiek, horietako batzuen konbinazioaren edo 
batzuk beste batzuengan duten nagusitasunaren bidez baino ez dira definitzen. 

Horrela, atariko paisaia-unitatea zehaztu ondoren, ikuspen analisiak gehitu ziren. Horiek, sektore batek Paisaia bat 
hautemateko dugun moduan sektore batek duen eragina zehazteko balio dute (Paisaiaren behatokia, 2016); eta 
baita eremuaren dimentsio historikoan (portukoa, meatzaritzakoa, basogintzakoa), eta baita paisaiaren balio 
sinbolikoan, pertzepzioan, dinamiketan eta bilakaeran duen eragina zehazteko ere. 

Bilbo Metropolitarraren eremu funtzionalerako paisaia-unitate proposamena egin ondoren, parte-hartze publiko 
prozesu bat egin zen, eta haren mugaketa, izena eta erabilitako metodologiaren eta irizpideen alderdi 
garrantzitsuak ebaluatu ziren, azkenik, paisaia-unitateen mapa bat lortzeko. Mapa horrek, alde batetik, ikus 
daitekeen itxura hartzen du kontuan, erliebea, malda, landarediaren banaketaz gain, lurzoruaren erabilera 
desberdinak, elkarri lotutako lurraldearen beste alderdi berezi batzuk, nagusi diren unitate morfoestrukturalen 
azterketa oinarritzat hartuta. Bestalde, alderdi estetikoa ere hartzen du kontuan, gainerako unitateetatik bereizteko 
balio du eta parte-hartze publiko prozesutik eratorritako pertzepzio-balioa dakar. 

Hain zuzen ere, herritarrek paisaia interpretatzeko orduan duten pertzepzioari esker, paisaia-unitate muga batzuk 
berriro definitu ahal izan dira, baita irizpide berriak kontuan hartu edo horien izendapenak zehaztu ere. Hala, parte-
hartze fasearen ondoren, 2. irudian Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko paisaia-unitateak ikus daitezke. 

 

1.2 PAISAIA-UNITATEAK EZAUGARRITZEA ETA EBALUATZEA 

Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko paisaia-unitateak identifikatu ondoren, hurrengo fasea haien 
ezaugarritzea eta ebaluazioa egitea izan da. Mugaketa-fasean erabilitako paisaia-ezaugarri guztiak zehaztasun 
handiagoz behatzean datza: altitudea, malda, lurzoruaren erabilerak, ikuspena, etab. 

Garrantzitsua da fase honetan paisaiaren balioak identifikatzen direla nabarmentzea. Balio horiek, neurri handian, 
paisaiaren eragileen eta, oro har, herritarren partaidetza-prozesutik datoz, eta elementu ukiezinak, kulturalak, 
artistikoak eta pertzepziozkoak nabarmentzeko aukera ematen dute. “Ez ohiko” paisaiak deiturikoak sartzen dira, 
besteak beste antzinako lanbideez eta haiei lotutako kondaira, mito edo istorioez osatuak. 

Gainera, ezaugarritze horretan paisaiaren bilakaeraren azterketa xehea egiten da, haren dinamikak, ikusten diren 
elementuak edo paisaiaren egungo eraketan osagai edo egitate erabakigarriak direnak nabarmenduz. Azkenik, 
ibilbide, behaketa-puntu eta paisaiaz gozatzeko gune nagusiak identifikatzen dira. 

Bere aldetik, paisaiaren ebaluazioak hiru alderdi nagusi hartzen ditu kontuan: Paisaiaren ikuspenaren kalitatea, 
hauskortasuna eta paisaiaren ebaluazio diagnostikoa zehaztea, paisaia-unitate bakoitzaren indar motorrak, 
presioak, egoera, inpaktua eta erantzuna identifikatuz (DPSIR metodologia). 

Paisaia-unitateen ezaugarritzea eta ebaluazioa, xehetasunez eta laburpen-fitxa formatuan aztertzen dira. Hona 
hemen fitxa horiek: 

 

 

 
Iturria: bertan egindakoa, 2018. 
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01.PU. Kantauri itsasoa 

 

Kantauri itsasoaren paisaia-unitatea Covaron-Fraile lurmuturretik (Kantabriarekin mugan) Uradariona 

ibaiaren bokaleraino iristen da, hau da, Mungiako eremu funtzionalarekiko mugaraino. Kostaldeko le-

rrotik 30 kilometro ingurura hedatzen da. Puntu horretatik aurrera, elementu gutxiago hautematen dire-

la jotzen da, eta koloreen intentsitatea eta kontrasteak ere txikiagoak direla. 

 

 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
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Paisaiaren bilakaera 

Kantauri itsasoko paisaia-aldaketak ez 

dira oso nabarmenak izan azkenaldian, 

baina aldaketa batzuk izan dira. 

Kostaldearen eraldaketaz harago –eta, 

beraz, itsasotik ikusten diren 

horizonteen eta atzeko planoen 

eraldaketaz harago– zenbait prozesuk 

paisaiaren ezaugarriak hobetu edo 

aldatu dituzte. Lehenik eta behin, 

Nerbioi eta Ibaizabal ibaien arroen 

deskontaminazio-prozesua dela-eta, 

hondakin-urak araztu eta industria 

astunaren zati bat desagertu egin 

denez, kutsaduraren kolorea desagertu 

egin da eta uraren kalitateak oro har 

hobera egin du. Izan ere, Abran 

barrena, inguruko itsaso osora iristen 

zen eragina. Horrez gain, klima-

aldaketaren eragina nabaritzen hasia 

da: alde batetik, hautemangaitzak 

diren aldaketak ari dira gertatzen, itsas 

maila igotzearen ondorioz; eta beste 

alde batetik, nabarmenagoak baina 

ulertzen zailagoak diren beste aldaketa 

batzuk ere badira, hala nola 

denboraleen eta ekaitzen 

erregimenaren aldaketak. 

 

Kantauri itsasoan zehar dabiltzan ontzi
-motak ere aldatu dira. Aipatzekoa da 
Bilboko portuan gero eta gurutzaontzi 
eta merkataritza-ontzi handi gehiago 
porturatzen direla. Kirol-belaontziak 
ere ugaritu dira, eta beste itsas 
erabilera batzuk ere bai: aipagarriak 
dira, adibidez, uretako motoak eta 
surflariak, hondartza irekietako itsas 
hautsietan aritzen direnak. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Irudian ikusten denez, Abrak, oro har, ikus-eremu edo ikuspen-

maila handia du. Ongien ikusten diren eremuak badiaren 

kanpoaldekoak (iparraldean) eta Luzuero lurmuturraren 

ekialdean dagoen harrobia dira. 

Ikuspen orokorra 

- +

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Paisaiaren hauskortasuna handia da, ikusizko kalitate 
intrintsekoa eta positiboa oso handiak direlako. 
Nabarmentzekoa da zein diren hauskortasun handieneko 
guneetako batzuk: kostaldeko behatoki garrantzitsuenen 
aurreko guneak, eta, era berean, paisaiari balio 
handiagoa ematen dioten elementuak dituzten eremuen 
aurrekoak, izan ondarezko elementuak, naturalak zein 
immaterialak  

Paisaiaren hauskortasuna 

Lehorretik ikusten den itsas zabalean, ez dago paisaiaren ikusizko kalitateari eragiten dion 
elementurik; esaterako, petrolio-plataformarik, kai-mutur luzerik edo bestelako instalazio artifizial 
finkorik. Hala ere, paisaia-unitate honek Bilboko kanpoaldeko portuko olatu-hormarekin muga egiten 
du, eta han lerroan jarrita dauden haize-sorgailuek nolabaiteko artifizialtasuna ematen diote haien 
ondoko eremuari. 
  
Nolanahi ere, paisaiaren ikusizko kalitate onena duen eremua itsaslabar handienen aurrekoa da, eta 
Hegaztientzako Babes Eremu Berezi (BBE) gisa babestutako eremua ere bai; izan ere, izendapen hori 
kalitatearen adierazlea da. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia
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Baxurako eta alturako arrantza-jarduera, eta are 

balea-arrantza ere, Bilboko metropoli-eremuko 

hainbat portutan sakabanatuta egon izan da, eta 

oraindik ere lanbide horien memoriak eta 

tradizioek portuetan eta monumentu batzuetan 

irauten dute, dela museo gisa jarrita, dela festen 

bidez ezagun bihurtu direlako. Ezkerraldeari 

buruzko unitatean sakonduko dugu horretan. 

  

Itsasoa begiztatzeko antzinako talaietatik –oso 

garrantzitsuak izan ziren aurreko mendeetan– ez 

da gauza handirik geratzen; hala ere, haien 

kokaguneak paisaiaren behatoki ezin hobeak dira 

oraindik. Itsasargiak automatikoak dira orain, eta 

beren funtzioa betetzen jarraitzen dute.  

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Itsas hegaztien migrazio-garaiez aparte –abuztuko eta iraileko paseak dira nabarmenenak– Abratik 

hurbileko uretan belaontzien kirol-estropada ugari egiten dira, bai belaontzi arinekoenak, bai 

gurutzaontzi-modalitateko belaontzienak. Jarduera horiek daudenean, belaz eta kolorez betetzen da 

itsasoa. Horrez gain, hondoko itsasoko olatu handiek surflari asko erakartzen dituzte Kantauri itsasoko 

kostaldeko hondartzetara beren zaletasunean jardutera. 

Ez Ohiko paisaiak  

Bilboko metropoli-eremuaren pareko kostaldearen eta itsasoaren 

zati bat Hegaztientzako Babes Bereziko Eremu (BBE) izendatutako 

eremu baten parte da; hain zuen ere, “Mundakako itsasadarra-

Ogoñoko lurmuturra Itsas Eremua BBEa” izendatutako eremuaren 

parte. Espazio horretan, hainbat uhartetxo eta itsaslabar daude, eta 

itsasoko hegazti-espezie ugari hazten dira bertan, hala nola ekaitz-

txori europarra eta ubarroi mottoduna. Urak sakonera gutxi izatea 

ere garrantzitsua da itsas hegaztien migraziorako eta 

dibertsitaterako. Espezie aipagarrien artean daude gabai balearra 

eta Atlantikoko zanga. Sarritan, hegazti pelagiko horiek kostaldetik 

ikus daitezke. 

  

Itsasoaren pertzepzioa kostaldearen egituratik bereizezina da; izan 

ere, egitura horrek sortzen du sarritan itsas hautsien erregimena. 

Itsaslabarren, uhartetxoen, kala harritsuen eta hondartzen segidak 

itsasoaren testura desberdinak eta askotariko pertzepzioak eratzen 

ditu. Era berean, itsasontzi ugari ibiltzen dira eremu horretan, batez 

ere Abrara sartzen diren merkataritza- eta turismo-ontziak.  

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Itsasoa da kostaldeko lurralde guztietako paisaian beti geri den elementuetako bat, eta normalean ez 

du ageriko aldaketarik izaten. Hala ere, lantzen ari garen eremuan nabarmentzekoa da portuko 

instalazioak pixkanaka itsasadarretik Abraren kanpoaldera eraman izanak birdefinitu egin duela bai 

babesgune horren eremua eta bai itsas zabalarekin duen harremana, olatu-hormatik edo kai-

muturretik aurrera. Superportuaren edo kanpoaldeko portuaren proiektuek ere aldaketa nabarmenak 

eragin ditzakete etorkizunean. 

 

Itsas zabalaren erabilerak aldatu egin dira, eta, beraz, bertatik igarotzen diren itsasontzien kopurua eta 

motak ere bai. Azkenaldian Bilbok duen erakargarritasun turistikoaren eraginez, gurutzaontzi handi eta 

belaontzi gehiago ibiltzen dira handik hurbileko itsasoan. 

  

Era berean, eta lehen aipatu dugun moduan, nabarmentzekoa da Abraren inguruko uren ingurumen-

kalitatea hobetu egin dela, itsasadarreko deskontaminazio-prozesuari esker; iraganean, inguru 

horretako itsasoan kolore artifizial biziak ikus zitezkeen, bertako kutsadura handiagatik. 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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Abra deritzo Bilboko itsasadarraren bokalearen, Getxoko Galea lurmuturraren (badiaren eskuinaldean) 
eta Luzuero lurmuturraren (ezkerraldean) artean dagoen badiari. Badia hori ipar-mendebalderantz za-
baltzen den arren, ur bareko eremua da, eta azkenaldian, badiaren mendebaldean (ezkerraldean) Bil-
boko portuko azpiegiturak eraikiz joan dira, pixkanaka itsasadarraren barrualdetik badiarantz eraman 
nahi izan direlako. Azpiegitura horien artean daude olatu-horma, zama-terminalak, edukiontziak, atra-
kalekuak eta hain bereizgarria den haize-parkea. Azkenaldian, gurutzaontzi handiak iristen hasi dira, 
eta merkataritza-ontziekin batera, badiaren alde horretako portuko paisaia dibertsifikatu dute. 
  
Ur-bazterreko nukleo edo hiriguneetan (eskuinaldean, Getxo eta Algorta; ezkerraldean, Zierbena, San-
turtzi eta Portugalete), antzinako arrantza-portuak eraldatu egin dira, eta aisialdira bideratuago dau-
den instalazioak eraiki dira. Horrez gain, eskuinaldean Algortako eta Areetako itsasaldeak garatu dira. 
Oraindik badaude arrantza-ontzi txikiak, baina aisia- eta kirol-erabilera berriak ere agertu dira, hala 
nola arrauna eta bela. Asko erabiltzen diren bi hondartza ere badaude eskuinaldean: Ereaga eta Arri-
gunaga. Hala ere, oro har kostalde altua da, eta hango zenbait puntuk eta talaiak hainbat ikuspegi 
desberdin eskaintzen dituzte badia horretaz eta bertako portu eta hiri-eremuez. 
  
Funtsean itsas unitate bat den arren, Bilboko metropoli-eremuari atxikita dagoela jotzen da, portuko 
azpiegitura ia osoa bertan dagoelako eta hiriko ohiko paisaiaren eta bertako identitatearen eta irudite-
riaren parte delako, itsasoarekin eta arrantzarekin loturiko antzinako tradizioetatik hasi eta ur-
bazterreko eta itsasoko aisia-jarduera berrietaraino. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
02.PU. Abra 

Azalera :  2.286,55 ha     - Bilbo Metropolitarraren  % 1,17  

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

02.PU. Abra 

Badiaren ezkerraldean Serantes mendiak erakusten duenez, 
kostaldeko erliebea nahiko gorabeheratsua da. Gainera, 
itsaslabarrean egindako harrobiak are gorabeheratsuago bihurtu du. 
Horrez gain, badiaren eskuinaldean, erliebea altuago bihurtzen da 

Altimetria Maldak 

badiaren kanpoalderantz joan ahala; han, Galea lurmuturra dago 
itsaslabar garai batean. Logikoa denez, unitate honetako elementu 
nabarmenak ur-xafla eta paisaia artifizialduak dira, batez ere portu- 
eta industria-paisaiak. 

Landaredia eta Lurzoruaren erabilerak <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%m.s.n.m.<100 200 1200400 1000600 800 1400 >1500

Paisaia-tipologiak 

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak
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 02.PU. Abra 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko
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Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano
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Zubiak
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 02.PU. Abra 

Paisaiaren bilakaera 

Azken urteotan bilakaera nabarmenena 
izan duten paisaia-unitateetako bat da, 
portuko instalazioak itsasadarraren 
barrualdetik pixkana Abrara eraman 
direlako. Aldaketa horrek Luzuero 
lurmuturraren ekialdean harrobi handi 
bat egitea ekarri zuen, bai eta 
pixkanaka kaiak, plataformak, biltegiak, 
kai-muturrak, atrakalekuak, garabiak 
eta edukiontzi-eremuak finkatzea ere. 
Santurtziko eta Zierbenako arrantza-
portuak ere barnean hartu ziren. 
Eskuinaldean, halaber, Algortako eta 
Areetako kirol-itsasaldeak eraiki dira. 
Bestalde, aipatzekoa da aldaketa 
positiboa izan dela badiako kutsadura 
pixkanaka gutxitzea, hondakin-uren 
saneamendu- eta arazketa-sistemak 
hobetuz joan direlako, bai eta 
itsasadarraren goialdeko industria 
astunaren zati bat desagertu delako 
ere. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Irudian ikusten denez, Abrak, oro har, ikus-eremu edo ikuspen-
maila handia du. Ongien ikusten diren eremuak badiaren 
kanpoaldekoak (iparraldean) eta Luzuero lurmuturraren 
ekialdeko harrobia dira. 

Ikuspen orokorra 

- +

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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 02.PU. Abra 

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Abrako paisaiaren hauskortasuna txikia da portuko 
instalazioak dauden eremuan. Izan ere, duen 
tamainagatik, bertako elementuen 
heterogeneotasunagatik (kaiak, atrakalekuak, garabiak, 
edukiontziak, ibilgailuak, bidegintza…) eta ondare-
baliorik gabeko industria-paisaia izateagatik, erabilera eta 
jarduera berriak onartzen ditu. Alderantziz, eskuinaldetik 
gertu dagoen Abrako ur-xaflak eta Galea lurmuturretik 
eta Serantesetik hurbilen ikus daitekeen ur-xaflak 
hauskortasun handiagoa dute, han edozein aldaketa 
eginez gero eragin izugarria izango lukeelako, eremuak 
ikuspen-maila eta paisaia-balio handikoak direlako. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Unitatearen ikusizko kalitatearen mapak erakusten du portu-instalazioen eremuaren ikusizko kalitatea 
txarra dela, batez ere edukiontziak pilatzen diren industria-itxurako zabaldegi handietan. 
  
Alderantziz, eskuinaldetik hurbilago dauden ur-xaflaren eremuetan, hondartzetan, kirol-portuetan eta 
itsaslabarretan, ikusizko kalitatea ona da. Era berean, kai-muturraren, Galea lurmuturraren eta portuko 
instalazioen arteko ur-xaflaren kalitatea ere ona da, lasaia delako eta ikusizko kalitatea okertzen duen 
elementu finkorik ez dagoelako; esaterako, ez dago pantalanik edo elementu flotagarri artifizialik. 
  

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia
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 02.PU. Abra 

 
Bilboko metropoli-eremuko arrantza-tradizioak eta 
itsas tradizioak esanahi berezia hartzen dute Abran, 
han baitzeuden arrantza-portu nagusietako batzuk 
(Zierbena, Santurtzi, Algorta), eta haiek arrantzarekin 
eta itsasoarekin lotutako idiosinkrasia, identitatea eta 
nortasuna sortu baitute, bai eta askotariko arte-
adierazpenak ere –abestiak, margolanak eta literatura-
lanak–. Merkataritzarako arrantza-jarduera gutxitu 
egin den arren, oraindik garrantzia du, batez ere 
Santurtzin; han, itsas museo bat ere badago. 
  
Horrez gain, XIX. mendetik aurrera portuko 
instalazioetan pixkanaka egin diren hobekuntzek eta 
instalazioak kanpoaldera lekualdatzeak ere tradizioa 
sortu dute ingeniaritza zibilean; hain zuzen ere, balio 
handiko zenbait eredu ikus daitezke.  
  

Abrako paisaia, itsasadarrarekin eta Portugaleterekin 
batera, film baten eszenatokia ere izan zen: Ladislao 
Vajda-ren “María, matrícula de Bilbao” (1960) 
filmarena, hain zuzen.  

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Paisaia-unitate honetan, unean-unean paisaia aldatzen duten zenbait ekitaldi ere izaten dira: bela-
estropadak, arraun- eta traineru-estropadak, eta itsasoarekin nahiz arrantza-tradizioarekin lotura 
duten jaialdiak (Santurtzi, Zierbena). Ekitaldi horiek parte-hartzaile eta bisitari asko erakartzen dituzte, 
eta paisaia iragankorrak eratzen dituzte, tradizioak berreskuratu nahian. 
  
Bestalde, ekitaldi horiek baino maizago ikusten dira aisialdiko arrantzaleak (kanaberarekin) Zierbenako 
eta Santurtziko olatu-hormetan eta kai-muturretan; horiek eguneroko giza paisaia osatzen dute. 

Ez Ohiko paisaiak 

Abra badiako paisaiaren balio nagusia bertako ur-
xafla da, Galea eta Luzuero lurmuturrek eta 
Bilboko portuko kaiak edo olatu-hormak ezin 
hobeto mugatua. Abrako urak, normalean, bareak 
dira, eta testurak eta koloreak asko aldatzen dira 
eguraldiaren, itsasoaren egoeraren eta haizearen 
arabera. Era berean, aipagarriak dira Santurtziko 
portuko arrantza-jardueraren hondarrak –han 
porturatzen dira merkataritza-ontziak– eta 
Algortako portuko eraikuntza zaharrak.  
  
Horrez gain, merkataritza-ontzien, gurutzaontzien 
eta kirol-ontzien etengabeko joan-etorriak eta 
lurraldearen historian ohikoak izandako portu-
instalazioak dira paisaia-unitate honen funtsezko 
paisaia-balioak. 

Paisaia-balio nagusiak 



 17 

 

Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Aurrez aipatu dugun moduan, Abrak eraldaketa handia izan du azkenaldian, portuko instalazioak 
itsasadarraren barrualdetik badiaren ezkerraldera eraman direlako. Hori egitean, hondartza eta 
arrantza-portu txikiak irentsi dira, hala nola Santurtzikoa eta Zierbenakoa, eta kostaldeko paisaia 
horretan kaiak, atrakalekuak, zabaldegiak, garabiak, edukiontziak, biltegiak eta itsasontziak nagusitu 
dira, ur-xaflaren parte handi bat hartu baitute. Bestalde, ingurumenaren eta uraren kutsaduraren 
egoera hobetu egin da, eta horri esker, eskuinaldean dauden Arrigunagako eta Areetako hondartzak 
herritarren erabilerarako egokiak dira berriz ere. Horrekin batera, kirol-itsasaldeak sortu dira, eta 
badiaren babesean gero eta itsas jarduera gehiago egiten dira. Halaber, Galea lurmuturreko 
itsaslabarrak eta trantsizioko ekosistemak ere ingurumen aldetik lehengoratzen hasiak dira. 
  
Horren ondorioz, badiaren bi aldeen arteko egoera asimetrikoa da. Ezkerraldean portu- eta industria-
jarduera da nagusi; eskuinaldean, berriz, bizitegi- eta aisialdi-erabilera. Ur-xafla, berriz, gero eta 
mugatuago dago kai-muturren bidez; batez ere kanpoko kai-muturrak mugatzen du, eta oso agerikoa 
da, bertako haize-sorgailuak direla eta. 
  
Portuko instalazioak zabaltzeko edo horien erabilerak aldatzeko proiektu berriek (gurutzaontzien 
fenomenoaren agerpena, esaterako) aldaketak eragingo dituzte paisaian, baina ziur asko ez dira 
izango orain arte izandakoak bezain garrantzitsu eta sakonak. 

02.PU. Abra 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna  
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Bilboko itsasadarra estuario-motako ibai-eremu bat da, Santa Isabel presa edo diketik Ibaizabal ibaiak 

Abran duen bokaleraino iristen dena. Gutxi gorabehera 15 km luze da. Jendartean, Bilboko itsasadarra 

edo Itsasadarra esaten zaio. Ur bareko espazio bat da, eta historian zehar, mota askotako portu- eta 

arrantza-jarduerak egin dira bertan. Ur-ertzean, Bilbo eta beste herri batzuk garatu ziren, bai eta in-

dustria astunaren zati handi bat ere (siderurgia, besteak beste). Hala, Europako hegoaldeko industria-

eremu garrantzitsuenetakoa bilakatu zen. 

Itsasadarra funtsezkoa izan zen eskualdearen garapen sozioekonomikorako, baina kezka- eta arrisku-

iturria ere izan da, bai uholdeen ondorioz eta bai XX. mendearen bigarren erdian izandako ingurumen-

kutsadura eta -narriadura handiaren ondorioz. 

Gaur egun, portuko azpiegitura gehienak Abra aldera eraman direnez, esan daiteke paisaia-ardatza 

dela, ardatz funtzionala baino gehiago. Bilboko hiri-eremua eta inguruko udalerriak lotzen ditu, eta 

pasealekuak eta kultura-jarduerak egiteko aukera ematen du ur-bazterretan zehar, hiria berroneratze-

ko egin diren jarduketei esker. Hala ere, portu- eta industria-jarduera lekuz aldatzeko prozesua amaitu 

gabe dago, eta garrantzi handiko lanak martxan daude oraindik; adibidez, Zorrotzaurre uhartearen 

eraldaketa. Itsasadarra gurutzatzen duten zubiak ere elementu garrantzitsuak dira; batzuek diseinu 

modernoa dute, eta beste batzuk ingeniaritza zibileko obra bikainak dira, hala nola Getxoren eta Por-

tugaleteren arteko burdinazko zubia, UNESCOren gizadiaren ondarearen zerrendan dagoena. Horrez 

gain, aipatu beharra dago itsasadarreko nabigazioa garrantzi handia hartzen hasi dela inguru horreta-

ko turismoan.  

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 

Superficie de la UP: 780 ha — 30 % del Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

03.PU. Itsasadarra  

Azalera: 241,53  ha  - Bilbo Metropolitarren  % 0,47    

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

03.PU. Itsasadarra 

Aipatu dugunez, estuario-motako ibai-eremu bat da, ia zero 

metroko kotan dagoena, eta ur-ertzak guztiz artifizialduta ditu, hiri- 

eta industria-espazioak baititu eta zubi ugarik zeharkatzen baitute. 

Horrenbestez, ez dago ez maldarik ez altimetriarekin loturiko beste 

Altimetria Maldak 

elementu nabarmenik. Ia unitate osoa ur-paisaiari dagokio. 

Landaretza eta Lurzoruaren erabilerak 
<3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Paisaia-tipologiak 

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000
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 03.PU. Itsasadarra 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 
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Paisaiaren bilakaera 

Itsasadarrak paisaia-aldaketa 

nabarmenak izan ditu azken urteotan, 

bereziki uren –baina ez ibai-ohearen– 

deskontaminazio-prozesuekin lotuta. 

Horrek ingurumena nabarmen hobetzea 

ekarri du: batetik, kutsaduraren ondorioz 

urak XX. mendearen bigarren erdian 

zituen kolore biziak desagertu egin dira; 

eta bestetik, kaiak, garabiak, atrakalekuak 

eta beste portu-instalazio batzuk 

pixkanaka kenduz joan dira, eta, 

horrenbestez, merkataritza-ontzi eta 

arrantza-ontzi gutxiago dabil bertan. Era 

berean, hiri barruko eta hirien arteko zubi 

gehiago eraiki dira itsasadarraren ibilbide 

osoan zehar, hiriko komunikazioa eta 

mugikortasuna hobetzeko. Zubi 

zaharrenetako batzuk, berriz, uholdeen 

edo Gerra Zibileko gatazken ondorioz 

galdu dira. Bestalde, hiriko ur-ertzen 

hobekuntza-prozesua ikusgarria izan da. 

03.PU. Itsasadarra 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Itsasadarraren ikuspen-maila orokorra txikia da; izan ere, leku 

gutxitatik ikusten da: adibidez,  hiriguneetako ur-ertzetatik, zenbait 

behatoki garaitatik –hala nola Artxandatik–, Serantes mendiaren 

hegaletik eta komunikazio-ardatz garaietatik –hegoaldeko 

autobideetatik–. 

Ikuspen orokorra 

- +
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Itsasadarraren paisaia-hauskortasuneko maila ertaina edo 

handia da; izan ere, berez, paisaia-balioa duen elementu 

bat da, eta alboko hiriguneek baliozko elementu ugari 

eta pasierarako azpiegiturak dituzte itsasadarraren 

paraleloan, eta horrek berekin dakar ikusle potentzialen 

kopurua handia izatea. Itsasadarra lineala denez –zubien 

inguruetan izan ezik– eta ur-xafla estua denez, ahalmen 

txikia erakusten du paisaian aldaketa gehiago egiteko. 

Paisaiaren hauskortasuna 

 

Itsasadarra, izatez, paisaia-balio handiko elementua den arren, ikuspen-maila txikia du neurri handi 

batean, baldin eta ikuslea itsasadarren ertzean ez badago, behintzat. Horrek azaltzen du bertako 

ikusizko kalitatearen balioa zergatik ez den handiagoa. Dena den, itsasadarraren zati zabalenean, 

Santurtzitik eta Portugaletetik hurbil, zabalagoa denez eta hirigune horiek maldan daudenez, ikuspegi 

sakonagoa dago eta ikusizko kalitatearen maila askoz altuagoa da. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0
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Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia
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 03.PU. Itsasadarra 

Baliteke itsasadarra izatea inguru horretako biztanleentzat historia 

eta identitate aldetik garrantzi handiena duen elementua. 

Industria handien eta portu- eta garraio-jardueraren arloan ur-

bazter honek izandako garrantziak izugarri egin du behera, baina 

mugarri geografiko eta idiosinkratikoa izaten jarraitzen du. 

Gainera, oraindik ur-ertzetan dauden elementu batzuek iraganeko 

portua gogorarazten dute; esaterako, mutiloiek, garabiek eta 

Bilboko Itsas Museoko instalazioek, bai eta gaur egun eraldatzen 

ari diren Zorrotzaurre uharteko industria-eraikuntzek ere. XX. 

mendean izandako uholdeetako batzuen ondorio suntsitzaileak 

ere –giza kalte eta kalte material handiak eragin zituzten uholde 

haiek– memoria kolektiboaren parte dira; izan ere, horiek izan 

ziren inguru osoko hirigintza eraldatzearen eragile nagusietako 

batzuk. Eraldaketa horrekin, gaur egungo designscape delakoa 

osatu zen. 

Hainbat lanbide oso lotuta egon dira itsasadarrarekin eta 

emakumeek tokiko ekonomian izandako funtzioarekin: zirgariak, 

garbitzaileak eta kargatzaileak, hain zuzen ere. Lanbide horietako 

lan-baldintzekin lotuta, hainbat arte-adierazpen sortu dira, hala 

nola antzerkiak, margolanak (“Zirga”, Anselmo Ginearena), 

literatura-lanak eta kontakizunak (komikiak). Horrez gain, Bilboko 

Udalak Olabeaga kaiari ‘Zirgarien kaia’ izena jarri dio. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Itsasadarreko merkataritza- eta arrantza-trafikoa galdu denetik, itsasadarra turismo-ardatz 

bilakatuz joan da azkenaldian, eta bisita turistikoak egiteko itsasontziak ibiltzen dira bertan. 

Kirol-ekitaldi batzuetarako ere erabiltzen da itsasadarra, hala nola traineru-estropadak 

egiteko eta Bilboko Athletic klubaren kirol-ospakizunetarako, gabarran pasiera tradizionala 

eginez. 

Ez Ohiko paisaiak  

Itsasadarra oroipen-gaitasun handiko elementua da paisaiari dagokionez. Dena 

den, unitate honetan nabarmentzekoak dira zubiak, lotura estua baitute Bilboren 

historiarekin, eta, horrez gain, paisaiako mugarriak baitira, eta paisaiaz gozatzeko 

ibilbideak eta behatokiak eskaintzen baitituzte. Bizkaia Zubia (1893) 

nabarmentzen da, Getxo eta Portugalete lotzen dituen ingeniaritza zibileko obra 

ikusgarria. Gizateriaren Ondarearen zerrendan dago. Calatravaren zubia 

(Zubizuri) ere azpimarratzekoa da, bai eta Salbeko zubia ere, itsasadarraren bi 

aldeen artean ibilgailu gurpildunen mugikortasuna eraldatu zuena (marinelek, 

Bilbora heltzean, handik ikusten zuten Begoñako basilika, eta hortik dator 

zubiaren izena). Horiez gain, Frank Ghery zubia (2015) ere nabarmena da, Deustu 

eta Zorrotzaurre uhartea lortzen dituena. Horiez gain, beste hainbat zubi 

historiko eta berri daude, besteak beste: San Antongo zubia (XV. m.-1882), Atxuri 

edo San Antongo zubi berria (1877, Erriberako Merkatuaren ondoan; haraino 

iristen ziren merkantzia-ontziak), Erriberako zubia (San Frantziskoko zubia izenez 

ere ezaguna); Mesedeetako zubia, Areatzako zubia (1879-1937), Udaletxeko 

zubia, Pedro Arrupe zubia, Deustuko zubia (1936), Euskalduna zubia (1997), 

Arrontegi zubia (1983) eta Larreagaburu zubia (1995). 

Bilboko Itsas Museoan dartsena bat eta portuko garabi handi bat kontserbatzen 

dira, eta museo hori unitateko paisaia-mugarrietako bat da, bai eta hainbat 

tartetan dauden oholesien hondarrak eta porturatzeko egiturak ere. 

Paisaia-balio nagusiak 

Darío de Regoyos, Puente del Arenal (1910)  
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Dagoeneko egin da unitateko paisaia-eraldaketa garrantzitsuena: ur-bazterreko hiri-eraberritzearekin 

eta ingurumenaren biziberritzearekin lotuta egin dena, industria astunaren (siderurgia eta ontziolak) 

gainbehera-prozesuaren eraginez eta 80ko hamarkadako uholdeen ondorioek bultzatuta. Garai 

hartan, hiria berroneratzeko prozesu bati ekin zitzaion, portu-jarduera gutxinaka Abrarantz 

eramatearekin batera. Hori dela eta, industria-orubeak pasealeku eta arkitektura-maila handiko kultura

-ekipamendu bilakatu ziren, eta Bilbao Effect edo designscape deritzona sortu zen (munduko arkitekto 

entzutetsuenek diseinatutako eraikin eta egiturez osatutako hiri-paisaia). Prozesu horrek erabat aldatu 

zituen itsasadarraren ingurua eta bertako paisaia ulertzeko modua. Aldi berean, ingurumena 

biziberritzeko prozesu bat jarri zen abian arroan, hondakin-urak araztuz eta prozesu 

kutsatzaileenetako batzuk geldiaraziz. Horri esker, uraren kalitatea oneratu egin zen eta ingurumen-

inpaktu garrantzitsuenetako batzuk desagertu egin ziren, hala nola kutsaduraren ondoriozko kolorea 

eta usain txarrak. Hala ere, zentzuz jokatu beharra dago, ibai-oheak oinarrian kutsadura handia 

duelako oraindik. 

Hala, ur-bazterreko hiriguneetan lehen albo batera uzten zen elementua, orain, jardueraren ardatz 

nagusi bilakatu da. 

Dagoeneko martxan dauden zenbait lanek (hala nola Zorrotzaurre uhartea bizitegi- eta ekonomia-

eremu bihurtzekoek, orain industria-paisaia dekadentea baita nagusi) eta aldirietan bidegorriak eta 

pasealekuak eraikitzeak berekin ekarriko dute itsasadarraren kalitatea are gehiago hobetzea eta 

Bilboko metropoli-eremuko bizitzan duen garrantzia handitzea. 

03.PU. Itsasadarra 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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04.PU. Eskuinaldea 

Itsasadarraren eskuinaldean, zerrenda estu bat ageri da ur-ertzaren eta muinoen artean; Ipar-

mendebaldean Getxoko hirigunea du, eta hego-ekialdean Bilboko hirigunea. Zerrenda hori, nagusiki, 

Leioa eta Erandio udalerrien parte da. Hor, bizitegi- eta industria-ehun berezi bat garatu da, antzinako 

kai eta ontziola zaharrekin lerrokatuta. Lamiako, Astrabudua eta Altzaga auzo edo guneak ere eremu 

horretan daude, eta Gobela eta Asua ibaiek bertan isurtzen dituzte urak. Ur-bazterrean zehar errepide 

bat pasatzen da eremu osotik, eta neurri handi batean, biltegi eta fabrika txikien lerroak eta bizitegi-

eremuak banandu egiten ditu itsasadarretik. Eskuinaldeko eta ezkerraldeko autobideak lotzen dituen 

zubibide garaiak unitate hau eta itsasadarra gurutzatzen ditu hegoaldetik. Itsasadarraren alde hau 

guztiz eraldatuta dago, eta Lamiako inguruan dagoen hezegune txiki batean bakarrik irauten du ere-

mu horretako antzinako estuario-habitataren zati batek. 

Hala, paisaia horretan erabilera mistoak dira nagusi, eta altuera txikiko bizitegi-blokeak, hainbat mota-

tako nabeak eta industria-orube hutsak tartekatzen dira. Horiez gain, baratzeen, zuhaiztien eta larreen 

hondarrak ere badaude mendi-hegalaren eta itsasadarrera urak isurtzen dituzten ibaiadarren inguru-

an. Azkenik, itsasadarrarekin zeharka zein paraleloan doazen komunikazio-loturak eta komunikazio-

ardatzak ere badaude.  

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 

Azalera 405,68 ha  - Bilbo Metropolitarren %0,8   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

04.PU. Eskuinaldea 

Unitatearen zati handi bat itsasadarraren uholde-lautadaz eta 

unitatea Txorierritik banatzen duten muino txikien hegalez osatuta 

dago. Muino horietan, maldak handiak izan daitezke. Unitatearen 

% 60 eraldatutako lurraldea den arren –dela hiri-eremua, dela 

industria-eremua–, aipagarria da ia % 28 formazio natural edo erdi 

Altimetria Maldak 

naturala dela, eta % 10 larrez eta baratzez osatuta dagoela.  

Landaredia eta Lurzoruaren erabilerak <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Paisaia-tipologiak 

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak
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Paisaiaren bilakaera 

Itsasadarraren eskuinaldean, industria- eta 

portu-jarduerak (ontziolak barne) XX. 

mende osoan zehar finkatu ziren arren, 

Lamiakoko, Astrabuduako eta Altzagako 

gune mistoak (hiri- eta industria-eremuak) 

azken 40 urteotan garatu dira batik bat. 

Hala ere, itsasadarraren ertz horretan ez da 

hirigintza berroneratzeko eraldaketarik 

egin, eta, ondorioz, ez da garatu 

kulturarako eta aisialdirako eremurik; 

itsasadarrean gora joanda eta ezkerraldean, 

aldiz, bai. 

Beste aldaketa garrantzitsu bat 

komunikazio-azpiegituren eraikuntza izan 

da. Asua ibaiaren haranetik gurutzatzen 

dute unitatea, eta zubibide handi batek 

eskuinaldeko eta ezkerraldeko autobideak 

lotzen ditu. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Ikuspen orokorra maila ertainekoa da, eta eremu batzuek, hala 

nola Asua haranaren eremurik beherenak, ikuspen-maila txikia 

dute; itsasadarrean zehar doazen edo unitatea gurutzatzen 

duten komunikazio-ardatzak dira paisaiaren behatoki onenak. 

Ikuspen orokorra 

- +
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Zentral elektrikoa
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Eremu hauskorrenak ikuspen-maila eta malda 

handienak dituztenak dira, bai eta landaredi 

naturalez estalita daudenak ere; horixe da Asua 

ibaiaren harana mugatzen duten mendi-hegalen eta 

tontorren kasua. Aitzitik, eremu lau eta/edo 

hiritartuenek ikuspen-maila txikiagoa eta/edo 

ikusizko kalitate positibo okerragoa dute, eta hobeto 

onartzen dituzte paisaia-aldaketak. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Eskuinaldean, hainbat ehun urbanizatu heterogeneo daude; mistoak dira, bizitegi-eremuz 

(blokeak) eta industria-eremuz (nabeak, orubeak) osatuak, eta ikusizko kalitate txarra dute. 

