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1 SARRERA 

1.1 AURREKARIAK ETA LEGE-ESPARRUA 

Europako Kontseiluaren Paisaiaren Europako Hitzarmena (PEH) Florentzian (Italian) onartu zuten 2000ko urriaren 
20an, eta 2004ko martxoaren 1ean sartu zen indarrean, Kontseiluko 10 estatu kidek Hitzarmenarekin bat egin 
ondoren. Hitzarmenaren helburua da Europako paisaien babesa, kudeaketa eta antolamendua sustatzea, eta 
Europan arlo horretan egiten den lankidetza antolatzea. Europako paisaien dimentsioei buruzko nazioarteko lehen 
ituna da Hitzarmena, eta Europako paisaia-eredu guztiak aitortzen ditu (haietan aplikagarria da, gainera): naturalak, 
landaguneak, hiriguneak eta hiri-inguruneak, bai eta ospetsuak, arruntak, eguneroko paisaiak eta paisaia 
degradatuak ere. 

Ildo horretan, honela definitzen du paisaia Europako Hitzarmenak: “lurraldearen edozein zati, herritarrek 
hautematen duten moduan, natura-faktoreen eta/edo gizakiaren ekintzaren eta elkarreraginaren ondorio dena”. 
Definizio horren bitartez, lurraldearen funtsezko dimentsiotzat hartzen da paisaia, haren antolamendurako eta 
bertako biztanleentzat giltzarri dena; horregatik, paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko prozedurak, 
mekanismoak eta politikak definitzen dira. 

Espainiako Estatuak 2007. urtearen amaieran berretsi zuen Hitzarmena, eta 2008ko martxoaren 1ean sartu zen 
indarrean haren aplikazioa. PEH paisaiaren eta lurralde-antolamenduaren arteko erlazioaren paradigma berri baten 
arabera eratu da, eta horrek “paisaia babesteko, kudeatzeko eta antolatzeko neurri espezifikoak hartzea 
ahalbidetuko duten printzipio orokorrak, estrategiak eta gidalerroak” ezartzeko konpromisoa dakar berekin. Ildo 
horretan, parte-hartzerako zenbait prozedura ezartzea bermatzen da, herritarrek, tokiko eta eskualdeko agintariek 
nahiz paisaia-arloko politikak aurkezteko eta aplikatzeko interesa duten gainerako alderdiek parte har dezaten. 
Horiez gain, parte hartu ahal izango dute paisaia zenbait politikatan integratzeko interesa dutenek ere; hau da, 
lurralde- eta hirigintza-antolamenduko politiketan; kultura-, ingurumen-, nekazaritza-, gizarte- eta ekonomia-
arloko politiketan; eta, zuzenean edo zeharka, paisaian eragin dezaketen beste edozein politikan. 

Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE), bestalde, Gobernu Kontseiluak 2009ko uztailean hartutako erabakiaren 
bitartez formalizatu zuen Paisaiaren Europako Hitzarmenarekiko atxikimendua. Hartutako konpromisoen artean 
dago paisaia lurralde-antolamenduko politiketan txertatzea, eta, printzipio horrekin bat etorriz, Euskadiko Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroetan (LAG), otsailaren 11ko 28/1998 Dekretuaren bidez onarturikoetan; horietan, hain 
zuzen, jada jaso zen paisaia-tratamendu berezia behar duten guneak katalogatzeko beharra, bai eta horietan egin 
beharreko jarduketak kontrolatzeko beharra ere. 

Hala, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gaineko 
90/2014 Dekretuan, ekainaren 3koan, xedatutakoaren bitartez, aurreikuspen horiei bide emateko mekanismoak 
normalizatu ziren, lurralde-antolamenduaren baitan paisaia babesteko eta kudeatzeko tresnak identifikatuta. 
Besteak beste, hauek ezarri ziren: 

• Paisaiaren katalogoak  

• Paisaiaren zehaztapenak  

• Paisaiaren ekintza-planak   

• Paisaia-integrazioari buruzko azterlanak  

• Sentsibilizazioa, trebakuntza, ikerkuntza eta laguntza jorratzeko neurriak. 

Dekretu horren 4. artikuluan, honela definitzen dira paisaiaren katalogoak: “EAEko eremu funtzional bakoitzeko 
paisaia osoa hartzen duten deskripzio- eta prospekzio-agiriak; Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan daude 
ezarrita zeintzuk diren Euskal Autonomia Erkidegoko eremu funtzionalak”. 

Beraz, katalogoak paisaiaren zehaztapenak idazteko oinarrizko dokumentua diren aldetik, xede hauek izango 
dituzte: paisaia-unitateak identifikatu, zedarritu eta balioztatzea, eta haien ezaugarriak ezartzea; paisaia-interes 
bereziko eremuak identifikatzea; paisaia hautemateko ibilbide nagusiak eta lekuak kokatzea; paisaia-kalitateko 
helburuak definitzea; eta helburuak lortzeko beharrezkoak diren neurriak eta ekintzak proposatzea. 

Zehaztapen horiek, aipatutako 90/2014 Dekretuaren arabera, paisaiaren katalogoetan zehaztutako paisaia-
kalitatearen helburuak lortzeko hartu behar diren neurriei buruzko irizpideak dira; neurri horiek, gero, dagokien 
Lurralde Plan Partzialean txertatzea da asmoa. Xede horretarako, dekretuan bertan zehazten da foru-aldundien 
eskumena aztertutako eremua, bere osotasunean, lurralde historiko batean sartuta dagoen kasuetarako. 

Horren harira, une honetan ari dira egiten Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren 
Berrikuspenari hasierako onarpena emateko dokumentua. Dokumentu hori ezinbesteko erreferentzia-markoa 
izango da udal-planetan eta politika sektorialetan zehaztutako ekimenen eta eremu funtzionaleko lurraldearen 
estrategia orokorraren artean koherentzia lortzeko. Beraz, aukera bikaina da Lurralde Plan Partziala eta Paisaiaren 
katalogoa biak aldi berean eta era koordinatuan idaztea, Lurralde Plan Partzialaren araudian Paisaiaren 
zehaztapenak txertatu beharko baitira aholku modura. 

Azaldutako guztiarekin bat etorriz, lan honetan aintzat hartu dira dokumentu eta oinarrizko informazioko iturri 
hauek: 

Oinarr izko datu geograf ikoak eta  soz ioekonomikoak 

− Bilboko hiribilduaren informazio geografikoa (Geobilbao). 

http://www.geobilbao.eus/GsService/Main?gsservice=apps&gsrequest=getApplication&idapp=GBP 

− Informazio kartografikoa 

http://www.geo.euskadi.eus/s69-15375/eu/ 

− Argazki-artxiboa 

http://www.bilbaopedia.info/home 

− Open Data 

http://opendata.euskadi.eus/inicio/ 

− Enpresen direktorioa 

http://www.expansion.com/directorio-empresas.html 

Lurra lde-  e ta  h ir ig in tza-plang intza  

- Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partziala 

http://www.bizkaia.eus/hirigintza/lurraldekozatiegitasmoa/documentacion.asp?Tem_Codigo=10129&idioma=EU&
dpto_biz=6&codpath_biz=6|8366|10128|10129 

http://www.euskadi.eus/informazioa/lurralde-antolamendurako-tresnak/web01-a3lurral/eu/ 

− Lurralde Plangintza Sektorialak 

http://www.euskadi.eus/lurralde-plangintza-sektoriala/web01-a3lurral/eu/ 

− Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG). Ingurune fisikoaren antolamendurako matrizea 

http://www.euskadi.eus/lurralde-antolamenduaren-gidalerroak-lag/web01-a3lurral/eu/ 

 

http://www.geobilbao.eus/GsService/Main?gsservice=apps&gsrequest=getApplication&idapp=GBP
http://www.expansion.com/directorio-empresas.html
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Bilboaldeko Ingurune Berdea 

 http://www.euskadi.eus/lurralde-antolamenduaren-gidalerroak-lag/web01-a3lurral/eu/ 

Paisa ia  

− EAEko Paisaiaren Kartografia 

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/es/contenidos/documentacion/cartografia_paisaje/es_doc/index.shtml 

− EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoa 

https://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/eu/contenidos/documentacion/paisaje/eu_catalogo/indice.html 

Mata Olmo, R. eta Sanz Herráiz, C. (2004): Atlas de los Paisajes de España, Ingurumen Ministerioa, Madril. 

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

Bi lbo Hand iko h ir ig in tza-garapena 

Guardia, M., Monclús, J. eta Oyón, J.L. (1995): Atlas históricos de ciudades europeas, Península Ibérica, CCCB (Centre 
de Cultura Contemporània de Barcelona), Salvat Editores. 

Martínez C., Javier. (2010): Bilbao desarrollos urbanos 1960-2000: ciudad y forma, Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen 
Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. 

Azpiti Albístegui, Ana (2000); Urbanismo en Bilbao: 1900-1930. Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia/ 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. 