Bestalde, nolabaiteko malda eta landaredi naturala duten mendi-hegalek eta Asua ibaiaren 

harana mugatzen duten malda handiagoko mendi-hegal eta tontorrek ikusizko kalitate 

hobea dute, landaredi-mota hori dutelako eta ikuspen-maila handiagoa delako. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia
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Handia

Oso Handia
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Oso Handia
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Itsasadarraren ertz horretako industria-jarduera ez da 

inoiz izan ezkerraldean bezain garrantzitsua, orografiak 

jartzen dituen mugak direla eta. Hala ere, industria-

jarduera egin izan da, besteak beste, Erandioko Celaya 

ontziolaren instalazioetan. Ontzi asko eraiki eta 

konpontzen ziren han, eta horrekin lotuta, fabrikazio- 

eta portu-jarduera handia zegoen. Oraindik ere hainbat 

elementu ikus daitezke itsasadarrean zehar, hala nola 

garabiak eta porturatzeko mutiloiak. 

Beste alde batetik, itsasadarraren hiri-ingurunean, 

hirietako klase herritarreko emakumeen lanbide berezi 

eta iraunkorrenetako bat garbitzaileena izan da. XIX. 

mendearen amaierara arte, ibaiertzetan egiten zen 

garbiketa; ondoren, berriz, garbitoki publikoetan. 

Garbitoki horietako batzuk oraindik ere mantentzen 

dira eremu funtzionaleko zenbait udalerritan.  

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Itsasadarrak eremu horretan ez du Bilboko hirigunean bezainbesteko erakargarritasunik, baina bada, 

ordea, paseatzeko, bizikletan ibiltzeko, aisialdiko arrantzarako eta korrika egiteko gunea, batez ere 

inguruko bizitegi-eremuetan bizi diren herritarrentzat.  

Ez Ohiko paisaiak  

Unitateak duen paisaia-balio nagusia itsasadarraren fatxada izatea da. 

Horrek berezko erakargarritasuna ematen dio paisaiari, itsasadarraren 

beste ertzetik begiratzen bazaio. Dena den, oraingoz ez da egin hango 

paisaiaren tratamendurik, itsasadarrean gorago, Bilbon, egindakoaren 

ereduari jarraituz. Itsasadarrarekin kontaktuan dagoen eremu horretan, 

harekin lotutako portuko elementu batzuk nabarmentzen dira (itxiturak, 

bitak, mutiloiak, atrakalekuak, garabien hondarrak, eskailerak, balkoiak, 

arrapalak, etab.) 

  

Leioako Lamiako auzoko dartsenan dagoen burdinazko zubia ere 

azpimarragarria da (Bilboko Areatzako antzinako zubiaren zati batekin 

eginda dago).  

  

Astrabuduako hezegunea eta Lamiakoko hezegune kaltetua dira 

lurralde osoan entitate libreak diren espazio bakarrak. Itsasadarraren 

uholde-lautadekin eta alboetako ibaiadarrekin lotuta daude, eta, beraz, 

aintzat hartu eta babestu beharreko elementuak dira. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Unitate honetan, bizitegi- eta industria-eremuen pilaketak garatu dira eskuinaldean, han-hemenka; 

besteak beste, Astrabudua, Lamiako eta Altzaga auzoetan. Eskuinaldearen profila eraikitako 

eremuarena da ia itsasadar osoaren ertzean, eta zabaldu egiten da maldak horretarako aukera ematen 

duen tokietan. Lamiakoko ibarra da eraiki gabeko eremu bakarra, baina nahiko andeatuta dago. XX. 

mendearen bigarren erdian eta egungoaren hasieran, hutsune eraikigarriak jalkinez betetzen joan dira. 

Bizitegi-nukleo txikien garapen polizentrikoa indartu egin da metroaren eraikuntzarekin eta metroaren 

geltokiek duten erakargarritasun potentzialarekin. Hala ere, horrekin batera, industria-orubeak hutsik 

utzi dira eta lurzoruak kutsatuta geratu dira.  

Eskuinaldea, tradizioz, burgesiarekin eta erdi-mailako klasearekin lotuago egon den arren, unitate hau 

industria-eremuz eta langile-klasearen bizitegi-eremuz osatuta dago batik bat. Aitzitik, 20. unitatea da, 

Getxokoa, gizarte-ikuspegi hori egokiago islatzen duena. 

Arrontegi zubiak eskaintzen duen funtsezko konexioa eta azpiegiturek eta jarduerek izan duten 

inpaktua nabariak dira paisaian; horren adibideetako bat Asua ibaiaren ibilbidea aldatu izana da. Hala 

ere, Txorierriko igarobideko bideek dute inpaktu handiena eta horiek dira berrienak. 

 

 

04.PU. Eskuinaldea 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Ezkerraldea, oro har, mendi-hegaletako eta itsasadarraren ur-bazterreko zenbait udalerritako hirigune 

historiko eta zabalguneek osatzen dute –hala bizitegi-erabilerakoek nola industriako eta logistikako 

erabilerakoek–: Santurtzi, Portugalete, Sestao eta Barakaldokoek, hain zuzen; eta horrez gain, itsasada-

rren ezkerraldeko hegiko industria astunaren (garai bateko ontziola eta labe garaiak) eremuek ere osa-

tzen dute. Nortasun eta idiosinkrasia handiko unitatea da; han, ur-bazterreko nekazari- eta arrantzale-

herrien periferian, industria astun garrantzitsuak garatu ziren, bai eta industria horretako langileentza-

ko bizitegi-auzo zabalak ere, blokez osatuak.  

Hiri- eta industria-eremu horien garapenak irentsi egin zituen bai itsasadarrarekin kontaktuan zeuden 

estuario-eremuak, bai baratzeak eta bai hiri- eta industria-eremu horiek hartutako mendi-hegalak ere. 

Hala, hirigune jarraitu bat osatu zen, eta udalerrien arteko mugak ia bereizezin bilakatu dira. 

Unitatearen goialdeko mugatzat hartu izan da bai hirigunearen eta laborantza- nahiz baso-lurrez osa-

tutako mendi-hegalen elkargunea bai A-8 autobidea; hain zuzen ere, hainbat mailatan igarotzen diren 

errepide eta trenbideen komunikazioko azpiegiturak (zubibide, tunel, lotura eta euste-horma ugariko-

ak) dira bertako paisaiaren ezaugarriak. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 

Superficie de la UP: 780 ha — 30 % del Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

05.PU. Ezkerraldea 

Azalera 1.814,74  ha  - Bilbo Metropolitarren  %3,56    

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

05.PU. Ezkerraldea 

Unitatea itsasadarraren ezkerraldeko uholde-lautadetan (eremu lauak) 
eta garai batean meatzaritza garatu zen mendi-hegaletan kokatuta 
dago, itsas mailatik gehienez ere 200 metroko altuerara, eta, oro har, 
malda txikiak ditu, irtengune txiki batzuetan salbu, hala nola Galindo 
ibaiaren mugetan eta Serantes mendiaren inguruetan. Nolanahi ere, 

Altimetria Maldak 

hiri- eta industria-erabilera da nagusi (ia % 90), eta hiri-inguruko 
baratzeek, hesiek, zuhaiztiek, larreek eta laborantza-sail txikiek 
eremuaren % 9 baino gutxiago hartzen dute. 

Landaredia eta Lurzoruaren erabilerak <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Paisaia-tipologiak 

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000
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 05.PU. Ezkerraldea 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah

1. zona

Gotorlekuak!

&

¥f¢

Parke flubiarrak

Metropoli-parkeak

Lurreko korridore ekologikoakGeologia intereskun lekuen (GIL)

HBBE

KBE

Zuhaitz apartekoa

1 Txipioko padura

Padurak

2 Pobeñako padurak

õôó
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 05.PU. Ezkerraldea 

Paisaiaren bilakaera 

Ziur asko, unitate hau izango da aldaketa handienak izan 

dituenetako bat, eta oso garbi ikusten da hori bi irudiak 

alderatzean. Hasteko, lurzorua okupatu eta 

biztanleguneak garatu dira, eta kolmatatu eta 

etxebizitzak ugaritu dira, oso dentsitate handiko gune 

izatea iristeraino. Ondoren, industria-lurzoruak kolonizatu 

dira, ibilguen ertzetatik harago. Oro har, eraikuntza-

multzo jarraitu bat eratu da: hiri-ehuna industria-

ehunarekin, azpiegiturekin eta hirugarren sektoreko 

azalera handiekin elkartuz joan da. Hegaldi amerikarreko 

argazkian ikusten denez, Portugaleten –jatorriz burgesen 

bizilekua– eta Santurtzin dentsitate txikiko bizitegi-

eremua zegoen garatuta, eta langile-klasearentzako 

dentsitate handiagoko bizitegi-eremuz ordezkatuz joan 

da. Eboluzio horrek, azkenean, bi ibaiertzen artean gizarte

-bereizketa argia egotea ekarri du. 

Lursail goldagarrien desagerpena deigarria da, batez ere 

ibarretan izan den eraldaketa, hala nola Galindo eta 

Ballonti ibaien ibarretan; ibar horietan, lursail 

geometrikotan egituratuta zeuden laborantza-lur guztiak 

desagertu dira. Lursail horiek industria-jarduerara, 

azpiegituretara edo hirugarren sektorera bideratutako 

azalera handiko gune bihurtu dira. Industria-jarduerara 

bideratutako azalera handietako asko albo batera utzi 

dira, eta orubeak, hondakinak eta lur kutsatuak geratu 

dira bertan. Horrekin batera, urteak joan ahala, 

azpiegitura handiak eraikiz joan dira. Paisaian 

nagusitasuna hartu dutenak gurpildun ibilgailuentzako 

bideak dira. Ibaien ibilguak ere desbideratu eta kanalizatu 

egin dira. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitate honen ikuspen-maila, oro har, handia da, batez ere Santurtzi, 

Portugalete, Sestao eta Barakaldo dauden mendixken hegaletan. Udalerri 

horiek ongi ikusten dira itsasadarraren beste aldetik eta unitatea 

zeharkatzen duten komunikazio-ardatz ugarietatik; ezkerraldea igarotzen 

duen bidegorritik ere bai. 

Ikuspen orokorra 

- +

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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 05.PU. Ezkerraldea 

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Paisaiaren hauskortasun handiena itsasadarrera 

begira maldan dauden hiri-eremuek dute, ikuspen 

handia dutelako eta baliozko elementuak 

dituztelako, gehienak hirikoak: Santurtzi eta 

Portugaleteko hirigune historikoak, Santurtziko 

portua, maldan dauden zenbait parke eta paisaia-

balioa duten beste hainbat eraikin eta elementu 

material eta immaterial. 

Inguru lauagoetan dauden industria-eremuek eta 

bizitegi-blokeen eremuek, aldiz, ez dute hain 

ikusizko kalitate positiboa, eta ahalmen handiagoa 

dute paisaian aldaketak egiteko eta onartzeko. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Paisaiaren ikusizko kalitatea ona da malda dagoen lekuetan, batez ere Portugaleteko hiri-

erdigunea dagoen lekuan, eta neurri txikiagoan Santurtzikoa dagoen lekuan; horren arrazoiak 

dira ikuspen-maila handia eta ikusizko kalitatea oso positiboa izatea, paisaia-balioa duten 

hainbat elementu daudelako. Ikusizko kalitatea oso txarra da industria-eremuetan, bai 

itsasadarraren ondokoetan, bai Sestaoko eta Barakaldoko hiriguneak baino gorago 

daudenetan. Izan ere, ikuspen-maila txikiagoa dute, eremu lauagoak dira eta ez dute paisaia-

balio aipagarririk. Horien erdian, aipatutako udalerrien hirigune zabalak daude, blokez 

osatuak eta oso dentsitate handikoak, eta ikusizko kalitate eskasa dute. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia
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 05.PU. Ezkerraldea 

Oraintsuko memoria, alde batetik, arrantza- eta ontziola-jarduera 

mantentzearekin lotuta dago (Santurtziko portua), bai eta horien 

oroitzapenekin ere (Arrantza Museoa eta Agurtza atunketaria, Arrantzaleen 

Kofradiaren eraikin historikoan). Beste alde batetik, ontziolen eta labe 

garaien hondar ikusgarriekin ere lotuta dago; izan ere, instalazio horiek 

markatu zituzten XX. mendean ezkerralde osoko gizartea, eraikuntza eta 

paisaia (ikusizkoa, soinuena, usainena eta gauekoa). 

Esate baterako, Barakaldoko Siemens Schuckert-en Ilgner bihurgailu zaharra 

ezkerraldeko enpresa-garapenerako zentroa da gaur egun. Horrez gain, 

Portugaleteko Rialia Industria Museoa ere aipagarria da. 

Arrantzarekin loturiko lanbideak azpimarragarriak dira; esaterako, sardinera 

edo sardina-saltzaileena –sardineren ibilbidea ere badago–, aparailuen 

konpontzaileena, eta, batez ere, saregileena. Sardina-saskiak Santurtzi edo 

Portugaletetik Bilborantz edo eskuinaldeko herrietarantz garraiatzeko, 

ibilaldi luzeak egin behar izaten zituzten, buru gainean pisu handia 

eramanez eta oinutsik. Horrekin lotuta, Santurtzin, J. Lucarini eskultoreak 

eginiko sardineren omenezko monumentua (1964) nabarmentzen da. 

Aipagarriak dira, era berean, Karmengo Ama Birjinaren jaiak eta uztailaren 

erdialdean inguru hartan egoten den sardina-usaina. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Batzuetan, gizarte- eta kultura-ekitaldiek aldaketak eragiten dituzte unitate honetako paisaian. 

Adibidez, Santurtziko Nazioarteko Antzerki Jaialdiak, Portugaleteko Nazioarteko Otxote 

Jaialdiak, Portugaleteko Nazioarteko Folklore Jaialdiak, Sestaoko Nazioarteko Txotxongilo 

Jaialdiak, Barakaldoko Nazioarteko Kale Antzerki Jaialdiak eta Barakaldoko Eszena Berritzaileen 

Nazioarteko Jaialdiak. “Desde Santurce a Bilbao” (Santurtzitik Bilbora) abestia ere oso ezaguna 

da, eta 1989tik, izen hori duen lasterketa bat egiten da. Abentura horretan parte hartzen 

dutenek beti ibilbide bera egiten dute, itsasadarraren ezkerraldeko Portugalete, Sestao, 

Barakaldo eta Bilbo udalerrietan zehar. 

Barakaldon, aipagarria da Santa Agata ermitara egiten den erromeria. Auzoka antolatutako 

talde edo abesbatzek makilen erritmora abesten dute.  

Ez Ohiko paisaiak  

Unitate honetan, Barakaldoko, Sestaoko, Portugaleteko eta 

Santurtziko hirigune historikoetako monumentu 

esanguratsuetako batzuk mantentzen dira, hala nola antzinako 

elizak eta dorretxeak, armarridun etxeak eta portuko etxeak. 

Monumentu horiek hiriguneen ikusizko identifikazioa 

ahalbidetzen dute. Portugaleten, harresien eta Solar 

gotorlekuaren hondarrek irauten dute, eta Barakaldon hainbat 

errota daude. Santurtzin, garai bateko portu- eta arrantza-

jarduerarekin loturiko etxeak eta eraikinak mantentzen dira. 

Inguru honen jatorria izandako industriaren eta portuaren 

ondarearekin lotutako hainbat eraikin mantentzen dira 

oraindik. Nabarmentzekoak dira Burdinazko kaia edo Txurruka 

kaia (Portugalete), Cadagua ontziolak (Barakaldo) eta La Naval 

ontziolako 1. dikea (Sestao), bai eta Bizkaia Zubia edo Zubi 

esekia deitua ere, UNESCOren Gizateriaren Ondarearen 

zerrendan dagoena.  

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Lehen aipatu dugunez, azken 150 urteetan gehien aldatu eta garatu den eremuetako bat da. 1879. eta 

1882. urteen artean, San Francisco, Vizcaya eta Bilboko Labe Garaiak siderurgia-fabrikak martxan jarri 

ziren, Sestaon eta Barakaldon. Gerora, XX. mendearen bigarren erdian, portu-instalazioak Portugalete eta 

Santurtzi aldera eramaten hasi ziren. Prozesu horrek bereizita zeuden hirigune historikoak –adibidez, 

Portugalete bizitegi-eremua zen– eraldatzea ekarri zuen, eta industria- eta hiri-eremu jarraitu bat eratu 

zen, iraganeko laborantza-eremuak, ibaiertzak eta estuarioaren ibarrak ere barnean hartuta. Ildo beretik, 

ezkerraldean meatzaritza-jarduera garatu zen –eremu garaietan–, bai eta industria-jarduera eta langileen 

bizilekuak finkatu ere, bloke ugaritan antolatuta. Horrek komunikazio-azpiegitura berriak eraikitzeko 

beharra sortu zuen, eta errepideak eta trenbideak egin ziren, horietako batzuk mendi-hegalen goiko 

aldean; adibidez, AP-8 autobidea eta harekin loturiko bideak. Horrekin batera, azkenaldian industria 

astunetako batzuek izandako krisiaren ondorioz, lurzoruak libre utzi dituzte edo industria-orubeak 

abandonatuta geratu dira.  

Horren emaitza honako hau da: ia unitate osoa hartzen duen hiri- eta industria-paisaia jarraitu bat. Paisaia 

horretan, batzuetan zaila da begi hutsez bereiztea udalerrien arteko mugak zein diren. Administrazioa 

saiatu da mugikortasunarekin, etxebizitzekin eta espazio kultural eta berdeekin loturiko gabeziak 

konpontzen. Horretarako, zeharkako komunikazio-azpiegiturak (eskailerak eta igogailuak), euste-hormak 

eta soinu-hesiak ezarri dira, esku-hartze artistiko batzuk egin dira, berdeguneak sortu dira –batez ere 

parkeak itsasadarraren ertzean zehar eta mendi-hegaletan–, bidegorriak eraiki dira eta edertzeko esku-

hartzeak egin dira, hala nola Santurtziko portuan, eta oraindik zutik dirauten eraikin historikoak 

aprobetxatzeko eta kontserbatzeko esku-hartzeak ere egin dira. 

05.PU. Ezkerraldea 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Serantes mendiak 451 metroko altuera du, eta tontorra Santurtzi udalerrian dago. Hala ere, mendi hori 

Zierbena eta Abanto-Zierbena udalerrien parte ere bada. Luzuero, berriz, ipar-mendebaldean dago, 

itsas mailatik 307 metrora, Zierbena udalerrian. Luzuerok eta Serantesek osatzen duten muino-

multzoak Abra mugatzen dute ezkerreko aldetik, eta Muskiz-Areetako hondartzako badia txikitik ba-

nantzen dute. Bilboko metropoli-eremuko ikuspegi ikonikoetako bat da, ezkerraldeko eta eskuinalde-

ko hiri-eremuaren zati handi batetik ondo ikusten baitira hego-ekialdeko hegalak. Unitate honen ba-

rruan dago Zierbena udalerria, bere auzune edo auzoekin; besteak beste, San Mames, Kardeo, San Ro-

ke eta Valle. Unitatearen % 10 lur artifizialdua da (harrobiren bat barne). Nekazaritzako eta abeltzain-

tzako paisaia erabat nabarmentzen da, bere larre, belardi, heskai eta labore txikiekin. Paisaia horrek 

hartzen du eremuaren ia erdia, eta beste % 33 baso naturalek osatzen dute (kostalde kantauriarreko 

iratze-sail, zuhaixka eta artadiak), landatutako baso batzuk ere tartean. 

Luzuero eta Serantes mendien goiko aldean, zenbait garaitan itsasadarra defendatzeko eraikitako go-

torleku militarren hondarrak nabarmentzen dira, eta Serantesen tontorrean hainbat telekomunikazio-

antena daude. 

Abrara begira dagoen antzinako kostalde malkartsu osoa Bilboko portuak hartzen du gaur egun, eta 

02 unitatean, Abrakoan, dago.  

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
06.PU. Serantes 

Azalera: 1.237,94  ha  - Bilbo Metropolitarren  %2,43   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

06.PU. Serantes 

Argi dago unitate menditsua dela, Serantes eta Luzuero gailurrekin 

hego-ekialdetik ipar-mendebalderantz lerrokatua, eta itsas mailatik 

400 metro baino gehiagoko altueran. Bi mendixken hegaletan 

malda handia dago, batez ere Abraren aldean. Landaredia-estaldura 

Altimetria Maldak 

ugaria da, eta larre, zelai, heskai, zuhaizti, iratze-sail eta artadi 

kantauriarrek mosaiko interesgarria osatzen dute. Landatutako pinu 

exotikoen arboladi batzuk ere ageri dira. 

Landaredia eta Lurzoruaren erabilerak <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Paisaia tipologiak 

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000



 45 

 06.PU. Serantes 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
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 06.PU. Serantes 

Paisaiaren bilakaera 

Serantes unitatea ez da aldatu Ezkerraldea eta 

Abra unitateak bezainbeste; hala eta guztiz ere, 

unitate honek jasaten dituen presioak agerikoak 

dira, konurbazio handi baten eraginpean 

dagoenez gero. Hala ere, nabari da baso-eremu 

txikiak ere zabalduz joan direla, lehen sektorera 

bideratutako lursailen kaltetan. 

Hiri-garapen neurritsua izan du, biztanleria-

dentsitate handiko hiriguneetatik hurbil egon 

arren. Nagusi den hiri-ehuna dentsitate txikikoa 

da: bizitegi-erabilerako urbanizazioek osatzen 

dute,  bai eta jendegune txikien inguruko 

garapenek eta isolatutako eta sakabanatutako 

era askotako etxebizitzek ere –azken horiek, 

arkitektura-kalitate aldetik nahiko zalantzagarriak

–.  

Bertako profil orografikoa, batez ere 

Serantesekoa, balio soziokulturaleko erreferentea 

da biztanleriarentzat. Balio natural eta ekologikoa 

murriztu egin da, jasan dituen presioen eraginez; 

horixe ikusten da, esaterako, gaur egun 

unitatearen inguruan dauden askotariko linea 

elektriko, indusketa-jarduera, gasbide eta trafiko-

azpiegitura handien bidez. Azpiegitura horietako 

bat kanpoaldeko portua da, bi argazkien artean 

eraikia, eta aipatu ditugun presioen erakusle 

argia da. Portuak eta haren etengabeko 

hedapenek arrantzale-herri txiki bat ere irentsi 

dute: Zierbena, hain zuzen. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Ikuspen orokorra 

- +

Ikusten denez, unitatearen ipar-ekialdearen ikuspena oso handia da, Abrara 

begira dagoen aldean; hiriguneak hartzen dituzten barrualdeko sakonune 

txikiak, berriz, nahiko ezkutuan geratzen dira. Era berean, aipagarria da 

Serantes eta Luzuero mendien gailurrak eta isurialdeak eskualdeko behatoki 

onenetakoak direla. 

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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 06.PU. Serantes 

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Serantes unitateko paisaiaren hauskortasuna handia 

edo oso handia da eremuaren parte handi batean, 

bai unitatearen zati handi batetik ikuspen-maila 

handia delako, bai malda handiak daudelako eta 

mota askotako landaredi naturala edo landazabal 

atlantikoko berezko egiturak dituelako. Ezaugarri 

horiekin, paisaiak nekez jasango lituzke laldaketak. 

Luzueroren, Serantesen eta Montañoren arteko 

korridoreak eta Zierbenako portuak soilik dute 

hauskortasun ertaina, ikuspen-maila txikiagoa 

dutelako. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Seranteseko paisaiaren ikusizko kalitatea ona edo oso ona da Abrara begira dauden 

maldetan eta Serantes, Luzuero eta Montaño mendien gailurretan, bai ikusizko kalitate 

intrintsekoaren balioagatik eta bai ikuspen-maila handiagatik. Horrez gain, dagoeneko aipatu 

dugun moduan, Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osoan horixe da mendi 

enblematikoena eta atzealde eszeniko garrantzitsu eta bereizgarriena. Luzueroren, 

Serantesen eta Montañoren arteko korridoreak, aldiz, ikuspen-maila txikia dela eta, ikusizko 

kalitate ertaina du, Zierbenako portuak bezalaxe. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia
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Handia

Oso Handia
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 06.PU. Serantes 

Zierbenako portuaren antzinako arrantza-

erabilera arrantzaleen omenezko monumentu 

batean islatuta dago. Horrez gain, Kantauri 

Fest ekitaldia ere antolatzen da; hor, 

itsasontzi tradizional mordoa biltzen da, eta 

itsasoarekin eta arrantzarekin loturiko 

gastronomia- eta festa-jarduerak egiten dira. 

Zierbenako sardina-saltzaileak 

nabarmentzekoak dira. Izan ere, ez ziren 

Bilbora joaten produktuak saltzera, 

Santurtzikoek egiten zuten moduan, baizik 

eta ia 30 kilometro egiten zituzten arrantza-

saskiak Muskizera eraman eta han saltzeko. 

Urriko lehen asteburuan, Itsaski Azoka egiten 

da Zierbenan. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Kantauri Fest jaialdiaren barruan (urria), arrantza-tradizioarekin eta itsasoarekin lotutako jarduerak 

antolatzen dira, hala nola Zierbena Surf Film Festival. Halakoetan, normalean lasaia den herri hori 

eraldatu egiten da, eta itsasoarekin eta haren erabilerarekin loturiko paisaia iragankorrak sortzen 

dira. 

Serantes mendian ere ibiltari eta mendizale ugari ibiltzen dira maiz. Zenbaitetan, herri-igoerak egiten 

dira. Adibidez, Santurtzitik hasten den Serantes Igoera lasterketa (urrian) eta Seranteseko igoera 

herrikoia (ekainean). Pazko astelehenean, Kornites erromeria (Serantesera igoera) ospatzen da. 

Goizean haurrentzako jarduerak egoten dira, eta arratsaldean erromeria. Erromeriaren izena egun 

horretan Serantes mendian jan ohi zen “kornite” izeneko opil tradizionaletik dator. Opil puntaduna 

zen, barruan txorizoa, arrautza edo biak sartuta erretzen zena. 

Ez Ohiko paisaiak  

Paisaia naturalari dagokionez, bai mendiaren kono-formak 

eta bai mendi-hegalen zati handi batean heskaiz bereizita 

dauden belardi-mosaikoek landazabal atlantikoko landa-

paisaia baliotsu eta erakargarria osatzen dute. 

Serantes mendiaren goialdean, zaintza- eta defentsa-

gotorleku bat eraiki zen, eta armadak 1910era arte erabili 

zuen. Oraindik ere zenbait eraikuntzaren hondar ugari ikus 

daitezke gotorleku horretan. Luzuero lurmuturrean ere 

badaude gotorlekuak; lehena La Cuestatik igota aurki 

dezakegu, XIX. mendearen amaieran eraiki zena 

itsasadarraren sarrera babesteko. Hala ere, jakina da XVI. 

mendean toki horretan bertan gotorleku bat zegoela. Beste 

gotorleku bat Luzueroren gailurrean dago, eta Gerra 

Zibilaren ondoren eraikitakoa da. Geratzen diren 

hondarretako batzuk artilleria-gelak dira, eta komunikazio-

sistema batek mendia alderik alde gurutzatzen du. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Serantes eta Luzuero mendietako abeltzaintza-jarduera harritzeko modukoa da, eta oraindik ere 

heskaiz banatutako bazkaleku eta iratze-sailak ikus daitezke. Laborantza-lur eta landazabal atlantikoen 

hondarrak ere badaude, bertako baserri eta auzoen inguruan. Are harrigarriagoa da, gainera, ustiapen-

eredu tradizional hori krisian egon arren unitatearen azaleraren % 50 inguru nekazaritzako eta 

abeltzaintzako jardueretara bideratuta egotea, eta beste % 33 tokiko landaredia-formazioek osatuta 

egotea (kasu batzuetan, jatorrizko larreen matrizearen gainean birsortuta). Lurraldeko beste eremu 

batzuetan, zura lortzeko espezie exotikoak (pinua eta eukaliptoa) landatuz basoberritu badira ere 

mendiak, paisaia-unitate honetan ez da fenomeno hori bizi izan. 

Hala ere, hiri- eta industria-egitura handiak hain hurbil izateak inpaktua izan du bai lurraldean eta bai 

paisaian. Abraren eskuinaldean Bilboko portua eraikitzeak Serantes mendiaren eta badiaren arteko 

kontaktua haustea ekarri du; ondorioetako batzuk mendi-hegaletan ere nabaritu dira –adibidez, 

harrobi handi bat dago–, eta antzinako Zierbenako arrantza-portua ere Bilboko portuak irentsi du. 

Era berean, garraio elektrikoko goi-tentsioko lineak pasatzen dira unitatetik, eta autobideak ere bai, 

probintzien arteko komunikazio-ardatz direnak. Horrez gain, unitateko hirigune edo auzo batzuetan, 

batez ere Serantesen hegoaldean, bizitegi-eremu barreiatuak hazi dira, edo zuzkidura-ekipamendu 

nahiko handiak egin dira. 

Hala eta guztiz ere, unitateak paisaiaren aldetik espazio ikonikoa izaten jarraitzen du, eskuinaldearen 

zeruertz eszenikoa da, eta zaindu beharra dago, erabilera publikorako  lekua eta natura-, ondare- eta 

paisaia-intereseko lekua izaten jarrai dezan. 

06.PU. Serantes 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 

Superficie de la UP: 780 ha — 30 % del Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

07.PU. Barbadun 

Azalera: 1.291,49 ha  - Bilbo Metropolitarren  %3,77    

Barbadun unitateak kostaldeko eta mendialdeko eremu bat hartzen du, Barbadun ibaiaren 

bokalearen –La Arena hondartzan–, Kantabriako mugaren eta barrualdeko mendien artean. 

Mendi horietako gehienak ibaiaren ezkerraldean (mendebaldea) daude; izan ere, eskuinal-

dean petrolio-findegia dago, arro hidrografiko horretako paisaiaren ezaugarriak nabarmen 

aldatzen dituena. 

Kostaldean, alde batetik, La Arena hondartza zabala eta duna- eta padura-eremu interesga-

rriak daude. Beste alde batetik, Cobarongo itsaslabarrak daude; bidexka bat igarotzen da 

horietatik, eta meatzaritza-aztarna ugari ikus daitezke. Horrez gain, Muskiz udalerriko biz-

tanlegune eta auzoak ere unitate honetan daude, balio handiko eraikuntza batzuekin 

(elizak, dorretxeak).  

Barrualderago, landazabal atlantikoko eremuak, baso autoktonoak, eta pinuen eta eukalip-

toen baso-sartzeak daude, itsas mailatik 600 metro baino gehiagora, Mello mendiaren in-

guruan. 

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

07.PU. Barbadun 

Unitateak Barbadun ibaiaren ezkerraldeko zati handi bat hartzen du 

barnean, iparraldetik hegoaldera La Arena hondartzarantz doana, eta 

Castaños ibaiadar laburraren arroa ere bai, korridore lauago bat eratuz ipar

-mendebaldetik hego-ekialderantz. Muinoen eta mendien hegalek malda 

handia dute, eta itsas mailatik 600 metro baino gehiagora daude Mello 

Altimetria Maldak 

inguruan. Iparraldean, larreak eta landazabal atlantikoak daude, zuhaixka 

eta artadi kantauriarrekin; hegoaldean, landatutako zuhaitzen basoak 

daude (pinudiak eta eukalipto-sailak), eta hiriguneak Castaños ibaiaren 

korridorean pilatzen dira.  

Landaredia eta Lurzoruaren erabilerak <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Paisaia-tipologiak 

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000
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 07.PU. Barbadun 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 
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 07.PU. Barbadun 

Paisaiaren bilakaera 

 

Bi argazkiak paraleloan jarrita, azken 

urteotan unitateko baso-masa nabarmen 

handitu dela ikusten da, batez ere 

hegoaldean eta Pobeña inguruan, 

landatutako pinu- eta eukalipto-sailak 

direla eta. 

Beste alde batetik, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako jardueraren beherakada 

nabari da, bai Barbadun ibaiaren 

haranean zehar, bai eremu lauagoetan, 

biztanlegune txikien eta komunikazio-

bideen alboan. Lehen sektoreko jarduera 

partzelatan egituratuta zegoen, baina 

azken urteotan desagertuz joan da. 

Muskizeko hirigunea dagoeneko han 

zeuden biztanleguneen inguruan garatu 

da, eta horiek unitateko dentsitate 

handieneko elementuak. Inguruko 

auzoak barreiatuta jarraitzen dute, eta 

dentsitate txikiko hiri-ehuna da nagusi. 

Hegaldi amerikarreko argazkian ageri 

diren ehun organizista zaharren aldean, 

egitura zurrunagoa duten urbanizazio 

batzuk agertu dira. 

Bi irudien arteko garaian, AP-8 autobidea 

eraiki da zati batzuetan, bai unitate 

honetan bai aldameneko Meatzaldean. 

Zubibideak eraiki dira desnibelei aurre 

egiteko. Eraikuntza horiek inpaktu handia 

eragiten dute inguru horretako paisaian, 

ikuspen-maila handia dutelako.  

Azkenik, meatzaritzako azpiegituren zati 

bat Itsaslur bide berdea osatzeko 

berrerabili da.  

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Ikus daitekeenez, ekialderantz begira dauden hegaletan ikuspena 

handia da, duten garaieragatik eta ibilbide eta behatoki ugari 

daudelako, hala nola Serantesekoa, burdinbide berdea, eta Castañosen 

alboan eta haranaren hondoan zehar pasatzen diren errepideak. 

Ikuspen orokorra 

- +
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 07.PU. Barbadun 

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Paisaia-unitatearen zati handi batek hauskortasun handia 

edo oso handia du, malda handiak daudelako, bai 

mendialdean bai Cobarongo eta La Arena hondartzaren 

inguruko itsaslabarretan; horrez gain, ikuspen-maila 

handia eta ikusizko kalitate intrintseko orokor ona du, 

landaredi naturala eta landatutako basoak daudelako, eta 

horiek paisaia-aldaketa handiekiko erresilientzia txikiagoa 

dute. Ibaiek sortutako korridoreek –ikuspen txikiagokoak 

eta askoz hiritartuagoak– soilik dute hauskortasun 

txikiagoa; dena den, findegia hurbil egoteak badu eragina 

hauskortasun horretan, atzeko planoak aldatzen baititu. 

Fragilidad del Paisaje 

Unitateko ikusizko kalitate orokorra ona edo oso ona da, bereziki leku batzuetan; besteak 

beste, La Arena hondartzan, bertako hareatzetan eta paduren hondarretan, horien ekialdean 

eta mendebaldean dauden itsaslabarretan, eta basoa nagusi den Mello mendiaren hegaletan. 

Ikuspen-maila txikiagoa eta hiritartze-maila handiagoa duten eremu interstizial batzuetan, 

ikusizko kalitatea ertaina da. La Arena hondartzaren barrualdetik hurbil dagoen eremu 

lauaren zati batek ikusizko kalitate txarra du, Petronor findegia hurbil edo bertan dagoelako, 

eta autobideko zubibidea bertatik igarotzen delako. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia
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Oso txikia
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Lurralde honetan, meatzaritzaren historiak eta tradizioak 

garrantzi handia dute. 1859an, lehen meategia 

erregistratu zen Muskiz udalerrian, eta 1868tik aurrera, 

beste lau. Muskiz da, Bilborekin batera, atzerriko jabe 

gehien dituen udalerria (Alfred Edwards, Triano Iron Ore, 

Mac Lennan, etab.). Legeak aldatzearekin eta meategiak 

jabetzan hartzeko prozesuarekin batera, Muskiz 

eraldatuz joan zen: mearen garraioa errazteko obrak 

egin ziren, besteak beste burdinbideak, plano 

makurtuak, mea-garbitegiak eta aireko tranbiak eraiki 

ziren... 

XIX. mendearen amaierako eraldaketa horrek antzinako 

burdinolen tradizioa modernizatu eta hobetu zuen, eta 

tokiko ekonomia aberastea ekarri zuen. Horren ondorioz, 

hainbat jauregi eta dorretxe eraiki ziren. El Pobaleko 

burdinola aipagarria da; gaur egun, instalazioa museo 

bilakatu da, eta lehengo funtzionamendua eta horri 

lotutako lanbideak ezagutzeko aukera ematen du. 

Oraindik ere meatzaritzaren hondar batzuk geratzen 

dira, hala nola Cobarongo zamalekua eta antzinako 

meatzaritza-burdinbideak, gaur egun bidexkak edo 

bidegorriak egiteko berrerabili direnak. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Herriko jaiak (San Joan, ekainaren 24an) eta auzuneetako jaiak (Muskizko San Julianen, urtarrileko lehen 

asteburuan; Cobaronen, maiatzaren 1ean; Santa Maria Magdalena, uztailaren 22an, Memerean; Andramari 

eta Roke Deuna, abuztuaren 15etaik 17ra, Rigadan; Soroskundeko Ama, irailaren 8an, Pobeñan; La 

Rabudan, irailean; El Socorrillo, urriko lehen igandean, Pobeñan) ugariak dira, eta horiez gain, otsailean 

inauteriak eta irailean azoka izaten dira. Bestalde, itsasoaren egoera aldekoa denean, nabarmentzekoa da 

La Arena hondartzara surflari andana hurbiltzen dela, eta, hala, giza paisaia berri bat eratzen dela. 

Garrantzitsua da, era berean, Urteberri-bezperan Mello mendira (633 metro) egiten den igoera herrikoia. 

Bertan, ogi betea eta salda eskaintzen dira. Hainbat lasterketa ere egiten dira; esaterako, “Trail Mello 

Saria” (12 eta 25 km-ko lasterketa eta martxa), Muskizko mendi, bidezidor eta larreak zeharkatuz egiten 

dena. 

Ez Ohiko paisaiak  

Hiriguneen multzoan eta Muskiz udalerriko eremuan balio 

handiko eraikinak daude: armarridun etxeak, jauregiak eta 

dorretxeak, elizak eta baselizak… Horietako batzuk, gainera, oso 

leku ederretan daude; esaterako, Pobeñako baseliza. 

Bestalde, La Arena hondartzako paisaiaren konfigurazioa 

aipagarria da: badia babestu bat osatzen du, baina, batez ere, 

kolore beroko hareatza zabala nabarmentzen da, jarraian duna- 

eta padura-eremu bat duena (Natura 2000 Sareak babesten du, 

Barbadungo itsasadarra Kontserbazio Bereziko Eremuaren 

barruan). 