Ingurumen-datuak  

− Udalsarea 21 – Udalerri Jasangarrien Udal Sarea 

http://www.udalsarea21.net/Default.aspx?IdMenu=7ADD69FD-7B71-4861-AD3C-F526ACBDE138&Idioma=eu-ES 

− Bizkaia 21 

http://www.bizkaia21.eus/interior.asp?idpagina=2 

− BC3 (Basque Centre for Climate Change) 

https://www.bc3research.org/index.php?lang=eu_ES 

− IHOBE (Ingurumen Hobekuntza) 

http://www.ihobe.eus/hasi 

- 165/2008 Dekretua, irailaren 30ekoa, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan dituzten edo 
dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa. 

http://www.euskadi.eus/eli/es-pv/d/2008/09/30/165/dof/eus/html/web01-s2ing/eu/ 

- Berotegi-efektua eragiten duten gasen emisioen inbentarioak, EAE 

http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/eu/contenidos/documentacion/inventarios_gei/eu_pub/index.shtml 

− Klima-aldaketa. EAEko arriskuak eta kalteberatasuna. 

http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=ES&xmin=-
441727.20384634&xmax=-
148211.01527212&ymin=5219157.6039383&ymax=5385788.3255767&closestZoom=true&srsbox=EPSG:3857&ba

se_layer=Ortofoto-cartografia&layers=medio_ambiente-indices_cambio_climatico-efecto_sequia-riesgo-RCP_8_5-
2011-2040 

− EAEko itsas habitaten mapak 

http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/eu/contenidos/documentacion/habitats_marinos/eu_def/index.shtml 

− Ekosistemen zerbitzuak kartografiatzea 

http://www.euskadi.eus/txostena_ikerketa/ekosistemen-zerbitzuak-kartografiatzea/web01-s2ing/eu/ 

− EAEko 2030erako Biodibertsitate Estrategia 

http://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2016/euskal-autonomia-erkidegoko-2030erako-biodibertsitate-
estrategia/web01-s2ing/eu/ 

− Hiriko area bateko PM10 eta PM2,5 emisio-mailen azterketa. 

http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/eu/contenidos/documentacion/particulas_basauri/eu_doc/index.shtml 

http://www.euskadi.eus/web01-s2ing/eu/contenidos/documentacion/particulas_abanto/eu_doc/index.shtml 

− EAEko landaredia. 

http://www.euskadi.eus/informe_estudio/la-vegetacion-de-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco/web01-
s2ing/es/ 

− KBEen kudeaketarako zenbait plan eta naturguneen antolamendurako dokumentuak. 

Paisa iaren ba l ioak ,  e lementuak e ta  osaga iak  

− WIKILOC (ibilbideak eta interesguneak) 

https://es.wikiloc.com/ 

− Bizkaiko Mendizale Federazioa (PR eta GR ibilbideak daude) 

https://bmf-fvm.org/eu/ibilbideak/pr-ibilbideak/ 

− Burdinmendi bide berdea 

http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=109 

− Donejakue Bidea. 

http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/caminover.asp?kCamino=ES03a&CaminoId=3 

− Euskadiko Industria Ondarea 

http://www.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/descarga_publicaciones/es_descarga/adjuntos/EDOBVI-l-vol-
1.pdf 

http://www.patrimonioindustrialvasco.com/actividades/el-departamento-de-cultura-publica-el-libro-patrimonio-
industrial-en-el-pais-vasco-3/ 

− Euskadiko Landagunearen eta Hiriaren bilgunea: ekoizleak eta azokak.  

http://www.nirea.eus/eu/ 

− EAEko Meatzaritzaren Museoak proposatutako planak eta ibilbideak. 

http://www.meatzaldea.eus/planes.aspx?lang=E 

− Ekoetxea. Meatzaldea Peñas Negras 

http://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/es/contenidos/documentacion/cartografia_paisaje/es_doc/index.shtml
http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=ES&xmin=-441727.20384634&xmax=-148211.01527212&ymin=5219157.6039383&ymax=5385788.3255767&closestZoom=true&srsbox=EPSG:3857&base_layer=Ortofoto-cartografia&layers=medio_ambiente-indices_cambio_climatico-efecto_sequia-riesgo-RCP_8_5-2011-2040
http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=ES&xmin=-441727.20384634&xmax=-148211.01527212&ymin=5219157.6039383&ymax=5385788.3255767&closestZoom=true&srsbox=EPSG:3857&base_layer=Ortofoto-cartografia&layers=medio_ambiente-indices_cambio_climatico-efecto_sequia-riesgo-RCP_8_5-2011-2040
http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=ES&xmin=-441727.20384634&xmax=-148211.01527212&ymin=5219157.6039383&ymax=5385788.3255767&closestZoom=true&srsbox=EPSG:3857&base_layer=Ortofoto-cartografia&layers=medio_ambiente-indices_cambio_climatico-efecto_sequia-riesgo-RCP_8_5-2011-2040
http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=ES&xmin=-441727.20384634&xmax=-148211.01527212&ymin=5219157.6039383&ymax=5385788.3255767&closestZoom=true&srsbox=EPSG:3857&base_layer=Ortofoto-cartografia&layers=medio_ambiente-indices_cambio_climatico-efecto_sequia-riesgo-RCP_8_5-2011-2040
http://www.geo.euskadi.eus/s69-bisorea/es/x72aGeoeuskadiWAR/index.jsp?lang=ES&xmin=-441727.20384634&xmax=-148211.01527212&ymin=5219157.6039383&ymax=5385788.3255767&closestZoom=true&srsbox=EPSG:3857&base_layer=Ortofoto-cartografia&layers=medio_ambiente-indices_cambio_climatico-efecto_sequia-riesgo-RCP_8_5-2011-2040
http://www.euskadi.eus/informe_estudio/la-vegetacion-de-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco/web01-s2ing/es/
http://www.euskadi.eus/informe_estudio/la-vegetacion-de-la-comunidad-autonoma-del-pais-vasco/web01-s2ing/es/
https://es.wikiloc.com/
http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=109
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/caminover.asp?kCamino=ES03a&CaminoId=3
http://www.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/descarga_publicaciones/es_descarga/adjuntos/EDOBVI-l-vol-1.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/recurso_tecnico/descarga_publicaciones/es_descarga/adjuntos/EDOBVI-l-vol-1.pdf
http://www.patrimonioindustrialvasco.com/actividades/el-departamento-de-cultura-publica-el-libro-patrimonio-industrial-en-el-pais-vasco-3/
http://www.patrimonioindustrialvasco.com/actividades/el-departamento-de-cultura-publica-el-libro-patrimonio-industrial-en-el-pais-vasco-3/
http://www.nirea.eus/eus/
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https://www.euskadi.eus/informazioa/penas-negras-ingurumen-interpretazioko-zentroa/web01-a2inghez/eu/ 

− Abanto-Zierbena, Ortuella eta Trapagarango Meatzaldea Babesteko eta Ingurumena Biziberritzeko Plan 
Berezia. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eh_2014_presentaciones/es_def/adjuntos/17-
EUSKAL%20HIRIA%20Kongresua%20Gasteiz%202014.pdf 

− Burdin Hesia 

https://www.cinturondehierro.net/eu-es/ 

Paisa iaren ek in tza-p lanak 

2014 

− Barrika: Muriola-Barrikabaso-San Telmo itsas sektoreko paisaiaren ekintza-plana. 
− Muskiz: Kostaldeko meatzaritza-paisaiaren ekintza-plana. 
− Trapagaran: Meatzaritza, altzairu, trenbide eta gerrako paisaiaren ekintza-plana. 

2015 

− Getxo: Paisaiaren ekintza-plana Getxoko itsas-fatxadan, Arrigunagatik Punta Begoñara. 
− Zaratamo: Arkoitxa paisaiaren ekintza-plana. 

2016 

− Abanto - Zierbena: Gerente Putzua – Lorenza meatze-barrutia paisaiaren ekintza-plana. 
− Ugao-Miraballes: Ibai-paisaiaren ekintza-plana. 
− Zierbena: Kostaldeko eta gailurretako paisaiaren ekintza-plana. 
− Basauri: Basconiako industria- eta kultura-paisaiaren ekintza-plana. 
− Arrigorriaga: Hegoaldeko industria-ardatzaren paisaiaren ekintza-plana. 
− Zamudio: Paisaiaren ekintza-plana. 
− Leioa: Lamiakoko ditxoaren inguruko paisaiaren ekintza-plana. 

Idazte-prozesuan dauden ek in tza-p lanak  

− Leioa 

http://www.leioa.net/eu/noticias/2275/Leioa+sigue+dando+pasos+en+la+recuperaci%C3%B3n+de+la+vega+de+
Lamiako/lamiako+vega+edar.html 

− Basauri 

http://www.basauri.net/eu/content/servicio-de-redacci%C3%B3n-de-un-plan-de-acci%C3%B3n-del-paisaje-
cultural-industrial-de-la-basconia-en 

Dokumentu horien informazioa osatzeko, askotariko informazio-iturriak (orokorrak eta tokikoak) baliatu dira, 
formatu digitalekoak nahiz euskarri fisikoan daudenak (liburuak, liburuxkak, gidak eta beste batzuk). Horrez gain, 
parte-hartze prozesuan lortutako informazioa oso aberasgarria izan da, eta oso baliagarria, paisaia deskribatzeko 
eta ebaluatzeko, eta kalitatezko paisaiak lortzeko helburuak, gidalerroak, irizpideak, neurriak eta ekintzak 
proposatzeko. 

1.2 EAEKO PAISAIEN KATALOGOAK ETA ZEHAZTAPENAK. 

EAEko paisaiak identifikatu eta horien ezaugarriak zehazteari dagokionez, EAEko Paisaiaren Kartografia (eskala: 
1:25.000) da aurrekari nagusia. Kartografia hori 1990. urtean egin zuten elkarlanean, Madrilgo Unibertsitate arteko 

Ekologia Departamenduak eta Madrilgo Unibertsitate Politeknikoko Proiektu eta Landaguneen Plangintzarako 
Departamentuak, Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak eskatuta. 

Paisaiaren kartografia honek bi sailkapen-mota ditu oinarri: ikuspen-arroak eta paisaia-unitate intrintsekoak. 

Ikuspen-arroen araberako sailkapena ikuspen-eremu itxiak edo autokontzertatuak mugatuz egiten da; paisaia-
unitateak, berriz, ikuspen-ehundura homogeneoko unitateak dira, eta gaikako mapak (landarediarena, lurzoru-
erabilerena, geomorfologiarena…) konbinatuz lortzen dira. Hala, kartografia horren arabera, 101 paisaia-unitate 
intrintseko eta 619 ikuspen-arro daude EAE osoan; horiez gain, zenbait paisaia berezi aipatu behar dira, lurralde 
historikoen arabera multzokatu direnak. 

Oinarri horretatik abiatuz, paisaia balioesteko zenbait azterketa egin dituzte herritarrek eta adituek, eta, horrez 
gain, lehentasunak ezarri dituzte EAEko paisaia prototipikoen mota desberdinei dagokienez1.  

Bestalde, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak (2002-2020), EAEko ingurumen-estrategiaren 
lehentasun nagusiak bost ingurumen-helburutan biltzen dituenak, eremu baten jasangarritasunerako oinarrizko 
elementutzat hartzen du paisaia. Esaterako, 3. helburuan, dibertsitate biologikoa eta sistema naturalen erabilera 
jasangarriak finkatzea lortu nahi da, bai eta paisaien barietatea ere, hori guztia giza inguruneko oinarrizko 
elementutzat, natura- eta kultura-ondare komunaren aniztasunaren adierazpentzat, eta lurralde bakoitzaren 
identitatearen funstzat hartuta. 

Horri dagokionez, arreta berezia jartzen zaio paisaia-baliabideak babesteari, eta paisaia bereziak eta kalitate- eta 
naturaltasun-balio handiko paisaiak kontserbatzea sustatzen da. Horretarako, paisaiaren Europako Hitzarmenaren 
printzipioak txertatu nahi dira antolamendurako dokumentuetan, bai eta EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen 
Katalogoa egin eta, gero, katalogatutako paisaia bakoitza kontserbatzeko eta leheneratzeko planak idatzi ere. 

Ildo horretan, Katalogoak lotura berezia izango du kontserbazio- eta babes-funtzioarekin. Horri esker 
identifikatuko dira paisaiei berezitasun bat edo ezaugarri nabarmen bat ematen dieten elementuak edo alderdiak, 
hau da, aldatuz gero paisaiaren balioa galtzea eragin dezaketenak; horrela, paisaia-kalitatearen helburuak eta 
paisaia bera kontserbatzea bermatuko duten neurriak proposatu ahal izango dira gero. 

2005. urtean Katalogoaren Aurreproiektua egin zenean, metodologia hau aplikatu zen: EAE osoko paisaien 
kalitatea ebaluatuz, paisaia berezien eta apartekoen inbentarioa egin zen, eta, gero, balio apartekoenak zituzten 
paisaiak hautatuz, Katalogoa osatu zen. 

Horrez gain, nabarmendu behar da, paisaien kalitatea ebaluatzeko, EAEko biztanleek paisaiei buruz egindako 
balorazioaren datuak aplikatu direla; horrez gain, kontuan hartu dira zenbait faktoreren eragina, hala nola 
ehundura-aniztasuna, erliebea, paisaian positiboki (inpaktu positiboak) nahiz negatiboki (inpaktu negatiboak) 
eragiten duten elementuak, bai eta paisaia-mugarri kulturalak ere.  

Gerora, Paisaiaren Europako Hitzarmenarekin bat egin (2009) eta 90/2014 Dekretua onartu ondoren, paisaia 
lurralde-plangintza osoan −ez soilik kontserbazio arloan− integratzeko estrategia abiatu zen, bertako 
biztanleriaren pertzepzioa kontuan hartuta. Horregatik dator bat bere aplikazio-eremua lurralde-plan partzial 
bakoitzeko eremu funtzionalekin (1990etik indarrean den Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzko Legearen 
lurralde-plangintzako eremuen arabera).  

Hala, EAEn bereizitako 15 eremu funtzionaletatik, hauen katalogoak egin dira: 

• Guardia (Arabako Errioxa) 

• Balmaseda-Zalla (Enkarterri)  

                                                      
1 Ormaetxea, O., De Lucio, J. V. (1992): Valoración de la calidad del paisaje vasco por la población. Métodos para su consideración 
objetiva como criterio de conservación. Eusko Ikaskuntza-Cuadernos de sección: Historia, 20, pp. 491-504. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eh_2014_presentaciones/es_def/adjuntos/17-EUSKAL%20HIRIA%20Kongresua%20Gasteiz%202014.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eh_2014_presentaciones/es_def/adjuntos/17-EUSKAL%20HIRIA%20Kongresua%20Gasteiz%202014.pdf
http://www.basauri.net/eu/content/servicio-de-redacci%C3%B3n-de-un-plan-de-acci%C3%B3n-del-paisaje-cultural-industrial-de-la-basconia-en
http://www.basauri.net/eu/content/servicio-de-redacci%C3%B3n-de-un-plan-de-acci%C3%B3n-del-paisaje-cultural-industrial-de-la-basconia-en
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• Zarautz-Azpeitia (Urola Kosta)  

• Donostia-San Sebastian (Donostialdea - Bidasoa Beherea). 

• Igorre (Arratia)  

1.3 EGITURA OROKORRA 

Paisaiei buruzko 90/2014 Dekretuak 4. artikuluan zehazten ditu zer eduki izan behar dituzten, gutxienez, paisaiaren 
katalogoek: 

a) Eremu funtzional bakoitzean dauden ikuspen-arro eta paisaia-ehundurak identifikatu, zedarritu eta balioztatu 
behar dituzte, eta haien ezaugarriak ezarri. Ikuspen-arroa eskala jakin batean ikuspen-irizpideak erabiliz 
hauteman daitekeen lurralde-unitatea erlatiboki homogeneoa da; eta, paisaia-ehundura, berriz, eskala eta 
bereizmen-maila jakin batean pertzepzio-irizpideak erabiliz hauteman daitekeen lurralde-unitate erlatiboki 
homogeneoa. 

b) Paisaia-interes bereziko eremuak identifikatu behar dituzte. 
c) Paisaiaren egungo konfigurazioari gehien eragiten dioten edo eragin dioten jarduerak, erabilerak eta prozesuak 

identifikatu behar dituzte.  
d) Paisaia hautemateko ibilbide nagusiak eta lekuak kokatu behar dituzte espazioan. 
e) Paisaia-unitateak zedarritu behar dituzte; horretarako, paisaia-unitatetzat joko dira paisaiaren aldetik 

koherenteak izanik, paisaia babestu, kudeatu edo antolatzeko araubide espezifiko bat, partez edo osoki, hartzeko 
gai diren eremuak. 

f) Paisaia-kalitateko helburuak definitu behar dituzte; kolektibitateak bere inguruko paisaiaren ezaugarriei buruz 
dituen nahiak adierazi behar dituzte paisaia-kalitateko helburu horiek. 

g) Ezarritako paisaia-kalitateko helburuak lortzeko beharrezkoak diren neurriak eta ekintzak proposatu behar 
dituzte. 

h) Paisaiari dagozkion adierazleak proposatu behar dituzte, paisaia-kalitateko helburuak lortzeko ezarritako neurri 
eta ekintzek zer-nolako eraginkortasuna izan duten ebaluatzeko modua izate aldera. 

Ildo horretan, Paisaiaren Katalogoa eta zehaztapenak egiteko prozesua lan-fasetan banatu da, eta lan-fase horiek 
zenbait dokumentutan egituratu dira, baldintza teknikoen agirian zehaztutako egiturari jarraituz (hala ikus 
dezakegu 1. irudian); Limoniumeko lantalde teknikoak garatutako sekuentzia logikoa nabarmendu behar da, bai 
Nafarroako erdialdeko eremuetako paisaiaren dokumentuak (4. LAP) egitean erabilitakoa, bai eta Cartas de 
paisatge del Priorat (2010), Garraf (2017) eta Conca de Barberá (2018) dokumentuak egitean erabilitakoa ere.  

Egitura hori oinarri hartuta, azterketa zorrotz bat egitea planteatzen da, hainbat mailatan (globala, paisaia-
elementuak, paisaia-motak, paisaia-unitateak, arreta bereziko paisaiak), lan-itemak sistematizatuz eta, horrela, 
azterketa- eta informazio-irizpide bera eskuratzeko hainbat sarrera eskainiz. 

 

 

 

 

 

 

 

1. irudia. Paisaiaren Katalogoa egiteko faseak. 

 
 

 

Iturria: geuk egina, 2018. 

I. dokumentua. Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa Dokumentu hau da, eta bertan, lehenbizi, 
azterlanaren eremuko paisaia globalaren hurbilketa bat egiten da. Gero, paisaiaren deskribapen historiko eta 
dinamiko bat egin da, bai azken hamarkadetan izandako aldaketei buruzkoa bai egungo egoerari eta dinamikei 
buruzkoa; arreta berezia jarri zaie paisaiako elementuei eta osagaiei, horien balioei eta paisaia-behaketarako lekuei, 
eta etorkizunean izan dezakeen bilakaerari buruzko azterketa bat proposatu da. 

Nabarmendu behar da I. dokumentuan azaltzen direla Bilboko paisaia eratzen duten elementu bereizgarriak, bai 
eta pertzepziozko elementuak eta elementu sinbolikoak ere; azken horiei esker, antzeko eremuak identifikatu eta 
zehaztu ditzakegu (paisaia-unitateak), eta paisaia-interes bereziko eremuen aldez aurreko definizioa egin daiteke. 
Azken horiek II. dokumentuan garatuko dira zehaztasunez. 