Meatzaritzako hondarrek ere paisaia-balio nabarmena dute, hala 

nola kostaldeko mea-zamalekuek, eta burdinbide zaharrak 

aprobetxatuz eraikitako burdinbide berdeek. Cobarongo 

itsaslabarrak zeharkatzen dituen burdinbide berdeak –Donejakue 

bidearekin bat dator– kostaldearen zati horren ikuspegi onak 

eskaintzen ditu. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Azken hamarkadetan, unitate hau pixkanaka-pixkanaka eraldatzen joan da. Landazabal atlantikoko 

azalera txikiagotu egin dela nabarmendu behar da, hegoaldeko zatirik menditsuenean, batez ere.  Han, 

pinudiak eta eukaliptozko basoak landatu dira haren ordez. Castaños ibaiaren korridorean edo 

haranean lerrokatutako hiri-nukleoek azalera txikia izan dute, eta eraikinak ere agertu dira La Arena 

hondartzaren ekialdean. Hala eta guztiz ere, ikusizko eraldaketarik handiena, ondoko unitatean gertatu 

arren, PETRONOR petrolio-findegiaren eraikuntzak eragin zuen. Findegiak Barbadun ibaiaren 

estuarioaren zati handi bat okupatu zuen haren eskuinaldean, eta, hara begiratzean, findegia ikusten 

da, batez ere, gainerako elementuen gainetik. 

Bestalde, komunikazio-azpiegiturek (hala nola, AP-8 autobideak eta haren zubibideek, tunelek eta 

lubakiek) Barbadun harana eta kostaldetik hurbilen dagoen eremua gurutzatu dituzte, eta horrek ere 

hainbat inpaktu eragin ditu paisaian. Aldi berean, paraleloan, ingurumenaren ikuspegitik dunen 

egoera hobetzeko lanak egin dira. Batetik, dunetarako sarrera ordenatu eta mugatu egin da, eta 

horrek habitatak birsortzeko aukera eman du. Bestetik, ibilbideak eta bidegorriak egin dira, antzinako 

meatzaritza-burdinbideetatik abiatuta, eta kostaldeko lerroaren zati bat ibiltzeko, ikusteko eta 

interpretatzeko eremu gisa berreskuratzeko aukera eman du horrek. 

07.PU. Barbadun 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unitate honek eremu malkartsua hartzen du, ipar-mendebaldetik hego-ekialdera lerrokatuta. Ipar-
mendebaldean Muskiz udalerriaren zati bat hartzen du, eta hego-ekialdean Barakaldoren zati bat; 
Abanto-Zierbena, Ortuella eta Trapagaran ere ia osorik daude unitatearen erdian. 
  
XIX. mendean eta XX. mendearen hasieran, meatzaritza (burdina) asko garatu zen eremu honetan, eta 
horrek aukera eman zuen Bilboko itsasadarrean industria astuna eta portu-jarduera garatzeko. Aire 
zabaleko meategi handien hondar ugari geratzen dira, mozketa sakonekin, eta topografia irregular eta 
gorabeheratsua osatzen dute. Meatzaritza-egitura batzuk (labeak, bideak, kableak…) gorde dira, eta 
horietako batzuk kontserbatu eta erakusgai jarri dira. Beraz, interes handiko geologia- eta paisaia-
ondare berezia osatzen dute. Gainera, eskualdeko herritarrek aisiarako eta kirolerako erabiltzen dute 
ingurua. 
  
Unitatean nabarmentzen den beste elementu bat Muskizen dagoen petrolio-findegi handia da. Barba-
dun ibaiaren eskuinaldeko padura-lurrak hartzen ditu, eta ibaiaren bokaleak Meatzaldearekin duen 
ukipen-eremuko paisaia-pertzepzioa guztiz aldatzea ekarri du. 
  
Herri, herrixka, auzo eta hirigune ugari daude unitate osoan sakabanatuta, eta industrialde interstizia-
lak dituzte. Batez ere, ibaien ibilguek markatutako korridoreetan daude, ipar-mendebalderantz 
(Barbadun ibaia) edo hego-ekialderantz (Itsasadarraren ibaiadarrak) lerrokatuta, bai eta Serantesen 
hegoaldean ere, garrantzi handiko hiriarteko komunikabideak igarotzen diren lekuan, hala nola AP-8 
autobidea eta haren lotura eta egitura guztiak. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 

Superficie de la UP: 780 ha — 30 % del Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

08.PU. Meatzaldea 

Azalera 3.614,29 ha  - Bilbo Metropolitarren  % 7,10   
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

08.PU. Meatzaldea  

Ipar-mendebaldetik hego-ekialdera orientatutako lurralde honetan, 

altuera handienak hegoaldean daude; Grumeran mendilerroan 

adibidez, itsas mailatik 600 metrotik gorako mendiak daude. Oro 

har, maldak handiak dira, batez ere antzinako aire zabaleko 

meategietako mozketetan. Erdialdeko korridorean, biztanleguneak 

Altimetria Maldak 

eta findegia dauden lekuan, maldak txikiagoak dira. Oso eraldatuta 

dagoen eremua da (% 29 lur artifizialdua eta % 17 landatutako baso-

sailak), eta landazabal atlantikoaren (% 24) eta landaredi naturalaren 

(% 30) hondarrak ditu, batez ere zuhaixka- eta belar-erako 

landareekin. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak
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Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Erdialdeko eta iparraldeko eremu gehienetan ikuspen-maila txikia da. Findegia, 

tamaina eta presentzia handikoa bada ere, itsasotik edo Barbadunen arrotik 

bertatik soilik ikusten da; hori dela eta, ikuspen-maila ertaina du. Ipar-ekialdera 

begira dauden aldeek, batez ere unitatearen hegoaldean, ikuspen-maila handia 

dute. 

Ikuspen orokorra 

Paisaiaren bilakaera 

Burdin zainen ustiapenarekin lotutako meatzaritza-

jarduera alde batera utziz joan zen, mea agortzen eta 

industria-krisia hurbiltzen zihoan heinean. Erauzketa-

paisaia asko aldatu zen, eta ustiapenak bertan behera utzi 

zirenean nabaritu zen paisaia-aldaketa hori. Azken 

urteotan, eremuan esku hartzeko, eraberritzeko eta balioa 

emateko plan ugari egin dira. Belar- eta zuhaixka-erako 

landarediak eremuaren zati bat hartu badu ere, oraindik 

agerikoak dira antzinako jardueraren aztarnak. 

Ikus daiteke lurzoru horren zati handi bat urbanizatzeko 

joera egon dela, industria-jarduerara bideratutako 

garapenen bidez. Ballonti ibaiaren korridoreak eta 

Galindoren ibaiadarrek, Ortuellatik, Abantotik eta 

Zierbenatik igarotzean, eremuko industria-ehunaren zati 

handi bat hartzen dute. Bestalde, bizitegi-erabilera 

handitu egin da. Bizitegiak lehendik zeuden hirigune eta 

langile-auzoen inguruan eta jarduera-ardatz berrietan 

zehar kontsolidatu dira. Bizitegi-ehuna industria-

ehunarekin nahastuz joan da, bai eta meatze-guneen 

arrastoekin, zalantzazko kalitatea duten landa-eremuekin 

eta azpiegiturekin ere. Kasu batzuetan, hazkundea ez da 

ordenatua izan, eta erabileren eta natura- eta kultura-

balioen arteko loturak ez dira egituratzaileak izan. Zenbait 

biztanlegunetan, hala nola Trapagaranen, Ortuellan, 

Abanton eta Zierbenan, biztanleak ugaritu egin dira eta 

dentsitate handiagoa hartu dute, eta Bilboko metropoli-

eremuan eta hango dinamiketan sartu dira. 

Elementu batzuek protagonismo berezia dute, 

hedaduragatik edo inpaktuagatik; esaterako, petrolio-

findegiak. Ustiategi handi hori duela mende erditik dago 

martxan, Barbadun ibaiaren bukaerako zatian. Nahiko 

hedadura handia duen beste esku-hartze bat Meaztegi 

Golf kluba da, Grumeran inguruko meategi zaharretan. 

Azpiegiturak dira paisaia berriko beste osagaietako bat: 

AP-8ko bideak, inpaktu handikoak, beren zubibideekin eta 

errepide nazionaletara lotzeko loturekin, unitatearen 

muga bilakatzen dira. Era berean, goi-tentsioko lineak ere 

pasatzen dira, eta ikusizko inpaktu nabarmena dute. 

Unitatearen hegoaldeko eremua, esku-hartze gutxien 

dituena eta 500 m inguruko altitudera iristen dena, malda 

handieneko gunea da, eta hori ere eraldatuz joan da. 

Eremu horretan, baso-masaren estaldura nabarmen 

handitu da. 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Unitatearen erdialdetik hegoalderako eremuan, 

paisaiaren hauskortasuna handia edo oso handia da, oso 

ikusizko kalitate intrintseko ona eta ikuspen handia 

dituelako, maldak daudelako eta baso-landaredia 

nagusitzen delako. Unitatearen iparraldeko hiri- eta 

bizitegi-ehunetan, aldiz –batez ere findegiaren inguruan–, 

hauskortasuna txikia da, ikusizko kalitate intrintsekoa 

txarra delako. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Unitatearen erdian lerro diagonal bat marraztuko bagenu ipar-mendebaldetik hego-ekialdera, 

lerroaren hegoaldeko paisaiaren kalitatea ona edo oso ona izango litzateke, landaredi naturala, malda 

handiak eta ikuspen handia dituelako, eta paisaia-elementu aipagarri batzuk ere badaudelako, hala 

nola meategi batzuen aztarnak. 

Unitatearen iparraldeko zatian, oro har, eremuak hiritartuta daude, eta bizitegiz eta industriaz 

osatutako ehun misto heterogeneoa eratzen dute, ondo egituratu gabea eta landazabalen, baratzeen 

eta orube interstizialen hondarrak dituena. 

Unitatearen ipar-mendebaldeko muturrean, Petronor findegia nabarmentzen da. Oso ikusizko kalitate 

baxua du, eta inpaktu handia eragiten du. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Antzina, meatzaritza-jardueraren zati handi bat paisaia-

unitate honetan pilatu zen, eta horrek Bilbo Handiko gizartea, 

ekonomia, industria eta portua asko garatzea ekarri zuen. 

Meatzaritza-jarduera hori guztia XX. mendean zehar albo 

batera utziz joan bazen ere, paisaia-forma, industria-ondare 

eta hiri-egitura (meatzarien herriak) oso bereziak eratu 

zituen. Azkenaldian, meatzaritza-ondareari eta espazio horien 

balio geologikoari balioa ematen saiatzen ari dira. Egin den 

proposamenetako bat meategi batzuk ibilbide museografiko 

gisa mantentzea izan da. Meatzaritzaren museoak egin dira, 

bai eta Ekoetxea Meatzaldea-Peñas Negras ere (ingurumenari 

buruzko informazio- eta sentsibilizazio-ekipamendua). 

Gainera, antzinako ustiategiekin loturiko urmaelak, egiturak 

eta armazoiak mantendu dira. Antzinako meatzaritzako 

bideetan bidegorriak eta burdinbide berdeak egitea ere 

garrantzitsua izan da. 

Ildo horretatik, Ortuellan egiten diren ekitaldietan 

meatzaritzarekin loturiko lanbide batzuk berreskuratu dira, jai 

eta kirol modura; esaterako, harri-zulatzaileena. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Aipagarria da Abanto-Zierbenan urtero egiten den Burdin Jaia (urrian). Jai horretan, 

“meatzaritzarekin erlazionatutako lanen erakustaldiak, herri-antzerkia, eta abereen, mineralen eta 

jatekoen erakusketa" egiten dira. 

Inguru horretako beste tradizio bat Zugaztietan babarrunak jatea da. Asteburuko plan horrekin 

batera, ohikoa izaten da antzinako funikularrean ibiltzea. 

Ez Ohiko paisaiak  

Meatzaritza-ustiapenak eta geratzen diren hondarrek (armazoiak, labeak, 

etab.) erliebe berezia eratzen dute, eta euskal industria-ondarearen parte 

dira. Horiek dira unitateko paisaia definitzen duten elementu nagusiak. 

Esan beharra dago zuloetako batzuetan urmael eta urtegiak geratu direla, 

eta hezegune naturalizatu interesgarriak osatzen dituztela. Pico Ramos 

ingurua ere interesgarria da paisaiari dagokionez, eta Gallarta eta Las 

Carreras hiriguneak ere bai. 

Tarteka erroten eta burdinolen hondarrak eta landa-eremuko baserriak 

ageri dira paisaian, eta hirigune historikoak txikiak eta monumentu-balio 

handirik gabeak dira. Muskizko Muñatones gaztelua, gaur egun 

findegiaren lurretan dagoena eta kanpotik ongi ikusten ez dena, Erdi 

Aroko gotorleku garrantzitsua da. 

Ibar txiki batzuetan edo malda gutxiko mendi-hegal batzuetan, landazabal 

atlantikoaren hondarrak eta baratzeak daude, heskai eta artadi kantauriar 

interstizial eta guzti, eta paisaia-balio handia dute. 

Antzinako meatzaritza-burdinbideetan eraikitako burdinbide berdeak eta 

bidegorriak paisaia interpretatzeko ibilbide garrantzitsuak bihurtu dira. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

XIX. mendearen bigarren erdian burdin mearen ustiapena indartzeak berekin ekarri zuen inguruko 

topografia, gizartea eta ekonomia goitik behera aldatzea. Paisaia malkartsuak eratu ziren, mozketa, 

meategi, funikular, trenbide, armazoi eta labeekin. Soil-soilik meatzaritzan jarduten zuten herri osoak ere 

sortu ziren, beren lanbide propioekin. Meategi horiek guztiak albo batera utziz joan ziren XX. 

mendearen erdialdean, eta horrek paisaia bitxi eta berezia eratu du, neurri batean museo gisa jarri eta 

berreskuratu dena. Bidegorriak eta bidexkak garatzeak ere balioa eman diote, eta prozesu hori oraindik 

martxan dago, erabilera publikorako esku-hartzeko, zaharberritzeko eta berreskuratzeko prozesu 

berriekin. 

Petronor findegiaren eraikuntza bestelako kontua izan zen. 1968an hasi ziren egiten Muskizen, eta ia 

220 hektareako azalera hartzen duenez, erabat aldarazi zuen Barbadunen ondoko paisaia. Izan ere, 

paisaian txertatzeko oso zailak diren azpiegituraz osatuta dago findegia. 

Horrez gain, ibaiadarraren ezkerraldean hainbat mailatan komunikazio-azpiegiturak garatzeak eta 

Kantabriarantz hedatzeak ezinbestean ekarri du lubakiak, tunelak, zubibideak eta lur-erauzketak egitea. 

Azpiegitura horien adibide paradigmatikoena Barbadun gurutzatzen duen zubibide handia da. 

Eremu horretako herriak, hasieran, txikiak ziren, baina hedatu egin dira, blokeen edo dentsitate txikiko 

etxebizitzen eraikuntzarekin, eta industria- eta logistika-jardueretarako eremu interstizialekin. Horrek 

unitatearen erdialdean hirigune jarraitu bat eratzea ekarri du. 

Hauek dira paisaiaren arloko erronketako batzuk: hiriarteko espazioak eta meatzaritza- eta industria-

espazioak antolatzea, eta bertako baso-habitatak eta landazabal atlantikoko jatorrizko paisaiak 

leheneratzea. 

08.PU. Meatzaldea  
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 

Superficie de la UP: 780 ha — 30 % del Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

09.PU. Errekatxo 

Azalera 1.504,27  ha  - Bilbo Metropolitarren  % 2,95    

Errekatxok Loiola ibaiaren arroaren goialdea eta Agirtza erreka hartzen ditu barnean. Bi ho-

riek elkartu egiten dira Castaños ibaia osatzeko, Barakaldo udalerriko landa-eremu batean. 

Eremu horretan, zenbait urtegi daude kateatuta, eta ohiko pasealeku bilakatu dira, Bilboko 

itsasadarraren ezkerraldeko hiriguneetatik erraz iristeko modukoak direlako, bertara iristeko 

errepidearen eta urtegiko ur-bazterraren paraleloan doan bidegorritik.  

Iparraldetik eta hegoaldetik mendikatez ongi mugatuta dagoen arro hidrografiko bat da, 

eta mendebaldetik ipar-ekialdera orientatuta dago nagusiki. Oro har, basoz osatutako isuri-

aldeetan zehar doa, bai landatutako pinu- eta eukalipto-sailak eta bai haritzen, heskaien, 

iratzeen eta zuhaixken formazio naturalak dituztenetan zehar. 

Barrualdean, Errekatxo landagunea dago, baserriz eta etxe tradizionalez osatua; beheko al-

dean, Gorostitza auzoa dago, dentsitate txikiko hiri-garapen berriak dituena.  

Unitatean ekipamendu berriak ere eraiki dira, hala nola ikastetxeak eta industria-nabe txiki-

ak. Horrez gain, aipagarria da Bilboko metropoli-eremuaren hegoaldeko saihesbidea –

Supersur izenez ezaguna– ere igarotzen dela urtegiaren gainetik, zubibide handi batean ze-

har. 

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 
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09.PU. Errekatxo 

Unitateko altuera handienak iparraldean daude, unitatea 

Meatzaldetik banatzen duten tontorretan. Han, Argalario mendia 

dago, itsas mailatik 521 metrora, eta horiek dira haraneko 

eskuinaldeko maldarik handienak ere. Mendi-hegaletan, landaredia-

Altimetria Maldak 

mosaiko bat dago: belar-, zuhaixka- eta zuhaitz-formazioak eta 

landatutako pinu eta eukaliptoen sailak, baina baita iratze-sailak, 

otadiak, hariztiak eta bestelako landare-formazioak ere. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Paisaia-tipologiak 

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000
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 Balio produktiboak vs Balio naturalak 

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah

1. zona

Gotorlekuak!

&

¥f¢

Parke flubiarrak

Metropoli-parkeak

Lurreko korridore ekologikoakGeologia intereskun lekuen (GIL)

HBBE

KBE

Zuhaitz apartekoa

1 Txipioko padura

Padurak

2 Pobeñako padurak

õôó
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 09.PU. Errekatxo 

Paisaiaren bilakaera 

Esan daiteke Loiolako, Etxebarriko eta 

Gorostitzako urtegi txikien segida eta 

horien urek osatzen dituzten arroak 

direla unitateko elementu 

bereizgarrienetakoak. Bi argazkien 

artean pasa den denboran, Loiolako 

urtegia Bilboko ur-baliabide izatera 

pasatu dela ikus daiteke. Beraz, unitate 

honetan ere azpiegiturak protagonistak 

dira. Aipatutako azpiegiturez gain, 

Supersur saihesbideak ere unitatea 

zeharkatzen du, eta tarte batzuetan 

tunelak, akueduktuak eta goi-tentsioko 

lineak daude, besteak beste. 

Unitateak giza kokagune handia izan 

gabe jarraitzen du. Landa-eremuko 

Errekatxo auzune txikia mantendu da, 

eta oin berriko urbanizazioak egin dira; 

Barakaldora hurbildu ahala, egitura 

zurrunagoko urbanizazioak ageri dira, 

eta horietako batzuk, gainera, erdi 

eraikita utzitakoak. Haranean zehar, 

ekipamenduak eta etxebizitza isolatu 

bakan batzuk eraiki dira, dentsitate 

txikikoak eta zalantzazko kalitatekoak. 

Oraindik laborantza-lursail txiki batzuk 

badauden arren –batzuk mendi-

hegaletako maldetan ere bai–, ziur asko 

autokontsumorako izango dira, joera 

orokorra nekazaritzako eta 

abeltzaintzako ustiapenaren beherakada 

izan baita, batez ere Gurutzetara eta 

Galindoren haranera hurbiltzen garen 

heinean. Aitzitik, baso-estalduraren 

eboluzioari erreparatuz gero, zuhaitzen 

eremuak nabarmen ugaritu direla 

ikusten da. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Haran itxietan normala denez, haran honen hondoaren ikuspen-

maila txikia da, baita zeharkatzen duen errepidetik ere. Hego-

mendebaldean eta iparraldean dauden mendi-hegalek, berriz, 

ikuspen-maila askoz handiagoa dute. 

Ikuspen orokorra 

- +

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Hauskortasun handiko paisaia-unitatea da nagusiki, 

alde batetik, oro har ikusizko kalitate intrintseko 

handia duelako eta malda eta ikuspen handiko 

eremu zabalak dituelako, eta, bestetik, landaredi 

naturala eta landatutako baso-sailak nagusitzen 

direlako. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Oro har, eremuaren paisaia-kalitatea ona edo oso ona da, ikusizko kalitate intrintseko handia 

duelako (eraldaketa eta alterazio gutxi izan baitira), bai eta eremu batzuetan ikuspen-maila 

handia delako eta zuhaitz ugari daudelako ere. 

Ikusizko kalitate ertaineko gune batzuk ere badaude, eta, balorazio handiko lurzoru-

erabilerak dituzten arren, ikuspen-maila txikia dute. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 
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“Katxete erako bola-jokoa” arrakasta handiko kirola 

izan zen Bizkaian XIX. mendeko azken 

hamarkadetan eta XX. mendeko lehenengoetan. 

Auzo gehienek zuten beren bolatokia, eta txakolin- 

edo sagardo-pitxerrak edateko apustuak egiten 

ziren. Errekatxon bolatoki edo probaleku bat dago 

oraindik, eta maiatzetik urrira bitartean maiz 

erabiltzen da.  

Horrez gain, aipagarria da Barakaldoko Historia eta 

Ingurumena Interpretatzeko Zentroa, Errekatxon. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

 
 
Gaur egun, Barakaldoko eta inguruko udalerrietako herritarrentzat ohiko pasealekua da Errekatxo, 

errepide albotik doan bidegorritik urtegiaren iparraldeko ur-ertzera joan daitekeelako. 

Argalario mendira eta Mendibil inguruko aisiarako eremura igotzea ere ohikoa da. 

Eremu horretan, Gereziaren Jaia ere ospatzen da  

Ez Ohiko paisaiak  

Unitatearen paisaia-balio nagusiak ikusizko arro baten 

konfigurazioarekin lotuta daude; izan ere, nahiko 

naturalizatuta dago, ezkerraldeko konurbaziotik horren 

hurbil egonda ere. Baso autoktonoen, landatutako baso-

sailen, iratze-sailen eta larreen konbinazioak 

hostotsutasun- eta naturaltasun-sentsazioa ematen du, 

eta haranaren hondoko urtegiek, ur-xafla nahiko 

egonkorra dutenek, sentsazio hori areagotzen dute. 

Era berean, Errekatxoren erdigunean, nolabaiteko balio 

estetikoa duten baserri eta eraikuntza tradizionalak 

daude, baratze eta lorategi txikiekin. Horrek landa-

izaerako txoko bihurtzen du, hiritik oso hurbil. 

Paisaia-balio nagusiak  
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Unitateko paisaia-aldaketa berrienek ez dute garrantzi handiegirik izan gainazalari eta inpaktu 

orokorrari dagokienez. Alde batetik, aipagarria da unitatearen beheko aldean dentsitate txikiko hiri-

ehuna eratu izana, etxe atxikiekin. Beste alde batetik, Supersur saihesbidearen zubibide bikoitza 

nabarmentzen da, urtegien gainetik pasatzen. Beste ekipamendu batzuk ere kokatu dira mendi-

hegaletan; ikastetxeak, adibidez. Eukalipto eta pinu exotikoen baso-sartzeak ere egin dira, batez ere 

unitatearen mendebaldeko muturrean. 

Egin den aldaketa garrantzitsuena abeltzaintzako landazabal atlantikoaren egituraren zati handi bat 

galtzea izan daiteke. Larreen lekuan sastrakak agertu dira, eta hostozabalen zuhaizti eta heskai 

autoktonoak ugaritu dira. Baliteke basoa biziberritzeko prozesu azkar bat abian jartzea eta alboko 

bigarren mailako haran honetan natura-interes handiko harizti eta pagadi berri bat sortzea, bai eta 

baso horrek gaur egungo baso landatuak ordezkatu ahal izatea ere pixkanaka. 

09.PU. Errekatxo 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Kadagua unitatea Kadagua ibaiaren arroaren zati batek osatzen du. Zati hori zenbait gailurren artean da-

go; zehazki, hauen artean: iparraldean Castaños ibaiaren arroarekin (9. PU Errekatxo) muga egiten dute-

nak, mendebaldean hiri-inguru funtzionalaren mugakide direnak, eta ekialdean Bilboko hiriguneekin eta 

hegoaldean Pagasarriko basoarekin muga egiten dutenak. Funtsean, Barakaldo eta Alonsotegi udalerrie-

tako lurrak hartzen ditu, eta neurri txikiagoan, Bilbokoak ere bai.  

Industrialdeen eta Irauregi eta Kastrexana hiriguneen hedapenaren eraginez, unitateak hartzen duen ha-

ranean okupazio-maila handia da. Hala, Kadagua ibaiaren ertzetan hiri- eta industria-eremu jarraitu estu 

bat eratu da, unitatearen % 17 hartzen duena. Horrez gain, Balmaseda aldetik datozen komunikabideak 

(errepideak eta trenbideak) pasatzen dira, AP-8 eta A-8 errepideetarako loturak barne, unitatea ibaiareki-

ko zut zeharkatuz. AP-8 autobideko loturetarako eta biratzeko zubibide garaiak nabarmentzen dira. Azpi-

marratzekoa da ibaian zeharreko eremuan dauden industrietako batzuek azalera handia hartzen dutela 

horizontalean zein bertikalean, eta orube abandonatu ugari ere badaudela, antzina industria-

erabilerakoak zirenak baina orain asfaltoa, egitura zaharkituak eta panpa-lezka ugari besterik ez dutenak. 

Kadagua ibaiaren zati handiena kanalizatuta dago, baina ur-laster txikiak eta ur-bazterreko landaredia 

duten eremu interesgarri batzuk ere badaude. Linea elektriko ugari pasatzen dira haranaren barrenetik 

eta mendi-hegaletatik. Aipatzeko modukoa den beste azpiegitura bat, paisaia-inpaktua duena, Artigas da: 

erraustegia, zabortegia eta hondakin solidoak tratatzeko zentroa, hain zuzen ere. Kadaguaren eskuinalde-

ko hegalean dago, Irauregitik hurbil. 

Oro har, basoko harana da, eta askotariko basoek, zuhaixkek eta iratze-sailek unitatearen % 71 hartzen 

dute; kontuan izan behar da horietatik % 27 landatutako konifero- eta eukalipto-sailak direla. Nekazari-

tzak eta abeltzaintzak eremuaren oso zati txikia hartzen dute: % 11. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 

Superficie de la UP: 780 ha — 30 % del Área Funcional de Bilbao Metropolitano 

10.PU. Kadagua 

Azalera: 1.700,77 ha  - Bilbo Metropolitrren  %3,34    

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

10.PU. Kadagua 

Erliebe-unitate honetako altuera handienak ipar-mendebaldean 

daude, Ganeroitz mendian –itsas mailatik 600 metrotik gora–, eta 

hegoaldean ere bai, Gongeda eta Arrastaleku inguruan. Oro har, 

maldak handiagoak dira Kadagua ibaiaren iparraldean 

Altimetria Maldak 

(ezkerraldean), eta oso eremu lau gutxi daude; horrek azaltzen du 

zergatik kokatzen diren hiriguneak eta industriak ibaiaren ertzetan 

zehar. Landatutako pinu- eta eukalipto-sailak nagusitzen dira, batez 

ere Gongeda mendiaren iparraldeko hegaletan, bai eta iratze-sailak 

eta zuhaizti autoktonoak ere. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

<3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
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eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah
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 10.PU. Kadagua 

Paisaiaren bilakaera 

Kadagua unitateak badu bereizgarri bat: 

eremua barrualdearekin konektatzen 

duen bide natural bat da; antzina, 

Gaztelako merkataritza-bidea zen. Hala 

ere, Nerbioiren goi-ibilbideko korridoreak, 

beste bide naturalak, jasaten du presio 

gehien; hiritartuago dago eta inpaktu 

handiagoko azpiegiturak ditu. Bestalde, 

Bilboko metropoli-eremuko konurbazioak 

egiten dion presioa nabarmena da. 

Argazkien artean pasa den denboran, hiri-

inguru funtzionaleko biztanleriak gora 

egin du, eta korridore hiritartuenak 

hornitzen dituzten azpiegiturek gero eta 

presentzia eta inpaktu handiagoa dute 

unitatean. Gurpildun ibilgailuentzako 

azpiegiturek, zabortegiek, gaur egun 

martxan dauden erauzketa-jarduerek, goi-

tentsioko lineek eta azpiestazioek, besteak 

beste, inpaktua dute Kagadua unitatean. 

Baso-masari dagokion azalera handitu 

egin da, nekazaritzako eta abeltzaintzako 

partzelen mosaikoen kalterako. Lehen 

sektoreko jarduera horietako batzuk, 

haranaren barrenean kokatutakoak, 

industria-jarduerek ordeztu dituzte. 

Industria-jarduera horietako batzuk 

zaharkituta geratu dira, eta kutsatutako 

orubeak, industria-hondarrak eta lursail 

landugabe eta narriatuak utzi dituzte. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitatearen ikuspen-maila txikia edo ertaina da, eta eremuetako 

asko unitatea zeharkatzen duten komunikazio-ardatzetatik soilik 

ikus daitezke. Eremu gutxi batzuek dute ikuspen-maila handia. 

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Unitatearen inguruko gailurrek eta malda 

handieneko hegalek, batez ere ikuspen-maila handia 

edo ikusizko kalitate intrintseko handia dutenek 

(baso-erabilera eta landaredi naturala dutelako), 

paisaia-hauskortasun handia edo oso handia dute, 

eta oso erresilientzia txikia dute paisaian aldaketa 

handiak eragin ditzaketen erabilerekiko. Bestalde, 

haranaren barnealdeak, hiritartuta dagoenak, paisaia

-hauskortasun txikia du. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Eremu garai batzuek, ikuspen-maila handikoak eta landaredi naturalekoak, oso ikusizko 

kalitate ona dute. Oro har, malda handiena, landaredia (basoak, zuhaixkak edo larreak) eta 

ikuspen-maila handia duten mendi-hegalek kalitate hobea dute. Haranaren barreneko eremu 

batzuk, aldiz, asko hiritartu dira, eta ikusizko kalitate txarra dute, batez ere, industria asko 

duten eremuek eta zabortegia duenak. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia
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Arrolatza mendiaren inguruan, Agate Deunaren 

edo Santa Agataren baseliza dago, eta urtero 

egiten da erromeria, Bizkaiko emakumeen artean 

horren beneratuta dagoen santa eta martiri 

horren omenez. Euskal Herrian, Santa Agataren 

kondairak berezitasun batzuk ditu: hainbat euskal 

mitotan, santa horri sorginkeria leporatu zioten, 

eta katu edo sorgin bilakatuta jarduten zuen.  

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Barakaldon, otsailaren 5ean ospatzen da Santa Agataren erromeria tradizionala, eta ohitura denez, 

egun horren aurreko igandean eta hurrengoan ere bai. Ospakizun horren harira, Kastrexana auzoko 

baselizara igotzeko bidean artisau-produktuen postuak jartzen dira. Baseliza horretan dago, hain 

zuzen, Santa Agataren tailua. Santa Agata egunean Udal Txistulari Bandaren erromeria ere izaten da. 

Bi bidetatik irits gaitezke baselizara: ezagunena eta errazena Gurutzetatik ateratzen da, eta bestea 

Kastrexanatik. Oso ekitaldi ezaguna da, eta inguru horretako jende pila biltzen du. 

Ez Ohiko paisaiak  

Aurrez aipatu dugunez, Kadaguako ibaiko paisaietako batzuk, 

duten esku-hartzea gorabehera, interes handikoak dira, bai presa 

txikiek moteldutako zatietan, bai harkaitz-azaleratzeak eta ur-

laster txikiak dauden lekuetan. 

Alonsotegin, La Patilla Dorrea eta Alonsotegiko Errota 

nabarmentzen dira, bai eta San Bartolome eliza eta Irauregiko 

San Antolin ermita ere. Barakaldo udalerrian, Agate Deunaren 

baselizako eraikin-multzoa nabarmentzen da. 

Mendi-hegaletako batzuk paisaia-interes handikoak dira, 

bereziki landaredi naturalekoak, testura organikoak eta 

udazkeneko kolore biziak dituztenak. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Bilboko konurbazioaren eta hegoaldeko eta ekialdeko lurren arteko komunikazioa ahalbidetzen duten 

ibai zabalak dituzten eremu guztietan gertatu bezala, Kadagua ibaiaren harana ere komunikazio-

azpiegiturak eta energia garraiatzeko azpiegiturak batetik bestera igarotzeko erabili da; hala, denborak 

aurrera egin ahala, hainbat errepide eta bide eraiki dira bata bestearen atzetik, eta han dago AP-8 

autobidearen lotunea haraneko gunerik beherenarekin. Zubibide batean dagoen biribilgune itxura 

duenez, hura ikusten da batez ere hara begiratzean.  

Isurialde horietako batzuen ikusgarritasuna mugatua izateak ahalbidetu du inpaktu handiko beste 

jarduera batzuk ere han jartzea, hala nola Artigasen hondakinak tratatzeko instalazioak. Ibaiaren 

eskuinaldeko magalean dagoen haran txiki batean daude. 

Irauregiko, Kastrexanako eta Arbuioko jatorrizko nukleoetan bizitegi-eremuak handitu egin dira, eta 

lerrokatutako blokeak eraiki dituzte haraneko gunerik beherenean. Aldiz, azken hamarkadetan, 

industriako biltegiek, nabeek, fabrika zahar eta berriek eta abandonatutako orubeek okupatu dituzte 

espazio interstizialak, eta kanalen bidez gehienetan bideratutako ibaiaren aldeak estutu dituzte. 

Magaletan, landazabal atlantikoa desagertu egin da ia-ia, eta landatutako pinudiek eta eukaliptozko 

basoek azalera handiak dituzte. Hala ere, landare hostozabal autoktonoak ere birsortzen ari dira gune 

batzuetan, eta  iratzedien eta zuhaixka guneen adabaki garrantzitsuak egin dira. 

Ingurumena eta paisaia zaharberritzeko ekintzetarako tarte handia dago unitate honetan, bai Kadagua 

ibaian, bai abandonatutako lurzati eta orubeetan, eta bai azpiegituretako bideetan eta bide-

bazterretan, bai eta magaletan ere. 

10.PU. Kadagua 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unitate honetan dago Bilboko metropoli-eremuko zati menditsu garai eta zabalena. Ipar-

mendebaldean Kadaguaren harana du, ipar-ekialdean Bilboko konurbazioa, eta hego-ekialdean Nerbi-

oi-Ibaizabalen korridorea. Alonsotegi, Bilbo, Arrigorriaga, Basauri, Ugao eta Arrankudiaga udalerriek 

osatzen dute.  

Eskualdeko gailur ikusgarri eta ezagunenetako batzuk daude bertan, eta horrek Bilboko mendien arte-

an nagusitasuna ematen dio, ospea handia duelako eta hiri-inguru funtzionalaren zati gehienetatik eta 

kanpotik ere ikuspen handia duelako. Gongeda (659 m), Kamaraka (795 m), Malmasin (362 m), Arnote-

gi (426 m), Pagasarri (673 m), Pastorekorta (486 m) eta Ganekogorta (998 m) mendiek –azken hori 

mendiguneko gailurra– multzo malkartsu eta trinkoa osatzen dute. Landatutako pinudiz estalita dago 

batik bat (unitatearen % 45), baina landaredi naturalak, mendiko larre zabalak barne, azaleraren % 42 

hartzen du oraindik. 

Talaia ezin hobea da hiri-inguru funtzionalari behatzeko, eta ikusizko erreferentzia-puntu enblemati-

koa ere bai. Izan ere, Bilboko mendizaletasunaren sorlekua da. Igoera ugari egiten dira bertako mendi-

etara, eta aire zabaleko aisialdirako eta kirolerako toki arrunta da, aisia-eremu, bidexka eta igoera uga-

ri daudenez gero. Unitatean hirigune gutxi daude, baina horietako zenbait bereziak eta erakargarriak 

dira; adibidez, Zollo. 

Esan beharra dago inguruko hiriguneen presioak eragina duela mendi-hegalen barrenean, eta iparral-

detik autobideak igarotzeak ere bai. Autobide horiek, adibidez, Malmasin mendia isolatzen dute. Ha-

rrobi handi batzuk ere badaude, zementu-fabrikekin lotuta. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
11.PU. Pagasarri - Ganekogorta 

Azalera 5.632,15 ha  - Bilbo Metropolitarren  %11,06   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

11.PU. Pagasarri—Ganekogorta 

Aurrez aipatu dugunez, mendigunea ia 1000 metrora iristen da 

Ganekogorta mendian, hiri-inguru funtzionalaren ertzean. Handik, 

hainbat gailur-lerro ateratzen dira Nerbioi, Ibaizabal edo Kadagua 

ibaietarantz begira; erliebe malkartsua da, gogorra gailur batzuetan, 

Altimetria Maldak 

baina ez dago ez labarrik eta ez erliebe tabularrik. Landatutako baso

-sailak dira nagusi, baina mendiko larreak eta landaredi hostozabal 

naturala ere ageri dira (pagadiak, hariztiak, urkidiak), bai eta iratze-

sailak eta zuhaixkak ere.  

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak 

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak
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Paisaiaren bilakaera 

Eremua menditsua izanda ere, ageriko 

aldaketak izan ditu. Alde batetik, baso-

masa handitu egin da, landazabal 

atlantikoaren eta mendiko larreen galera 

edo krisia dela eta; adibidez, hegaldi 

amerikarreko argazkian mosaiko erako 

azalera handiak ageri dira Basakoetxea, 

Zollo eta Azpiuntza nukleoetatik hurbil eta 

Pastorekorta, Malmasin eta Arrigorriaga 

artean. Gaur egun, ordea, eremu horiek 

landatutako basoek estaltzen dituzte. 

Landatutako basoek eragin dute aldaketa 

handiena; izan ere, unitatearen % 45 

hartzen dute, eta hein batean landa- eta 

natura-izaera mantentzen den arren, 

aldaketa handiak izan ditu.  

Biztanleentzako aisialdi-zerbitzuek ere 

presioa egiten dute, aisialdirako 

esparruekin. 

Horrez gain, kontuan izan behar da 

edukiera handiko zenbait trafiko-

azpiegitura unitatearen iparraldetik 

igarotzen direla, hala nola Supersur 

saihesbidea, AP-8a eta AP-68a, bai eta 

garraio elektrikoko goi-tentsioko lineak ere. 

Arrigorriagako zementu-fabrikarekin lotuta, 

Pastorekorta eta Arrigorriaga artean 

harrobi handiak sortu direla ere aintzat 

hartu behar da. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Altuera handia badu ere, hedadura dela-eta, isurialde edo haran 

batzuek ikuspen-maila txikia edo ertaina dute; gailur nagusiek, 

aldiz, ikuspen-maila handia dute, eta Bilbora begira dauden hegalek 

ere bai. 

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Unitatearen paisaia-hauskortasuna, oro har, handia edo 

oso handia da. Horren arrazoia ikusizko kalitate 

intrintseko ona izatea da, landaredi naturala, baso 

autoktono eta landatuak, malda handiak eta ikuspen-

maila handia nagusitzen direlako. Ikuspen-maila 

txikiagoa duten eta aldaketa batzuk jasan dituzten ipar-

ekialdeko eremu batzuetan soilik dago kalitate 

okerragoa. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Unitate honetan, paisaiaren ikusizko kalitatea, oro har, ona da, eta oso kalitate oneko eremu batzuk 

ere baditu, batik bat, unitateko tontor nagusiak lotzen dituzten gailur-lerroetan. Izan ere, batetik, 

mendi horiek ikuspen-maila handia dute hiri-inguru funtzionaleko leku gehienetatik, eta Bilboko 

konurbaziotik hurbilen dagoen eta hobekien ikusten den mendigune enblematikoa da, eta bestetik, 

paisaia-interes handiko mendiko larreak ere baditu. Gainerako mendi-hegaletan, baso-sartzeak eta 

landaredi naturala dira nagusi, eta horiek ere ikusizko kalitate ona dute. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Pagasarriko elur-zuloak aipagarriak dira. Antzina, elurra 

gordetzeko erabiltzen ziren zulo horiek; elurra izotz 

bihurtutakoan, bloketan zatitzen zen eta mandoen 

laguntzaz edo gurdietan garraiatzen zen, saltzeko.  

Ganekogorta mendia bost deiadar-mendietako bat da, 

Sollube, Gorbea, Kolitza eta Oiz mendiekin batera. XV. 

mendera arte, mendi-tontor horietatik deitzen zen 

Batzarretara, turuta-hotsaren bidez. Adar edo turutak 

erabiltzeaz gain, sua pizten zen, jaurerri osotik ikusi ahal 

izateko. Ganekogorta izenak mendiaren antzinako artzain-

erabilerari egiten dio erreferentzia, ‘gaineko korta’ esan 

nahi baitu; korta (gorta) artzaintzarako baso- eta larre-

eremu biribil eta itxia da, eta saroi ere esaten zaio. 

Pastorekorta ere artzaintzarekin loturiko izena da 

(izenaren erdia gaztelaniatik, beste erdia euskaratik). 

Kamaraka mendian, ezaguna da “kontrabandisten 

bidea” (Bilbotik Ermuko Andre Mariara, El Espinon zehar). 

Bidexka hori Ugaoko fielatoa (zergak kobratzeko etxola) 

saihesteko erabiltzen zen. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Bilbotarren artean, Pagasarri da mendirik ezagunena. Bilboko familientzat, ohikoa da igandeetan 

Pagasarrira joatea. Mendi hori familian joateko egokia da; mendigoizale trebatuagoek, aldiz, nahiago 

izaten dute Ganekogorta mendia. Nolanahi ere, mendigune honek lotura handia du euskal txangozale

- eta mendizale-tradizioarekin, eta igoera herrikoi ugari egiten dira bertako tontorretara, eta aire 

zabaleko ohiko aisia- eta kirol-gunea da. 

Santa Anako baselizaren jaian (uztailak 26), Arrankudiagako eta Laudioko alkateak garai batean 

baseliza hori zegoen tokian elkartzen dira. Gaur egun, bi udalerrien arteko mugarri bat dago bertan, 

eta bi herrien arteko elkarbizitza ospatzen dute. 

Ez Ohiko paisaiak  

Unitateak duen konfigurazioari esker, paisaia-balio handia du, eta 

ikusizko erreferentzia-puntua eta horizontea da, bai eta hiri-inguru 

funtzionalean natura-ingurunea txertatzeko funtsezko pieza ere; izan 

ere, konurbaziotik hurbil dagoen eremu hau mendiko larrez eta basoz 

osatutako mendigunea da, nahiz eta basoetako asko landatuak diren. 

Horrez gain, zenbait elementuk paisaia-balioa eta izaera ematen diote. 

Zorro erreferentziazko landa-eremua da; bertako tabernan tipikoa da 

babarrunak jatea. Gongeda mendian, Zamaiako meategiaren aho 

ikusgarria eta Gongedako hariztia nabarmentzen dira; hariztian, 

haritzondo lepatu batzuk ikus daitezke. Malmasin mendian herri gotortu 

bat finkatu zen Burdin Aroan (K.a. II. mendea), eta defentsa-pareten eta 

hobien hondarrak daude oraindik.  

Paisaia-balio nagusiak 

Pagasarri mendia haitzuloz eta galeriaz osatutako sistema karstikoa da, eta balio geologiko eta natural 

handia du. Interes handiko baso autoktonoak ere ikus daitezke bertan. Arnotegi mendian kultura-interes 

handiko zenbait elementu daude, hala nola San Roke I elur-zuloa, San Roke ermitatik hurbil dagoena eta 

artadi interesgarri bat duena, eta karlistaldietako gotorleku baten aztarnak tontorrean bertan. 

Pastorekortako eta Ganekogortako pagadiek baso-testura naturalak dituzte, eta urtaroetan zehar 

fenologia-aldaketak nabari dira, pagadiak urtean zehar kolorez aldatzen baitira; udazkenean, bereziki, 

kolore ikusgarriak izaten dituzte. 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Mendiguneak, funtsean, landa- eta natura-izaera mantendu du, baina, horretarako, antzina gehienbat 

abeltzaintza estentsiborako erabilitako eremuen ordez eta mendi-hegaletako landazabal atlantikoaren 

zenbait zatiren ordez –auzo eta baserriak barne–, pinu exotiko eta eukalipto zurgaiak landatuz joan 

dira. Prozesu horretan, mendia ustiatzeko era tradizionalen krisia eta baso-industriaren garapena 

uztartu dira. 

Aldaketa horrek kudeatzeko modu, testura eta prozesu artifizialagoak ekarri ditu, eta talka egiten dute 

baso-landaredia naturalen eta larreen testura organikoekin eta urtaroetan zeharreko aldaketa 

kromatikoekin; hori dela eta, nolabaiteko mosaiko bat eratu da landatutako baso hostoiraunkor eta 

homogeneoekin eta larre, pagadi, hariztiekin nahiz behealdeko artadi kantauriar bakanekin. 

Horrez gain, hiri handi batekin mugan dagoen mendigunea denez, horrekin loturiko inpaktuak eta 

azpiegiturek eragiten diote. Iparraldeko ertzean, hiriaren hegoaldetik datozen autobide batzuk 

pasatzen dira. Aisialdi-eremu ugari ere badaude, bidexka seinaleztatuak eta erabilera publikoko 

azpiegiturak dituztenak, herritarrak espazio irekietan eta mendian ibili ahal izan daitezen, halakoa baita 

eskaera. Azkenik, harrobi handi batzuk martxan daude oraindik Pastorekorta eta Arrigorriaga artean.  

11.PU. Pagasarri—Ganekogorta 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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 11.PU. Pagasarri—Ganekogorta 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Nerbioi ibaiak sortutako haranaren barrualdea, Ibaizabalekin elkartu aurretik, komunikazio-ardatz bat 

da gaur egun, eta ibai bihurgunetsu horren ibarra nolabaiteko hiri- eta industria-eremu jarraitu batek 

okupatu du. Basauri, Arrigorriaga, Zaratamo, Ugao eta Arrankudiaga udalerrien hirigune tradizionalen 

artean, era guztietako industrialdeak daude, beren nabe eta biltegiekin, isolatutako industria handiekin 

(adibidez, zementu-fabrika handi bat), eta erabiltzen ez diren industria-eremuak ere badaude.  

Komunikabideen garrantzia azpimarragarria da. Lehengo errepide nazionalak eta tokiko errepideak 

autobide berriekin –eta horien loturekin– gainjarrita daude, bai eta korridore honetatik Bilborantz doa-

zen trenbideekin ere. Hori horrela, hainbat altueratan jarritako bideak gurutzatzen eta elkartzen dira, 

eta zubibideak, zubiak, biribilguneak, euste-hormak eta bestelako egiturak nagusitzen dira paisaian, 

are bizitegi-erabilerako hiriguneen barruan ere. Garraio elektrikoko lineak ere jarri dira. 

Aipatutako erabilera horiekin guztiekin tartekatuta, hiri inguruko baratze txikiak eta baserri eta nekaza-

ritzako eta abeltzaintzako ustiategi tradizionalen egituraren hondar bakan batzuk daude, eta zuhaizti-

ak eta ur-bazterreko baso txikiak ere bai.  

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
12.PU. Nerbioi 

Azalera: 717,71  ha  - Bilbo Metropolitarren  %1,41   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

12.PU. Nerbioi 

Irudietan ikusten denez, lurraldearen zati handiena laua da, eta kota 

baxuan dago, Nerbioiren ibilbidearen amaieran dagoelako. 

Batzuetan, alubioi-terrazen eta ibaiaren ibilguaren arteko 

distantzian malda handiko lur-erauzteak gertatzen dira. Azaleraren 

Altimetria Maldak 

ia % 65 artifizialduta dago, eta lurren % 16k besterik ez ditu 

mantentzen lehengo nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerak. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

<3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000
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12.PU. Nerbioi

Balio produktiboak vs Balio naturalak 

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah

1. zona

Gotorlekuak!

&

¥f¢

Parke flubiarrak

Metropoli-parkeak

Lurreko korridore ekologikoakGeologia intereskun lekuen (GIL)

HBBE

KBE

Zuhaitz apartekoa

1 Txipioko padura

Padurak

2 Pobeñako padurak

õôó
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 12.PU. Nerbioi 

Paisaiaren bilakaera 

Nerbioiren goi-ibilguko korridorea eta 

Kadaguaren korridorea penintsularen 

barrualderantz joateko bide naturalak dira, 

eta gurpildun ibilgailuen trafikoaren zati 

handiena hartu dute, AP-68an zehar. 

Hiritartutako gainerako korridoreetan bezala, 

unitate honek uholde-lautadetan kokatutako 

labore-lurrak industria-jardueretara eta hiri-

garapenera bideratu ditu. Labur esanda, 

gaur egun, industria-, hiri-, nekazaritza- eta 

abeltzaintza-ehunak elkarri lotuta ageri dira 

ibaiaren eta azpiegituren bi aldeetan, eta 

horrek uholdeak izateko arrisku handia 

dakar; horren adibide bat 1983an izandako 

uholdeak dira. Horren ondorioz, ibaiaren zati 

batzuk kanalizatu egin ziren, eta lehengo 

joera berari eutsi zitzaion: ur-ertzak 

desnaturalizatuz jarraitu zuten. 

Hiri eta herriak garatuz doaz, lehendik han 

zeuden biztanleguneen inguruan edo 

industria jakin batzuekin lotutako langile-

etxebizitzen sustapen modura. Bilboko 

konurbazio osoan izandako biztanleria-

hazkundeak berekin ekarri du lehendik 

zeuden biztanleguneak dentsitatez 

handitzea eta kolmatatzea. Arrankudiaga 

izan da landa-izaerari gehien eutsi diona, 

baina dentsitate txikiko etxebizitza berriek 

eta lehen sektorearen beherakadak lo-hiri 

bihurtzea eta identitatea galtzea ekar 

diezaiokete. Eraikuntza-tipologiak 

askotarikoak dira: eraikuntza-kalitate 

eskaseko bloke irekiak, dentsitate txikikoak 

edo etxe-uharteak eratzen dituzten blokeak. 

Ikusten da etxebizitza-sustapenak hazi egin 

direla eta hirigintza-antolamenduak 

artikulatuz doazela, egitura geometriko 

zurrun samarren bidez. 

Argazkietan, azpiegituren kopurua eta 

edukiera handitzeko joera ageri da. 

Nerbioiren ibilguarekin paraleloan doazen 

elementu lineal horiek bata bestearen atzetik 

finkatu dira, eta AP-68ak, bide-sareak eta 

errepide nazionalak inpaktua eta 

protagonismoa dute, unitatearen izaera 

modu erabakigarrian baldintzatzeraino  

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitatearen ikuspen-maila orokorra txikia edo ertaina da, haranaren 

barrualdean sartuta dagoelako. Hala ere, harana zeharkatzen duten 

azpiegiturek unitatearen ikuspegia eskaintzen dute, sarritan zatika 

bada ere. 

Ikuspen orokorra 

- +

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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 12.PU. Nerbioi 

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Eremuko paisaiaren hauskortasuna, oro har, txikia edo 

oso txikia da. Hori hala da, oro har ikusizko kalitate 

intrintsekoa txarra delako, hirigune jarraitu bat 

nagusitzen baita, bizitegi- eta industria-erabilera 

heterogeneokoa, eta, sarritan, ez oso antolatua. Paisaia-

egitura hori izateak nahikoa ahalmen ematen dio, 

erabilera eta paisaia-aldaketa berriak barneratzeko. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Korridorean hiri- eta industria-eremu jarraitu bat nagusitzen da, heterogeneoa, Nerbioi ibaiaren 

ertzetan pilatuta. Horrek ikusizko kalitate intrintseko txarra izatea dakarkio, eta, beraz, paisaiaren 

ikusizko kalitatea ere txarra edo ertaina da. Eremua zenbat eta industrialagoa den, ikusizko kalitatea 

orduan eta okerragoa izango da  

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia
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 12.PU. Nerbioi 

 

Eskualdearen duela gutxiko industria-iragana 

agerikoa da, oraindik Bizkaiko industria-ondare 

eraikiaren parte diren eraikinak daudelako.  

Zenbait udalerritan, tokiko industrian, 

nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritutako 

iraganeko bizitza tradizionala erakusten duten 

aztarnak daude: errotenak, uraskenak, 

garbitegienak, errementerienak, baserrienak eta 

zubienak. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Lurraldeko hiriguneetako jai nagusiez gain, jende asko biltzen duen ekitaldietako bat Arrigorriagako 

Clown eta Pailazoen Nazioarteko Jaialdia da  

Ez Ohiko paisaiak  

Eremuko biztanlegune nagusien hirigune historikoek balio 

handia dute. Horien artean, Ugao-Miraballes multzoa, 

Arrankudiagako eliza eta Agirre dorrea nabarmentzen dira. 

Indianoen etxe batzuk ere aipagarriak dira, eta baserrien eta 

nekazaritzako etxe tradizionalen hondarrak ere badaude hiri- eta 

industria-egituraren erdian. 

Nerbioi ibaiak izan duen eraldaketa gorabehera, bere meandro 

eta zatietako batzuk interes handikoak dira, bai presa txikiek 

moteldutako zatietan, bai ur-lasterrak dauden lekuetan. 

Mendi-hegalekin kontaktuan, espezie hostoerorkorren zuhaizti 

autoktono interesgarriak daude, eta ur-bazterreko basoekin 

batera, urtaroak markatzen dituzte; horri dagokionez, udazkenak 

garrantzi berezia du. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Nerbioi ibaiaren ibarrean, jatorriz, laborantza-lur emankorrak, baratzeak eta larreak egongo ziren, 

baina aldaketa handiak izaten hasi zen, Bilbo eta Arabako barrualdeko lurrak komunikatzeko korridore 

gisa erabiltzen hasi zenean, handik Gaztelarantz joateko. Errepideak eta trenbideak hobetzen hasi 

ziren, eta horrekin batera, era guztietako industriak garatu ziren; kasu batzuetan, Nerbioiren indar 

hidraulikoa aprobetxatuz. Era berean, hirigune tradizionalak hazi ziren, bizitegi-bloke berriekin eta 

mendi-hegaletan gorantz doazen dentsitate txikiko eremuekin.  

Azpiegitura berriek, hala nola autobideek eta garraio publikoko lineek, eta beste kultura-ekipamendu 

batzuek haranaren barrualdea okupatzen jarraitu dute, eta ibaia mugatu dute. Ibaiertzak eta ibaibidea 

artifizialdu egin dira, hainbat euste-horma eta presa txikirekin. Sarritan, azpiegitura horiek zenbait 

altueratan gurutzatzen dira, eta bizitegi-eremuen gainetik ere pasatzen dira, zubibideetan zehar. 

Logikoa denez, landaredi naturala (ur-ertzekoa, zuhaiztiak) eta nekazaritza-egitura tradizionalak 

mantentzen dituzten espazio libreak gero eta gutxiago dira; bestalde, zaharkitutako industrialde 

batzuetan orube huts edo erdi hutsak geratu dira. 

Horren emaitza ibaiaren ibarra oso hiritartuta egotea da, eta hiri- eta industria-eremu ia jarraitu bat 

izatea. Sarritan, ez dira bereizten udalerrien arteko mugak, baina oraindik badaude orube hutsak, 

zaharrak zein berriak, ingurumena eta paisaia eraberritzeko esku-hartzeak egin ahal izateko. 

12.PU. Nerbioi 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
13.PU. Zeberio 

Azalera: 5.279,26  ha  - Bilbo Metropolitarren  %10,36   

Zeberioerreka ibaia Nerbioiren eskuinaldeko ibaiadar bat da, eta eratzen duen harana zenbait men-

diren artean dago: Mandoia (iparraldean), Sarasola (ekialdean) eta Untzueta (hegoaldean) artean, 

hain zuzen. Esan daiteke Bilboko metropoli-eremuko gunerik landatarrena dela. 

Meandro-formako ibaiaren ibilguan zehar, landazabal atlantiko erakargarria ageri da, auzo eta base-

rriekin, fruta-arbolekin, heskaiekin eta larreekin. Gainera, haltzadi eta ur-ertzeko baso garrantzitsuak 

daude oraindik. Mendi-hegaletan, baso-eremu zabalak daude, kasu askotan landatutako pinu exoti-

koak dituztela.  

Hainbat herrixka eta auzo daude, batez ere hegoaldera begira dauden mendi-hegaletan. Eliza eta 

ermita ugari nabarmentzen dira, eta horietako batzuek balio monumental handia dute. Multzoaren 

balio estetikoa ere aipagarria da, eta linea elektriko batzuek, baso-sailen testura lerrozuzenek eta du-

ela gutxi zenbait eremutan egindako arraseko mozketek paisaia-inpaktu esanguratsua dute. Izan ere, 

urte gutxian, landazabal atlantikoko egitura izatetik merkataritzara bideratutako baso-ustiategia iza-

tera igaro da. Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

13.PU. Zeberio 

Eremuak ekialdetik mendebaldera orientatutako haran baten forma 

argia du. Haranaren barreneko lur gutxi batzuetan soilik dago malda 

txikia, eta mendi-hegalek malda ertain edo handiak dituzte; 

hegoaldeko eta iparraldeko muturretan daude altuera handienak, 

Zeberioerreka ibaiaren arroa mugatzen duten gailurretan. Malda 

Altimetria Maldak 

horietako asko baso-sartzeetarako erabiltzen dira; zehazki, pinu 

exotiko zurgaienak dira gehienak. Larre eta laborantza-lursail txikiak 

ere badaude haranaren barrenean eta hegoaldera begira dauden 

hegaletan. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak
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 13.PU. Zeberio 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
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 13.PU. Zeberio 

Paisaiaren bilakaera 

Zeberio inguruak landa-izaera eta -

identitatea mantentzen ditu, Bilboko 

metropoli-eremuko eskualde-egituran 

ezohikoa dena. Aldaketa artifizial gutxi 

(azpiegiturak, harrobiak, industrialdeak) 

izan dira eremuan, eta biztanleguneek 

(auzoak eta herrixkak), oro har, landa-

izaerari eusten diote. 

Hala ere, azterketa xehatua eginez gero, 

ikus daiteke jatorrizko landazabal 

atlantikoaren, laboreen eta baso 

autoktonoen mosaikoa pinu zurgaien baso-

sartzeek ordezkatu dutela eremuaren zati 

gehienean; haranaren barrualdea eta 

hegoaldera begira dauden hegalen 

behealdea dira salbuespenak. 

Hau da, hiritartu gabeko espazioaren izaera 

mantendu bada ere, eraldaketa handia izan 

du, laborantzan eta abeltzaintzan jarduten 

zuen harana izateari utzi eta orain funtsean 

baso-ustiapenean jarduten dutelako han. 

Lursailen arteko mugak lerrozuzenak dira, 

duela gutxiko erauzketa-guneak daude, 

eta, landatutako basoetan zuhaitzak adinez 

homogeneoak direnez, testura 

artifizialagoak sortu dira; horrek guztiak, 

noski, inpaktuak eragin ditu 

bioaniztasunean. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitatearen ikuspen-maila ertaina da, eta eremua zenbat eta altuago egon, 

ikuspena orduan eta handiagoa izango da; hala, iparraldeko eta hegoaldeko 

gailurretan eta Zeberioerrekaren ibaiadar txikien banalerroetan, ikuspen-

maila handia da. Haran barrenean zehar doan errepidea da paisaia-

behatokirik onena, batez ere ekialdeko muturrean. 

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Oro har, unitatearen paisaia-hauskortasuna oso handia 

da, batetik, maldak dituelako; bestetik, lur-erabileran 

basoak, landaketak eta landazabal atlantikoa nagusitzen 

direlako; eta bestetik, ikuspen-maila aldakorra baina 

orokorrean ertaina delako. Gailur eta eremu batzuek 

hauskortasun handia dute; haranaren barrenean horren 

ikusgai ez dauden eremuek, berriz hauskortasun 

txikiagoa eta paisaia-aldaketak onartzeko ahalmen 

handiagoa dute. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Paisaiaren ikusizko kalitatea ertaina da unitatearen zati gehienetan, batez ere nahikoa malda eta 

nahikoa ikuspen duten mendi-hegaletan. Paisaiaren kalitatea ez da hobea, landatutako basoak 

nagusitzen direlako landaredi naturalaren gainetik. Artanda mendiaren inguruak oso ikusizko kalitate 

ona du, ikuspen-maila handia duelako eta larre-masak eta zuhaixka autoktono irekiak dituelako. 

Unitateko eredu orokorrean, ikusizko kalitate ertaina dago haranaren barrenean eta landazabal 

atlantikoko guneetan; izan ere, ikuspen-maila txikia dute, eremu interesgarriak badira ere. Unitatearen 

erdigunean, puntu eta zerrenda batzuek oso ikusizko kalitate ona dute, ermitak eta elizak oso agerian 

daudelako. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Zeberion, Gabonetako aste kulturala eta nekazaritza-azoka nabarmentzen dira; bertan, eskuz 

eginiko produktuak eta antzinako lanbide eta tradizioak ikus daitezke. Horrez gain, auzune eta auzo 

asko daudenez, jai-egutegi zabala dute. Uztailaren 18an, adibidez, San Segismundoren erromeria 

tradizionala ospatzen da Upon.  

Ez Ohiko paisaiak  

Unitatearen zati txiki bat Gorbeiako Babes Bereziko Eremuan eta Parke 

Naturalean dago, eta bertako mendiko larreak eta baso autoktono 

altuak paisaia-mugarri azpimarragarriak dira. Zeberioerreka ibai 

bihurgunetsua eta inguruan dituen haltzadiak eta ur-bazterreko basoak 

ere interes handikoak dira, eta nahiko ezaugarri naturalizatuak dituzte. 

Zeberion, biztanleguneak txikiak direnez, elizak eta ermitak oso agerian 

daude; adibidez, Santo Tomas Zarra ermita, Zeberioganako Andra Mari 

ermita, San Justo eta San Pastor ermita eta San Anton Abadearen 

tenplua. Ibaitik hurbil, errota ugari daude: Egia, Gezala Goikoa, 

Arbilduko burdinola eta errota, Sautuolako burdinola eta errota, 

Zubibarriako burdinola, Olabarriko burdinola eta errota, Santa Krutzeko 

burdinola.  

Horrez gain, herriguneetan antzinako baserriak eta landako etxeak 

daude, eta sarritan lorez oso apainduta egoten dira. Baserri 

aipagarrietako batzuk Fragua, Kokotenetxea, Errementarikoa eta 

Aldekoa dira, eta dorretxeak, Zubibarria, Goiko, Santa Krutz eta Areiltza. 

Mendiko bidexkek eta Zeberioko udalak hornitutako PRek (ibilbide 

laburrak) unitateko landa-egitura osoa lasaitasunez ikusteko aukera 

ematen digute. 

Landa-izaerako Zeberio udalerri txikiak bertatik bertara ezagutu zituen Gerra 

Zibileko gertakari tragikoak. Udalerri hori Burdin Hesiaren parte zen; hau da, Bilbo 

babesteko gotorleku-multzoaren parte. Zeberio Burdin Hesiaren 3. sektorean 

zegoen. Sektore hori Okondo, Laudio, Arrankudiaga, Ugao, Zeberio eta Galdakao 

udalerrietatik igarotzen zen, eta hiru azpisektoretan banatuta zegoen: Zolloko, 

Miraballesko eta Upoko azpisektoreetan. Zeberio Upoko azpisektorean zegoen ia 

osorik, baina zati txiki bat, Saldarian ingurua, Miraballesko azpisektorean sartzen 

zen. Zeberion gerrako zenbait gertakari izan ziren; esaterako, 1937ko urtarrilaren 

4an ehiza-hegazkin errepublikano bat bota zuten, eta 1937ko ekainaren 16an 

Kondor Legioko bonbaketari aleman bat. Horiez gain, 1937ko maiatzean eta 

ekainean lehorreko borroka latzak izan ziren Zeberion; haietan, errepublikanoen 

tropetako herrikide ugari hil ziren. Udalerria 4 aldiz bonbardatu zuten, apirila eta 

maiatza bitartean. Aireko erasoetatik babesteko, Zeberioko herritarrak lasterka 

joaten ziren herriko zenbait tokitara, hala nola Zeberioerreka ibaiko zubietara eta 

mendiko kobazuloetara. Herritarrek babesleku gisa erabili zuten kobetako bat 

Solatxi da.  

Nabarmentzekoa da ohitura eta erabilera tradizionalak galdu izana, jatorrizko 

landazabaleko matrizearen gainean baso-jarduera zabaltzearekin batera. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Badirudi harana Bilbo Handiaren sarrerako ibai-korridoreetatik kanpo egoteak eta haranaren barrualdea 

horren estua izateak eremua asko eraldatu gabe mantentzeko aukera eman duela; izan ere, garraio 

elektrikoko linea batzuk alde batera utzita, ez da egin hiri-, industria- eta logistika-zabalkunde handirik, ez 

eta komunikabide garrantzitsuen eraikuntzarik ere, Bilboko metropoli-eremuko beste leku batzuetan ez 

bezala. 

Dena den, paisaiari arretaz erreparatuz gero, eraldaketa handia izan duela ikusten da: gaur egun, 

unitatearen % 78 landatutako basoek okupatzen dute, batez ere pinu exotiko zurgaiek, eta neurri 

txikiagoan, eukaliptoek. Landatutako baso horiek landazabal atlantikoaren egitura ezabatu dute mendi-

hegalen zati handi batean, eta iratze-sailen, larre naturalen eta baso autoktonoen eremuak ere bai. 

Hala, unitateko baso-paisaia hostoiraunkorra da, eta landaredi autoktonoaren ziklo kromatikoa galdu egin 

da hein batean. Testura homogeneoak (landatutako basoetan adin bereko oinak) eta landatutako basoen 

eta duela gutxi moztutako eremuen arteko muga lerrozuzenak nagusitzen dira. 

Zorionez, haranaren barrenean eta hegoaldera begira dauden mendi-hegalen behealdean, landazabalaren 

egituraren zati batek irauten du oraindik: heskaiak, laboreak, larreak eta baserriak ageri ditu. 

Espero izatekoa da ibaiko eta landazabaleko leheneratze ekologikorako proiektuak egitea, bai eta paisaia-

integraziorako proiektuak ere, baso-sartzeen eremuetan forma organikoagoak lortzeko. 

13.PU. Zeberio 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Upo-Zaratamo unitatea mendigune batean dago; hain zuzen ere, Nerbioi eta Ibaizabal ibaiek elkartu 

aurretik osatzen dituzten hiri- eta industria-korridoreak banatzen ditu mendigune horrek. Oso landako 

eta basoko eremua da, eta Zaratamo udalerri ia osoa, Galdakaoren zati bat eta Zeberioren zati txiki bat 

hartzen ditu. Unitate honetan daude Upo mendia, itsas mailatik 567 metrora, eta Artanda mendia, itsas 

mailatik 554 metrora. 

Hiritartzeak eta artifizializazioak ez dute eraldaketa handirik eragin, eta unitatean Ordeña, Iragorri eta 

Zaratamo herriguneak besterik ez daude. Hiri- eta industria-korridoreetatik hurbil daudenez, nolabai-

teko hazkundea izan dute, baina landa-izaera ere mantendu dute. 

Eraldaketa-prozesurik handiena espezie zurgaien baso-sartzeek eragin dute: pinuek eta eukaliptoek 

azaleraren % 60 baino gehiago hartzen dute; landazabal atlantikoak eta nekazaritzarekin eta abeltzain-

tzarekin loturiko erabilerak, lehen eremu honetan berezkoak zirenak, aldiz, asko murriztu dira, lurralde-

aren % 9 soilik hartzeraino. Paisaia-aldaketa garrantzitsu bakarrak goi-tentsioko garraio elektrikoko 

lineek eta trenbide-lineak iparraldean eragindakoak dira. 

Edonola ere, mendiz, muinoz eta haranez osatutako erliebe bihurgunetsuak paisaia erakargarria osa-

tzen du, eta alboko Zeberio unitatearekin batera, Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako gu-

ne bereziena izan daiteke, gutxi eraldatuta dagoelako eta mendi- eta baso-izaera duelako. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
14.PU. Upo - Zaratamo 

Azalera: 1.917,92  ha  - Bilbo Metropolitarren  %3,77   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

14.PU. Upo—Zaratamo 

Eremuko gune batzuk itsas mailatik 550 metrotik gora iristen dira, 

hala nola Artanda eta Upo mendietako eta Argisteko gailurrak, 

unitatea alboko unitatetik –Zeberiotik– banantzen dutenak. Maldak 

nahiko handiak dira, batez ere Artanda eta Upo mendien arteko 

Altimetria Maldak 

hegaletan; baina, bitxia bada ere, hegaletako batzuetan mendi-

bizkarrak leunak dira. Landatutako baso-sailak dira nagusi, eta ipar-

ekialdeko koadrantean soilik ageri da landaredi naturalaren eta 

landazabal atlantikoaren mosaiko pixka bat gehiago. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak 

Paisaia-tipologiak 
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 
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 14.PU. Upo—Zaratamo 

Elementos de incidencia negativa en el paisaje 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit facilisi 

vestibulum, tellus neque elementum scelerisque magnis posuere quam 

in hendrerit, odio netus a tincidunt laoreet nec nostra libero.  

Visibilidad general 

Paisaiaren bilakaera 

Unitateko baso-masa nabarmen handitu 

da, batez ere landatutako pinuek, 

eukaliptoek eta beste espezie zurgai 

batzuek hartu duten garrantziagatik. 

Aldaketak bereziki larriak izan dira 

Zaratamo eta Ordeña herriguneen 

inguruan, lehen landazabal atlantikoaren 

eta hostozabalen landarediaren mosaiko 

interesgarria baitzegoen. 

Horrez gain, nabarmentzekoa da 

Zaratamoko herriguneak izan duen 

garapena. Izan ere, parrokia batez eta 

baserri pare batez osatutako landa-gune 

prototipiko hori, oraindik ere txikia bada 

ere, hedatu egin da. Herriaren izaera 

desagertuz joan da; dentsitate txikiko 

etxebizitza isolatuak eta etxe atxikiak eraiki 

dira, lo-herri gisa, eta landazabalaren eta 

laborantza-lurren paisaiaren egitura galduz 

joan da. 

Hala, oraindik auzoetako batzuen 

identitatea mantentzen bada ere, joera 

nagusia lehen sektorearen eta harekin 

loturiko paisaiaren beherakada da.  

Goi-tentsioko lineen bide lerrozuzenak eta 

unitatearen iparraldetik igarotzen den 

abiadura handiko trenaren bidea ere ikus 

daitezke. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Mendi nagusien gailurrek eta hegalen goiko aldeek, batez ere Upon 

eta Artandan, ikuspen-maila handia dute; haranen barrualdeak, 

berriz, ikusteko zailagoak dira. 

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Unitateko paisaiaren hauskortasun orokorra handia edo 

oso handia da; bereziki, landatutako baso-sailak eta 

landaredi-naturalaren, zuhaiztien, larreen eta zuhaixken 

mosaikoak dituzten eremu maldatsuenetan eta altuera 

eta ikuspen-maila handienekoetan. Eremu gutxi batzuek 

dute paisaia-hauskortasun txikia; hain zuzen ere, 

unitatearen iparraldean eta ipar-mendebaldean dauden 

ikuspen-maila txikiko eremu baxu batzuek eta Nerbioiren 

korridore eraldatuarekin kontaktuan dauden zatiek.  

Paisaiaren hauskortasuna 

Oro har, unitateko paisaiaren ikusizko kalitatea ona da, ikusizko kalitate intrintsekoa ona delako, 

maldak daudelako eta ikuspen-maila handiko eremuak dituelako, bai eta baso-formazioen 

nagusitasunagatik ere. Dena den, baso horietako gehienak landatuak direnez, eremu gehienak ez dira 

iristen oso kalitate ona izatera. Goi-tentsioko lineek, suebakiek eta bestelakoek ere disonantziak eta 

jarraitutasun-eza eragiten dituzte. Artanda mendiaren inguruak kalitate handikotzat hartzen dira, 

ikuspen-maila handia dutelako eta zuhaixka- eta belar-landaredi autoktonoa dutelako. Ikuspen-maila 

handia eta baso-formazio autoktonoak dituzten beste puntu batzuek ikusizko kalitate ona dute. 

Alderantziz, Nerbioiko korridore hiritartutik hurbil dauden behealdeko eremuek eta ikuspen-maila 

txikiko eremuek ikusizko kalitate txarra edo ertaina dute. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Zaratamoko mendietan, hainbat zuhaitz-espezieren baso-

sartze oparoak egoteaz gain, zorupea mineraletan eta 

kareharrian aberatsa izan da, eta meatzaritza- eta 

erauzketa-enpresek aberastasuna sortu dute. Meategi eta 
harrobi horiek guztiak XX. mendearen erdialdean itxi 

ziren. 

Zaratamo eta Galdakao Espainiako Gerra Zibilean Bilbo 

defendatzeko Burdin Hesiko gotorlekuetako batzuk izan 

ziren. 

Zaratamoko toponimian, landatutako baso-sailek 

eragindako aldaketa handiaren aurretik inguru horretan 

zeuden landare-mota askori egiten zaie erreferentzia. 
Bertako zuhaitz-espezieekin lotutako izen mordoa dago. 

Hala, hauek dira Zaratamo udalerriko baso eta inguruetan 

ageri diren izenetako batzuk: amestui, aretxikerra, 

artetagana, gaztañeta, intxaurreta, lexarrondo, madariaga, 

makatagabarrena, pagatza, sagatzeta eta sagardui.  

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

San Segismundo ermita Zeberio eta Zaratamo udalerriek partekatzen dute, eta jaiak eta erromeria 

txandaka antolatzen dituzte: urte bikoitietan Zaratamok, eta urte bakoitietan Zeberiok. Beti izaten da 

uztaileko hirugarren asteburuan. 

Urteberri egunaren bezperan, Arrigorriagatik eta Nerbioiren haraneko gainerako udalerrietatik Upora 

igotzea ere ohikoa da. 

Uztaileko bigarren igandean, Basakoetxeko San Sebastian ermitan erromeria egiten da, eta txitxi-

burruntzi tradizionala jateko ohitura dago (haragia, txorizoa, txistorra eta bestelako txerrikiak sutan 

erretzen dira, makila edo burruntzi batean jarrita). 

Ez Ohiko paisaiak  

 

Unitatearen paisaia-balio nagusiak oso lotuta daude bertako mendi-

konfigurazioarekin, mendi-hegal malkartsu eta bizkar-formako 

gailurrez osatua. Upo eta Artanda mendiak dira paisaiako 

erreferentziak, eta bi horien artean, Axola lepoan, aisiarako gune bat 

dago San Segismundo ermitaren ondoan, atsedenerako eta 

kontenplaziorako leku egokia dena. Landatutako baso-sailen 

nagusitasuna gorabehera, gailurretan larreak daude, eta hostozabalen 

landaredi autoktonoaren eremuak ere ageri dira; udaberrian eta 

udazkenean, kontraste kromatiko handia sortzen dute. 

Monumentuei dagokienez, Zaratamon San Lorentzo Martiria eliza, San 

Bizente ermita eta Igokundearen ermita nabarmentzen dira, bai eta 

Zaratamo eta Ordeña herriguneen inguruko landazabal atlantikoaren 

hondarrak ere. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Unitate honek Ibaizabal ibaiaren hiri- eta industria-korridorea du iparraldean, eta Nerbioirena ekialdean, 

baina bertako paisaiaren eboluzioa baserrien eta landazabal atlantikoaren krisi orokorrarekin lotutakoa 

izan da, eta ez horrenbeste Bilbo Handiko hiri-garapen ekonomikoaren presioarekin lotutakoa. 

Hala, landazabaleko eremu gehienak eta mendiko larreen eta landaredi autoktonoaren formazioen zati 

handi bat baso bihurtu dituzte, eukalipto, pinu eta beste espezie exotiko zurgai batzuk landatuz. 

Landatutako baso-sail horiek lurraldearen ia % 60 hartzen dute. Lurzoruaren erabileraren aldaketa horrek 

ondorio nabarmenak ditu paisaian. Oro har itxura “naturala” mantentzen badu ere, testurak izugarri 

aldatu dira. Izan ere, batetik, baso-sailak landatu dira, sail horiek batzuetan muga lerrozuzenak dituzte, 

eta sarritan tamaina homogeneoko zuhaitzez osatuta daude. Bestetik, moztutako guneak ere badaude. 

Horrez gain, ziklo kromatiko naturalak eten egin dira, landaredia hostoiraunkorra delako. Gainera, 

tradizioz basoek, heskaiek, larreek, zelaiek eta laborantza-lursail txikiek mendi hauetan osatzen zituzten 

mosaikoen zati handiena galdu egin da. 

Unitateko herriguneak ez dira eskualdeko hirigintza-hazkundetik kanpo geratu, eta handitu egin dira, 

blokeekin eta auzo berriekin, baina ez dituzte galdu berez zituzten ezaugarriak. 

Azkenik, unitatea zeharkatzen duten goi-tentsioko lineak aipatu behar ditugu, mendi-hegal eta -

lepoetan gora egiten dutenez, oso nabarmenak baitira. 

14.PU. Upo—Zaratamo 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unitate honek Ibaizabal ibaia Bilboko metropoli-eremura sartzen den lekutik Bilbo udalerrira sartzen 

den arteko haranaren barrualdea hartzen du, Ibaizabal eta Nerbioi elkartzen diren puntutik ibaian be-

hera joanda. 

Korridore honetatik sartzen dira eskualdera komunikazio-azpiegitura nagusiak: N-240 eta N-634 erre-

pideak, A-8 autobidea eta Gipuzkoarako trenbidea. Horiez gain, Basaurin, Nerbioiren korridoretik sar-

tzen diren komunikazio-ardatzak ere pasatzen dira. Horrenbestez, bide-azpiegituren eragin handia 

jasan du unitateak; bideak hainbat mailatan jarrita daude, bakoitza bere loturekin. 