II. dokumentua. Paisaiaren ebaluazioa  

Bigarren dokumentu honetan, zehaztasunez eta laburpen-fitxen formatuan aztertzen dira Bilbo Metropolitarreko 
Eremu Funtzionaleko paisaia-unitateak eta paisaia-interes bereziko eremuak; bertan, labur-labur jaso dira eremu 
horien alderdi bereizgarriak eta identifikatzaileak, bertan hauteman daitezkeen elementu aipagarriek ematen 
dieten nortasuna, 1956tik 2016ra bitartean paisaian izandako bilakaera, eta herritarren parte-hartze prozesutik 
ondorioztatutako balioak. 

Fitxaren edukiak gaikako mapetan jasotako informazioaren osagarriak dira (I. dokumentuaren irudiak eta 
eranskinak); horrenbestez, fitxa eta mapak irakurriz, eremu bakoitza identifikatzen eta bereizten duten ezaugarri 
aipagarrienen ikuspegi oso bat lor daiteke. 

Bestalde, paisaiaren ebaluazioa unitatez unitate egin da, DPSIR metodoan oinarrituta (mugimen-indarrak, presioak, 
estatua, inpaktua eta erantzuna). 

III. dokumentua. Paisaia-kalitatearen helburuak, neurriak eta adierazleak 

Dokumentu honetan, alderdi hauek biltzen dira: 

• Paisaia-kalitatearen helburuak. Paisaiaren eraldaketan eta erabileran esku hartzen duten eragileen parte-
hartzearekin zehazten dira, II. dokumentuan zehaztutako paisaia-unitate eta/edo paisaia-interes bereziko 
eremu bakoitzaren ezaugarrien arabera. 

• Beharrezko neurriak eta ekintzak. Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialean 
txertatu behar diren paisaia-zehaztapenak idazteko oinarri hartzen diren eduki arau-emaileak. Bertan, 
paisaia-kalitatearen helburuak lortzeko administrazioek abiatu behar dituzten ekintza espezifikoen 
proposamenak planteatu dira. 

• Paisaia-adierazleak. Paisaia-adierazleen taula (ingurumenekoak, kulturalak eta sozialak), herritarrek, 
politikariek eta kudeatzaile publikoek erraz ulertzeko modukoak, eta, paisaiaren kalitatearen helburuekin, 
paisaia zer egoeratan dagoen eta zer bilakaera izan duen jakiteko eta baloratzeko aukera ematen dutenak. 

I. FASEA. 
PAISAIAREN 

IDENTIFIKAZIOA 
ETA 

DOKUMENTAZIOA

II. FASEA. 
PAISAIAREN 
EBALUAZIOA

III. FASEA. PAISAIA-
KALITATEAREN 

HELBURUAK, 
NEURRIAK ETA 
ADIERAZLEAK

IV. FASEA. 
PAISAIAREN 

ZEHAZTAPENAK

V. FASEA. 
ALEGAZIOEN 
TXOSTENA -

TESTU BATEGINA

HERRITARREN PARTE-HARTZEA 
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IV. dokumentua. Paisaiaren zehaztapenak 

Paisaiaren zehaztapenen dokumentu teknikoa da, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan 
Partzialean txertatzeko; dokumentu honek koherentzia bete-betea izango du aurrez egindako 
III. dokumentuarekin. Egitura hau du: 

• Paisaia-zehaztapenen aurrekariak azaltzen dituen memoria labur bat. 
• Paisaia-unitateak eta paisaia-interes bereziko eremuak (II. dokumentuaren laburpena) eta paisaiaren 

kalitatearen helburuak (III. dokumentuaren laburpena), zerrendatuta. 
• Paisaia-kalitatearen helburu bakoitzari lotutako zehaztapenen garapena, lurraldean eragingo duten 

jarduketa publiko nahiz pribatuei zuzendutako aholku modura. Paisaia-integrazioari buruzko azterlanei 
edo paisaiaren ekintza-planei lotutako jarduketak identifikatzen dira.  

• Bestalde, paisaia-unitateak, arreta bereziko paisaiak, paisaia-kalitatearen helburuak, neurri eta ekintzak, 
paisaia-adierazleak eta paisaia-zehaztapenak korrelazioan jartzen dituen matriz bat ere badu.  

V. dokumentua. Alegazioen txostena eta Paisaia-zehaztapenen testu bategina 

Paisaia-zehaztapenak eta, hala badagokio, horien testu bategina jendaurrean erakusteko aldian aurkez daitezkeen 
alegazioen inguruko iritziei edo erantzunei buruzko txostena era jasotzen du. 

VI. dokumentua. Jendearen parte-hartzea 

Dokumentu honetan, Paisaiaren Katalogoa egiteko fase bakoitzean herritarren parte-hartzerako ezarritako 
prozesua zehazten eta baloratzen da, bai haren metodologia, bai lortutako emaitzak eta ateratako ondorioak. 

1.4 BILBO METROPOLITARREKO EREMU FUNTZIONALAREN LURRALDE-EREMUA 

Bilbo metropolitarreko eremua Bizkaian dago, EAEren ipar-mendebaldean. Euskadiko hiri-kontzentrazio nagusia 
da, eta 504 km2-ko azalera hartzen du guztira; 900.307 biztanle ditu, eta biztanleria-dentsitatea 1.786 pertsona/km2 
da.  

Bilbon −eremu metropolitarreko hirigune nagusian− bizi da jende gehien (345.122 biztanle), eta, haren atzetik, 
Barakaldo dago (100.025 biztanle). Dena den, 1. taulan ikus daitekeen moduan, Zeberio da azalera handiena duen 
udalerria, 47,2 km2 ditu, zehazki. Eremu metropolitarraren hegoaldean dago, eta, bere biztanle-kopurua dela-eta 
(1.087 biztanle), eremu horretako udalerri guztietan biztanleria-dentsitate txikiena du (23 biztanle/km2). Kontrara, 
Portugalete da azalera txikiena duen udalerria, 3,2 km2, hain zuzen; baina, aldi berean, Bilboren ipar-ekialdeko 
udalerri horretan dago biztanleria-dentsitate handiena (14.447 biztanle/km2), bertan bizi den jende-kopuru handia 
(46.375 pertsona) dela-eta (Eustat, 2018; Sustapen Ministerioa, 2017). 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionala Bizkaiko 35 udalerrik osatzen dute, Euskadiko Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroek ezarritako definizioaren arabera. Indarrean den LPPren arabera, “LAGetan Eremu 
Funtzional gisa mugatzea errealitate eztabaidaezina, guztiz “funtzionala”, da Bilbo metropolitarraren kasuan. Hau 
da, eremu horretako udalerrien artean etengabeko harremana dago, egunerokoa eta askotarikoa, eta etengabe 
errepikatzen dira”. Eremu metropolitar bati berez dagokion errealitate funtzionalaz gain, dimentsio ukaezina 
hartzen du; horregatik, eremu sozialean eta herritarren artean, ezagunagoa da BILBO HANDIA izendapena. 2. 
irudian ikus daitekeenez, eremu funtzional horrek beste eremu hauekin egiten du muga: Balmaseda-Zallako eremu 
funtzionala mendebaldean; Mungia, Gernika-Markina, Durango eta Igorre ekialdean, eta Laudio hegoaldean. 

 

 

1. taula. Azterlanaren eremuan dauden administrazio-erakundeak, eta horien azalerari eta biztanleriari buruzko 
oinarrizko datuak. 

Udala Azalera 
(Ha) 

Biztanleria  
(2017) 

Biztanleria-
dentsitatea 
 (Bizt./Km2) 

Biztanle-entitateen 
kopurua 

Abanto Zierbena 1.618 9.558 593 17 

Alonsotegi 2.020 2.837 140 3 
Arrankudiaga 2.268 1.015 45 5 
Arrigorriaga 1.616 11.999 743 4 
Barakaldo 2.500 98.199 3.928 2 
Barrika 759 1.538 203 2 
Basauri 707 40.897 5.790 3 
Berango 873 7.120 816 2 
Bilbo 4.059 342.397 8.436 1 
Derio 1.014 6.331 624 6 
Erandio 1.883 24.053 1.277 7 
Etxebarri 338 11.012 3.258 3 
Galdakao 3.128 29.321 937 6 
Getxo 1.184 77.793 6.570 3 
Gorliz 1.008 5.705 566 4 
Larrabetzu 2.153 2.036 95 2 
Leioa 831 30.753 3.701 3 
Lemoiz 1.856 1.233 66 4 
Lezama 1.637 2.371 145 3 
Loiu 1.501 2.300 153 4 
Muskiz 2.095 7.517 359 6 
Ortuella 799 8.359 1.046 6 
Plentzia 587 4.374 745 4 
Portugalete 319 46.323 14.521 1 
Santurtzi 873 45.716 5.237 3 
Sestao 361 27.048 7.592 1 
Sondika 684 4.464 653 4 
Sopela 831 12.672 1.525 2 

Ugao-Miraballes 525 4.092 779 2 

Urduliz 780 4.095 525 5 
Trapagaran 1.285 11.878 924 9 
Zamudio 1.815 3.212 177 4 
Zaratamo 1.002 1.615 161 9 
Zeberio 4.764 1.057 22 10 
Zierbena 1.248 1.497 120 6 

Oharra. Laranjaz, kategoria bakoitzeko zifra handiena, eta berdez, zifra txikiena. 