Haranaren barrualdea ia guztiz okupatu dute bai hiriguneen zabalkundeek eta bai industria- eta logis-

tika-eremu handiek, eta hiri- eta industria-eremu jarraitu bat osatzen dute. Sarritan, zaila da udalerrien 

arteko mugak bereiztea. Gaur egun, unitatearen azaleraren ia % 76 hiritartuta dago, eta Galdakao uda-

lerriko zati batzuek eta mendi-hegalen ertzek soilik mantentzen dute jatorrizko landazabala: hiri ingu-

ruko baratzeak, larreen hondarrak, heskaiak, zuhaiztiak… Ibaizabal ibaia oso eraldatuta badago ere 

(presa txikiak, euste-hormak, harri-lubetak, ur-ertzak ia erabat okupatuta), puntu gutxi batzuetan ur-

bazterreko zuhaiztiak eta paisaia-intereseko eremu batzuk daude oraindik. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
15.PU. Ibaizabal 

Azalera: 1.072,15  ha  - Bilbo Metropolitarren  %2,10   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

15.PU. Ibaizabal 

Unitateak, funtsean, Ibaizabal-Nerbioiren uholde-lautada hartzen 

du, eta itsas mailatik oso altuera gutxira eta estuarioaren eraginetik 

hurbil dago. Leku batzuetan, harana oso estua da eta mendi-

hegalek ia ibaia ukitzen dute; puntu horietan, malda handia da, eta 

Altimetria Maldak 

ibaiak mendian egindako zuloen ondorioz, irtengune batzuk ditu. 

Hiri- eta industria-ehunak okupatzen du ia espazio osoa, eta zenbat 

eta ekialderago joan, orduan eta artifizialdu gabeko eremu ireki 

gehiago daude.  

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah

1. zona

Gotorlekuak!

&

¥f¢

Parke flubiarrak

Metropoli-parkeak

Lurreko korridore ekologikoakGeologia intereskun lekuen (GIL)

HBBE

KBE

Zuhaitz apartekoa

1 Txipioko padura

Padurak

2 Pobeñako padurak

õôó
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 15.PU. Ibaizabal 

Paisaiaren bilakaera 

Azken hamarkadetan, ibaien ibilguetatik 

hurbil dauden lurrak eraldatzeko joera nabari 

da; uholde-lautadak, jatorriz hezeguneak 

zirenak, laborantza-lur bilakatu ziren lehenik, 

eta industria- eta bizitegi-garapenerako 

erabili dira gero.  

Horri dagokionez, industria-ehunaren zati bat 

kontsolidatu egin da, kolmatatuta, eta beste 

industria batzuk albo batera utzi dira. 

Hirugarren sektoreko azalera handiko 

merkataritza-garapen handiak egin dira, 

batez ere AP-8a eta Nerbioiren goi-

ibilguaren korridorea elkartzen diren lekuan; 

MercaBilbao da horietako bat. Azpiegitura 

berriak garatu dira, hala nola AP-8a, bai eta 

abiadura handiko tren berriaren bidea ere.  

Beste alde batetik, Ibaizabal ibaiaren ertzak 

artifizialdu egin dira, baina eremu batzuek, 

batez ere Bilbotik urrunen daudenek, ur-

bazterreko landarediaren estaldura 

handiagoa dute. 

Galdakao eta Etxebarri dentsitate txikiko 

biztanleguneak ziren, eta landa-

mosaikoarekin nahastuta zeuden; baina 

eraldatu egin dira, eta biztanleria-dentsitate 

handia hartu dute.  

Basauri hirigunea garatuago zegoen, eta 

kolmatatuz, dentsitatea handituz eta 

Ibaizabaletik gertu zeuden laboreak eta 

baratzeak okupatuz joan ziren. Etxebarrin, 

txabolismoa kontsolidatu egin da mendi-

hegaletan, eta dentsitate txikiko auzoak 

agertu dira. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Ikuspen-maila ertaina da unitate osoan zehar, begiratokien eta 

mikrotopografiaren araberakoa. Aipatu beharra dago unitatea 

zeharkatzen duten komunikazio-ardatzak paisaia-ibilbideak direla, 

baina, askotan, eraikuntzek ikuspegi hori mugatzen dutela. 

Ikuspen orokorra 

- +

Doneztebe auzoko meandroa, Etxebarrin, XX. mendearen 
hasieran  

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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 15.PU. Ibaizabal 

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Oro har hiritartuta dagoen korridore honek hauskortasun 

txikia edo oso txikia du, industrialdeen eta bizitegi-

eremuen segidak, sarritan blokez osatuak, nahiko ongi 

onartzen dituelako paisaia-aldaketak. Unitateko 

periferiako eremu batzuek, malda eta ikuspen 

handiagoak eta landaredi natural pixka bat dituztenek, 

hauskortasun handiagoa dute puntu jakin batzuetan. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Oro har, paisaia-unitate honetan, ikusizko kalitatea txarra edo ertaina da, bizitegi- eta industria-

erabilerak nagusi direlako (sarritan heterogeneoak eta nahastuak), eta hirigintza-garapena 

(orokorrean kalitate txarrekoa) ibaiaren korridorean pilatuta dagoelako. Mendi-hegalekin kontaktuan 

dauden eta nolabaiteko landaredia duten esparru batzuek soilik dute kalitate ona. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia
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 15.PU. Ibaizabal 

Esneketarien lanbidea (esnea jetzi, banatu eta saltzea), astoen 

laguntzarekin egiten zena, oso garrantzitsua izan da landa-

eremuan, eta oso argi erakusten du nolakoa izan zen iragan 

historiko hori eta zenbateko garrantzia zuen industriaurreko 

gizarteetan. Galdakaon, lanbide horren omenezko eskultura bat 

dago. Horrez gain, literatura-tradizioan, lanbide hori 

emakumeekin lotuta zegoela azpimarratu izan da. Besteak beste, 

oso ezaguna da Esne-saltzailea ipuina. Horixe da Ibaizabalen 

ertzeko udalerrien antzinako nekazaritza- eta landa-tradizioaren 

erakusle bat. 

Batez ere XX. mendean eremu honetan izandako 

industrializazioak industriarekin loturiko eraikin historiko 

garrantzitsuak utzi ditu. Hala, industria-ondareari dagokionez, 

Basaurin Fagor-Edesa, La Basconia eta Theis Ibérica fabrikak 

nabarmentzen dira, eta Galdakaon Guinea Hermanos izandako 

industriak. Era berean, historiaren eta eskualdeko egitura 

sozioekonomikoaren aldetik, garrantzi handia du Arratiako 

tranbiak, baina dagoeneko ez dago martxan.  

Esan beharra dago, gainera, eremuak asko sufritu zuela Burdin 

Hesia erori aurreko guduetan. 1937ko maiatzeko bonbardaketak 

bereziki gogorrak izan ziren Galdakaon. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Hain hiri-garapen handiko eremua izanik eta biztanle asko biltzen dituenez, herriko jai eta 

kultura-jarduera batzuk direla-eta jende-pilaketak gertatzen dira noizean behin. Galdakaon, 

Musika Bizian jaialdia nabarmentzen da. Etxebarrin, nekazaritza- eta artisautza-azoka eta 

Erdi Aroko azoka egiten dira. 

Ez Ohiko paisaiak  

Unitate honetako ibaialdeko paisaiak izan duen eraldaketa handia gorabehera, 

badaude oraindik ur-lasterren edo moteldutako uren tarte txiki batzuk, ur-

bazterreko basoekin batera, nolabaiteko erakargarritasuna dutenak. Horrez gain, 

Basaurin, bidegorri bat dago ibaiaren ezkerraldeko zati gehienean zehar, eta 

pasealeku eta atsedenleku interesgarriak eskaintzen ditu. 

Basauriko, Galdakaoko eta Etxebarriko hiri-bilbean, zenbait eraikin interesgarri 

mantentzen dira: dorretxeak –hala nola Arizko dorretxea, Basaurin–, errotak, 

Basauriko San Migel Goiaingeruaren eliza eta Galdakaoko Andra Mari eliza. 

Badaude XX. mendeko arkitekturan interes berezikoak ziren etxebizitza-

multzoak, industriak eta eraikin zibilak, eta bikaintasun eta hazkunde 

handieneko garaietan udalerri horietan garatutako hirigintza-joerak erakusten 

dituzte. Ibaizabal eta Nerbioi gurutzatzen dituzten zubietako batzuk ere 

interesgarriak dira arkitekturaren eta historiaren aldetik. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Eremua asko aldatu zen XX. mendean: Ibaizabalen ur-ertza, baratze emankorrez eta hiribildu txikiz 

osatuta egoteari utzi, eta hiri- eta industria-ehun jarraitua bihurtu zen, hainbat mailatan konektatutako 

eta elkarrekin gurutzatutako komunikazio-azpiegiturek zeharkatua, denak ere edukiera handikoak eta 

paisaia-inpaktu handikoak.  

Uholde-lautada ia osoa ehun misto batek okupatu du: tartekatuta daude hiriguneak (gune batzuetan 

dentsoak, bloke handiak dituztenak, eta beste batzuetan barreiatuagoak, bai eta txabolismoa ere), 

industrialdeak (industria handi isolatuak, fabrika eta tailer txiki eta ertainak, eta, gaur egun, industria-

orube abandonatuak) eta hirugarren sektoreko erabilerak (hedadura handiko nabe eta espazio 

logistikoak, hala nola MercaBilbao, eta merkataritza-guneak ere bai). 

Lehengo nekazari-herrietatik eraikin batzuk geratzen dira; besteak beste, dorretxeak eta elizak. 

Lehengo laborantza-lurren hondarrak eraldatu eta herri-inguruko baratze edo baratze sozial bihurtu 

dira, eta ekialdeko gune batzuetan soilik irauten dute entitate libreko espazio batzuek. Ibaizabal eta 

Nerbioi ibaiak artifizialduta eta kontrolatuta daude, euste-hormekin, harri-lubetekin eta presa txikiekin, 

uholdeak izateko arriskua dutelako eta ibai-terrazak aurrez aipatutako erabilerekin okupatu direlako. 

  

15.PU. Ibaizabal 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 



 122 

 15.PU. Ibaizabal 



 123 

 

UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Bilbon eraikinen eraztun bat sortu zen, itsasadarraren eskuinaldeko hirigune historikoaren (Erdi Aro-

koa) eta XIX. mendean ezkerraldean eraikitako zabalgunearen inguruan. Eraztun hori egiteko, itsasada-

rraren alubioi-lautadako lurrak, muino interstizialak eta Artxanda mendiaren hegaletako behealdeak 

baliatu ziren itsasadarraren eskuinaldean, eta Arnotegi eta Malmasin mendiak eta haien inguruak, ez-

kerraldean.  

Bizitegi-garapenaren tipologia askotarikoa da: Deustun askoz ere gehiago dago bizitegi gisa antolatu-

ta, baina beste toki batzuetan heterogeneoagoa da. Hiriaren hazkunde ekonomikoa eta biztanle-

hazkundea dela eta, era guztietako hiri-garapenak sortu ziren. Eremu batzuetan, hiri-garapen horiek 

aurretiko meatze- eta industria-ehuna irentsi zuten. Izan ere, itsasadarraren zati batzuk eraldatu, eta 

portuko instalazioak eta ontziolak itsasadarrean behera eraman zituzten, bizitzeko guneak sortzeko; 

hala, lehengo industria-ehuna logistikako, merkataritzako eta hirugarren sektoreko eremu bihurtu zen, 

eta kultura-ekipamendu handiak egin ziren, konurbazioari zerbitzu emateko.  

Aldi berean, biztanleria-kopurua hazi ahala, hiriko eta hiriarteko komunikazio-azpiegitura handiak ere 

ugaldu, handitu eta berritu egin ziren, eta paisaiaren zati garrantzitsu bihurtu ziren.  

Azken urteotan, Bilbao Effect delakoak eta itsasadarraren eraberritzeak eraikin bereziak, kultura- eta 

kirol-ekipamendu handiak eta aukera handiko guneak sortu dituzte. Horren adibide bat da Zorrotzau-

rre. Izan ere, aurretik zegoen industria-ehuna eraberritzeko jarduketak egiten ari dira han. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
16.PU. Bilboko auzoak  

Azalera: 1.346,21 ha  - Bilbo Metropolitarren  %2,64   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

16.PU. Bilboko auzoak 

Ia unitate guztia ez da iristen itsas mailatik 100 metro baino gorago, 

itsasadarraren uholde-lautada hartzen baitu, bai eta uholde-lautada 

horretatik hasi eta iparraldean zein hegoaldean Ibaizabal/Nerbioi 

ibaiaren arroarekin muga egiten duten mendi-hegalen 

behealderaino dauden zenbait muino interstizial ere; mendi-hegal 

horiek dira maldatsuenak, batik bat ezkerraldean Zorrotzaurreren 

Altimetria Maldak 

aurrekoak, eta Arnotegi eta Malmasin mendiak ukitzen dituztenak. la 

unitate guztia bizitoki-erabilerarako da, eta, hein txikiago batean, 

industria-erabilerarako eta hirugarren sektoreko erabilerarako; 

berdegune eta espazio libre gutxi ditu. 

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%
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eraikuntzako eremuak
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Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  
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 Balio produktiboak vs Balio naturalak 

Paisaiaren balioak 
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Natura 2000 Sareko
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Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano
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Paisaiaren bilakaera 

Hegaldi amerikarra egin zenean (1956-1957), 

Bilboko erdialdeko unitatea kontsolidatu samar 

zegoen, baina Bilboko auzoen unitatea oraindik 

ere egin gabe zegoen, hein handi batean. 
Adibidez, garai horretan eraiki zen Deustuko 

ubidea, bai eta zenbait konexio ere 

itsasadarrean. 

Honako auzo hauek kolmatatu, kontsolidatu 

eta eratu ziren, batez ere: Deustu, San Inazio, 

Errekalde, Zorroza-Olabeaga, Uribarri, Bolueta 

eta Abusu, hiriaren periferiako  nekazaritzako 

eta abeltzaintzako matrize zaharraren gaineko 

eremu batzuetan (Txurdinaga, Otxarkoaga, 

Santutxu). Zenbait erauzketa-eremu –besteak 

beste, Larreagaburu, San Adrian eta Miribilla– 

bizitoki-eremu bihurtu ziren. Hiri-eremuak eta 

parkeak sortu ziren, hala nola Uretamendi, 

Larreagaburu parkea eta Montefuerteko 

zelaiak. Era berean, txabola-eremuak 

kontsolidatu egin ziren, auzoak eta bizilekuak 

hobetuta, hala nola Masustegi, Uretamendi eta 

Abusu. 

Industriako eraikin nahiz jarduerak eta 

hondakin eta orubeak abandonatuta geratzen 

joan ahala, Zorrotzaurre ere, uharte bihurtuta, 

abandonatuta geratzen hasi zen. Zenbait gune 

–Etxebarria parkea eta Abandoibarra, adibidez– 

eremu libre bihurtu ziren. 

Azkenik, autopistako zati eta lotuneek eta 

hiriarteko komunikazio-bideek azalera handia 

hartu zuten. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Ikuspen handiko zenbait eremu daude, Artxandako eta Gangurengo 

mendi-hegaletan eta Kadagua ibaiaren eskuinaldetik hurbil, batez 

ere. Hala ere, horiekin lotutako hirigune eta industrialde gehienek 

ikuspen ertaina dute. 

Ikuspen orokorra 

- +

Miribilla meategiaren eremua 50eko hamarkadan 

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua
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Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Bilboko zabalgunearen hegoaldean eta unitatearen 

ekialdean, blokeak nagusi diren eta gutxi gorabehera 

lauak diren eremuek hauskortasun-maila handia dute, 

gorakako eraikuntzen bizitoki-eremuak direlako, eta 

paisaia-aldaketak onartzeko ahalmen handia dutelako. 

Aldiz, itsasadarraren iparraldeko eta Zorrotzaurreren 

aurreko hiri-koroa (hego-mendebaldean) oso maldatsua 

da, eta haren hauskortasun-maila handia edo oso handia 

da. 

  

Paisaiaren hauskortasuna 

Oro har, unitatearen paisaia-kalitatea ertaina da, eta zenbait eremutan kalitate txikikoa, batez 

ere hiri-bilbean industria-ehuna gailentzen denean. Zenbait eremu maldatsuagoek ikuspen-

maila handia dute, hala nola zabalgunearen ekialdean eta hego-ekialdean, Deustuko 

iparraldean, eta ezkerraldean Zorrotzaurreren aurrean. Espazio irekiak, parkeak edo 

landaredia duten elementuak eta eremuak mantentzen direnean, ikusizko kalitateak hobera 

egiten du nabarmen. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia
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Oso Handia
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Meatzaritzak tradizio luzea izan duen lurralde batean 

zehar hedatu da Bilboko hiria: Miribilla meategia zena, 

adibidez, auzo bat eta parke bat da gaur egun, baina 

oraindik ere badira aprobetxatu gabeko meatze-

hondarrak, hala nola Malaesperakoa. Bestalde, 

Errekaldeberriko eta Zorrotzaurreko industrialde osoa 

fabrikaz eta eraikinez osatutako ehun mistoa da, eta 

fabrika eta eraikin horiek industria-ondare 

historikoaren zati dira. Itsasadarreko eta haren aurrez 

aurreko Deustuko ubideko eremuan ere, lehengo 

portu-jardueraren arrastoak daude: mutiloiak, 

atrakalekuak, arrapalak, eskailerak…  

Deustuko Unibertsitatea han egotea ere garrantzitsua 

da. Penintsulan osperik handieneko hezkuntza-

zentroetako bat da, eta tradizio luzea du eremu 

horretan. 

Bilboko gastronomiak unitatearen erdialdetik kanpo 

hedatzen ditu bere tabernak, jatetxeak, pintxoak eta 

txokoak, baita auzo-eremu hauetan guztietan ere. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Begoñako basilika unitate honetan dago. Urtero-urtero, abuztuaren 15ean, Bizkai osoko erromesak joan 

ohi dira basilika horretara, eta horietako batzuek gau osoa oinez ematen dute hara iristeko. Begoñako 

Andra Maria Bilboko eta Bizkaiko zaindaritzat hartua da. Haren basilika ikus daiteke Alde Zaharretik, 

Andra Mari kalean lurrean izar batekin identifikatutako puntu batetik, eta Salbe plazatik. Kondairak 

dioenez, hirira itzultzen ziren itsas gizonek Salbe plazatik basilika ikusi, eta salbe bat esaten hasten ziren, 

itsasoan babestu izana eskertzeko.  

Bilbon, kultura-ekitaldi herrikoi asko antolatzen dira, askotarikoak, eta horietako batzuk paisaia-unitate 

honetan egiten dira. Nabarmentzekoak dira Txurdinagako Magiaren Topaketa, Errekaldeko Zirku Jaialdia, 

eta Zorrotzako Clown Jaialdia. 

Ez Ohiko paisaiak  

Kokaleku berri samarra da, eta bertako ondare-balioak XIX. mendeaz 

geroztik eraikitako eraikin zibil eta industrialekin lotuta daude. 
Nabarmentzekoa da Begoñako basilika gotiko berantiar eta manierista, 

gaur egun hiri-bilbean sartua dagoela esan daitekeena. Deustuko 

Unibertsitatearen eraikuntza-multzoa itsasadarretik hurbil dago, eta 

paisaian ere presentzia handia du.  

Beste parke eta ekipamendu-eraikin berri batzuk ere nabarmentzekoak 

dira, hala nola Miribillako kirol-etxea, haren tamainagatik eta 

presentziagatik. Itsasadarraren erdi-erdian uharte baten itxura izango 

duen Zorrotzaurreko multzoak ere interes handia du, industria-eraikin 

historikoak mantendu eta bizitegi-eremu berriak garatuko direlako 

han.  

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Bilboko udalerrian, XIX. mendean izandako garapen handiaz geroztik, bizitegi-hirigintzak fase asko eta 

eremukako espezializazioak izan ditu. Alde Zaharretik eta haren zabalgunetik haragoko auzoek bere egin 

zituzten jada erabiltzen ez ziren lur industrialak eta hiriaren inguruko baratzeak, laboreak, padurak, mendi-

hegalak eta antzinako meatzaritza-eremuak. Zabalgunea eraiki bitartean, gabeziaz eta desberdintasunez 

betetako langile-auzoak eta -aldiriak ere garatu ziren. Bilbok zenbait elizate bereganatu zituen, hala nola 

Abando, Begoña eta Deustu. Britania Handitik ekarritako lorategi-hirien ereduak agertu ziren malda 

handieneko mendi-hegaletan, eta tipologia horiek, maiz, okerrera egin dute, txabolismoko edo dentsitate 

handirik gabeko bloke bihurtzeraino. Bestalde, mugimendu modernoari eta hor nagusitutako bloke irekiari 

keinu txikiak egiten hasi ziren, betiere ardatz edo espazio zentral adierazgarrien inguruan superetxadiak 

sortuz. Nolanahi ere, gorakako hazkundeak eta hiperdentsitatea gertatu ziren, berdegune eta gune libre 

nahiz gune publiko gutxikoak, eta bide-artikulazio traketsekoak. Horren ondoren, askotariko eraikuntza-

motak egitea eta bide-arazoak konpontzea bilatu zen, hirurogeiko eta hirurogeita hamarreko hamarkadetan 

zehar eta laurogeiko hamarkadaren hasierara arte gertatutako hazkunde demografiko azeleratuaren 

testuinguruan. Zonakatze funtzional horretan gizarte-segregazioa eta auzoen estratifikazioa gertatu zen, hiri

-ehunak homogeneotasuna galdu zuen, eta ondo bereizitako egitura soziopolitikoa eratu zen. 

Hiriaren plangintzak eta eraikuntzak eragindako arazoen ondorioz sortutako krisiak indartu egin ziren krisi 

ekonomikoagatik eta zenbait hondamendigatik, hala nola 1983ko uholdeengatik. Industrialde eta meatze-

eremu asko erabili gabe uzteak eta portuko jarduera Abrarantz eramateak berekin ekarri zuen oso denbora 

gutxian hondakinen paisaia bat eratzea, eta atxikipenik gabe geratzen ari ziren eremu askoz betea. 
Testuinguru horretan, lehendik zetozen arazoak konpontzeko, hainbat prozesu jarri ziren abian: hiria 

eraberritzea, berdegune metropolitarrak sortzea, komunikazio-ardatzak eta irisgarritasuna hobetzea, eta 

auzo moderno berriak sortzea. 

16.PU. Bilboko auzoak 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Bilboko Erdiguneko unitatearen barruan daude, batetik, Bilboko Alde Zaharra, itsasadarraren eskuinal-

dean estu-estu bilduta dagoena eta Zazpi Kaleen egitura ordenatua duena; bestetik, ibaiaren beste 

aldean, Bilbo Zaharra, meatzaritzarekin lotutako jatorria duena; eta azkenik, XIX. mendean itsasadarra-

ren ezkerraldean eraikitzen hasi zen zabalgunea. Zabalgune horretan proposatutako tipologiek Bartze-

lonatik, Madrildik eta are New Yorketik ere inportatutako ereduak birsortu zituzten. Zabalgunearen 

proiektugileek gutxiago kolmatatutako ereduak proposatu zituzten, higienikoagoak, Kale Nagusiaren 

eta haren ondokoen inguruan, eta familia aberatsenek han eraiki zituzten beren egoitzak. Urrutieneko 

eremuetan, tipologia dentsoagoak eraiki ziren, ahalik gehiena aprobetxatuz. Hala ere, elementu globa-

lizatzaile berria etxe-uhartea izan zen, zenbait piezaz osatua. 

Itsasadarraren ur-bazterrean portu- eta industria-erabilerak zeuden, baina XX. mendean zehar, erabile-

ra horiek pixkanaka-pixkanaka abandonatzen edo Abraren kanporagoko eremuetarantz lekualdatzen 

joan ziren. Horrek aukera berriak sortu zituen, eta ibai-ibilguarekin beste modu batera erlazionatzeko 

espazio bat sortzeko baliatu ziren aukera horiek. Hiribideak, pasealekuak eta obra arkitektoniko jakin 

batzuk egin ziren; horietan, munduko arkitektorik ospetsuenetako batzuek parte hartu zuten. Gugge-

nheim museo ikonikoaz gain, beste eraikin batzuk ere egin ziren, hala nola Isozaki dorreak, Garellano 

dorreak, erakusketetako jauregia, Iberdrola dorrea, Calatrava zubia, metro-geltokietako kanpoko egi-

turak (Norman Fosterrek eginak), Euskalduna Jauregia, eta Alhondigaren eta Erriberako Azokaren za-

harberritzea. Eskuinaldeko eta ezkerraldeko ur-bazterrak lotzeko zubi berriak eraiki ziren, eta hiri-

paisaiak kalitate handia lortu zuen. Hiri-paisaia hori ikonikoa da, oso erakargarria turismoaren eta hiri-

gintzaren ikuspegitik, eta barnean hartzen ditu bai auzo zaharra, bai XIX. eta XX. mendeetako zabalgu-

nea, eta bai itsasadarreko eremu zaharberritu osoa, diseinuzko eraikinen bilduma duena. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
17.PU. Bilboko  Hirigunea  

Azalera 297,42 ha  - Bilbo Metropolitarren  %0,58   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak



 132 

 

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

17.PU. Bilboko Hirigunea 

Bilboko Alde Zaharreko eta Zabalguneko lurrak topografia ia-ia 

guztiz lau batean daude, Ibaizabal/Nerbioi itsasadarraren alubioi-

lautadan. Alde Zaharra hiriko gainerako eremuarekin ukipenean 

dagoen tokietan baino ez daude irtengune eta malda handiagoko 

Altimetria Maldak 

eremu batzuk.< Unitate osoa Alde Zaharrak, komunikazio-bideek 

(trena barne) eta hiriko parkeek eta lorategiek okupatzen dute.  

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  
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Paisaiaren bilakaera 

Bilboko erdigunea unitate hiritarra da, eta han, 

izaera hiritar bereko beste unitate batzuetan 

gertatutakoarekin alderatuta erabateko 

aldaketarik izan ez den arren, aldaketa horiek 

oso adierazgarriak izan dira <Bereziki 

garrantzitsua izan da itsasadarrean zehar 

eragindako aldaketa, Abrako Kanpoko 

Porturantz eta hiri-inguru funtzionalaren edo 

eskualde-egituraren beste eremu batzuetarantz 

eraman baita industria- eta merkataritza-jarduna. 
Eragiketa horrek aukera eman du hiria 

itsasadarrerantz irekitzeko eta arkitekturan 

mugarri diren eraikinez jositako berrikuntza bat 

planteatzeko, herritarren aisialdirako espazio 

publikoen sare bat egiteko eta ibaiaren bi aldeen 

arteko konexioak osatzeko.  

Nolanahiko garrantzia duten beste eraldaketa 

batzuk ere identifika daitezke, hala nola gaur 

egun oraindik ere amaitzeko dagoena San 

Mames inguruan, erakustazoka zaharrean eta 

Basurton.  

Zabalgunean, ikus daiteke etxe-uharteak 

kolmatatuz joan direla, dentsitate gutxieneko 

tipologiak baztertuta, eta etxeen gainean 

jasodurak ere eraiki direla. Funtzio bakarreko 

ehunetarako joera ikus daiteke; izan ere, 

erabilera- nahasketak eta bigarren sektoreko 

maila ertaineko jarduerak dituzten eraikinak 

desagertzen ari dira bizitegi-ehunetik. 

Urteen poderioz, mugikortasuna aldatuz joan da. 
Ibilgailuentzako errepideen dimentsioak aldatu 

egin dira eta unean uneko joeretara egokitu dira. 

Alde Zaharra oinezkoentzat da orain, eta hiritik 

irteteko trafikoa aldatu egin da.<0} 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitate honen ikuspen-maila, oro har, txikia edo ertaina da. 

Aipatu beharra dago unitatea erabat ikus daitekeela paisaiari 

begiratzeko Artxandan dauden behatokietatik, bai eta ibai-

aurreak ere itsasadarreko pasealekuetatik eta zubietatik.  

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Unitate honetan, paisaiaren hauskortasun-maila ertaina 

da. Guztiz urbanizatutako eremu bat izan arren, 

Zabalgunearen eta Alde Zaharraren berezko hirigintza-

mota erregularra dela-eta, hiri barruko paisaia-aldaketa 

batzuk zalantzagarriak dira. Hauskortasun handiagoa 

dute itsasadarraren ertzean dauden eta diseinu 

arkitektonikoaren berezko elementuak dituzten eremuek, 

bai eta eremu maldatsuenek ere. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Hiri-paisaia horren ikusizko kalitatea ertaina da. Eremu jakin batzuetako zenbait gunetan aldakorra da, 

ikuspen-maila txikiagoa dela-eta, eta beste eremu batzuetan, berriz, ikusizko kalitatea handiagoa da, 

eremu horiek maldatsuagoak direlako, intereseko elementuetatik hurbil daudelako (itsasadarretik 

hurbil, adibidez), eta Designscape delakoaren balio arkitektoniko handiko eraikinak lerrokatuta 

daudelako. Bestalde, Bilboko Alde Zaharreko ekialdean eta hego-mendebaldean, malda eta ikuspen-

maila handiagoko eremu batzuetan ere ikusizko kalitatea handia da. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Bilbainadetan, Bilboren eta Bizkaiko beste eskualde 

batzuetako ezaugarri deigarriak nabarmendu ohi dira. 

Bilboko Alde Zaharreko kaleetan abestu ohi dira 

urriaren 11n, hau da, Begoñako Amatxuren omenezko 

egunean. 

 

Meatze-, industria- eta portu-tradizio handiko hiri 

garrantzitsua izan da Bilbo. Jarduera horietatik, 

sakabanatutako hondar batzuk baino ez dira geratzen; 

itsasadarraren ertzeko elementuak (mutiloiak, 

atrakalekuak, eskailerak, kale-argiak…) itsas iraganaren 

oroigarriak dira, eta zenbait industria-eraikin industria-

ondare eraikiaren parte dira. Gogoratu behar da Bilbo 

Zaharraren jatorria meatzaritzarekin lotuta dagoela, 

handik hurbil dagoen Miribillako meatzearen ondorioz, 

batik bat. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Bilbon, kaleak alaitzen dituzten ekimen, jaialdi eta gertaera ugari egon ohi dira. Aste Nagusiarekin 

lotutako ekimen guztiak azpimarratu behar dira hemen, bai eta Bilboko Antzerki eta Dantza 

Garaikidearen Jaialdia, Basque Fest, Bilboko Nazioarteko Txotxongilo Jaialdia, Bilbao Hiria Pop-Rock 

Lehiaketa eta Kaleko Magiaren Topaketa ere, besteak beste. San Mames futbol-zelaia erdigunean 

bertan dagoenez, kaleak kolorez jantzi ohi dira  partida-egunetan, partida garrantzitsuen bezperatan 

edo kirol-lorpenak ospatu behar direnean. Bilboko beste giza paisaia bat pintxoekin eta 

gastronomiarekin lotutakoa da. Paisaia hori hiri osoan aurki daiteke, eta nagusiki Alde Zaharrean, 

arratsaldez, asteburuetan batez ere. 

Ez Ohiko paisaiak  

 

Bilboko hiriak oso elementu erakargarriak ditu; hori dela eta, helmuga 

turistiko bihurtu da eta gurutzaontziak ere erakartzen ditu bere portura. 
Alde Zaharrean pilatutako kaleen egitura bereziaz gain, oso 

nabarmengarriak dira balio arkitektoniko handiko eraikin ugariak, 

diseinuaren maisu handiek proiektatuak. Egile-arkitekturaren aldeko 

apustua oinarri hartuta hiria zaharberritzeko egin den lan horri Bilbao 

Effect esan ohi zaio, eta diseinuzko hiri-paisaiatzat har daiteke 

(Designscape). 

Eraikin edo esku-hartze bakoitzak berezko erakargarritasuna du, bai eta 

itsasadarrak ibai-fatxada bikoitza edukitzeak ere, edo itsasadarra bera 

eraberritu izanak, haren ondoan pasealekuak eta espazio publikoak 

eraikiz baina, aldi berean, hiriaren portu-funtzioarekin lotutako 

elementuetako batzuk kontserbatuz.  

Zabalgunearen berezko parkeak eta zuhaitzez betetako kaleak ere 

erakargarriak dira, eta hiri-diseinu ordenatu eta harmoniatsu bat 

sortzen dute. 

Alde Zaharrak eta Bilbo Zaharrak ere eraikin interesgarriak dituzte; 

besteak beste, Concordiako geltokia, Atxuri, Erriberako azoka, Bailen, 

dorretxeak eta San Frantzisko komentua.   

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Bilboren hiri-eraldaketaren kasua hiri-paisaiaren eraldaketako kasu paradigmatikoa da Europan; izan 

ere, industriaren krisiaren ondorioz pixkanaka-pixkanaka gainbehera zetorren portu- eta industria-hiri 

gris izatetik, hiri moderno eta turistiko izatera igaro da Bilbo, eta munduko arkitekto ospetsuenek 

diseinatutako eraikinez eta instalazioz beteta dago. 

Ildo horretatik, Alde Zaharraren eta Zabalgunearen hiri-egituraren bilakaera txikia izan bada ere, 

itsasadarraren bi aldeetan handia izan da, portu- eta industria-espazioak libre geratuz joan diren 

heinean. Hain zuzen ere, eraldaketarik garrantzitsuenak itsasadarrean eta haren aldeetan gertatu dira, 

eta Guggenheim Museo ikusgarria eraiki zenetik, eraikin berriak sartzeko eragiketak egin dira 

etengabe. Kasu batzuetan, aurretik zeuden egiturak, fatxadak eta eraikinak baliatu dira, eta oso kalitate 

handiko espazio publikoak sortu (oinezkoentzako zubi berriak barne). Horri esker, itsasadarra 

harremanetarako espazio nagusi gisa berreskuratu da Bilbon. Beste lan batzuek ere, hala nola San 

Mameseko futbol-zelaiaren eraikuntzak, aukerarako espazio berriak sortu dituzte. Bilbo kongresu-hiri 

bihurtzeko apustua ere aukera nabarmena da. 

Une honetan, Bilbok hainbat erronka ditu; adibidez, unitate honetako eremu batzuetan dagoen gizarte

-mailakatzea eta etorkinen kontzentrazioa. Etxebizitzen degradazioarekin lotutako arazo puntual 

batzuk ere badaude, bai eta hiri turistiko bihurtzearekin lotutako fenomenoak ere: etxebizitza 

turistikoen agerpena, alokairuzko merkatuaren gaineko presioa, jai eta egun jakin batzuetako jende-

pilaketa, eta hirian mugitzeko eta aparkatzeko arazoak.  

17.PU. Bilboko Hirigunea 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Artxanda-Gangurengo unitatea hego-ekialdetik ipar-mendebaldera orientatutako gailur-lerro bati da-

gokio; hain zuzen ere, gailur-lerro horrek Txorierriko korridoretik (iparraldean) bereizten ditu Bilboko 

hirigunea eta Ibaizabalen arroa (hegoaldean). Ganguren mendiaren tontorra 474 metrora dago itsas 

mailatik; hori da unitatearen punturik garaiena. Oso erraz antzematen zaio, gainean dituen telekomu-

nikazio-antenak direla-eta; horrez gain, golf-zelai bat ere badu. Unitatea, hegoaldetik begiratuta, Bilbo 

handiaren eta Ibaizabalgo korridorearen ortzi-muga eta atzealde eszenikoa da aldi berean, eta beha-

toki zoragarria ere bada iparraldeko eta hegoaldeko paisaiari behatzeko. 

Eremu heterogeneoa da, eta zenbat eta hego-ekialderago joan, orduan eta naturalagoa da. Bilbotik 

hurbilen dauden guneetan, Artxandako instalazio guztiak daude (parkeak, jatetxeak, funikularra, jolas-

parkea, ikastetxeak…), eta behatoki ezaguna bihurtu da konurbazioaren paisaiari begiratzeko. Hala ere, 

haren tontorretan eta mendi-hegaletan, hego-ekialderantz batez ere, landazabal atlantikoko guneak 

eta abeltzaintzarako larreak daude oraindik, eta, tarteka, landaredi naturaleko gunean ere bai. Hala 

ere, espezie zurgaiak erabiliz basoberritutako sailek eremuaren erdia hartzen dute ia. 

Unitatearen barruan, auzo eta baserri batzuk ere badaude, hala nola Legina, Artola eta Agirre, bai eta 

goi-mailako gastronomiako jatetxeak ere. Industrialde bat ere badu Gamuzion. 

Azkenik, esan beharra dago unitate honek ezin izan dituela eragotzi azpiegitura berrien ugaritzeagatik 

eskualde-egitura edo hiri-inguru funtzionalaren zati handi batek jasandako inpaktuak. Ipar-ekialdean, 

unitate honek Txorierriko korridorearekin egiten du muga. Unitatea zeharka igarotzen duten ibilgailu-

entzako zirkulazio-bideen inpaktua eta trafikoa handitu egin dira, dela Enekuri gainean, dela Artxanda-

ko tuneletan edo dela BI-631 errepidean, Mungiarako eta Deriorako noranzkoan.  

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
18.PU. Artxanda - Ganguren  

Azalera: 4.620,24 ha  - Bilbo Metropolitarren  %9,07   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

18.PU. Artxanda - Ganguren  

Hego-ekialdetik ipar-mendebaldera orientatutako gailur-lerro 

honetan, itsas mailatik 400 metrora baino gorago daude Ganguren 

eta Kukuzburu mendiak. Maldak handiak dira, baina gailur-lerroko 

muinoetan eremu lauagoak ere badaude, eta horietan daude 

Altimetria Maldak 

unitate honetako ekipamendu eta eraikin ugarietako asko. Oro har, 

landatutako basoak nagusitzen dira unitate osoan, baina ipar-

mendebaldeko herenean lurzoruaren erabilerak heterogeneoagoak 

dira. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak
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Paisaiaren bilakaera 

Artxanda-Gangurengo unitateak bilakaera handia 

bizi izan du, Ibaizabalen korridorerako eta 

Bilborako noranzkoan, batez ere. Orientazioak 

erabat baldintzatu du eraldaketa hori; izan ere, 

dinamika desberdinak gertatu dira ipar-ekialdeko 

magalean, Txorierriko korridorerantz, eta hego-

mendebaldekoan, Ibaizabalen korridorerantz. 
Gailur-lerroaren punturik garaienetan, hala ere, 

ekipamenduak, zuzkidura-eraikinak eta aisiarako 

espazioak egiten joan dira. Aisiarako eremuaren 

eskaintza herritarrentzako ibilbide-sare zabal baten 

bidez osatu da. 

 

Urbanizatutako korridoreak ukitzen dituzten 

ertzetan edo mendi-hegaletan, presioa handia da, 

batez ere Bilbo, Etxebarri eta Basauri ukitzen dituen 

magalaren behealdean.. Biztanleria-hazkunde 

handieneko garaietan, dentsitate handiko hiri-

garapenak eta promozio handiak egin dira, bai 

altueran eta bai maldan zehar, eta horrek ikuspen-

inpaktu handia izan du. Duela gutxi, antzeko 

zenbait promozio egin dira, hala nola Bilboko 

Arangoiti eta Otxarkoagako auzoetan eta 

Etxebarrin. Aldi berean, kontsolidatuz joan dira 

bakartutako etxebizitzen auzoak, dentsitate 

txikikoak, baita legez kanpoko eta kalitate eskaseko 

eraikinak eginez ere. Legez kanpoko okupazioan 

ondo antolatu gabeko baratzeak ere badaude. 

Baratze horiek malda handiko magaletan daude, 

eta nekazaritzako lanabesak gordetzeko txabolak 

ere badituzte. 

 

Azken aldian, baso-sartzeen hazkundeko joera bat 

antzematen ari da. Hala ere, oro har, nekazaritza 

eta abeltzaintzarako lur-eremuak gero eta gutxiago 

direla ikus daiteke, baina oraindik ere badaude 

hego-ekialdean, bai eta Txorierriko korridorerantz 

orientatutako gailur-lerroaren aurpegian ere. 
Bestalde, kudeaketa-falta eta desegituraketa 

agerikoa da, batez ere, unitatearen ipar-

mendebaldeko hegaletan, Erandion, Sondikan eta 

Bilbon. Landa-lursailak abandonatutako eta sasiz 

betetako lursailekin, legez kanpoko okupazioekin, 

baso-sartze irregularrekin eta beste erabilera 

batzuk dituzten beste lursail batzuekin tartekatuta 

daude. 

 

Komunikazio-bideak ere unitatea gurutzatzen hasi 

dira. Artxandako tunelak eta Enekuri gaineko 

errepideak nabarmendu behar dira. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Gailur-lerroa Bilboko konurbazioaren eta Ibaizabalen 

korridorearen iparraldeko mugan dagoenez, haren mendien eta 

magalen ikuspen-maila handia da, oro har, ekialdeko sektore 

txiki eta deprimituago batzuetan izan ezik. 

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Hegoaldetik (Bilboko konurbaziotik) nahiz iparraldetik 

(Txorierritik) ikuspen-maila handia duen gune garai bat 

denez gero, paisaiaren hauskortasun-mailak handiak edo 

oso handiak dira gehienetan; edozein egitura edo paisaia

-aldaketa oso ikusgarria litzateke, kasu gehienetan. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Gehien ikusten diren eta gutxien eraldatu diren hegal askok ikusizko kalitate handia dute, batez ere, 

gailurraren iparraldeko aldean, Txorierriko eremuetan. Aldiz, ikusizko kalitatea txikiagoa da gutxien 

ikusten diren behealdeetan, hiriarekin ukipenean daudenetan, gehiago eraldatu direnetan eta 

erabilera heterogeneoagoak eta askotarikoak dituztenetan. Horrez gain, kontuan izan behar da 

Artxanda eta Ganguren mendiak enblematikoak direla, bai eta Bilboko konurbazioaren eta Ibaizabalen 

korridorearen ortzi-muga ere. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Artxandako jolas-parkea eta hara iristeko funikularra 

dira bai Bilboko eta bai itsasadarreko beste udalerri 

batzuetako herritarren bizitzan barneratuen dauden 

elementuetako batzuk. 1974an eraikitako jolas-

parkea 1990. urtera arte egon zen martxan, eta 

2018an bota zuten. Funikularrak, berriz, martxan 

jarraitzen du, eta Artxandako tontorreko jatetxe, 

parke, behatoki eta jolastokietara iristeko aukera 

ematen du. Hiritik hurbilen dagoen aisialdi-eremua 

da. 

Gangurengo gailur-lerroa osatzen duen gailur-

lerroan zehar, Gerra Zibilaren ostean defentsa 

militarreko lerroa delakoan eraikitako bunkerren eta 

metrailadore-habien arrastoak aurki daitezke 

oraindik ere. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Bilbotik hurbil dagoenez, jende asko joan ohi da mendi honetara, eta ekimen jendetsuak egiten dira 

han. Esate baterako, zenbait igoera eta txango herrikoi antolatu eta egin ohi dituzte, horietako batzuk 

elkarteek, helburu solidarioekin. Gauza bera gertatzen da Ganguren mendian ere. 

Artxandan, musika-jaialdiak eta disko-jartzaileen jaialdiak egin dira, bai eta beste jarduera herrikoi eta 

jendetsu batzuk ere. Horrez gain, Bilboko Eraztun Berdeko GR ibilbideak mendi horietatik igarotzen 

dira.  

Unitate honek gastronomiarekin duen lotura ere kontuan izan behar da. Jatetxe batzuk egoteaz gain, 

eta horietako batzuk Michelin izarrak edukitzeaz gain, Bilboko Ostalaritza Eskola ere han dago. 

Ez Ohiko paisaiak  

Unitate honen paisaiaren balio nagusia da Bilboko 

hiriaren eta Ibaizabalen korridorearen hondo 

eszenikoa izatea hegoaldetik. Izan ere, bloke-

pilaketen eta hiri-erabilen gainetik gailentzen den 

baso-mendi bat da, konurbazioaren bistak 

ederragotzen dituena, paisaian erliebea eta 

landaredia sartzen dituelako. Horrez gain, zenbait 

jolastoki ditu, bai eta paisaiari begiratzeko zenbait 

behatoki ere. 

Hori horrela, paisaiaren behatoki funtzioa oso 

nabarmengarria da, eta gero eta ezagunagoa 

gainera. Eremuko biztanle askok eta bisitariek 

funikularretik hurbil dagoen behatokia bilatu ohi 

dute Bilbo ikusteko eta argazkiak egiteko, baina 

gailur-lerro osoak du ezaugarri hori, eta 

Txorierriko behatokia ere bada.  

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Gailur-lerro hau Bilboko konurbaziotik eta Ibaizabalen korridoretik hurbil dagoenez, gertaera askok izan 

dute inpaktua paisaian, logikoa denez. Adibidez, Txorierri eta itsasadarra lotzen dituzten ahalmen handiko 

errepide berriek hura gurutzatu behar izan dute. Gainera, Bilbotik hurbilen dauden eremuetan, izaera 

kultural eta ludikoko erabilera eta ekipamendu asko egin dira, hiri handi batetik hurbil dagoen aisialdi-

eremu batean normala den bezala: jolastokiak, parkeak, jatetxeak (izen handikoak batzuk) edo eskolak 

(adibidez, Bilboko Ostalaritza Eskola). 

Kontuan hartu behar da, gainera, udalerri horien guztien hiri-hazkundea, kasu batzuetan, desordenatua 

izan zela XX. mendearen erdialdean, eta, hala, hiri-hazkunde horrek gailur-lerroaren hegalen oinak 

okupatu zituela. Kasu batzuetan, hegaletan gora ere egin zuen, hegalei hiri-inguruko erabilerak emanez, 

hala nola baratzeak, txabolak eta beste batzuk. 

Hala eta guztiz ere, izaera irekia eta basokoa edukitzen jarraitzen du, funtsean. Izan ere, azken 

hamarkadetan, baso-sartze garrantzitsuak egin ziren, espezie zurgaiak erabiliz, haren erdiko eta ekialdeko 

herenetan, batik bat. Mendebaldeko herenak, hau da, Bilbotik hurbilen dagoenak, paisaia heterogeneoak 

ditu, bai eta landazabalaren arrastoak eta nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategiak ere, kasu 

batzuetan. 

Aldi berean, hiritik hain hurbil dagoen basoa eta hiri inguruko parkea izanik, administrazioek haren 

potentzialtasuna ikusi dute, eta hainbat ekintza egin dituzte, paisaia-behatokiak eta jolastokiak sortzeko 

eta ekipatzeko, landaredia eta espazio publikoen erabilera kudeatzeko, bidezidorrak eta ibilbideak 

ekipatzeko eta habitatak konpontzeko.  

18.PU. Artxanda - Ganguren  

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unitate hau nahiko lur lauez osatutako korridore bat da, Asua ibaiak –ekialdetik mendebalderako no-

ranzkoa duenak– artikulatua. Artxanda-Ganguren gailur-lerroarekin muga egiten du hegoaldean, eta 

Unbe-Gaztelumendi gailur-lerroarekin iparraldean. Unitate honek Leioa, Erandio, Loiu, Sondika, Derio, 

Zamudio, Lezama eta Larrabetzuko lurrak hartzen ditu barnean. 

Bizkaiko probintziako eremu lau handienetako bat da. Hori hala izanik, nekazaritzako eta abeltzaintza-

ko jarduera oparoa hartu zuen, baratze, zuhaitz-sail, mahasti eta belarki-labore handiagoak gailenduta. 

Unitatea ikaragarri eraldatu den arren, unitatearen % 44 inguruk nekazaritzako eta abeltzaintzako jar-

dueraren berezko erabilerak izaten jarraitzen du; zenbat eta ekialderago joan, orduan eta agerikoagoa 

da hori. 

Hala eta guztiz ere, erabilera eta ekipamendu handi asko joan dira kokatzen unitate honetan, lur-

eremu lauak eta handiak behar dituztelako; besteak beste, Sondikako aireportua eta haren hedapenak, 

Leioako Unibertsitatea, Parke Teknologikoa, Athletic-en kirol-instalakuntzak Lezaman, Ertzaintzaren 

Zentroa, eta hainbat merkataritza-gune, industrialde, poligono logistiko eta hirugarren sektoreko poli-

gono. Horiek guztiak N-637 errepidea zenak artikulatzen ditu, autobia bihurtuta, haran-hondoko hiri-

guneak lotzen zituen errepide zaharrarekiko paraleloan.  

Eraldaketa horrek guztiak hirigintzan ere izan du isla. Jatorrizko herriak asko hazi dira, eta sakabanatu-

tako urbanizazio berri batzuk ere egin dira, dentsitate txikiko ereduak erabiliz, baina badira blokez 

osatutako auzo berriak ere. 

Horren guztiaren emaitza da nekazaritzako matrize bat, eta mota guztietako ezarpenak haren gainean. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
19.PU. Txorierri - Leioa  

Azalera: 4.863,35 ha  - Bilbo Metropolitarren  %9,55   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

19.PU. Txorierri - Leioa  

Ikus daitekeen moduan, funtsean, topografia laua da, eta maldak 

oso txikiak. Maldak handiagoak dira mendebaldeko eta ekialdeko 

muturretan, Asua haraneko hondotik urrutiratu ahala. Ikus daiteke 

unitatearen artifizializazioa eta eraldaketa askoz ere handiagoa dela 

Altimetria Maldak 

unitatearen erdiko herenean, Sondikako aireportuaren inguruan eta 

erdiko udalerrietan, eta artifizializazio eta eraldaketa hori 

desagertzen doala muturretarantz, baina, batez ere, ekialderantz. 

Ekialdeak landazabal atlantikoaren eta laboreen paisaia interesgarria 

du oraindik ere.  

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak
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 19.PU. Txorierri - Leioa  

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah

1. zona

Gotorlekuak!

&

¥f¢

Parke flubiarrak

Metropoli-parkeak

Lurreko korridore ekologikoakGeologia intereskun lekuen (GIL)

HBBE

KBE

Zuhaitz apartekoa

1 Txipioko padura

Padurak

2 Pobeñako padurak

õôó



 150 

 19.PU. Txorierri - Leioa  

Paisaiaren bilakaera 

Aireko bi irudien artean izandako eraldaketari 

erreparatzean, nekazaritzako eta abeltzaintzako 

jardueraren beherakada nabarmena dela ikus daiteke. 
Landazabal atlantikoaren mosaikoa txikitu egin da. 
Bereziki industria-jarduerara eta bizitegi-hazkundeari 

erantzutera bideratu dira lurzoruak, eta tamaina 

handiko elementu puntualak ere egin dira, inpaktu 

handikoak, hala nola Leioako Unibertsitatearen 

campusa, aireportua eta haren hedapena, parke 

teknologikoa, Athletic-en entrenamendurako 

instalakuntzak, Ertzaintzaren zentroa eta azalera 

handiko merkataritza-guneak. Elementu horiek 

unitatearen bilakaera baldintzatu dute, hein handi 

batean.  

Txorierrin egin diren azpiegiturak eta haien 

jarraitutasuna dira korridorea eraldatu duten beste 

faktore nagusietako batzuk. Alde batetik, lehen aipatu 

bezala, aireportua kontsolidatuz eta handituz joan da 

azken mende-erdian zehar. Bestetik, BI-737 errepide 

zaharrarekiko paraleloan doan autobide berria ere 

aipagarria da (lehengo N-637 zena), bai eta 

Enekurirekin, Mungiarekin eta Artxandako tunelekin 

bat egiteko hainbat bide-korapilo ere. Eta ezin dugu 

ahaztu Arrontegiko zubia, hura baita zirkulazio 

handieneko igarobideetako bat ezkerraldearekin bat 

egiteko. 

Itsasadarretik eta Bilboren eragin-eremutik zenbat eta 

gehiago urrutiratu, orduan eta gutxiago ageri da Asua 

haraneko industria-jarduera. Hego-ekialdean, laborez 

eta larrez osatutako landazabal atlantikokoko 

mosaikoa mantendu da, gaur egunera arte behintzat.  

Eraldaketa horiek Asua ibaiari ere eragin diote, eta 

ibai hori, askotan, kanalizatu, desbideratu eta gogorki 

artifizialdu da. 

Paisaian gauzatzen joan den beste joeretako bat 

dentsitate txikiko etxebizitzen eskaerarekin lotuta 

dago. Mota desberdineko hiri-garapenak egitea 

ekarri du horrek: hala etxebizitza isolatuak unitate 

osoan zehar, nola dentsitate txikiko etxebizitzak 

amerikar estiloko urbanizazioetan egituratuta. Beste 

kasu batzuetan, aurretik zeuden landa-guneen 

inguruan gertatu da hazkundea. Sondikan eta Derion, 

bereziki, eta hein handi batean, aireportuarekin eta 

Mungiarekin bat egiteko bideen ondoriozko egitura 

linealetan egituratu da hazkundearen zati bat.  

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Oro har, korridore honek ikuspen-maila handia du, ahalmen 

handiko komunikabideak eta gailur-lerroak baititu alboan, eta 

horiek onak baitira paisaiari behatzeko, Ekialdeko muturra da 

ikuspen-maila txikia duen bakarra. 

Ikuspen orokorra 

- +

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)



 151 

 19.PU. Txorierri - Leioa  

Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Paisaia-hauskortasuna, oro har, oso txikia edo txikia da, 

lautada osoan eraldaketa-maila handia izan delako; 

logikoa denez, paisaia-hauskortasuna handiagoa da 

monumentuen inguruan, labore-eremu garrantzitsuenen 

inguruan eta mendi-hegalekin ukipenean dauden 

eremuen inguruan, eta poligono batzuk hauskortasun-

maila handiagokoak dira. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Oro har, paisaiaren ikusizko kalitatea ertaina da, batetik, landazabalaren eta laboreen arrasto ugariko 

hiri-mosaiko bat duelako, baina, bestetik, oro har, topografia laua delako eta hirien, industrien, 

ekipamenduen, poligonoen eta erabilera tertziarioen eragina jasandako eremuak daudelako lurralde 

osoan zehar, unitatearen erdiko zatian bereziki, aireportuaren inguruan, ikusizko kalitate txikiko 

eremuetan. 

Zenbait gunetan txakolin-mahastiak, natura-landarediaren arrastoak eta paisaia-balio handiko ondare

-elementuak daudenez, poligono-eremuen ikusizko kalitatea handia da, eta, oso noizean behin, oso 

handia. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

-9 0

0 10

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia
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 19.PU. Txorierri - Leioa  

Eremuak landa-izaera duenez eta Bilbotik hurbil dagoenez, 

egunero-egunero pertsona asko mugitu ohi zen Bilbora, bertako 

herritarren kontsumorako lanak egitera: garbitzaileak, baserritarrak, 

esneketariak, saltzaileak… Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

produktuak ere eramaten zituzten, jaki galkorrak batez ere, hiria eta 

hiri-ingurua hornitze aldera. Saltzaileek, goizean goizetik, haraneko 

lur emankorretan jaso berriak zituzten barazki freskoekin hornitzen 

zituzten Bilboko merkatuak. Hala, Santo Domingotik pasatzen den 

saltzaileen ibilbideak eta Andabideak –hilkutxak bizkar gainean 

eramanez garai batean egiten zen bidea– oroimen-paisaiaren 

balioa dute. 

{Bilboren eta Sondikaren arteko ibilbidea (Arangoiti - Enekuri eta 

Sondika artekoa) oso ohiko pasabidea zen. Errepidearen beste 

aldean, harrobi bat zegoen, eta jendea han bainatzen zen 40ko eta 

50eko hamarkadetan. Txakolin-ekoizpenarekin lotutako ohiturak 

ere azpimarratzekoak dira. 

Euskarak balio ukiezin garrantzitsua du unitate honetan, euskararen 

eguneroko erabileraren garrantzia aitortzen baita, Larrabetzun eta 

Lezaman bereziki. Arnasguneak paisaia ukiezinaren parte dira. 

Lurraldeko gune horietan, euskara modu normalizatu eta 

naturalean erabiltzen da, eta nabarmendu eta babestu beharreko 

elementua da, balio sozial eta historiko handia baitu.  

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Zamudioko nekazaritza eta abeltzaintzako azokan, Euskadiko Limusin Abelgorrien Txapelketa egin ohi dute. 

Nekazaritza-produktu onenen erakusketa ere egiten da han, bai eta Idiazabal gazta eta txakolina dastatzeko 

ekimenak ere.  

Bilbao-Bilbao izeneko nazioarteko proba zikloturistak hiru ibilbide ditu: laburra (85 km), klasikoa (115 km) eta 

Vivero izenekoa; eta hiruretan, Bilboko erdigunea eta Txorierriko hirigune populatu nagusiak lotzen dira, 

mendebaldetik ekialderako noranzkoan. “Lezamako Mugetatik” izeneko mendi-lasterketa ere azpimarratzekoa da. 

Unitate honetan, 26,5 kilometro egiten dituzte parte-hartzaileek, haranetik irten eta Gangurengo eta 

Gaztelumendiko tontorrik garaienetaraino.  Egutegian, askotariko jaiak daude, eta jai nagusi batzuetan ohitura 

historikoak berreskuratu dira. San Joan egunean, adibidez, “San Juan bagilea” kanta berreskuratu eta abestu ohi 

da Lezaman, eta zuhaitzetako adarrak hartu, gurutze-forman lotu, eta ateetan jarri ohi dira, babesgarri gisa. 

Ez Ohiko paisaiak  

Txorierriko udalerrietako hirigune historikoek interes handiko 

monumentu erlijiosoak eta zibilak dituzte; badira jatorri gotikoko 

eliza batzuk, ataripe ederrez apainduak, eta batzuetan dorretxe edo 

gotorlekuekin lotuak. Armarridun etxeak eta jauregiak ere ugariak 

dira; monumentu-balioa duten multzo hiritar horiek zaharberritu 

egin dira, hein handi batean.  

Errotak eta burdinolak garrantzi handiko elementuak dira paisaian. 

Hala, Lezama-Legizamongo errota nabarmendu daiteke, adibide 

gisa. Elorria baserrikoa bitxia da, garbileku gehientsuenak baino 

handiagoa baita (5 latsarri ditu, eta, beraz, aldi berean 5 garbitzaile 

aritu zitezkeen han). Hango ura ez zen iturburu batetik ailegatzen, 

baizik eta ubide batetik eraman behar zuten.  

Nekazaritza-matrizea duen paisaia ireki horrek interes handia du, 

oro har. Oraindik ere, baratzeak, artasoroak, zereal-soroak eta 

bazka-landareenak, fruta-arbolak, txakolin-mahastiak, eta larre 

nahiz belardiak –ardi edo abelburu eta guzti– ikus daitezke han. 
Eraldaketa-maila handia izan arren, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako matrizea unitatearen erdian ere hauteman daiteke: 

baserriak, landetxeak, heskaiak eta bideak ditu, baina paisaia hori 

askoz ere nabarmenagoa da ekialdean. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Harrigarria da unitate honek, Bilboko konurbaziotik hain hurbil egonik eta bere lautadan tamaina 

handiko hainbeste erabilera eta azpiegitura hartuta –urbanizazio- eta eraldaketa-maila % 36koa du–, 

nekazaritzan eta abeltzaintzan oinarritutako egitura edo matrize bat ikusgarri edukitzea oraindik ere.  

Hori, edonola ere, zatien arabera gertatzen da hala. Unitatearen erdialdea oso eraldatua dago, 

azaleran eragin handia izan duten azpiegiturak gainezarri baitira bertan –Sondikako aireportua 

nagusiki–, baina zenbat eta ekialderago joan, orduan eta txikiagoa da okupazio-maila, eta agerikoagoa 

nekazaritza eta abeltzaintzako matrizea eta mosaikoa. N 

Hala ere, azalera lau handiak behar dituzten azpiegituren, ekipamenduen edo zuzkiduren eraikuntzak 

edo kokapenak garrantzi berezia izan du unitate honetan. Horrez gain, luzetarako autobia eraiki 

izanak, eta Bilborako eta Ibaizabalgo korridorerako noranzkoetan Artxanda-Ganguren mendiak 

gurutzatuz zeharkako konexio horiek guztiak eraiki izanak aukera eman du poligono industrialen, 

tertziarioen eta merkataritzakoen garapen linealak egiteko, bai eta hirigintzakoak ere unitatearen 

erdiko udalerrietan. Hain zuzen ere, bizitegi-garapenen azalera ikaragarri hazi da, dentsitate txikiko 

urbanizazioak barne. 

Hala ere, ikus daiteke udalerriek mantendu, babestu eta balioztatu egin nahi dituztela bai ondare 

materiala (balio handiko arkitektura zibila eta erlijiosoa, bai eta betiko kulturaren adibide txikiak ere, 

hala nola errotak, garbilekuak, baserriak eta beste batzuk) eta bai nekazaritzako ohiturekin eta 

unitateko udalerri batzuen euskal izaerarekin lotutako ondare immateriala eta. 

19.PU. Txorierri - Leioa  

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Getxoko unitateak, funtsean, bizitegi-gune bat du Abraren eskuinaldean, eta Getxoko eta Leioako uda-

lerrien zati handi bat hartzen du. XX. mendean zehar etengabe hazi den hirigune bati dagokio; Algor-

tako arrantza-portutik eta Leioako parrokiatik abiatuta, erosteko ahalmen handia eskatzen duten bizi-

tegi-auzoak eraiki dira han, batik bat Bilboko klase burges eta aberatsentzat, hasieran behintzat Portu-

galeterekin (itsasadarraren beste aldean) lehian zegoena. Horren ondorioz, hiri-ehuna altuera baxuko 

blokez, etxe atxikiz nahiz familiabakarrez, jauregitxoz eta komunikazio-bide, berdegune eta ekipamen-

du onak dituzten auzoz osatuta dago, eta dentsitatea, oro har, txikia da. Ikus daitekeenez, eraikitako 

egituran dauden hiri-berdegune gehienak jabego pribatukoak dira, edo burgesiaren egoitzen eta lur-

zati pribatuen parte ziren, baina gaur egun berdegune-sarearen barnean daude. Itsasadarra eta Abra 

ukitzen dituzten tokiak kalitatez tratatu dira, eta Areetako, Ereagako eta Arrigunagako hondartzak bar-

neratu dituzte, bai eta hondartza horien arteko itsaslabarrak eta hondartza horien eta Galea lurmutu-

rraren artekoak ere. Bi portu edo kirol-portu ere sortu ditu: Areetakoa eta Abrako Itsas Kluba, Algortan. 
Burdinazko zubi esekiak edo Bizkaia zubiak Getxoko eta Portugaleteko hiriguneak lotzen ditu. 

Gobela ibaia guztiz artifizialduta dago Getxotik igarotzean, eta ibaiaren inguru hurbilenean eraiki egin 

da. Horren ondorioz, ur-masaren kalitate ekologikoa eskasa da. Ibaia bideratu den arren, zenbait pun-

tutan uholde-arriskua dago, Bolua ibaiadarrarekin bat egiten duenean, batez ere. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
20.PU. Getxo  

Azalera: 836,71 ha  - Bilbo Metropolitarren  % 1,64   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

20.PU. Getxo 

Unitate hau oso altuera baxuan dago, eta kasu batzuetan baino ez 

dago itsas mailatik hamarka metro gutxi batzuk gora, itsaslabarren 

lerroaren gaineko lautadan. Hain zuzen ere, itsaslabarretan malda 

handiagoa da, bai eta Gobela ibaiaren arroarekin muga egiten 

Altimetria Maldak 

duten irtenuneetan ere. Unitatearen % 82 eraldatuta dago, eta haren 

espazio ireki bakarrak Leioan eta Lamiakon daude oraindik ere, bai 

eta Galea lurmuturretik hurbil dauden parkeetan eta berdeguneetan 

ere. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah

1. zona

Gotorlekuak!

&

¥f¢

Parke flubiarrak

Metropoli-parkeak

Lurreko korridore ekologikoakGeologia intereskun lekuen (GIL)

HBBE

KBE

Zuhaitz apartekoa

1 Txipioko padura

Padurak

2 Pobeñako padurak

õôó
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Paisaiaren bilakaera 

Getxoko eta Leioako herriak azken mendean eraiki dira, 

batez ere. Getxoren kasuan, herri txiki bat zegoen han: 

Algorta. Algortak nolabaiteko arrantza-jarduera eta 

nekazaritza-izaera zuen, baina inpaktu handiko hiri-

garapena gertatu da haren inguruan. Bilboko metropoli

-eremuan, biztanle gehien dituen hirugarren udalerria 

izatera pasa da Getxo. Hala ere, dentsitate txikiko 

etxebizitzak egiteko joera orokorra nabari da han, gune 

pribilegiatuenetan batez ere, hiri-inguru funtzionaleko 

herri populatuenetan gertatzen denaren kontra.  

Gobela ibaiaren Udondoko ibai-ahorainoko 

desbideraketa eta haren bideraketa eginak zeuden 

argazki historikoa egin zen unean. Hori bera gertatzen 

zen Bolue izeneko hezegunearen eta padura-gunearen 

lehorketarekin ere. Gaur egun, eremua nolabaiteko 

dentsitateaz eraiki da, eta zabalgune-estiloan egituratu 

da. Algortako eta Areetako dentsitate handieneko 

guneen artean, dentsitate txikiagoko partzela eraikien 

segida bat sortu da, eta etxebizitza isolatuen tipologiak 

ere badaude Neguri inguruan. Duela denbora gutxiago, 

eredu bera erabiliz, hiri-garapen hori Algortatik Galea 

lurmuturreraino zabaldu da. Hirigintzaren presioak 

kostaldearen pareko eremuak kolonizatu, kostaldearen 

profila eraldatu, eta Arrigunagako, Areetako eta 

Ereagako hondartzak bereganatu ditu. Hazkunde 

horren zati handi bat nekazaritzako eta abeltzaintzako 

mosaikoaren kontura egin da. Eraldaketa hori oso argia 

da, bi argazkiak alderatuta. 

Hazkundearekin batera, komunikazio-azpiegiturak ere 

dimentsionatu egin direla ikus daiteke. Bereziki 

azpimarragarria da  BI-637 autobia eta Avanzada 

izenekoa, bai eta argazki historikoa egin zen garaian 

Bilborekin bat egiteko jada bazegoen trenbidea ere. 
Linea hori, gaur egun, Plentziaraino iristen den metroa 

da. 

Bestalde, hazkunde gorabeheratsua eta gune anitzekoa 

izan du Leioak. Hazkunde horretan, ikus daiteke 

nahastuta daudela dentsitate ertain/handiko bizitegi-

eraikinen poloak, dentsitate txikiko urbanizazioak, landa

-izaera handiagoko oin berriko etxebizitza isolatuak, 

landazabaleko arrastoak, laboreak, sastraka-sailak, 

hezkuntzako ekipamenduak eta zuzkidurak, eta 

landaredia mantendu duten finkak, hala nola Artazakoa. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitatearen ikuspen-maila, oro har, handia da, Abraren 

kostaldeko lerrotik hurbil dagoelako eta harekiko duen 

inklinazioagatik. Unitatearen barneko gune batzuetan soilik da 

ikuspen-maila txikia edo ertaina.  

Ikuspen orokorra 

- +

Aerosorgailua

Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak

Kanpoaldeko portua

Petrolio findegia

Azpiestazio 

elektrikoa

Zabortegia,harrobia

Telekomunikazioen

 antena

Ð

Errepide nagusia

Autobidea eta

autobia

Trenbidea

Telekomunikazio-

linea

Linea elektrikoa 

(Bestelakoak)

Linea elektrikoa 

(220 kV)

Linea elektrikoa 

(400 kV)
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Gehienetan, paisaiaren hauskortasuna txikia da (ikuspen-

maila txikieneko hiriguneetan, unitatearen barnealdean), 

edo ertaina da (itsasadarra ukitzen duten erdialdeko 

hiriguneetan), baina handia edo oso handia da landaredi 

naturaleko espazio irekiak mantentzen diren guneetan, 

edo itsaslabarretatik eta hondartzetatik hurbil, Abrako 

kostaldean. Eremu horiek ikusizko kalitate intrintseko 

handiagoa dute, eta, aldi berean, ikuspen handiagoa. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Unitate honetako gune batzuetan, paisaiaren ikusizko kalitatea oso handia da, hainbat arrazoi direla 

eta: ikuspen-maila handiagoa dutelako, ondare-elementu asko dituztelako, itsaslabarrak eta 

hondartzak dituztelako, edota landaredi naturaleko espazio irekiak dituztelako (adibidez, Galea 

lurmuturretik hurbil). Oro har, kalitatea ertaina da, eta, eremu jakin batzuetan, txikia: komunikazio-

bideen azpiegituretan zehar edo industria-ehuna nagusi den eremuetan.  

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

0

10

-9

0
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Abraren babesean zegoen arrantza-portuetako bat 

izan zen Algorta. Iragan horretatik, portuaren egitura 

batzuk geratzen dira, bai eta Arriluzeko, Avanzadako 

eta Galea lurmuturreko itsasargiak ere, eta hango 

jardueraren oroitzapenak ekartzen dizkigu, esate 

baterako, Getxoko Habanera eta Itsas Abestien 

Jaialdiak.  

Unitate hau funtsean bizitegikoa den arren, industria

-ondarearen berezko elementu batzuk ere geratzen 

dira han; adibidez, Harinas Panadera-ren fabrika 

zaharra. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Paisaia-unitate honetan, ekitaldi herrikoi ugari eta jendetsuak egiten dira. Honako hauek dira garrantzitsuenak: 

Getxoko Aste Korala, Getxoko Nazioarteko Jazzaldia, Emakumeak Musikan Jaialdia, Getxoko Folk Jaialdia, Getxoko 

Nazioarteko Blues Jaialdia, Getxoko Antzerki Jardunaldiak, eta Getxoko Habaneren eta Itsas Abestien Jaialdia. 
Leioan egin ohi den Kaleko Musikarien Nazioarteko Topaketa ere nabarmendu behar da. Algortako Paella 

Lehiaketa ere ekitaldi garrantzitsua da. 

Biztanleriak presioak jasaten ditu udan, herritarrek kostaldera jotzen dutelako eguraldi onarekin batera. 
Hondartzek olgeta-erabilera hartzen dute.  Esan daiteke, nolabait, herritarrek kostaldera jotzen dutela, eta hango 

hondartzak eta hondartzetatik hurbil dauden espazioak Getxoko espazio publikoen sistema bihurtuz joan direla. 
Edonola ere, izaera hori haren jatorriaren ondorioa da. Sortu zen unetik beretik, Bilboko burgesiaren aisialdirako 

izan ziren bai Areeta eta bai Getxo.  

Ez Ohiko paisaiak  

Getxo itsasadarraren bukaerako zatian dago, Abraren eskuinaldeko 

itsaslabarren eta hondartzen gainean, eta horrek edertasun handiko 

paisaia-egitura bat ematen dio. Ur-xafla ukitzen duten espazioen 

tratamenduak nabarmendu egiten du edertasun hori, Areetatik 

Algortako Portu Zaharrerainoko pasealekuan, adibidez. Bizkaia Zubia 

ere nabarmendu behar da; UNESCOren Gizateriaren Ondarea da, eta 

Getxoko eta Portugaleteko hiriguneak lotzen ditu. 

Getxoko hiriguneak jauregi eta etxe noble asko ditu, ikusgarritasun eta 

edertasun handikoak, eta Saratxaga baserria ere han dago. Hiri-

egiturak, kasu batzuetan, kalitate eta erakargarritasun handiko bizitegi

-paisaiak sortzen ditu. nAlgortako arrantza-portuaren arrastoak ere 

interesgarriak dira paisaiaren ikuspegitik, zalantzarik gabe. 

Aixerrotako errota ere nabarmendu behar da. Hura da unitatean 

geratzen diren bi haize-errotetako bat, eta Abrako kostaldean ongi 

ikus daiteke, bai eta itsaslabarren eta Galea lurmuturraren inguruko 

gotorlekuak eta begiratokiak ere. Horiek 23. unitatean aipatzen dira.  

Nabarmendu beharreko beste elementu bat “malakateak” dira; 

Espainiako lehenengo saneamendu-sarearen konexio-aretoak dira, eta 

Galea lurmuturretik harago eramaten zituzten eskuinaldeko ur zikinak.  

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Hiri-hazkundeko oso kasu berezi baten aurrean gaude. Izan ere, XIX. mendeaz geroztik metropoli-

eskualdean izandako bizitegi-espezializazioaren fenomenoaren barnean (hala itsasadarraren bi aldeen 

artean nola sektoreen artean), Bilboko goi-burgesiarentzako eta pertsona aberatsenentzako hiri-

garapenean espezializatu zen Getxo. Leku osasungarriagoa eta paisaia ederragoko leku bat aurkitu 

zuten Abrako gune ireki horretan, itsasadarraren kutsadurarekin eta pilaketarekin lotutako arazoetatik 

urrun samar.  

Hortaz, Algortako arrantza-portu zaharra abiapuntu hartuta, eta Areetako, Ereagako eta Arrigunagako 

hondartzetan hasita, oro har dentsitate txikiko hiri-ehun bat sortuz joan zen, eta, hor, etxe nobleak, 

jauregitxoak eta egoitzak bestelako hiri-bilbe batean integratuz joan ziren: hiri bilbe tradizionalagoa, 

baina kalitate handiko bloke baxuz osatua. Handik hurbil, Leioako hiriguneak antzeko hazkundea izan 

zuen. Hazkunde horrek guztiak baserriak, landazabal atlantikoko arrastoak, laboreak eta Gobela 

ibaiaren ibarra irentsi zituen. 

Avanzada izeneko komunikazio-bidea handituz joan da urteen poderioz, eta biztanleriaren garapena 

eta antolaketa baldintzatu dituela ikus daiteke. Getxoko udalerriaren ondoko ertzean beste hazkunde-

poloetako bat gertatu da, puntu jakin batzuetan haren ehunean integratzeraino. Muinoak kolonizatuz 

joan ziren, eta kolonizatuz doaz oraindik ere; eta bizitegi-hazkundeak hedatuz joan ziren, Galea 

lurmuturrerantz eta barnealderantz. 

Administrazioen jarduketen helburua izan da kalitatezko espazio publikoak lortzea eta itsaslabarrak, 

hondartzak eta itsasadarra ukitzen dituzten espazioak ahalik eta egoera onenean mantentzea. 

20.PU. Getxo 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unbe-Gaztelumendi gailur-lerroak altzoan hartzen du Asuako harana –eta, beraz, Txorierri– iparralde-

tik. Hego-ekialdetik ipar-ekialdera hedatzen den gailur-lerro horrek zenbait gailur interesgarri ditu, eta 

nabarmenak dira Bilboko metropoli-eremuko testuinguruan. Bizkargi mendia ekialdeko muturrean da-

go, itsas mailatik 565 metrora; gudarik gogorrenetariko baten lekuko izan zen Burdin Hesiaren erorial-

dian, Gerra Zibil bete-betean. Bestalde, mendebaldeko muturrean Munarrikolanda dago, itsas mailatik 

257 metrora. Txorierriren eta Uribe Kostaren ikuspegi ezin hobea eta aztarna megalitiko garrantzitsuak 

daude bertan. Erdialdean, berriz, Unbe mendia dago, itsas mailatik 301 metrora. 

Ez dira altuera handiko mendiak, baina hegoaldetik begiratuz gero, Txorierriren atzeko planoaren fun-

tsezko elementuak dira. Mendi eta gailurren errenkada bat osatzen dute, eta baso-sartze ugari daude 

bertan. Hain zuzen, landatutako baso horiek hartzen dute unitate osoaren % 50, eta oso erraz antze-

maten zaie, lursail lerrozuzenak eta testura homogeneokoak direlako (adin bereko zuhaitz hostoiraun-

korrez osatuak baitira) eta zuhaizti moztu berriak dituztelako. 

Barrualdean landazabal atlantikoaren zantzuak geratzen dira, hala nola zenbait baserri, larre, belardi, 

labore eta heskai, baita sastrakadiak, iratzediak eta zuhaizti autoktonoak ere. 

Dentsitate txikiko gune urbanizatuak ere agertu dira bertan; adibidez Unbe-Mendi urbanizazioa. Gai-

nera, zenbait plan partzial gauzatu gabe geratu ziren, baina horien bide-sare eta instalazioen arrastoak 

agerian daude, Derioko Mantuliz urbanizazioarenak, kasu. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
21.PU. Unbe -Gaztelumendiko mendikatea 

Azalera: 5.274,89 ha  - Bilbo Metropolitarren  10,36 %   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

21.PU. Unbe -Gaztelumendiko mendikatea 

Gailur-lerroaren gunerik altuenek itsas mailatik 300 metro inguruko 

altuera dute erdialdean, eta gero eta altuagoa, ekialderantz joan 

ahala. Bizkarrin, itsas mailatik 500 metrotik gorako altuera du. Malda 

handiak daude, baina zenbait gunek hegal leuneko haranak edo 

mendi-bizkarrak dituzte. 

Altimetria Maldak 

Ikus daitekeenez, gunerik heterogeneoena mendebaldeko aldeari 

dagokio; hor, lehengo nekazaritza-matrizearen gainean iratzedi eta 

isats espainiarren sail ugari hazi dira, eta landatutako basoak 

hedatuz doaz. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano

Lurralde Plan Partzialeko babes
bereziko eremuak

Baso autoktonoak eta
artadiaren aurreko sastrakadia

Lehentasunezko interes
komunitarioko habitatak

Hezeguneetako babes
bereziko eremuak

Babes bereziko
itsasbazterraren eremuak

Ondare-mendiak

Itsaslabarrak et hondartzak

Balio estetikoak

Gizarte Erabilerako Balioak

Uretako kirolak

Ekitaldiak

Balio Sinbolikoak

Elizak eta baselizakGF
Paisaia-intereseko ibilbideak eta

Balio Historikoak eta Kulturalak

Munduko Ondarea UNESCOk

Burdinazko Gerrikoa

Zubiak

Kantauri itsasoa

Itsasadarrean

Mendi gailurrak

!O Bilbao effect

ï Atsedenlekuak

Parke flubiarrak

Parke metropolitarrak

Hiri-hondartzak

Funikularra

Portua

Estropadak

Vela, pesca deportiva...!¤

Surf, kayak, arrauna, 
urpekaritza... !u

!( Erromería

!( Beste ekitaldiak

!( Jaialdia
!( Azoka eta jai herrikoiak
!( Ibilaldi herrikoia kq Begiratokia

Ikuspegi panoramikoa

Santiagorako Bidea

Bilboko Inguruko Berdegunea

Bidegorris

PR - Mendiko Ibilbide Laburra

GR - Mendiko Ibilbide luzea

î Santiago Apostolu Katedrala

Dorretxeak eta jauregiak$$
Ondare-balioa duten industria-
eraikinak$$
Gotorlekuak$$
Garbitegia$$
Ur-errotak eta burdinolak$$
Hirigune historikoak eta
tradizionalak$$

Memoriaren paisaia$$
Arrantza-portua$$
Trikuharria#*
Monumentu megalitikoak!(

Meatze gune historikoa

Ondare arkitektonikoa duen
eremua

Txakoli

Bizkaiko Zubiah

1. zona

Gotorlekuak!