Iturria: Eustat - Euskal Estatistika Erakundea, 2018. 
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2 BILBO METROPOLITARREKO EREMU FUNTZIONALEKO PAISAIA  

2.1 EZAUGARRI NAGUSIAK. 

Azterlanaren eremua itsasbazterra eta estuarioak dira, neurri handi batean. Nerbioi ibaia eta Ibaizabal dira eremu 
metropolitarraren banaketa-ardatz nagusiak; Basauriko udalerrian bat egin ondoren, Bilboko itsasadarra eratzen 
dute biek, eta Kantaurin itsasoratzen dira, Abrako badiatik barrena. 1300. urtean Bilboko hiribildua sortu zenetik, 
itsasadarrak berebiziko garrantzia eta eragina izan du eremu horretako historiaren, hiri-egituraren, gizartearen eta 
ekonomiaren bilakaeran. Sorrera-aldi hartan, barruko portutzat erabili zen, salgaiak jasotzeko eta esportatzeko, eta, 
mendeetan zehar, lurralde horren guztiaren garapenean lagundu zuen.  

Kostaldea giza kokagunetzat erabiltzea bereziki nabaria izan da Bizkaian, bertako biztanleen bi heren baino 
gehiago kostaldean bizi baita, estuarioetan eta itsasoa bertatik bertara den guneetan, batez ere. Arro hidrologiko 
bakoitzeko hirigune populatuenak estuarioen inguruetan daude, salbuespen gutxi batzuk kenduta; arro 
hidrologikoa da, hain zuzen, Bizkaiko lurraldea deskribatzeko antolakuntza-mota geomorfologiko egokia. Agerikoa 
da Nerbio-Ibaizabal estuarioaren kasua, Bilbo eta Santurtzira nahiz Getxora arteko udalerri mugakide guztiak 
biltzen dituena; izan ere, bertan bizi da lurraldeko biztanleria osoaren % 70 (1.140.000 biztanle, gutxi gorabehera). 
Dena den, beste hauek ere aipatu behar dira: Muskiz, Barbadunen estuarioaren hasieran, Plentzia eta Gorliz, Butroe 
ibaiaren estuarioan. Haranen hondoan, bizitegietako, industriako eta portuko eraikinek osatutako paisaia ikusten 
da. Ibarretako lur-eremu lauetan, industriak daude, batez ere; etxeak eta zerbitzuak, berriz, mendi-hegalak hartuz 
joan dira, metropoliaren bereizgarri den hiri-inguruko mosaiko bat osatuz. 

Hiri-garapen nagusia gune horretako industrializazio-prozesuaren aldi berean egin zen; hiriak eta industriak 
osatutako continuum bat eratu zen, Abraren ia badia osoa eta Nerbioi-Ibaizabal ibaien haranak hartzen dituena. 
XX. mendearen amaieraz geroztik, industriaren gainbehera zela-eta, zerbitzuen hiri berri baten planteamenduari 
heltzeko aukera sortu zen; geroago, XXI. mendearen hasieran, ibaiaren bi aldeak lotu zituzten, oinezkoentzako 
eta/edo ibilgailuentzako egokitutako zubiekin. Egungo industria-sektorean aldaketa handiak izan dira, eta, zenbait 
lurzoru eta eraikuntza leheneratzeko lan handiak egin arren (Bilbon, bereziki), oraindik zaharkitutako industria-
ondarea eta erabiltzen ez diren lurzoruak daude. 2016ko Udalplaneko datuen arabera, lurzoru urbanizaezina % 71 
da; Euskal Autonomia Erkidegoan, bestalde, lurzoru urbanizaezina lurraldeko azalera osoaren % 91 da. 

Hala, ibai horien ibilbide-zati handi batean, gorenen dauden zatietan salbu, bazterrak oso urbanizatuta daude, 
industria-gune eta biztanleria-gune handiekin, batez ere. Horren ondorioz, urteetan zehar, aldatu egin dira itsas 
bazterretako berezko ekosistemak −ibai ertzetako landaredia, bereziki−; gainera, ibaien zati handienak bideratuta 
daude, eta horrek ere eragin handia du lur gaineko ur-ibilguaren funtzionamendu naturalean eta bertako 
ekologian.  

Nabarmendutako bi ibai horiez gain, ibilbide laburreko eta uholde-izaerako ibaiak dira nagusi ibai-sarean. Basaurin 
bat egin ondoren, ibaiadar batzuek Bilboko itsasadarrera isurtzen dituzte urak; Kadagua, Galindo, Asua eta Gobela 
ibaiak dira nabarmenenak.  

Oro har, Bizkaiko probintziaren erliebea nahiko malkartsua eta menditsua da. Lur-eremu menditsua, funtsean, 
Ibaizabal eta Nerbioi ibaiek banandutako bi unitatek osatzen dute. Bata, iparraldean dago, eta itsasertzaren 
aurreko lerrokadura eta haren inguruko mendiak hartzen ditu; Txorierri eta Butroi nahiz Mungiako ibarrak 
bereizten ditu. Bestea, berriz, hegoaldean dago, eta bertan daude altitude handienak. Eremu lauak mugatuak dira, 
hala nola Nerbioi eta Ibaizabal ibaien ibar alubialak −bertan dago hiriko eremu metropolitarraren zati handi bat− 
eta azterlanaren eremutik kanpo dauden zenbait ibar. Eremuarekin muga egiten duten mendietan, zenbait 
ibaiadarren goi-ibarretan (Zeberio inguruan, adibidez) eta itsasertzeko mendi eta labarretan eusten zaie, batez ere, 
paisaia erdinaturalen ezaugarriei. 

Eremu funtzionaleko landaredi potentziala hauek osatzen dute: artadi kantauriarra, harizti azidofiloa, harizti-baso 
misto atlantikoa eta kota altuenetako pagadiak. Dena den, eremuaren zatirik handiena oso antropizatuta dago, eta 

bertako landaredia izan beharko lukeenaren oso bestelakoa da. LPPren arabera, eremuaren % 10 soilik dira bertako 
basoak, 5.300 hektarea (Baso-inbentarioa, 2010). Azaleraren ia % 50 basoek eta baso-landaketek hartzen duten 
arren, honela banatzen dira landatutako eremuak LPPko datuen arabera: % 30, Pinus radiata espeziearen sailak dira 
% 14, konifero gazteen sailak; eta % 11, eukaliptoen sailak. Eremu funtzionalean, interes naturaleko hainbat espazio 
daude, babes-maila handiagoa edo txikiagoa dutenak. Erakundeek askotariko bitartekoak ezartzen dituzte hainbat 
eremu babesteko.  

Besteak beste, eremu hauek nabarmentzen dira: Gorbeiako Parke Naturalaren gailur bat, Zeberion, eta Natura 2000 
Sarean sartutako zenbait eremu, hala nola Mundakako itsasadarra − Ogoñoko lurmuturra (HBBE) inguruko itsas 
eremua −Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaletik Gernika-Markina Eremu Funtzionalera arte iristen da, 
itsasotik−, Astondoko dunak (KBE) Gorlizen, eta Barbadunen itsasadarra (KBE) Muskizen. Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroetan (LAG) eremu horien interesa berresten da, eta beste zenbait gune gehitzen dira, 
hala nola Mayor edo Barbadun ibaia – Las Tobas – Akirtza ingurua, Ganekogorta mendia, Zierbenako eremua, 
Punta Galea – Barrika, Plentziako itsasadarra, Gorliz-Armintza eremua eta Armintza-Bakio eremua. Horiez gain, 
Geologia Interesdun Leku izendatutako zenbait eremu daude, 19 zehazki; eremu horiek EAEko Geodibertsitate 
Estrategiaren esparruan daude sartuta.  

Lurralde Plangintza Sektorialetan, berriz, beste zenbait interesgune identifikatzen dira, eta horientzat helburu 
bereziak jartzen dituzte. Bestalde, Diputazioak biotipo babestu izendatu du Meatzaldea, Bizkaiko meatzaritzako 
eremua. Era berean, Bilboko Eraztun Berdea izeneko eremuan sartzen dira toki-intereseko zenbait paisaia natural, 
erdinatural eta landagune; askotariko eremuak dira, herritarrentzako aisialdiko lekuak nahiz gune babestuak, hala 
nola hondartzak, hezegune edo gailur garrantzitsuak, jolasteko eremuak, hiri-baratzeak eta kultura-elementu 
bereziak. 

 

Argazkia. Hurrenez hurren: Bilbo, Artxandatik begiratuta; Armintzako itsasertza eta Zeberio ingurua. 
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2.2 PAISAIAREN BILAKAERA HISTORIKOA 

 BILBON ETA INGURUAN IZANDAKO HIRI- ETA INDUSTRIA-BILAKAERA 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren egungo paisaia ezin da bereizi ez Bilboko hiribilduaren sorreratik ez 
gerora izandako industrializazio-prozesutik, haien ondorio zuzena baita egungo konurbazioa.  