&

¥f¢

Parke flubiarrak

Metropoli-parkeak

Lurreko korridore ekologikoakGeologia intereskun lekuen (GIL)

HBBE

KBE

Zuhaitz apartekoa

1 Txipioko padura

Padurak

2 Pobeñako padurak

õôó



 166 

 21.PU. Unbe -Gaztelumendiko mendikatea 

Paisaiaren bilakaera 

Unitate honetan ikusten da baso-masak eta 

landatutako sailak gehiago hedatu direla 

sastrakadiak baino, eta estaldura 

jarraituagoa dakartela. 

Irudi berrienean, landatutako zenbait baso-

sail moztuta ageri dira, egungo kudeaketa-

sistemaren erakusle. Joera orokorraren 

arabera, nekazaritzako eta abeltzaintzako 

jarduera beherantz doa. Hegaldi 

amerikarraren irudian, zuhaitz-estaldura 

txikiagoa duten labore eta larreen mosaiko 

bat ikusten da, nagusiki. Irudirik berrienean, 

berriz, tartekatuta ageri dira landatutako 

baso-sailak eta nekazaritzarako eta 

abeltzaintzarako lursailen mosaikoa; edo, 

bestela esanda, lehen sektorearekin lotutako 

ustiapenek lekua hartzen dute landatutako 

basoen artean. 

Paisaiaren eraldaketaren ondorioz, basoa eta 

landa tartekatzen diren guneetan elementu 

disruptibo jakin batzuk agertu dira. Alde 

batetik, dentsitate txikiko urbanizazioak edo 

gauzatu gabeko plan partzialen arrastoak 

daude: Unbe-Mendi eta Derioko Mantuliz 

urbanizazioak, hurrenez hurren. Beste 

aldaketa-faktorea, berriz, abere-

ustiapenarekin eta landazabal atlantikoko 

paisaiaren kudeaketarekin loturarik ez duten 

etxebizitza isolatuen eraikuntza da. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Oro har, ikusmen-maila ertaina edo handia da gailur-lerroan. 

Malda eta profil leun samarreko mendiek osatzen badute ere, 

ikusmen-maila handia da gailurretan eta hegaletan, uniformeki 

ez bada ere. 

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Oro har, paisaiaren hauskortasun-maila handia edo oso 

handia da. Horren eragile dira malda handiak izatea, 

ikuspen-maila handiak izatea, eta basoko landaredia 

(autoktonoa zein landatutakoa) nagusitzea. Honako 

hauek dira paisaia-aldaketak hobeto jasan ditzaketen 

gune bakarrak, eta, horregatik, hauskortasun-maila 

txikiagokoak direnak: ipar-mendebaldeko hiri-korridore 

bat, eta jada eraldatutako gune txikiak. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Paisaiaren ikusizko kalitatearen mailak handiak edo oso handiak dira unitatearen zati handi batean: 

batetik, ikusizko kalitate intrintseko handia dutelako; bestetik, gailur-lerroak ikuspen-maila handia 

izateaz gain, Txorierriren atzeko planoa osatzen duelako iparraldean. Basoko landaredi autoktonodun 

zenbait gunek kalitatea hobetzen dute; beste zenbait gunek, ordea, gutxitu egiten dute, hala nola 

eraldaketa ugari jasandako guneek, ongi ikusten ez direnek eta nagusiki landatutako basoak 

dituztenek, beste landare batzuen kalterako. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Gailur-lerro hori izan zen Bilboko Burdin Hesiaren 

defentsa-lerroko atal nagusia. Bizkaiko gudarik 

gordinenetako bat Bizkargi-Sollube mendian izan 

zen, eta oraindik ere metrailadore-habiak, bunkerrak 

eta beste zenbait hondar militar daude gailur-lerro 

osoan, baita monumentu ugari ere, hala nola 

Bizkarrin hildako gudariak oroitzeko eskultura eta 

2017an botatako Gaztelumendiko gurutze frankista. 

Gotorleku horien ondoko herriek izugarri sufritu 

zituzten bai gudua eta bai aurreko bonbardaketak. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Unitate honetan ekitaldiak ere antolatu izan dira tarteka, eta, halakoetan, jende ugari bildu izan da bertan; 

Lezamako Mugetatik mendi-lasterketan, kasu. Irailean ospatzen da, eta 26,5 km luze da; unitatearen haranetik 

hasten da, eta gailurrik altuenak, Ganguren eta Gaztelumendi, ditu jomuga. 

Bestalde, Moruatxako gailur malkartsuak (Santa Marinako Haitzak) hainbat eskalatzaile erakartzen ditu 

etengabe, eta bertan egiten da, halaber, Santa Marinako Haitzetako erromeria ere. 

Bizkargi mendiko porrota izan zen Sollubeko gudu lazgarriko azken gertakaria, 1937ko maiatzaren 17an. 17 

egun iraun zuen, eta 1000 gizon baino gehiago hil ziren. Hargatik, igoera bat antolatzen da urtero, Larrabetzutik 

Gurutze Santuko ermitara (Santa Krutz), gertakari horien oroigarri. 

Ez Ohiko paisaiak  

Unitatearen paisaia-balio nagusien artean, aipatu beharrekoak 

dira, batetik, mendilerro lau bat izatea eta Txorierriren iparraldeko 

horizontea eta atzeko planoa osatzea, bai eta bertan landatutako 

basoak eta baso autoktonoak gailentzea ere; bestetik, paisaiaren 

behatoki garrantzitsua izatea: Munarrikolanda menditik, kasu, 

ikuspegi bikainak daude, bertatik ikusten baitira Jata mendia, 

Billanoko itsasargia, Gorlizko kostaldeko mendiak, Urduliz, 

Sopelana, Berango eta Getxo udalerriak eta itsasadarraren 

ezkerraldeko hainbat gailur. Gailur-lerro horretan daude, halaber, 

7 monumentu megalitiko eta aire zabaleko kokalekuak. 

Nabarmenak dira, gainera, Burdin Hesiko hainbat gotorlekuren 

hondarrak eta zenbait elementu geologiko, hala nola Santa 

Marinako Haitz bereziak. 

Paisaia-balio nagusiak  
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Unitate honek izandako aldaketarik nabarmenenen artean, nabarmentzekoak dira landazabal 

atlantikoa gutxitzea eta pixkanakako basoberritzea, dela landaredi naturala hazi delako, dela, batik bat, 

landare exotiko zurgarriak –pinuak eta eukaliptoak– landatu direlako.  

Baso horien lursailak lerrozuzenak, luzeak eta malda-lerroarekiko perpendikularrak izateak berekin 

ekarri du mendiaren egituran organikotasun falta nabarmentzea. Basoaren izaera orokorraren barruan, 

baso-paisaia artifizialdu bat sortu da, sailen lerro zuzen horiek direla-eta, baso-sail moztu berriak 

direla-eta, eta sailen heterogeneitate falta dela-eta (adin bereko zuhaitz hostoiraunkorrak dituztelako). 

Badira, dena den, landazabal atlantikoko mosaikodun zenbait gune. Bertan, baserriak, heskaiak, 

zuhaitzak, larreak eta laboreak ageri dira, baita mahastiren bat ere. 

Unitateak hiri-hazkundearen eragina ere izan du: dentsitate txikiko zenbait urbanizazio agertu dira, 

Unbe-Mendi eta Derioko Mantuliz hedadura handiko plan partzialekoa, kasu. Azken hori amaitu gabe 

geratu den arren, ikusgai dira bide-sarea eta eragindako lur-erauzketak nahiz lur-mugimenduak.  

Bestalde, hiriarteko komunikaziorako azpiegiturek bidea egin dute gailur-lerroan; N-633 autobiak, 

Bilbo eta Bermeo lotzen dituenak, adibidez, Derion zeharkatzen du mendigunea. Horrek zenbait lur-

erauzketa garrantzitsu eragin ditu. Badira goi-tentsioko zenbait aireko linea ere.  

21.PU. Unbe -Gaztelumendiko mendikatea 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unitate hau lur-eremu lauek osatzen dute oro har, eta Getxoren, itsaslabar-lerroaren, Butroe ibaiaren 

arroa mugatzen duten mendien eta Unbe-Gaztelumendi gailur-lerroaren artean daude. Barrika, Urdu-

liz, Sopela eta Berango udalerrien lurrak hartzen ditu, baita Getxoren lur-eremu bat ere, Galea Lurmu-

turreko golf-zelaiari dagokiona.  

Gobela ibaiaren ertzean Berangoko eta Sopelako herriguneak daude; iparraldeko itsaslabarretik hurbil, 

Barrikako herrigunea eta zenbait auzo; Munarrikolanda eta Santa Marinaren (hegoaldean) eta Plentzia-

ko mendien (iparraldean) arteko korridore txikian, berriz, Urduliz udalerria dago. 

Lur horiek lau samarrak dira oro har, eta nekazaritzarako baliatu izan dira, landazabal atlantikoko ere-

du tradizionalari jarraituz. Bertan, garrantzi handia izan dute nekazaritza-baratzeek, fruta-arbolen labo-

rantzak eta berotegiek. Landazabal atlantikoaren mosaiko-itxurako paisaia-egitura horrek, gaur egun, 

unitate osoaren % 45 hartzen du. 

Hala ere, eremu handi bat urbanizatuta dago, bai barnealdean Getxoren eragina duelako eta bai kos-

taldeko guneak eta itsaslabarrak benetan erakargarriak direlako eta, beraz, jatorrizko herriguneek haz-

kunde handia izan dutelako. Horren ondorioz, egitura mistoak eta sarritan gutxi egituratuak sortu dira: 

dentsitate handiko eta txikiko auzoak, industriaguneak, gune tertziarioak eta kultura- eta kirol-

ekipamenduak, batez ere Gobela ibaiaren ertzean zehar, Plentziarako errepidearen inguruan eta Urdu-

lizko udal-barrutiaren mendebaldean. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
22.PU. Uribe Kostako landazabalak 

Azalera: 1.755,53 ha  -   Bilbo Metropolitarren  3,45 % 

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

22.PU. Uribe Kostako landazabalak 

Unitate hau altuera txikikoa da oro har, eta Gobela ibaiak egituratzen du, 

ipar-ekialdetik hego-mendebaldera egiten duen ibilbidean. Inklinazio 

txikiko plataformak ditu itsaslabarretatik barnealdera eta Munarrikolanda 

gailur-lerroko mendietatik iparraldera eta ekialdera. Maldarik handienak 

Sopela, Getxo eta Berangorekiko mugan daude (hor, ematen du mendiek 

Altimetria Maldak 

itsasoraino heldu nahi dutela), bai eta Butroeren arrotik bereizten duten 

mendiekiko ukipenean ere. Lur-eremuari oso erabilera heterogeneoak 

eman bazaizkio ere, landazabal atlantikoko eta laborantzako matrizea da 

nagusi gainazalean. Horretarako, lursail lauenak eta emankorrenak 

erabiltzen dira, itsasotik hurbilen daudenak eta klima leunekoak. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%

Hiri-ehun jarraia

Hiri-ehun ez-jarraia

Industria-guneak, merkataritza-

guneak eta garraio-guneak

Ekipamendua/Zuzkidurakoa

Meatze-erauzketako,

hondakindegietako eta

eraikuntzako eremuak

Beste eremu artifizial batzuk

Lur landuak

Belardiak

Nekazaritza-gune heterogeneoak

Landatutako basoa

Hostozabalen basoa

Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa

Zuhaixka itxurako landaredia eta/

edo landaredi belarkara

Landaredia urriko edo gabeko

gune irekiak

Hezegune kontinentalak

(ubideak)

Itsasbazterreko hezeguneak 

(estuarioak, padurak)

Ur kontinentalak

Itsasoak eta ozeanoak



 173 

 22.PU. Uribe Kostako landazabalak 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  
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Paisaiaren bilakaera 

Unitatean, landazabaleko lursailen mosaikoa hiri-

garapenek ordezkatu dute pixkanaka; hiri-

garapen horiek dentsitate txikikoak dira, oro har. 

Dentsitaterik handieneko garapenak aurreko 

kokaguneetatik –landa-gune txikietatik– hurbil 

sortu dira, baina ez dira heldu hiri-inguru 

funtzionaleko beste hirigune batzuen mailara. 

Aldiz, bai Urduliz, bai Berango eta bai Sopelako 

eremu bat nabarmen garatu dira, bide zahar eta 

errepide berrien inguruan egituratuta, bereziki. 

Askotariko etxebizitza-motak egin dira, dentsitate 

txikikoak eta ertainekoak: blokeak eta etxe 

isolatuak, bai eta etxe atxikiak ere, sprawl estilo 

amerikarrari jarraituz, erdigune argirik gabeak, eta 

gune publikoaren edo baliabide nahiz 

baldintzatzaile naturalen inguruko egiturarik edo 

artikulaziorik gabeak; hala, Sopelan, adibidez, ez 

da Lemotxa erreka kontuan hartu, ez eta Gobela 

ibaia ere Sopelan eta Berangon. Urduliz eta 

Sopela udalerrietan horrelako hiri-garapen berriak 

daude, eta horren erakusgarri dira bertako orube 

eraikigarriak eta eraiki gabeko lurzoru 

urbanizatuak. Eraikuntza-prozesuan dauden 

eremu horien hedadura hiri-lurzoru finkatu edo 

kontsolidatuaren hedaduraren bikoitza da. 

Hirigintza-presio hori nabarmena da kostaldean 

ere, hala nola Sopelmar eta Landaluze 

urbanizazioetan, Sopelan. 

Alboko unitatea Getxori dagokio, eta horrek ere 

hiri-hazkunde handia izan du. Unitate honetan 

eskaria oraindik ere handia denez, Uribe Kostako 

landazabalari zuzenean eragiten dio, unitate 

trinko eta finkatu edo kontsolidatuago horrekiko 

mugan. Hainbestekoa izan da presioa bi irudiek 

adierazitako denbora-tartean, ezen Fadurako 

uholde-lautada herritarrentzako kirol- eta aisia-

ekipamendu bihurtu baita. Ondoan, Bolue errekak 

eta Gobela ibaiak bat egiten duten tokian, 

Bolueko hezegunea dago oraindik, nahiko 

andeatuta bada ere. 

Unitatean jende asko ibili ohi da, bertako 

erakargarritasunak eta kostarekiko hurbiltasunak 

erakarrita, eta horren ondorio zuzenak dira bai 

azpiegiturak eta bai aparkalekuak. Barnealdean, 

autobiaren ondoan, saltoki handiak eta orube 

industrialen sailak ere egin dira. Urdulizen egongo 

da bigarren sektorera bideratutako unitateko 

lurzorurik handiena, aldameneko unitateetan 

bezain garrantzitsua ez bada ere. 

Denbora-tarte horretan, landazabal atlantikoaren 

berezko mosaikoa desitxuratu egin da, batik bat 

hiri-garapena dela-eta, baina baso-masak eta 

sastrakadiak areagotzeak ere izan du eragina. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitateak ikuspen-maila ertaina eta handia du, Landako guneak izan 

ezik, hori gordeago baitago. Inguruko zenbait mendi unitateko 

paisaiaren behatoki ezin hobeak dira; Munarrikolanda, kasu. 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Bestalde, itsaslabarretatik hurbil dauden altuera handiko 

guneek hauskortasun-maila handia dute, desnibel 

handiaren ondorioz batetik, eta landazabala eta 

landaretza naturala tartekatzen dituen mosaikoaren 

ondorioz, bestetik. Horrez gain, hauskortasun-maila 

handiko kostako gune irekiak ere badaude, geografia-

intereseko guneen segida handi baten parte direnak. 

Hegoaldeko eta ekialdeko eremu urbanizatuek edo 

ikuspen-maila txikikoek, berriz, paisaia-hauskortasun 

txikia edo oso txikia dute. 

Paisaiaren hauskortasuna 

 

Paisaia-unitate honen ikusizko kalitatea handiagoa da itsasora hurbildu ahala, ikuspen handiagoa 

dagoelako, landaretza naturaleko landazabal atlantikoko mosaikoak dituelako, eta babes-balioa 

dakarkioten geografia-intereseko hainbat gune daudelako. Zenbait gune urbanizatuk ikusizko kalitate 

txikia dute, eta gainerako lurraldearena, oro har, ertaina da, ikuspen-maila txikia edukitzeagatik. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Unitate honen udalerrietako nekazaritza- eta 

abeltzaintza-tradizioa zenbait ekitaldi eta jaialdi 

herrikoitan ikus daiteke oraindik. Adibidez, 

maiatzeko lehen igandean Nekazaritza eta 

Artisautza Azoka antolatzen dute Berangon, 

elizaren aurreko zelaian. Udalerri horretan bertan, 

udal-probalekuan, zaldi-demak (apirilean eta 

abuztuan) eta idi-demak (uztailean) antolatzen 

dituzte. Barrikan ere (abuztuan) nekazaritza azoka 

bat egiten da.  

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Unitate honetatik igarotzen da Kosta Trail ibilbidearen zati bat ere, 7, 20 eta 25 km-ko modalitateetan. 

Herriko eta auzoetako jaiez gain, badira jende asko biltzen dituzten beste zenbait ekitaldi ere; hala 

nola Berangoko Nazioarteko Folklore Jaialdia (uztailean) eta Sopela Kosta Fest (irailean). 

Ez Ohiko paisaiak  

Unitate honen paisaia-balio nagusiak honako hauek dira: zenbait 

eremutan oraindik ere irauten duen landazabal atlantikoaren eta 

laboreen egitura, eta bertako baserriak, heskaiak, nekazaritza-

baratzeak, larreak, bazkalekuak, fruta-arbolak eta berotegiak. Ale 

horretatik, unitateko txoko batzuk benetan erakargarriak dira. Badira 

katalogatutako baserri batzuk ere, hala nola Larrondo Bekoa baserria 

Sopelan, eta Urduliz Osteko baserria. 

Bolueko hezeguneak, halaber, ibaiertzeko baso trinko eta erakargarria 

du. 

Hiriguneetan eta haien aldirietan zenbait eraikin historiko zibil eta 

erlijioso interesgarri ere badaude. Berangon, kasu, Berangoko 

dorretxea eta Basagoiti dorretxea daude, baita Poza errota eta 

Errotaxu errota, eta Santo Domingo de Guzman eliza ere. Sopelan, 

Sopelako Bareño dorretxea eta Artaza-Torre baserria nabarmentzen 

dira, baita San Pedro eliza ere. Urdulizen, Barriako dorretxea eta 

Andra Maria eliza daude; Barrikan, Barrikako Andra Maria eliza. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Leku horretan, hainbat fenomeno konbinaturen presioek hiri-sakabanatze prozesu bat eragin dute, 

unitatean lehendik zeuden herriguneetatik abiatuta. Presio horien artean, aipagarriak dira Txorierri eta 

Bilbo hurbil egotea, Uribe Kostako itsaslabarrak eta hondartzak turistentzat erakargarriak izatea, 

Plentziatik hurbil egotea, garraiobide publikoak bertatik igarotzea –metroa barne–, gurpildun 

ibilgailuentzako komunikazio-bideak hobetu izana, Getxoko hiri-hazkundearen presioa, eta lurzoru 

lauak egotea. 

Bestalde, lurraldean zehar sakabanatuz joan dira dentsitate handiko eta, bereziki, dentsitate txikiko 

bizitegi-hazkundeak, industriaguneak eta poligono tertziarioak, merkataritza-guneak, kirolguneak eta 

golf-zelaiak; gainera, askotan, egitura hautemangarriak sortu gabe sakabanatu dira, garai batean lur 

lau hauen egituratzaileak izandako landazabal atlantikoaren eta laborantzarako lur emankorren 

kalterako. Dena den, azken horiek gaur egun oraindik ere unitatearen zati handi batean ikus daitezke. 

Nabarmentzekoa da oraindik ere bizitegi- eta industria-lurzoru zabala dagoela garatzeke, eta horrek 

eraldaketa handiagoa ekarriko duela, nekazaritzarako lurzoru emankorraren eta gero eta urriagoa 

bihurtzen ari den paisaia tradizionalaren kaltetan  

22.PU. Uribe Kostako landazabalak 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unitate honek Getxoren (mendebaldean) eta Butroe ibaiaren bokalearen (ekialdean) arteko kostalde 

altuko eremua hartzen du. Era askotako erliebea dago bertan, hala nola legartzak edo hondar argiko 

hondartzak (Arrigunaga, Gorrondatxe, Barrinatxe, Arrietara, Atxabiribil, Meñakotz, Barrika, Muriola), 

gehienbat tonu gris argiko itsaslabarren artean. Itsaslabar horietako batzuk Geologia Interesdun Leku-

ak dira, hala nola Meñakotzeko pillow-labak, Sopelako K-T muga, Gorrondatxeko Eozenoa, Barrika-

Galea paleozabalgunea edo Barrika eta Txitxarro Puntako tolesak. Izan ere, hainbat forma geologiko 

eta tektoniko sedimentario daude, eta bertan, hondartza fosilak, geruza bertikalizatuak eta hainbat 

egitura interesgarri. 

Oro har, itsasora begira dauden malda leunetan eta itsaslabarren gailurretan txilardiak, iratzediak eta 

isats espainiarraren multzoak daude, sarritan haizearen indarraren eraginez makurtuta. Zenbait bide 

eta errepide itsaslabarren gailurreraino iristen dira. Bertan, aparkalekuak daude –batzuk beste batzuk 

baino hobeto integratuak paisaian–, eta kala nahiz hondartzetara jaisteko oinezkoentzako bideak ere 

bai. Barrika, Goierri eta Manene herriguneak edota Getxoko Algorta eta Andra Mari auzoak itsasorantz 

hedatzearen ondorioz, etxe isolatu batzuk, zenbait jatetxe eta are bloke batzuk ere eraiki dira itsasla-

barretan edo horien gailurrean. Hala ere, oro har, okupazioa ez da oso handia. 

Udako egun beroetan erruz joaten da jendea hondartza horietara, Getxoko hondartzara, bereziki. Gai-

nera, surfaren fenomenoaren eraginez, helmuga erakargarria da urte osoan zehar.  

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
23.PU. Uribe Kostako itsaslabarrak 

Azalera: 334,48 ha  - Bilbo Metropolitarren  %0,66   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

23.PU. Uribe Kostako itsaslabarrak 

Itsaslabarren gailurrek ez dute itsas mailatik 100 metro inguruko 

altuera gainditzen, baina horietako zenbait oso garaiak dira. 

Itsaslabarrek desnibel handia duten arren, gailurretik barrualdera 

maldak leunagoak dira, eta, horri esker, larreak daude bertan. 

Altimetria Maldak 

Unitatearen % 51k landaredia naturala edo erdi-naturala du, gehiena 

zuhaitzik gabea. Unitatearen % 7 besterik ez da artifiziala. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%
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Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 
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Paisaiaren bilakaera 

Unitatea oso estua denez eta bertan 

alderdi geologikoa nagusitzen denez, ez 

du eraldaketa handirik jasan. Hala ere, 

aireko irudiek erakusten dute, batetik, 

itsaslabarren gaineko zenbait zatitan 

laborantza-sail eta larre batzuek beren 

traza galdu dutela, eta, bestetik, zenbait 

hirigune itsaslabarretarantz hedatu 

direla; Getxo, Barrika eta Moreaga, 

bereziki. Horrek berekin ekarri du 

kostaldetik oso hurbil zenbait eraikin 

egitea. 

Era berean, gune batzuetan landaredia 

trinkotu egin dela dirudi, larratze-

jarduerak murrizteagatik, seguru asko. 

Gainera, errazago iristeko azpiegiturak 

agertu dira, hala nola ibilgailuentzako 

aparkalekuak, begiratokiak eta 

sarbideak. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Itsaslabar horiek ikuspen-maila ertaina edo handia dute, bereziki 

Abra aurrez aurre dutenek, oso erraz ikusten baitira ezker 

ertzetik. 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Paisaiaren hauskortasuna handia edo oso handia da; izan 

ere, hainbat paisaia-balio ditu, bai eta erliebe bertikal edo 

oso malkartsua ere agerian. Gainera, eremu labardunetan 

nekez egin daiteke paisaia aldatuko duen egitura edo 

ekintzarik. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Zenbait faktorek paisaia-hauskortasun handia edo oso handia dakarkiote Uribe Kostari; adibidez, 

ikusizko kalitate intrintsekoak, erliebe malkartsuak, ikuspen-maila handiak, geologia-intereseko 

hainbat lekuk, zuhaixka erako landarediak edo landaredi belarkarak, eta tokiaren edertasunak. 

Bizkaiko kostako balio handiko tarte bat da, eta jendeak erruz bisitatzen du asteburuetan, eguraldi 

ona egiten duenean eta udan. Nabarmena da Getxoko itsaslabarren kalitate eta ikuspen-maila handia 

ere, Abraren pare-parean. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Talaiek, hein handi batean, euskal kostaldeko 

ekonomiaren garapena bultzatu zuten, eta 

kontzejuek eta arrantzale-kofradiek kudeatzen 

zituzten, oro har. Tokiko arrantzaleei arrantzarako 

baldintza egokien berri emateaz gain, ezinbesteko 

azpiegiturak izan ziren portuetako merkataritza-

zirkulazioa kudeatzeko. Unitate honetan, zenbait 

talaia dokumentatu dira: Atalaia Baserria, 

Barrikako Elexalde-Garramune auzoan, 1694an 

aipatua; San Ignazio Gotorlekua, Getxoko Algorta 

auzoan, 1791n aipatua; Riberamuneko Petrila, eta 

Galea lurmuturrekoa, Getxon, 1791n aipatua. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Paisaia-unitatean antolatzen diren ekitaldi ugariek jende asko erakartzen dute. Lehenik eta behin, hondartza 

horiek ohiko jomuga dira eguraldi ona egitean, Getxoko hirigunetik hurbilen daudenak, bereziki. Horrez gain, 

paella-lehiaketa herrikoi bat ere antolatzen dute urtero. 

Kosta Trail ibilbidea ekainean egiten da, eta itsaslabarren gunea zeharkatzen du. Itsas mailako Bizkaiko lehen 

mendi-lasterketa da.  

Surfaren fenomenoak ere, surfean egiteko olatu egokiak daudenean batik bat, giza paisaia berri bat sortu du; hiri-

paisaia bat ere bai, jarduera horri lotutako jatetxe eta saltokiekin. Surfeko topaketak, probak eta txapelketak 

egiten dira. Nabarmenak dira, kasu, Galea lurmuturreko olatu handien txapelketak. 

Ez Ohiko paisaiak  

Aurrez aipatu denez, unitatearen paisaia-balio 

nagusiak itsaslabar eta hondartzek moldatutako 

kostaldeak dira, beren balio estetiko handiko 

harkaitz-azaleratzeekin eta kolore beroko 

hondartza erakargarriekin. Aipatu da, halaber, 

itsaslabar horietako batzuk Geologia Interesdun 

Leku ere badirela. Nabarmena da Gorrondatxe eta 

Tunelbokako hondartzaren balio immaterial eta 

zientifikoa; bertan, industria-jatorriko ekarpenak 

dituzten sedimentu-metaketak daude (lurpeko 

meategia esaten zaio). 

Badira ondare-balio handiko elementuak ere; hala 

nola Galea lurmuturreko itsasargia eta gotorlekua, 

eta Getxoko Usategiko bateria, Arrigunagako 

talaia eta Aixerrota errota.  

Paisaia-balio nagusiak 



 185 

 

Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Gizartean aisiaren kultura piztu eta hondartzei gero eta etekin handiagoa atera zaien heinean, 

hondartza eta kala guztietan ibilgailuentzako eta oinezkoentzako sarbideak egin dira. Zenbaitetan, 

aparkalekuak itsaslabarretatik oso hurbil egin dira; batzuek ez dute behar bezala bat egiten 

paisaiarekin, eta beste batzuk, berriz, hobeto integratuta daude. Era berean, bidexkek eta erronda-

bideek zeharkako irisgarritasuna berreskuratu dute, pixkanaka. 

Zenbait hirigunek oso garapen handia izan zuten XX. mendearen bigarren erdian, Getxokoak, kasu 

(Algortatik iparraldera). Hori dela eta, Getxo hurbilago dago orain Arrigunaga hondartzatik, baina 

itsaslabarren gailurrek eta talai eta gotorlekuen hondarrek bere horretan diraute oraindik. Beste 

zenbait hondartza eta itsaslabar-gailurretan, ordea, jatetxeak, etxebizitzak eta beste zenbait eraikin 

egin dituzte. Eraikin horietako batzuek, kasu bakanak badira ere, ingurumen-inpaktu handia eragin 

dute. 

Itsaslabarren gailurretatik barrualdera dauden malda leunak laborantzarako eta bazkalekuetarako 

erabiltzen ziren lehen. Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera tradizionala alde batera utzi da hein 

batean, eta orain altuera txikiko landareak gailentzen dira –iratzeak, txilarrak eta isats espainiarrak–, 

haize gatzdunaren ondorioz. 

Azken urteetan paisaia hobetzeko eta kala eta hondartzetara errazago iristeko ekimenak egin dira, 

kontuan hartuta eta ahaleginduz paisaiaren erabilera publikoak ez dezala kalterik eragin kostaldeko 

interes handiko bioaniztasunean. Bertako ondare geologikoa balorizatzeko ekimenak ere egin dira, 

halaber.  

23.PU. Uribe Kostako itsaslabarrak 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

Unitate honek Butroe ibaiaren behealdeko arroaren zati handi bat hartzen du, Barrika, Plentzia eta 

Gorliz barrutietan. Butroe, ibilbidearen azken zatian, itsasadar bihurgunetsu bat da haran zabal batean 

zehar, eta Plentzia-Gorliz hondartza zabalean itsasoratzen da. Hondartza hori badia edo babesleku 

batean dago, itsaslabar garaiz inguratuta eta ipar-mendebalderantz irekita.  

Itsasadarraren eskuinaldean, Plentziako Erdi Aroko herrigunea dago, eta harresien, portaleen eta jaure-

gien hondarrak ditu oraindik. Itsasadarreko zati horretan itsasontzi txiki ugari egoten dira. Itsasadarra-

ren ezkerraldean, Plentziaren parean, Txipioko paduren arrastoak ageri dira, eta horrek guztiak itsasa-

dar-paisaia erakargarria eratzen du. Gorliz ere ezkerraldean dago, baina itsasadarretik urrunago, eta 

hondartzaren mendebaldeko muturretik hurbil. Eremu horretan, hareatza handiak daude Astondoko 

lurmuturreranzko hegaletan; garai batean, itsas pinuekin finkatu ziren hareatza horiek. Hondartzan 

eraikin historikoak daude, hala nola erietxea. Esan beharra dago Plentziako eta Gorlizko hiriguneak 

asko hazi direla, apartamentu-bloke eta etxebizitza-urbanizazio berriekin. Urbanizazio handi batzuk –

adibidez, Isuskitza– herriguneetatik aparte daude, eta biztanlegune bereizi gisa kontsolidatu edo finka-

tu dira. 

Ibaian gora joanda, Butroeren arroak erabileren mosaiko interesgarria erakusten du. Lurraldearen % 28 

nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerakoa da oraindik, eta landazabal atlantikoaren eta larreen honda-

rrak ditu. % 15 landatutako zuhaitz zurgaien basoek osatzen dute, eta % 33k landaredi naturala du: 

oso interesgarriak dira artadi kantauriarraren formazioak. 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
24.PU. Butroe 

Azalera: 1.990,63 ha  - Bilbo Metropolitarren  % 3,91   

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

24.PU. Butroe 

Altitude txikiko eremu zabal eta irekia da. Malda handienak 

Isuskitzako meandrotik hurbil daude, bai eta Astondo eta Billano 

lurmuturraren arteko itsaslabarretan ere. Hala ere, itsasadarraren 

inguruan, eskuinalde osoak malda txikiak ditu, eta horrek ahalbidetu 

du larre eta belardi ugari izatea. Billano lurmuturretik hurbil artadi 

Altimetria Maldak 

kantauriar garrantzitsuak daude, eta unitatearen hegoaldeko 

herenean basoberritzeak egin dira.  

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%
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 24.PU. Butroe 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko

Interes Geologikoko Guneak

Infraestructura Verde de Bilbao

Metropolitano
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 24.PU. Butroe 

Paisaiaren bilakaera 

Unitateak hirigintza-garapen handia izan du, bai 

bere edertasunagatik, bai metroa egin delako 

Bilborako komunikazioa errazteko. Hala, hiri-

bilbetik kanpo urbanizazioak agertu dira, hala 

nola Isuskitza eta Urezarantza, eta nabarmen 

handitu dira Plentziako, Gorlizko eta Barrikako 

herriguneak. Horrez gain, nolabaiteko inpaktua 

duten egitura batzuk agertu dira; adibidez, 

Gorlizko hondartzako parking handia. 

Bestalde, landazabal atlantikoaren eta 

abeltzaintzako larreen jatorrizko trama pobretu 

egin da. Landaredi naturalaren azalera, berriz, 

handitu egin da, nekazaritzako eta 

abeltzaintzako lurrak alde batera utzi direlako. 

Baso-sartzeak ere ugaritu egin dira.  

Unitateak interes ekologikoko espazio batzuei 

eusten die, jasotzen dituen presioak eta eskaria 

gorabehera. Gaur egun, ekosistema berezi 

batzuk babestuta daude, besteak beste: 

Astondoko dunak Kontserbazio Bereziko 

Eremua dira; Mundakako itsasadarreko eta 

Ogoño lurmuturreko itsas gunea, 

Hegaztientzako Babes Bereziko Eremua; Butroe 

ibaiko hezegunea, Hezeguneen Inbentarioan 

intereseko Naturagunea; eta Gorliz eta Armintza 

lotzen dituen kostaldea, LAGetako Natura 

Intereseko Eremua.  

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Unitatea ongi egituratuta dago arro hidriko eta bisualaren bidez, 

eta ikuspen-maila txiki edo ertaina du erdialdeko eremu lauetan 

eta itsasadarretik hurbil, eta handiagoa gorago dauden lurretan, 

batez ere itsasadarraren eskuinaldeko goraguneetan. 

Ikuspen orokorra 

- +
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Zentral elektrikoa

Instalazio

zaharkitua

Araztegia

Industrialdeak
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 antena
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Linea elektrikoa 
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 24.PU. Butroe 

Unitate honetako hainbat eremu zabalek paisaia-

hauskortasun handia edo oso handia dute, mendi-

hegalek eta gailurrek ikuspen handia dutelako eta lur-

erabileretan landazabalaren, landaredi autoktonoaren eta 

baso-sartzeen mosaikoak nagusitzen direlako. 

Hauskortasun txikiagoa duten gune bakarrak Gorlizko 

eremu hiritartuak, Butroe ibaian gora joanda dauden 

urbanizazio barreiatuak eta ikuspen txikiko gune batzuk 

dira. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Unitateko gune askotan, ikusizko kalitatea ona edo oso ona da. Oro har, maldan dauden inguruak 

dira, ikuspen handikoak, landare-formazio autoktonoak edo ondare-elementu baliotsuak dituztenak, 

edo naturagune edo gune geologiko babestuak edo interesekoak direnak. Alderantziz, eremu 

hiritartuek edo ikuspen txikiagoa dutenek askoz ikusizko kalitate txikiagoa dute. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Txikia

Ertaina

Handia

Oso Handia

Oso txikia
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 
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 24.PU. Butroe 

Plasentia de Butron (Plentzia), XIII. mendean sortua, 

itsasgizonen, merkatarien eta artisauen gizarte-klase berria 

erakarriz joan zen mendeak igaro ahala. Itsasgizonak San 

Pedro Jaunaren marinelen kofradian bildu ziren (XVI. m.). XVIII. 

mendea bereziki oparoa izan zen, bertako itsasontziak 

mineralen garraioan espezializatu zirelako. Baina Konbentzio 

Gerrak eta Karlistaldiek hiribildua pobretu zuten eta 

itsasontzigileak alde egiten hasi ziren. Itsasgizonak itsasoz 

haraindiko zenbait ibilbidetan espezializatu ziren; lehen 

ikasketak marinelen kofradiak sustatutako nautika-eskolan 

egiten zituzten (XVIII. m.). XIX. mendean, Plentzia bizitegi-

eremu bilakatu zen, Gorlizekin batera, eta itsas kapitain eta 

ofizialek eta indianoek osatutako gizarte-klase berri bat finkatu 

zen bertan. Biztanle haiek bizitza ekonomikoari indarra ematen 

saiatu ziren, trenbidea ekarriz eta eskabetxe- eta kare-fabrikak 

sortuz. Hala ere, XX. mendeko lehen herenean, gain behera 

joan eta desagertu egin ziren. Orduan, bainuetxeetarako eta 

uda pasatzeko helmuga bilakatu zen, eta gaur egun hirugarren 

sektorean jarduten duen herria da. XX. mendeko eraikinen 

artean, Gorlizko hondartzako erietxea nabarmentzen da. 

Nabari da eremuak itsas tradizioa duela. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Unitate honetan, jende ugari biltzen duten ekitaldiak egiten dituzte, eta, halakoetan, jendez beteriko 

paisaia iragankorrak eratzen dira. Nabarmentzekoak dira, adibidez, Karmengo Ama Birjinaren Itsas 

Prozesioa Plentzian, eta Butroe ibaian gora ibiltzea, ur-kirol gisa. 

Jaien egutegia oso oparoa da. Gorlizen, inauteriak izaten dira otsailean, Dantzari Txiki Eguna 

maiatzean, Santiago jaiak uztailean (bakailao-lehiaketa eta Nekazaritza eta Eskulangintza Azoka 

barne), eta beste lehiaketa gastronomiko batzuk ere bai: tortilla- eta sukalki-lehiaketak abuztuan, eta 

Bizkaiko erara prestatutako barraskiloena abenduan. Plentzian, Idiazabal Gaztaren Lehiaketa eta 

Azoka Mikologikoa nabarmentzen dira. 

Ez Ohiko paisaiak  

Unitate hau, bere osaera fisikoa dela eta, balio estetiko 

handikoa da: batetik, Plentzia-Gorliz hondartza zabala du, eta, 

bestetik, Butroe itsasadarraren bokalea, alde batean Txipioko 

padurekin eta bestean Plentziako Erdi Aroko herriarekin. 

Horiek guztiak balio estetiko handiko paisaia oso preziatuak 

dira. Zehazkiago, Plentziako alde zaharra paisaia kantauriar oso 

erakargarria da, bere harresi eta portaleen hondarrekin, zenbait 

jauregi eta dorretxerekin, eta itsasadar alboko eremuarekin; bi 

ibaiertzak lotzen dituen zubi modernoa eta porturatuta egoten 

diren ontzi txiki mordoa ere aipagarriak dira. 

Gorlizen, hondartzako hareatzek eta Astondoko dunek, mendi-

hegaletan gorantz doazenek, balio geologiko eta natural 

handia dute. Andra Mari Sortzez Garbia eliza gotikoaren 

handitasuna eta XVIII. mendeko Askorriaga gotorlekuaren 

hondarrak ere aipagarriak dira. 

Ibaian gorago, basoa nagusitzen da paisaian, eta itsasadarrak 

ibilbide luzea egiten du; hala, Butroe ibaiaren meandro-

formako ur-xafla oso ikusgai dago –eta oso erakargarria da– 

landazabal atlantikoaren hondarrak dituzten mendi-hegalen 

artean. Butroe ibaiaren ibilbidean zehar, errota batzuk ere 

badaude. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Paisaia-unitate hau izango da, agian, lurzoruaren erabileran aldaketa gehien izan dituenetako bat; hala ere, 

ikuspegi orokorretik begiratuta, bere izaerari eta balio estetikoei eutsi die. Gorliz eta Plentzia, nekazaritzan, 

itsasoan eta arrantzan oinarritutako herriak izandakoak, Bilboko eta Bilbo inguruko klase aberatsen turismorako 

eta atsedenerako gune bihurtu ziren XX. mendean, bertako paisaiaren eta hondartzaren edertasunagatik. Horrek 

uda pasatzeko toki turistiko baten izaera eman zion, eta hiri-garapena sustatu zuen. Gainera, garapen hori 

bizkortu egin da Plentziara metroa iritsi denetik. 

Hala, herrigune tradizionalak zabaldu eta sakabanatu egin dira, eta hiri-bilbetik kanpoko urbanizazioak sortu 

dira, hala nola Urezarantza, San Telmo eta Isuskitza. Barrikaren ekialdean ere biztanleguneak eratu dira.  

Hazkunde horrek herriguneen inguruko landazabal- eta nekazaritza-eremuei eragin die, eta fenomeno horri 

nekazaritza-sistema kantauriarraren krisi orokorra gehitu zaio. Horrek soroen, larreen, heskaien eta baserrien 

mosaikoaren zati bat galtzea ekarri du. 

Hori horrela, landaredi naturalak azaleraren zati bat eta heldutasuna berreskuratu du; besteak beste, artadi 

kantauriarrak. Unitatearen erditik beherako zati batzuetan, espezie zurgaiak landatu dira (pinuak eta 

eukaliptoak), eta Astondoko dunak itsas pinuekin finkatu dira. Beraz, unitatearen baso-izaera indartu egin da. 

Biztanleria hazteak, lurzorua hiritartzeak eta udan jendea hondartzetara joateak berekin ekarri du zenbait 

azpiegitura eraikitzea; adibidez, metroa, ibilgailuentzako bideak eta itsasadarraren inguruko egiturak. 

Badiako hareatzen inguruan egitura zurrunak agertu dira, batzuk nahiko handiak eta hondartzara eta espazio 

publikora begira zalantzazko artikulazioa dutenak. Aparkalekuak egin dira, adibidez, Txatxarroerrekaren 

bokalean: azalera handiko aparkaleku bat, plataforma bat eratuz, eta kirol-ekipamenduak. 

Dena den, paisaia ireki eta erakargarri horretan, erabileren mosaikoa mantentzen da.  

 

24.PU. Butroe 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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UP04. Margen Izquierda -Ezkerrraldea 

 

Udalerrien kokapena Paisaia-moten eta paisaia-unitateen kokapena 
25.PU. Lemoiz  

Azalera 1.959,53 ha  - Bilbo Metropolitarren  %3,86   

Lemoiz unitatea guk aztergai dugun eremuan ekialdeen dagoen kostalde-zatia da. Barruan biltzen 

ditu herriaren eta Armintzako portuaren ekialdean eta mendebaldean dauden kostalde garaiak, 

kostaldea egituratzen duten mendiak eta Armintzan itsasoratzen den Amorraga ibaiaren ibar txikia 

–Urizar auzoa han dago–. Unitateak Lemoiz udalerri gehiena eta Gorliz udalerriaren zati bat hartzen 

ditu barnean. 

Kostaldeak itsaslabar garaiak ditu, eta kala eta sargune batzuk ere bai, baina ez du hondartza-

izaerako hareatzarik. Sargune nabarmenena Armintzakoa da, olatu-horma sendo batez babestuta-

ko arrantza-portua duena. Ekialderago, kala batean, Lemoizko zentral nuklearraren amaitu gabeko 

eraikuntzen hondarrak daude. Unitatearen mendebaldeko muturrean Billano lurmuturra dago, bere 

itsasargiarekin eta kostaldeko bateriekin. 

Mendietan, basoberritzeko eukalipto eta pinuen baso-sartzeak nagusitzen dira, baina Ermua men-

diaren kostaldean artadi kantauriar trinko interesgarriak ere badaude. Urizarreko ibarrean landaza-

bal atlantikoaren zatiak daude, laborez eta larrez osatuak. 

Kostaldeko zati honetan esku-hartze gutxi egin dira; bertako topografiak eremu askotara iristea 

zailtzen du, eta, oro har, artifizialtze-maila txikia eta paisaia izurtu erakargarria ditu. 

Abraren inguruko kosta, itsasadarrak,

padurak eta itsasertzeko mendiak

Bizkaiko mendi eta haranetako

 nekazaritza- eta baso-paisaia

Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko

 meatzaritza-paisaia

Txorierriko, Bilboko Itsasadarreko,

Ibaizabaleko eta Nerbioiko haranak 

eta hiri- eta industria-korridoreak
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Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit justo elementum natoque, conubia 

leo fusce placerat malesuada senectus a hendrerit dui et, nec quam lectus quisque per 

vehicula himenaeos mattis lacus. Gravida egestas quis purus aliquet eros eget potenti 

pellentesque habitasse odio, nullam laoreet viverra massa.  

25.PU. Lemoiz 

Unitatea osatzen duten mendiak ez dira iristen itsas mailatik 400 

metrora; hala ere, Ermua inguruko mendigunea aipagarria da. 

Ekialdetik mendebaldera lerrokatuta dago, eta kostalde garaia 

eratzen du. Oro har, maldak handiak dira, eta kostaldean labar 

Altimetria Maldak 

bertikal garaiak daude; baina ibar lauak ere badaude Amorraga 

ibaian zehar, eta haietan, larre eta laboreak. Dena den, nagusiki baso

-izaera duen unitatea da, basoberritzeko pinudiak eta eukaliptoak 

dituena, baina iratze-sailak eta larre erdi naturalak ere badaude. 

Landaredia eta lurzoruaren erabilerak  

Paisaia-tipologiak 

m.s.n.m.<100 200 400 >1000600 800 1000 <3% 3-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50-100 >100%
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Belardiak
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Konifero-basoa

Galeria-basoa (erribera-basoa)

Baso misto atlantikoa
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 25.PU. Lemoiz 

Balio produktiboak vs Balio naturalak  

Paisaiaren balioak 

Balio naturalak eta ekologikoak

Natura 2000 Sareko
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Metropolitano
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 25.PU. Lemoiz 

Paisaiaren bilakaera 

Unitatean, landazabal atlantikoko paisaiaren 

erabateko aldaketa nabari da: lehen, laboreak, 

heskaiak, larreak eta baso atlantikoaren zatiak, 

artadiak eta iratze-sailak ziren nagusi; orain, 

berriz, paisaia homogeneoagoa ageri da, baso-

sartzeetan oinarritua, batez ere mendi-

hegaletan. 

Unitate honetako hiri-hazkundea ez da izan hiri-

inguru funtzionalean bezain nabarmena. Horren 

arrazoiak, ziur asko, Bilbotik eta azpiegitura-

saretik nahiko urrun egotea eta kostaldearen 

morfologia izango dira; izan ere, udan ez du 

erakargarritasun handirik, hareatza naturalak 

dituzten lekuekin alderatuta. Garapena, oro har, 

Armintza arrantzale-auzoaren hazkundean 

nabaritu da, eta neurri txikiagoan, Lemoizko 

landa-gunean. Tarteka, dentsitate txikiko 

urbanizazio batzuk eta etxebizitza isolatuak 

eraiki dira landazabal atlantikoko partzelen 

artean; esaterako, Guremendi. 

Aldaketa nabarmenen artean daude amaitu gabe 

utzitako Lemoizko zentral nuklear ikaragarria, 

haren mendebaldean eraikitako urtegia, eta 

eremu osoan zehar dauden goi-tentsioko linea 

elektrikoak, zentral nuklearra martxan hastean 

bertako energia bideratzeko jarriak. 

Paisaian eragin negatiboa duten elementuak 

Ikuspen-maila orokorra txikia da, topografiaren konfigurazioaren ondorioz. 

Ermuaren hegoaldeko hegalak eta azpiarroen banalerro batzuek soilik dute 

ikuspen-maila handia. Horrez gain, aipagarria da Armintza ez dagoela agerian, 

eta Lemoizko zentral nuklearra ere ez; itsasotik eta inguruetara joanda soilik 

ikus daitezke neurri batean. 

Ikuspen orokorra 
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Ikusizko kalitate positiboa 

Ikusizko kalitate intrintsekoa 

Ikusizko kalitate negatiboa 

Ikuspen handia, maldak eta basoko landare-formazioak 

dituzten mendi-hegaletan paisaiaren hauskortasuna 

handia da, batez ere landare-espezie autoktonoak 

badituzte. Ikuspen txikiagoa duten barrualdeko haranek 

hauskortasun txikiagoa dute, eta zentral nuklearra 

hartzen duen haran txikiak ere bai. 

Paisaiaren hauskortasuna 

Malda handi samarreko erliebea duten eremuak eta landatutako basoz nahiz landare autoktonoz 

estalitako hainbat mendi-hegal ikusgai dituztenak ikuspen-maila handikoak edo oso handikoak dira. 

Landatutako basoak dituzten ikuspen txikiagoko eremuek ikuspen-maila ertaina dute. Armintzako 

herrigunea eta badia eta inguruko itsaslabarrak ikusizko kalitate onagatik nabarmentzen dira. Zentral 

nuklearrak, aldiz, ikusizko kalitate txikia du, ikuspen-maila txikia izanda ere. 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 
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Armintza beti izan da arrantza-portu txiki bat, eta 

berezitasun bat izan du: otarrainak. Horrez gain, 

eskabetxe-fabrikak eta gazitze-fabrikak ere tokiko 

gastronomiaren bultzatzaile garrantzitsuak izan dira. 

Armintzako Santo Tomas Arrantzaleen Kofradia 

ezaguna da arrantza eskuz egiteagatik (arraina 

amuarekin eta itsaskia otarreekin), eta askotariko 

itsaskiak eramaten dituzte herriko eta inguruko 

herrietako (Plentzia, Gorliz eta Bakio) mahaietara; 

besteak beste, otarrainak, nekorak eta lanpernak. 

Tamalez, kofradia horretako itsasontziak, Plentziako 

eta Armintzako portuetan banatuta egoten zirenak, 

asko murriztu dira, eta portuan arrantza-ontziak 

nagusitzen ziren garaia atzean geratu da; gaur 

egun, aisiako ontziak gero eta garrantzi handiagoa 

hartzen ari dira.   

Tradizio hori gogora ekartzeko, arrantzaleen museo

-etxea sortu da Armintzan. 

Memoriaren paisaiak eta balio ukiezinak  

Karmen egunean, uztailean, itsas prozesio bat egiten da Armintzan. Armintzako jaiekin batera, reggae 

musikaren jaialdi bat, Txapel Reggae izenekoa, egiten da bertako zelaietan. Horrez gain, uztailaren 

31n Hegaluzearen Eguna izaten da. 

Euskal pilotak fama handia du, eta txapelketa eta erakustaldi ugari egiten dira.  

Ez Ohiko paisaiak  

 
Unitateko paisaiaren balioa oso azpimarragarria da, bere kostalde 

garaiaren egitura dela medio. Adibidez, Armintza bera badia bikoitz 

batean dago, erdian goragune bat duela; goragune hori paisaia-behatoki 

ezin hobea da, eta flyschez osatutako itsaslabar garaiz inguratuta dago. 

Kostaldean itsaslabarrak eta harkaitzak daude, desnibel handian. 

Amorraga ibaian zeharreko landazabalaren paisaia leuna da eta mosaiko-

forma du. Lemoiz udalerria eta unitatea elementu monumental ugariz 

beteta dago: Lemoizko Andra Mariaren eliza, jatorri erromanikokoa; 

Santo Tomas eliza; Urizar garbitegia; erroten ibilbidea (ibaian zeharreko 

bi kilometroko bidean hamaika instalazio hidrauliko biltzen ditu: 

Armintxekalde, Dendariena, Artekoerrota, Aurtenekoerrota, Errotatxu, 

Agirrekoerrota eta Gibelerrota errotak, eta Olatxu eta Olalde burdinolak); 

Urizarko Torreburu parkea eta Andrakako probalekua. Horiez gain, Billano 

lurmuturreko itsasargia eta antzinako kostaldeko bateriak ere aipagarriak 

dira. 

Nabarmentzekoa da unitate honen kostaldea Hegaztientzako Babes 

Bereziko Eremu (HBBE) batean sartzen dela: Mundakako itsasadarreko eta 

Ogoño lurmuturreko itsas gunea HBBEan zehazki, eta interes 

geologikoko hainbat toki daudela bertan; adibidez, Armintzako flysch 

beltza eta Billano lurmuturra. 

Paisaia-balio nagusiak 
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Paisaiaren bilakaera diagnostikoa 

Bilboko metropoli-eremuko kostaldearen ekialdeko mutur honek ez du hiri- eta turismo-

hazkundearen eragin handirik jasan, nahiko urrun dagoelako, trena bertara iristen ez delako eta 

orografiak zailtasunak eragiten dituelako. Hala, kostaldeak basatia izaten jarraitzen du eta ez du izan 

aldaketarik, Lemoizko zentral nuklearraren eraikuntza amaitu gabeak eragindakoa izan ezik. Proiektu 

horrek hormigoizko eraikin handien multzo bat utzi du, abandonatuta, erreaktore eta guzti. 

Armintzaren ekialdeko kala bat hartzen dute, eta itsasotik edo bertara joanda soilik ikus daitezke. 

Horiek baino inpaktu handiagoa eragiten dute zentraleko energia elektrikoa bideratzeko eraiki ziren 

goi-tentsioko linea elektrikoek, nahiz eta han inoiz ez den energiarik sortu. 

Armintzak berak, unitateko kostaldeko portu edo herrigune bakarrak, nolabaiteko hiri-hazkundea izan 

du Amorraga ibaian gora dauden gune batzuetarantz, han bloke edo etxe atxiki berriak egin baitira. 

Baina hazkunde hori mugatua izan da. 

Bizkaiko lurralde gehienean bezala, landazabal atlantikoaren mosaikoaren ordez zuhaitz zurgaien 

basoak (pinu exotikoak eta eukaliptoak) landatu dira, eta horrek ekarri ditu paisaia-eraldaketa 

nabarmenenak, kontuan hartuta, gainera, horrek aldaketa izugarriak eragiten dituela landarediaren 

urteroko ziklo fenologiko eta kromatikoan, bai eta lurraldearen testura orokorrean ere. 

25.PU. Lemoiz 

DPSIR DIAGNOSIA – Indar eragileak – Presioak  – Egoera  – Inpaktua – Erantzuna 
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2 INTERES BEREZIKO PAISAIA EREMUAK 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalerako onartutako paisaia-unitateez gain, paisaiaren ikuspegitik berezitasun 
eta konplexutasun jakin bat duten lurraldeak barne hartu nahi dituen eta azterketa eta helburu bereziko kudeaketa 
eskatzen duten “Interes Bereziko Paisaia Eremuak” izeneko kategoria gehigarria ezarri da. Esate baterako, 
erabileren eraldaketa bizia eta azkarra duten eremuak, abandonatutako paisaia kulturalak, hiri-inguruko eremuak, 
besteak beste. 90/2014 Dekretuaren 2. artikuluaren arabera, Interes Bereziko Paisaia Eremuak (IBPE) irizpide 
hauetako batzuen arabera identifikatuko dira: 

1) Paisaia arraro edo mehatxatu gisa duten berezitasunarengatik, hauskortasunarengatik edo 
adierazgarritasunarengatik. 

2) Narriadurarengatik edo degradazioarengatik, hiri-periferiako lurraldeak, hiri- eta landa-trantsiziokoak, ibai-
ertzekoak edo industrialak, batez ere. 

3) Biztanleentzat oso ondo ikusten diren eremuak direlako. 

4) Arlo funtzionalaren nortasuna osatzen modu erabakigarrian laguntzeagatik. 

5) Hautemate eta estetika aldetik ezaugarri bikainak izateagatik, osagai naturalen eta giza osagaien arteko 
elkarreragin bereziaren ondorioz. 

Aztertutako eremuaren ezaugarri bereziak direla eta, oso eraldatua, ikusmen handiko eremu zabalekin, baina, aldi 
berean, ondare- eta paisaia-balio handiko elementu eta leku ugarirekin, horietako asko Interes Bereziko Paisaia 
Eremu gisa kontuan hartzeko 5 irizpideetako baten edo bestearen bidez kontuan hartu daitezke.  

Horrela, eta I. dokumentuan proposatu zen bezala, Interes Bereziko Paisaia Eremu horiek hainbat irizpide 
betetzearen arabera ebaluatu ahal izango lirateke:  

2.1. LEKUEN DEFINIZIOA ETA JUSTIFIKAZIOA 

   PAISAIA ARRARO EDO MEHATXATU GISA DUEN BEREZITASUNA, HAUSKORTASUNA EDO ADIERAZGARRITASUNA  

Irizpide horren arabera, hauek har daitezke Interes Bereziko Paisaia Eremu gisa: 

• Lucero lurmuturra, flora-espezie bereziak eta mehatxatuak eta ibiltari eta bisitari gehiegi daudelako. 
• Astondoko dunak, Plentziako padurak (Txipio), Pobeñako padurak eta dunak, Bizkaiko kostaldeko estuario-

hondartzen sistemen elementu gerakin gisa, eta baita jende asko egoten delako ere.  
• Uribe Kostako kostalde altua, eraikuntza-enpresen presioarengatik eta erabilera ludikoetarako eta 

turistikoetarako asko erabiltzen delako.  
• Txorierrin, nekazaritzara bideratutako eremuak, balio estrategiko handikoak, gertuko nekazaritzako 

elikagaien arro bakarretakoak direlako, hirigintzaren presioa kontuan hartuz,  batez ere. 
• 10 hektareatik gorako landaredia potentzial autoktonoko baso gerakin guztiak. 

NARRADURARENGATIK EDO DEGRADAZIOARENGATIK  

Irizpide horren arabera, hauek har daitezke Interes Bereziko Paisaia Eremu gisa: 

• Basordaseko kala   
• Erabiltzen ez diren industria-lurzoruak, lantegiak eta nabeak dituzten eremu guztiak  
• Erandioko itsasadarraren eskuinaldea  

• Azpiegitura linealen eta horien loturen arteko espazio libreen eremuak  
• Espazio berezietan dauden neurri handiko eta paisaian integratzeko neurririk gabeko aparkalekuak  
• Hiriguneekin, eta azpiegitura eta jarduera ekonomikoekin kontaktuan dauden Artxandako mendi-oina eta 

magalak  
 

BIZTANLEENTZAK OSO ONDO IKUSTEN DIREN EREMUAK DIRELAKO 

Irizpide horren arabera, hauek har daitezke Interes Bereziko Paisaia Eremu gisa: 

• Memoria honetan dagokien atalean aipatutako gailurrak eta mendiak 
• Labar guztiak eta horien tontorrak 
• Abrako portua 

ARLO FUNTZIONALAREN NORTASUNA OSATZEN MODU ERABAKIGARRIAN LAGUNTZEAGATIK 

Irizpide horren arabera, hauek har daitezke Interes Bereziko Paisaia Eremu gisa: 

• Erreferentziazko gailurrak: Ganekogortako mendigunea, Pagasarri batez ere, erreferentziako igoeretako bat. 
Baita Serantes ere. 

• Industriako ondare gisa katalogatutako industriako nabeak eta instalazioak, itsasadarrean zehar portu-
jardueraren elementu bereizgarriak (noray-ak, eskailerak, kaiak, trenbideak, barandak, garabiak...).  

• Baserriak, bizileku eta ekoizpen unitate gisa, balio arkitektonikoaz gain, abeltzaintza eta baso mosaikoari 
lotuta baitaude. 

• Meatzaritzako paisaia eta burdinazko gerrikoa, funtzionalekoen eremutik harago hedatzen den paisaia 
kontuan hartuta  

 PERTZEPZIOAREN ETA ESTETIKAREN ALDETIK EZAUGARRI BEREZIKI ONAK DITUZTENAK 

Irizpide horren arabera, hauek har daitezke Interes Bereziko Paisaia Eremu gisa: 

• Gune historikoak: Alde Zaharra, Portu Zaharra, Zierbenako portua, Portugalete, Plentziako hirigunea eta 
itsasadarra  

• Interes arkitektonikoa duten XIX. mendeko zabalguneak  
• Ondo kontserbatutako landa-guneak    

   

Argazkiak. Erandioko itsasadarraren eskuinaldea, eta Txorierriko nekazaritza eta basozaintzako paisaia 
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Argazkiak. Bertan behera utzita dauden Lemoizko urbanizazioak eta zentral nuklearrak mehatxatutako itsaslabarrak, Uribe 
Kostan. 

2.2. KONTUAN HARTZEKOAK  

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Zehaztapenak Katalogoa idazteko bigarren fasean, Interes 
Bereziko Paisaia Eremu (IBPE) lehen aldiz hurbiltzea eta mugatzea planteatu da, pleguan zehazten den bezala. 

Mugaketa hori egiteko, dekretuak ezarritako irizpideak eta parte hartze tailerretan lortutako proposamenak hartu 
dira kontuan, horien laburpenetan eta aktetan jasotzen den bezala. 

Hurrengo 3. fasea proposamenezkoagoa da, eta bertan, 90/2014 Dekretuan adierazten den bezala, lortutako 
irizpideei buruz hausnartzen da. Irizpide horiek paisaiaren kalitate-helburuak gauzatzen eta horiek lortzeko neurriak 
identifikatzen dituzte, dagokion Lurralde Plan Partzialean (LPP) sartzeko asmoz, eta baita Paisaia Integratzeko 
Azterlanekin edo Ekintza-Planekin lotutako jarduera-proposamenak ere. Horregatik, idazketa taldeak, 3. fasearekin 
batera IBPEak behin betiko zehaztea askoz komenigarriagoa dela planteatzen du. 3. fase paisaia-kalitatearen 
helburuak, neurriak eta adierazleak, eta, azkenik, Zehaztapenen definizioa, ezartzen dira. Azken batean, IBPEen 
azken mugaketa fase horrekin estu lotuta dago, eta, ziurrenik, horiek berrikusi egin beharko dira idazketan aurrera 
egin ahala; izan ere, etapa honetan zehaztutako proposamen espezifikoak behar dituzte arloak dira. 

Bestalde, idazketa taldeak behin eta berriz jakinarazi du fase bakoitzean entregatutako dokumentuak osatzen eta 
eguneratzen joateko asmoa duela, idazketa-prozesuan aurrera egin ahala, BFAren ekarpenekin eta parte-hartze 
publikoarekin bat etorriz. Aldez aurretik aurreratutako dokumentazioa zehazten eta osatzen den prozesu 
zirkularraren (ez linealaren) metodologia berarekin jarraituz, IBPEen mugaketa 3. fasean behin betiko zehaztea 
proposatzen da. 

2.3  INTERES BEREZIKO PAISAIA EREMUEN PROPOSAMENA II. FASEAN 

Jarraian, III. fasean garatu eta zehaztu diren Interes Bereziko Paisaia Eremuen proposamenak aurkezten dira. 
Aurreko ataletan aipatutako guztien artean aukeratzeko irizpide nagusia, paisaia-balioen kontserbazioa edo 
lehengoratzea bermatzeko Intentsitate handiko esku-hartzeak behar dituztenak izatea da. 

01.IBPE. Serantes mendia eta Montañoko mendi-
hegalak 

02.IBPE. Kadagua ibaiaren haraneko gunerik 
beherena 

03.IBPE. Artxandako mendi-hegalak 04.IBPE. Txorierriko nekazaritza-guneak 

05.IBPE. Hiri inguruko hezeguneak 06.IBPE. Basordako kala 

07.IBPE. Sopela-Barrikako landak 08.IBPE. Zorrotzaurre 

09.IBPE. Aparkaleku handiak 10.IBPE. Malaesperako meatzea 

11.IBPE. Itsasadarren eskuinaldea 12.IBPE. Berroneratzeko industria-eremuak 

 

Hurrengo fitxetan, eremu bakoitzaren mugaketa espezifikoa, deskribapen sintetikoa eta, egileek ulertzen dutenez, 
IBPE horiek betetzen dituzten irizpideak jasotzen dira. 
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Serantes, Luzuero eta Montaño mendiak Abrako badiaren inguru-
an dauden muinoak dira. Kostaldean daude, badiaren mendebal-
deko ahoan, eta paisaiaren erreferentzia-puntua dira Bilboko Es-
kualde Metropolitarraren zati handi batentzat, muinoak erraz ikus 
daitekeelako eta puntazorrotza dutelako. Horrez gain, presio han-
diko eremu batean daude. Izan ere, Bilboko portuko instalazioek 
guztiz okupatu dute Abraren kostaldea, eta AP-8 autobidea ere-
muaren hegoaldetik igarotzen da. Muskizko findegia ere han da-
go. Hala eta guztiz ere, interes handiko nekazaritza-landazabaleko 
zatiak eta habitat interesgarriak daude han oraindik ere, eta erre-
ferentziazko puntu ikonikoa da, besteak beste, Santurtziko herri-
tarrentzat eta portu zaharra kostalde horretan duen Zierbenako 
herritarrentzat.  

01.IBPE. Serantes mendia eta Montañoko 

mendi-hegalak  

C1 C2 C3 C4 C5 
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Kadaguako arroaren haraneko gunerik beherena nahiko eraldatu-
ta dago; hiri- eta bizitegi-eremu batzuk ditu, baina, batez ere, in-
dustrialde ugari. Horietako batzuk zaharkituta daude, eta hainbat 
orube eta lurzati abandonatuta daude. Era berean, magalek zen-
bait ezaugarri natural dituzte oraindik ere, baso-sartzeek eraldatu 
ez dituzten kasuetan. Komunikabide-sare zeharkako eta perpendi-
kular oso zabala ere badu, bai eta konurbaziotik ekarritako erabi-
lerak ere, hala nola zabortegia eta hondakinak tratatzeko instala-
zioak. Kadagua ibaiak, era berean, naturaltasuna islatzen duten 
eta sustatu behar diren ezaugarriak ditu. Arro honetan, gaur 
egungo paisaiak baino askoz ere kalitatea hobea dutenak sor dai-
tezke, hiriak ordenatuz, abandonatutako orubeak berrerabiliz, 
ibaia eta ekosistemak zaharberrituz, azpiegiturak ingurumenean 
integratuz eta landazabal atlantikoa sustatuz. Izan ere, gaur egun-
go paisaia horietan, aldibereko bi indar hauek nagusitu dira: bate-
tik, industriaren abandonatzea, eta, bestetik, hiri handiarentzat 
beharrezkoak diren azpiegiturak eta ekipamenduak esportatzea.  

02.IBPE. Kadagua ibaiaren haraneko gune-

rik beherena  

C1 C2 C3 C4 C5 
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Artxanda mendia Bilboren paisaiaren zeruertza da hegoaldetik hari 
begiratzen zaionean, eta Bilboko herritarrentzat aisialdirako eremu 
garrantzitsuenetako bat da aire zabalean. Hiriaren presioa ageri-
koa da mendiaren beheko magaletan, bai eta haren tontorretan 
ere. Han, mota guztietako kultura-, kirol- eta hezkuntza-
ekipamenduak, jatetxeak, parkeak, jolastokiak eta etxe isolatuak 
jarri dira. Horrez gain, baliteke hura izatea Bilboko hiriaren paisaia-
ri begiratzeko behatokirik onena. Erabilera-nahasketa horren guz-
tiaren artean, hiriak, hegoaldetik, eta Txorierri zeharkatzen duten 
autobideek, iparraldetik eta mendebaldetik, presionatu eta estutu 
egiten dituzten belardiak, landazabal atlantikoko arrastoak, berta-
ko basoen arrastoak eta baso-sartzeak ere badaude oraindik. Hori 
dela eta, erabilerak ordenatzeko, ekologiaren ikuspegitik eremua 
zaharberritzeko, paisaia-inpaktuak murrizteko eta behatokiaren 
potentziala ustiatzeko edozein ekintza  oso ona izango da. 

03. IBPE. Artxandako mendi-hegalak  

C1 C2 C3 C4 C5 
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- 

Txorierri harana garbia eta laua da, eta Bilboko konurbaziotik hur-
bil dago. Hori dela eta, azalera handi bat behar izan duten indus-
triako, logistikako, hirugarren sektoreko, unibertsitateko, kiroleko 
eta azpiegiturekin lotutako garapen asko egin dira han. Horrez 
gain, ahalmen handiko ibilgailu-azpiegiturak egiteko barnebide 
ezin hobea izan da. Garapen horiek guztiek hango hiri-nukleoak 
haztea ere eragin dute. Hiri-nukleo horien jatorria eta tradizioa 
izan da lur-eremu lau eta emankor horiek nekazaritzaren eta abel-
tzaintzaren ikuspegitik ustiatzea Bizkaiaren testuinguruan, besteak 
beste, Bilboko hiria elikagaiz hornitzeko.  
  
Artifizializazio-maila halakoa izan arren, interes handiko nekazari-
tzarako azalera interstizialak daude oraindik ere, landazabal atlan-
tikoko matrizea dutenak, bai eta baratzeak, zuhaitz-laboreak, ze-
real- eta bazka-zelaiak, eta txakolin-mahastiak ere. Berebiziko ga-
rrantzia du geratzen den nekazaritza-mosaikoaren kontserbazioa 
bermatzeak eta sustatzeak, hirigintza-jarduketen bidez eta, aldi 
berean, jarduketa sozial eta ekonomikoen bidez, tokiko kalitatez-
ko sukaldaritzarekin eta tokiko identitatea eta idiosinkrasia man-
tentzearekin lotutako hurbileko laboreak babesteko.  

04. IBPE. Txorierriko nekazaritza-guneak  

C1 C2 C3 C4 C5 

     

Erandiotik Deiora 

Zamudiotik Larrabetzura 
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Eskualde honetan guztian, eraldaketa-maila handia izan da; batez ere, ibai-
en ondoan eta itsasadarraren alde horretan eskuragarri zeuden lur lauetan; 
eta eraldaketa-maila handi horrek suntsitu egin du, hein handi batean, 
estuarioan, uholde-lautadetan edo urak bateratzen ziren lautadetan garai 
batean egondako hezeguneen matrize zaharra. Geratzen diren zatiak, 
maiz, hiriaren eta azpiegituren presio pean daude, eta, kasu batzuetan, oso 
aldatuta. Hala ere, balio estrategiko handiko espazioak dira, ekosisteman 
funtzio garrantzitsuak betetzen dituztelako eta berariazko bioaniztasun-
maila handia dutelako.  
  
Zentzu horretan, azpimarratzekok dira Txipioko hezegunea, Plentziako 
itsasadarrean; Lamiako eta Astrabuduakoa hezeguneak, itsasadarraren 
eskuinaldean; eta Bolueko hezegunea, Gobela ibaiak eta Bolue errekak bat 
egiten duten lekuan. Hezegune horiek kontserbatzeko ekintzak behar dira, 
eta paisaiaren eskala kontaun hartzeak garrantzia handia du. 

05. IBPE. Hiri inguruko hezeguneak  
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Lamiako Txipio 

Astrabudua Bolue 
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Basorda kalan, eraikuntzaren azken fasean abandonatutako zen-
tral nuklear baten aurriek industria-paisaia zaharkitu bat islatzen 
dute Bizkaiko kostaldeko lehen lerroan. Kalaren barne-barnean 
dagoenez, ez da gehiegi ikusten, baina paisaiarekin talka egiten 
duen objektua da Natura 2000 Sarearen babesa ere baduen kos-
taldeko zati honetan. 
  
Dagoen tokian egonda eta haren ezaugarriak kontuan hartuta, 
premiazkoa da proiektu bat abian jartzea, dela hura berrerabiltze-
ko edo haren egitura eta ezaugarriak baliatuko dituen instalazio 
bat jartzeko, dela hura behera bota eta hark hartzen dituen espa-
zio guztien ekosistemak zaharberritzeko.  

06. IBPE. Basordako kala  
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Sopelako eta Barrikako udalerrietan itsaslabar garrantzitsuak eta 
interes handiko bi hondartza daude: Barrika eta Atxabiribil. Itsasla-
barren koronaziotik eta barrualdera, oso larri interesgarria dago, 
larreak, iratzeak, piornaleak, ertzak eta beste lodi eremuak uztar-
tzen dituzten larre haizearen efektuaz prostratatutako marra oso 
interesgarria, paisaia erakargarria sortuz eta Gainera, interes han-
dia du biodibertsitatea eta ondare geologikoa kontserbatzeko. 
Hala ere, erakarpen bera izan da hiri tradizionaletako hirigintza 
urbanizatuak eta etxeak sortzea, zenbaitetan paisaian eragin dra-
matikoak dituztenak, Atxabiribil hondartzaren eskuinaldeko adibi-
dea da. Halaber, kostalderako irisgarritasunak kontrolik gabeko 
errepideak eta ibilbideak sortu ditu. Paisaia-eskala kudeatzeko 
esku-hartzeak oso onuragarria izango litz 
ateke bere kontserbazioa eta egungo inpaktuak zuzentzeko. 
 
 

07. IBPE. Sopela-Barrikako landak  
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Zorrotzaurre itsasadarraren erdian kokatutako irla bat da, eta Bil-
boko udalerriaren mendebaldeko muturrean dago. Industria-ehun 
askotariko bat kokatu zen hemen, komunikatzeko eta porturatze-
ko erraztasun handiak ematen zituelako, itsasadarrean nahiz 
Deustuko kanalean. Industria-ehun horren zati handi bat zaharki-
tuz joan da, eta, hala, abandonatuta edo aurri-egoeran zeuden 
orubeak eta eraikinak agertuz joan ziren. 
Administrazioek eragiketa handi bat jarri dute martxan, eta helbu-
rua da bizitegi-eremu, unibertsitate-eremu eta sormenezko indus-
trien eremu berri bat sortzea, Deustuko kanalaren duela gutxiko 
irekierak irla bihurtuko duela baliatuta. Eraikitako industria-
ondarearen zati handi bat berrerabilitakoa izatea aurreikusi da.  
Ekimenak martxan jarri diren arren, paisaiara eta ingurumenera 
hurbilketa bat egitea beharrezkoa da, industria-ondare historikoa, 
itsasadarraren identitatearen elementuak eta haren ekosistemaren 
funtzionaltasuna kontserbatzen direla bermatzeko. 
Halako dentsitate-maila handiko lurralde batean, espazio libreen 
eta natura-inguruneko aisialdirako espazioen eskaera handia da-
go. Zentzu horretan, leku interesgarriek aparkalekuak izan behar 
dituzte. 

08. IBPE. Zorrotzaurre   
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Biztanle dentsitate handian, espazio librea eta aisialdirako eskaria 
handia da ingurune naturalean. Zentzu horretan, toki interesga-
rriak aparkatzeko edo aparkatzeko guneak kokatu behar dira. 
 
Kasu askotan, gainazaleko aparkaleku hauek, batez ere ingurune 
naturalean kokatuta daudenek, oso integrazio txarra dute pai-
saian; lautada soilak osatzen dituzte, zoladurak edo ez, paisaian 
txertatzen laguntzen duten elementurik gabe 
 
Irudian aparkaleku garrantzitsuenetako batzuk agertzen dira;  gu-
re ustez, txertatze txarrena dutenak Gorliz / Plentzia hondartzan 
eta La Arboleda meatze eremuan kokatuta daude. 
 

09. IBPE. Aparkaleku handiak  
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Malaesperako meategia Bilboko hirigunean dago. Meategian sar-
tzeko galeriak itxita daude gaur egun, aire zabaleko meategiaren 
hego-mendebaldeko paretan (Abusu auzoan).  Sideritatik burdina 
ustiatzen zuen meategia zen, baina Bilboren hazkundea meategia 
irensten joan da. Ebaketaren bukaeran, inguruko industriek hon-
dakin toxikoen zabortegi gisa erabilitako lurretan, futbol-zelai bat 
eraiki zen. Meategitik hurbil, gorago, Miribillako auzo berria dago, 
eta haren behean daude meategiko galeriak. 
  
Interes Geologikoko espazio gisa izendatua izan da, eta museo 
bihurtzeko eta eskualde honek guztiak iraganean meatzaritzarekin 
izan duen lotura ulertzeko aukera handiak ematen du. Hura orde-
natzeko eta paisaia hori zaintzeko esku-hartzeak behar dira. 

10. IBPE. Malaesperako meatzea  
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Eskuinaldean, Leioako eta Erandioko udalerrien arteko zerrenda 
da paisaiaren ikusizko kalitate gutxien duena.  
  
Metroko burdinbideen eta itsasadarraren artean kokatuta dago. 
Espazio horretan, industria-jarduera da nagusi, eta, antzina, lotura 
estua zuen Barakaldorekin. Han daude Bilbao Centro Naval dela-
koa eta erriberako ontziolak.  Errepide batek paraleloan zeharka-
tzen du itsasadarraren alde hori, eta ez dago paseatzeko eta jen-
dearen aisialdirako espazio urbanizatu egokirik. Garrantzitsua da 
nabarmentzea Lamiako hezegunea han dagoen arren, zerrenda 
honi garrantzi handia eman nahi zaiola, erdizka desokupatuta eta 
oso degradatuta dauden eraikinak eta pabiloiak baitaude han.   
  
Eremu honetan esku hartu beharra dago, itsasadarraren ondoko 
eremuetan hiri-kalitatearen maila izan dadin erribera honetan 
bertan, gorago edo beherago, bai eta itsasadarraren beste aldean 
ere, hau da, ezkerraldean, dutenaren antzekoa. 
 
 

11. IBPE. Itsasadarren eskuinaldea  
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Abandonatuta edo degradatuta dauden edo jada erabiltzen ez 
diren industria-orubeak, -eremuak eta -eraikinak dira, eta, batzue-
tan, kutsatutako lurzoruak edo landare-espezie exotiko inbaditzai-
leak dituzte (adibidez, Cortaderia selloana delakoarekin). Eremu 
horiek Bilboko itsasadarraren ibai nagusietan daude, batik bat; 
hau da, Kadagua eta Ibaizabal ibaietan, Nerbioi ibaiarekin bat egin 
baino lehen. Trapagaranen degradatutako gune batzuk ere ba-
daudela azpimarratu behar da. 
  
Eremu horiek, oro har, Bilbo metropolitarraren industria-paisaia 
islatzen dute, eta lurraldearen berezitasunaren eta identitatearen 
zati dira. Hala, eremu horietako industria-paisaia biziberritzea 
planteatzen da, inguruko paisaia kontuan hartuta, dela lurzoruak 
beste erabilera batzuetarako erabiliz, dela industria-eraikinak za-
harberrituz, eta, beti ere, haien balizko ondare-balioa kontuan 
hartuta. 
 
 
 
 
 

12. IBPE. Berroneratzeko industria-eremuak  
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