Bilboko hiribildua XIII. mendearen amaieran sortu zen, hiri berria dela esan daiteke, beraz, bai behintzat Europako 
hirien tradizioaren testuinguruan. Don Diego López de Harok, hiriaren sortzaileak eta Bizkaiko lurraldeko jaunak, 
Gaztelako erresuman zuen eragina baliatu zuen Bilbo sortzeko. Nerbioiren itsasadarrean −horrela esaten diote 
herritarrek hiria zeharkatzen duen Ibaizabal ibaiaren zatiari−, portu- eta merkataritza-baliabideak esklusiboki 
ustiatzeko eskubidea aitortu zion koroak hiribilduari. Udal-barruti eskasa zuen (1300ean 6.000 hektarea izatetik, 
1500ean 8 izatera pasatu zen); udalerritik kanpo, ez zegoen aginte politiko, erlijioso eta administratiborik; eta 
inguruko itsas portuetan lehia bizia zen. Hala eta guztiz ere, XVI. mendean, Bilboko portua bihurtu zen mugimendu 
gehieneko Kantauriko merkataritza-portua. Hain zuzen, Gaztelatik ekarritako artilea eta, neurri txikiagoan, bertako 
harrobietatik ateratako burdina esportatzeko hiribilduari aitortutako pribilegioei esker lortu zen posizio hori. 
XVI. mendera bitartean merkataritzan eta ontzi-enpresetan izan zen hedapena, funtsean, artilea Flandria eta 
Frantziara garraiatzen zuten fluxu atlantikoei eta Andaluzia eta Portugalera saltzen zituzten produktu metalurgikoei 
esker lortu zen. XVI. mendearen amaierako krisiaren eta haren osteko berreskurapen-aldiaren ondoren, jardueraren 
beste hedapen bat izan zuen, artilearen eta burdinaren esportazioek eta Kolonietako nahiz Europako inportazioen 
hazkundeak eraginda. XVIII. mendearen amaieran ere izan ziren baldintzak industriaurreko bigarren sektorearen 
garapenerako. Hirian bizi zen pilaketa-egoera nabarmena zen XVIII. mendaren amaieran, udal-barruti eskasaren 
ondorioz (8 hektarea baino ez zituen). Hiri-aglomerazio horren oso bestelako egoera bizi zen landaguneetan, eta 
egoera politiko, administratibo eta soziala ere oso desberdina zen Bizkaiko lurraldeko gainerako eremuetan; 
egoera sozial hura, hain zuzen, hainbat gatazkaren ondorio izan zen.  

Euskadiko eta, zehazki, kostaldeko probintzietako industrializazio-prozesua 1841ean hasi zen, aduanak kostaldera 
eta Frantziako mugara lekualdatu zituztenean. Ingurune fisikoaren ekarpena ere aipagarria da oso; izan ere, Meseta 
ingurura sarbide erraza izatea, Kantauriko porturik onena Bilboko itsasadarrean eta Abran egotea, eta burdina-
meatze baliotsuenak izatea funtsezkoak izan ziren herrialdearen egitura ekonomikoan. 

Horrez gain, garrantzi handia izan zuen bertako merkataritza- eta artisautza-tradizioak, kapitala eta lanesku 
kualifikatua sortzeaz gain, azpiegituretan inbertsioak egitea eragin baitzuen. Burgesia hasiberri hura eratuz eta 
antolatuz joan zen 1841etik, eta Gobernuari presio egiten saiatu zen hainbat bitarteko erabiliz, beren interesen 
mesedetan aritzeko. Euskadiko industria-burgesiak lortu nahi zuen egoera onenaren mesederako izan ziren zerga-
sistemaren berezitasunak. Bigarren sektorea zergapetuko zuen zerga-sistemarik ez izateak mesede egin zien euskal 
merkatarien eta enpresaburuen interesei. Zalantzarik gabe, iraganetik oinordetzan jasotako faktore horiek guztiek 
bultzada eman zioten Euskadin eta, aduanak kostaldera lekualdatu ondoren, bereziki, Bilboko itsasadarrean bizi 
izan zen lehen industrializazio-prozesuari. 

Hala, XIX. mendearen amaiera aldera, Bilbo, probintzietako merkataritza-hiria, industria- eta finantza-gune handia 
bihurtu zen, eta urbanizatutako 5.000 hektarea baino gehiago zituen. Hain zuzen, burdinaren erauzketak eragin 
zuen aldaketa bizkor hori. Bilboko mineralen eduki fosforiko txikia bikain egokitzen zen altzairu-ekoizpenera, 
Bessemer bihurgailuaren sistemaren arabera. Faktore horri eta mineralak aire zabalean erraz erauzi ahal izateari 
esker, tokiko burgesiak kapitala pilatu eta inbertitu ahal izan zuen, hala nola askotariko enpresak (metalurgiakoak, 
ontzi-enpresak, enpresa kimikoak, lehergailuenak, ehungaienak…), bankuak, ontziolak eta aseguru-konpainiak 
sortzeko; hala, ekonomia-egitura lehiakorra eta dibertsifikatua eratu zen. XIX. eta XX. mendeetako meatzaritza-
garapenak atal berezi bat merezi du beste azpiatal batean. 

Euskadiko ohiko ekonomia-jardueretako bat izan zen siderometalurgia. Burdinolen ordez −burdina ekoizteko 
antzinako lantegiak−, siderurgia-instalazio modernoak eraiki zituzten; lehenbizikoek landare-ikatzarekin elikatzen 
ziren labe garaiak zituzten, eta gerora eraikitakoek, ikatzez elikatzen zirenak. 1879 eta 1882 artean, “San Francisco 

de Mudela”, Bizkaia eta Bilboko Labe Garaiak lantegiak jarri zituzten martxan, Sestaoko eta Barakaldoko lurretan. 
Lehenbiziko biak Bessemer altzairuzko lingoteen ekoizpenean espezializatu ziren, Europara esportatzeko, eta 
hirugarrenak, berriz, are gehiago dibertsifikatu zuen ekoizpena; Bessemer altzairuzko produktu erdilanduak eta 
akaberadunak ekoitzi zituzten, Espainiako merkatuan zabaltzeko.  

    

Argazkia.Labe Garaien bi irudi, 1908koa eta 40ko urteetakoa, hurrenez hurren. 

Koiuntura horretan, burdina eskala handian ontziratzeko azpiegiturak eraiki zituzten, bizkor-bizkor. Bilboko 
Portuko Obra Batzordea (BPOB) eratu zen, udalaz gaindiko administrazio-erakunde gisa jardungo zuena; portuko 
azpiegituren antolamendurako anbizio handiko programa bat jarri zuen abian, eremu osoaren hirigintza-
antolamendua egin gabe egon arren. Horren ondorioz, kaiak, portuko instalazioak eta trenbide-sareak eraiki 
zituzten, ibilguaren antolamendu integral bat egin zen, funtsean; ibilguan, hain zuzen, hondoa dragatu, itsas 
bazterrak lerrokatu eta estugune bihurrienak leherrarazi zituzten. Ekimen hori guztia E. Churruca BPOBko ingeniari 
zuzendariak prestatu zuen, eta egokitzapenarekin amaitzeko, kanpo-portu handi bat eraiki zuen; hala, hainbeste 
hondoratze eragin zituen hondar-multzo mugikorra desagerrarazi zuten. Ekonomia-arrakasta lortzeaz batera, 
migrazio-fluxu indartsua izan zen; horren ondorioz, berehala urbanizatu zen ingurunea, lurzoruaren erabilera 
soziala eta funtzionala nabarmen bereizi ziren, eta bizi-baldintzek okerrera egin zuten. Oligarkia Zabalgune berrira 
mugituz joan zen, itsasadarraren beste aldera; hain zuzen, Bigarren Karlistaldiaren eta Euskal Foruak ezeztatzearen 
ondoren hasi ziren eremu hura eraikitzen. Proiektugileen aurreikuspenak motz geratu ziren biztanleriaren 
hazkunde bizkorrarekin alderatuta; hala, mende erdian baino gutxiagoan, Zabalgunea zabaltzeko proiektua 
gauzatu behar izan zen. Bien bitartean, langile-auzoak sortu ziren osasunerako kaltegarriak ziren baldintzetan, eta 
era desegituratu batean, bai aldirietako auzoetan (Atxuri, San Nikolas eta Bilbo Zaharra, esaterako) bai auzo 
pobreetan (San Frantziskon eta Cortesen, adibidez). Horrez gain, zerga-arloko zailtasunek egoera larriagotu zuten, 
espekulazioa sustatzea eta eraikuntza atzeratzea eragin baitzuten. XIX. mendearen amaieran eta XX. mendearen 
hasieran, hiria azpiegitura- eta hornidura-sare batez hornitzen hasi ziren, hiria eta bertako bizi-baldintzak 
gaurkotzeko eta modernizatzeko. Itsasadarraren bi aldeetan zehar zeuden udalerriak ere elkarren artean lotu 
zituzten, tranbiaren bidez.  

Hain zuzen, garai horretan bertan, XIX. mendearen amaieran, has gaitezke Bilboko metropoliaz edo hintherland 
deritzonaz hitz egiten.  Bilboko Portuko Obra Batzordeak udalaz gaindiko administrazio-erakunde gisa jardun zuen 
batzuetan; portuko azpiegituren antolamendurako anbizio handiko programa bat jarri zuen abian, eremu osoaren 
hirigintza-antolamendua egin gabe egon arren. Dena den, eremu hori ez zen hartu lurralde-proiektu baten bidez 
antola daitekeen geografia-unitatetzat XX. mendeko 20ko urteak arte. 

XX. mendearen lehen herenean, Bigarren Industria Iraultzako sektore bereizgarrienak garatuz joan ziren, hala nola 
petrolio-, kimika- eta elektrizitate-sektoreak. Era berean, ohiko sektoreek (siderurgia, metalurgia, papergintza, 
elikadura, etab.) ekoizpen-hazkunde handia eta aldaketa tekniko handiak izan zituzten. Mende hasieran sortu ziren 
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Bizkaiko Labe Garaiak Nerbioiren itsasadarraren eremuan, Bilboko Labe Garaiak, Bizkaia eta “La Iberia” elkartu 
zirenean, hain zuzen. Euskal enpresa handi horri esker, XX. mendearen lehenengo bi hamarkadetan, Bizkaia izan 
zen burdina gozoaren eta altzairuaren ekoizle nagusia Espainiako estatuan. 

 
Argazkia. Barakaldoko Labe Garaiak, Erandiotik ikusita (1919-1930). 

Lehen Mundu Gerraren testuingurua bereziki onuragarria izan Bizkaiko industriarako. Euskadiren ekonomia-
garapenak eta kapital intentsiboko industriek erakarrita, banku-erakunde sendoak sortu ziren, industrializazio-
prozesuaren eta enpresa-garapenaren oinarri bihurtuko zirenak. XIX. mendearen erdialdera sortu zen Bilboko 
Bankua, eta 1890ean eratu zen Bilboko Burtsa. Banku-mota mistoen eredua finkatuz joan zen, industriako eta 
merkataritzako bertako enpresaburuak kide zituztenak. 1901ean, Bilboko Bankuak eta Merkataritza Bankuak bat 
egin zuten, eta beste erakunde handi bat sortu zuten, Bizkaiko Bankua, eskualde-eremuaz gaindiko estrategiak 
zituena.  

Aldi horretan, bi enpresa sortu ziren Ibaizabalen beheko aldean, Babcock & Wilcox (1918) eta General Eléctrica 
(1929); lehena ekipamendu-ondasunen sektoreari lotuta zegoen, eta, bigarrena, material elektrikoen sektoreari. 
Siderurgiaren eta meatzaritzaren garapenak, bestalde, industria kimikoari eman zion bide. Ikatz merkearen, 
lehergaien eta siderurgiako azpiproduktuen beharrak eraginda, sektore horretako lantegiak sortu ziren. Hartara, 
Bizkaia amonio-sulfatozko ongarrien ekoizle nagusia bihurtu zen, bai eta lehergaiena ere (batez ere, burdina-
meatzeetan erabiltzen ziren). “Sociedad Española de la Dinamita” erakundeak bi lantegi ezarri zituen Nerbioiren 
itsasadarrean. 1903an, Industriako eta Merkataritzako Sozietate Nagusia sortu zen Bilbon, amonio-sulfatoaren 
ekoizleentzat, horixe baitzen Espainiako nekazariek eskatzen zuten ongarriaren osagai nagusia. Beste bi sektore 
garrantzitsu ere agertu ziren mende berria hasteaz batera: sektore elektrikoa eta burdinazko ontzien sektorea. 
Egiaz, elektrizitatea ekoizten eta banatzen zuten lehen sozietateak 1890eko hamarkadan sortu ziren, baina Lehen 
Mundu Gerraren ondoren izan zuen benetako garapena; orduan hartu zuen ikatzak inoizko preziorik altuena. 
1901ean, “Hidroeléctrica Ibérica” sortu zen, Jaurerrian kontsumitzen zen energiaren zati handi bat hornitzen zuena; 
Bizkaiko Bankuak parte hartu zuen sozietate horren finantzaketan. Burdinazko kroskodun ontziak eraikitzeko 
industriak ontziolak jarri zituen itsasadarrean zehar, materialen hornitzaileetatik eta Bilboko merkataritza-ontzidien 
eskaera-gunetik hurbil. Hiriburutik gertu, hiru ontziola garrantzitsu sortu ziren: “Astilleros del Nervión”, 1890ean; 
Euskalduna (“Compañia Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques”), 1900ean; eta “Sociedad Española 
de Construcción Naval”, 1916an, Sestaon. Papergintzako gero eta enpresa gehiago sortzen ari ziren, eta prozesu 
horrek 1901ean jo zuen gailurra, Bilbon “La Papelera Española” sortu zenean. Sektoreak bilakaera ona izan zuen; 
hain ona, Espainiako Gerra Zibila hasi baino lehen, eskualdea baitzen Espainiako estatuko paper-ekoizle nagusia. 

XX. mendearen hasieraz geroztik, eskualde-mailako ekimenak eta planteamenduak sortzen hasi ziren, eta Bilboko 
metropolia aztergai izan zen. Nolanahi ere, ez zen instituzionalki formalizatu 40ko hamarkada arte.  

Garai hartan, Bilboko udal-barrutia hedatu egin zen, Abandoko, Begoñako eta Deustuko elizateak anexionatu 
zirenean; geroago, Erandio osoa ere beretu zuen. Bestalde, Areeta garatu zen, oin berrian eta Gobela ibaiaren 
ibilgua desbideratzeko anbizio handiko proiektu batekin batera, goi-burgesiak udaldia pasatzeko leku bihurtzeko 

asmoz; bien bitartean, Algortak portuko kokagune txiki bat izaten jarraitzen zuen. Bestalde, langile-auzoak 
ugaritzen ari ziren.  

 
Argazkia. Bizkaiko zubia, 1932an. 

Garai hartan, bi plan hauek nabarmendu behar dira: 1929ko Hedapen Plana eta 1946ko Eskualde Plana (Urgoiti). 
Biek azpiegituren arazoa konpontzeari jarri zioten arreta bereziki; azpiegiturak izango dira ''eskualdeko'' planen 
ardatzetako bat, hau da, portua bera, trenbide-ardatzak (oso garatuak) eta ibilgailuentzako bideak (gabezia 
handiak zeuden, besteak beste, bi ertzak lotzea falta zen) antolatzea, ezinbestekoak baitziren industria-jarduera 
indartsua garatzen joateko. Hain zuzen, Eskualdeko Planean (Urgoiti), eremutan banatutako antolaketa 
proposatzen zen; hau da, eremu bakoitza bere funtzioaren arabera espezializatuko litzateke. Hala, industrialdeak 
haranetan ezarri zituzten, bakoitzaren tamainaren arabera. Era berean, aurreproiektu orientatzaileak egin zituzten, 
Plana nola gauzatuko zen xehetasun handiagoz aurreikusteko (Deustukoa, Asua haranekoa eta Barakaldokoa).   

Herrixka berriak diseinatu zituzten, gune sateliteak; hiri- eta landa-eremuen arteko herrixka haien erdigunean, eliza 
bat, udal-eraikin bat, zumardi bat, merkataritzarako arkupe-eremu bat eta frontoi bat baino ez ziren izaten. Halere, 
autonomia handia zuten merkataritza-eremuei, aisialdirako espazioei eta lanerako tokiei dagokienez. Gune 
bereziak definitzen zituzten aurreproiektuen arteko nahasketa bat zen, bertako nortasuna eta ezarri nahi zen 
ereduaren manu organizista eta kastizoak biltzen zituen izaera eklektikoarekin. Organizismoak, arrazionalismoaren 
kontrakoak, ortogonaltasun zorrotzetik urrundu nahi zuen, lehendik zegoen eredura egokitzeko. 

Herrixka bakoitzak bere industrialdea zuen, errepidearen hegoaldean. Neurri batean, ‘herrixka gidatuak’ deritzenen 
antzeko eredu bat da, baina, Bilboren kasuan, industriala, ez landatarra. 

Hiriburutik hartutako estiloari jarraiki, guneak ordenatuta eraiki nahi ziren, hau da, biztanleria-dentsitatea biltzen 
zen errenkada batean antolatuta, fatxada izugarriez inguratuta, edota espazio berezi baten inguruan banatuta, 
hiriko eraikin bereziez koroatuta.  

Aurreproiektuetan hainbat korrontek egiten zuten bat, eta bizitegi-ereduak nahasten ziren, orografiaren ondorioz, 
askotan. Etxe-uharte itxien herentzia ere nabaria izan zen proposamen haietan garatutako hirigintza-ereduan, leku 
adierazgarrienetan, bereziki. Lorategi-hiri ingelesen estiloko planteamenduak ere garatu ziren 
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Garapen horiek, zenbaitetan, degradatu egin ziren, eta txabolismoa sortu zen, hegoaldeko eremuan, adibidez. 

Garai hartan, 4 eta 5 solairuko etxe-blokeen ilarak diseinatu eta eraiki zituzten, mugimendu modernoaren 
printzipioen nolabaiteko eragina zela-eta.  

Udalaz gaindiko erakunde bat sortu zen 1946an, Plana idazteko eta hura betetzen zela bermatzeko, Bilbo Handiko 
Administrazio Korporazioa, hain zuzen; anexio gehien izan ziren aldian, 22 udalerri bildu ziren erakunde horren 
baitan. 

Hurrengo hamarkadetan, garapen bizkorra izan zuen guneak eta bertako biztanleriak ere hazkunde bizia izan zuen; 
hain hazkunde bizia izan zen, aurreikuspen guztiak gainditu baitziren. Hazkunde horren eraginez, besteak beste, 
Eskualdeko Plana berrikusi behar izan zen. Herritarrei ostatu ematea ikaragarrizko arazoa bihurtu zen. Hazkundea 
muturrekoa izan zen garaian garatu zen dentsitate handiko continuum urbanizatua, Bilbo Handiaren ezaugarri den 
garaieran, bai eta txabolismoa ere, mendi-hegalak kolonizatu zituena. Plangintza zehatz baten premiak eraginda, 
plan partzialak egin zituzten, bai eta Bilboko eraikuntza-ordenantzak ere (1954), oinarrizko eraikuntza-proiektuak 
eta -irizpideak garatzeko markoa. 

Hazkundea etengabea izan zen, eta gora egin zuen 50eko hamarkadan; hala jarraitu zuen 70eko hamarkadaren 
hasierara arte. Urte haietan, biztanleria bikoiztu egin zen, eta estuarioan zehar hedatu zen hazkunde hura, 
hirigunearen paralelo. Aldi horretan, 1950eko urteetan eta, batez ere, 1960an, migrazio-mugimendu handia izan 
Euskadin; Espainiako ia eskualde guztietatik etorri zen jendea. Industriaren hedapenak erakarrita, landaguneetako 
jendeak hirietara jo zuen, beren eta beren familien bizi-baldintzak hobetu nahian. Bizkaiko labe garaiak, Bizkaiko 
eta itsasadarreko enpresa bereizgarriak, instalazioak handitzeko eta hobetzeko proiektu garrantzitsuak egin zituen 
1950ean; besteak beste, bi labe garai eraiki zituzten, eta bi ijezketa-tren berri muntatu, haietako bat xafla 
meherako egokitua. 1940ko eta 1950eko urteetan, industria kimikoa ere nabarmendu zen; besteak beste, bi 
enpresa hauek aipatu behar dira: “La Unión Química del Norte de España” (Unquinesa), plastikoak eta beste 
ondasun batzuk ekoizten zituena, eta “Sociedad Española de Fabricaciones Nitrogenadas” (Sefanitro), lehergaiak 
eta ongarriak egiten zituena.  

1959ko Egonkortze Planarekin batera, Europara zabaltzen hasi ziren. Ekonomia-hazkundearen fase indartsu bati 
ekin zitzaion, euskal industrien garapena nabarmen bultzatu zuena. Europa mendebaldeko herrialdeen ekonomia-
hazkundeak eskaera handia ekarri zuen, eta, besteak beste, eragin positiboa izan zuen ontzigintza-sektorean. 
Ontziolak lanez lepo zeuden, eta Nerbioiren itsasadarrean zehar banatutako industria osagarriek garai oparoak bizi 
zituzten. Itsasontzi handiak eraikitzen zituzten, eta, bereziki, tanga-ontziak, petrolioa garraiatzeko. Erronka horiekin 
bat eginez, Bilboko Portua lekuz aldatu zen; Areatzako garai bateko nahaste-guneak utzi, eta Deustuko kanalaren 
eremuan ezarri zen. Geroago, Portugalete-Santurtzin bildu zen, eta Luzero lurmuturrean eraikiko zuten dikea 
planteatu zen; hala, korronteetatik babestutako 25 hektareako eremu bat sortu zen, sakonera handiko ontziak 
amarratu ahal izateko. 

 
Argazkia. Euskalduna ontziola, eta, beste aldean, Deusto. 

 
Argazkia. Deustuko kanala amaituta. 
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Argazkia. Ezkerreko argazkian, Kolonbiako armadaren eskola-ontzia, Celaya ontziolan (Erandio, 1967), eta, eskuinekoan, 
Santurtziko Zamacona ontziola. 

Kokaguneak banatu egin ziren, eta itsasadarraren ertzen espezializazioa ekarri zuten: ezkerraldean, industria, 
meatzaritza eta langileen bizitegiak kokatu ziren, eta, eskuinaldean, Abraren ertzean, bereziki, errenta-maila 
handiagoko jendearentzako bizitegiak kokatu ziren. Horrez gain, arro hidrologikoa kolonizatuz joan ziren ibaian 
gora, kokagune berrien bila. Maila ertaineko eta txikiko industria-ehuna alde guztietatik kolonizatuz joan zen, 
inolako ezarpen-estrategiarik gabe. Industriaren eta hiriaren garapen indartsu horrek, ordea, ez zuen azpiegituren 
garapena ekarri, eta, beraz, gabezia handiak izan ziren. Hiri-inguruetako nekazaritza-lurrek, lautada alubialetako 
baratzeek, bereziki, atzera egin zuten, eta testigantzarako soilik geratu ziren. 

1970etik aurreran, hazkunde-erritmoa motelduz joan zen, eta, orduan, agerian geratu ziren hazkundearen egitura-
gabezia guztiak eta hiri-kokaguneen iragankortasuna. 70eko hamarkadako lehen urteetan zenbait jarduketa egin 
ziren, hala nola kanpo-portua eta aireportua handitzea, Bilbo-Behobia eta Euskadi-Aragoi autobideak eraikitzea, 
eta Leioako unibertsitate-kanpusa egitea, baina ez ziren nahikoa izan.  

1970eko nazioarteko ekonomia-krisiak bereziki eragin zien petrolioaren mendekotasun handia zuten sektoreei, 
petrolioaren prezioa asko igo baitzen. Ondorioak berehalakoak izan ziren; hala, ekoizpen-kostuak handitu ziren, 
eta Espainiako eta, bereziki, Euskadiko ekoizpenaren lehiakortasuna murriztu egin zen. Batez ere 1976tik aurrera 
igarri zen krisialdi hartan, Espainiako merkatu erreserbatuak ematen zituen abantailak desagertu egin ziren. 
Aurreko etapa espantsionistaren aurrean, ekonomiaren dezelerazioa eta geldialdia izan ziren fase honetan, bai eta 
enpleguaren galera eta langabezia-tasa handiak ere. Krisia industria-alorrekoa izan zen nagusiki, eta siderurgiaren, 
ontziolen, makina-erremintaren eta etxetresna elektrikoen sektoreetan eragin zuen. Ekonomia-krisi horrek 
biztanlerian eta bizi-kalitatean izan zituen ondorioak. Nazioarteko lehia berriak siderurgiari eta ontziolei eragin 
zien, batez ere. Lehenbizikoan, eskatzaileen sektorearen krisiak izan zuen zerikusia, eta, diru-laguntzak eta 
lehentasuneko tratua jaso arren, ez zuen lortu krisiari aurre egitea. Ontzigintzaren krisia ere itsasontzi handien 
eskaera gutxitzeak eragin zuen; izan ere, herrialdeak beren ekoizpen-prozesuetan energia alternatibo berriak 
erabiltzen hasi ziren, merkeagoak zirelako eta gutxiago kutxatzen zutelako. Zenbait ontziolen jarduera ezak, bai eta 
desagerpenak ere (Euskalduna, esaterako), eragin negatiboa izan zuen Bizkaiko siderurgian. Dena den, 60ko 
hamarkadaren amaieran eta 70eko hamarkadan, paisaian eragin nabarmena izan zuten industria-proiektu handiak 
garatuz joan ziren lurraldean, hala nola Muskizeko Petronor findegia eta Lemoizko zentral nuklearra. Petronor 
findegia 1968an hasi ziren eraikitzen, eta 220 hektarea hartu zituen; Lemoizko zentral nuklearra, berriz, 1972an hasi 
ziren eraikitzen, baina, azkenean, lanak gelditu zituzten 1984an. 

Bilboko portuko jarduera ere ahuldu egin zen, lehengaien eta energia-produktuen kontsumoan izandako aldaketek 
eraginda; izan ere, geroz eta ontzi gutxiago behar zituzten, eta haiek erabiltzeari ere utzi zioten zenbaitetan, gasa 
gas-hodien bitartez garraiatzen hasi zirenean, esaterako. 

Eskualdearen pilaketa-egoera nabarmena zen, eta agerian uzten zuen azpiegitura-lanak premiak sortu ondoren 
egin zituztela. Krisiaren ondorioak nabariagoak izan ziren konurbazioan beste gune batzuetan baino. Industriak 
nazioartean izan zuen berregituraketak siderurgiari eta ontzigintzako enpresei eragin zien. Egoera larriagotu egin 
zen, dibertsifikazio ezaren eta zerbitzuen sektorearen heldutasun faltaren ondorioz; hala, langabeziak gora egin 
zuen, jaiotza-tasa jaitsi egin zen, per capita errenta beheratu egin zen, eta migrazio-korronteak leheneratu egin 
ziren. Lurzoruaren ehuneko handi bat gainbeheran zegoen, lehen meatzaritzan erabiltzen ziren instalazio 
zaharkituek, erorialdian zen industriak, trenbide- eta portu-azpiegituren berregituraketak, eta lurzoru kutsatuek 
eraginda. Euskadiko enpresek kostuak murrizteko eta ekoizpena handitzeko lehenetsitako neurriek plantillak 
egokitzea eragin zuten, aurrez aipatu bezala; baina neurri horiek, epe luzera, ez zuten enplegu handirik sortu 
industrian. Zerbitzuen sektoreak hartu zion lekukoa bigarren sektoreari, moldatu gabeko langile horietako batzuk 
beretzat hartuz eta kontsumo-ondasunen eskaerari eutsiz. Hirugarren sektorean, zerbitzu publikoek egin zioten 
ekarpenik handiena BPGri, etorkizuneko aukerak sortuz eta krisi ekonomikoa arinduz. 

80ko hamarkadan bizi zen zalantza-egoeran, hiriak, ekonomian oinarrituz, birmoldaketa sakon bati aurre egin 
behar izan zion, eta horrek bere irudia eguneratzea ekarri zuen. Hiriaren egitura, bere desoreka eta gabezia 
guztiekin, eragozpen bat zen birmoldaketarako. Dena den, industria-lurzoruaren jarduerarik eza funtsezko 
indargunea izan zen, birmoldatu eta XX. mendearen amaierako aldaketa egituratuko zuen ardatz berri bihurtzeko. 
Europar Batasunean sartzeaz batera izandako bultzada ekonomikoari esker, zenbait sektore garatu ziren, hala nola 
automobil-sektorea eta horren sektore osagarriak, makina-sektorea, kautxuarena, plastikoarena eta produktu 
kimikoena. Kontrara, etorkizun gutxiago zuten beste jarduera batzuk murriztu behar izan ziren, mineralen, 
metalgintzaren, ontziolen eta papergintzaren sektoreak, esaterako. Hainbat erakundek beharrezko azpiegiturez eta 
zerbitzuz hornitu zuten hiria eta Bilbo metropolitarreko eremua, haren ekonomia-eredua aldaraziz. Proiektu berriak 
gauzatu ziren, hala nola metroa, Bilboko Guggenheim museoa, Euskalduna Kongresu eta Musika Jauregia, 
eskualdeko bide-sareko zenbait zati, aireportuaren terminal berria, Abandoibarraren birmoldaketa (ibaiertza 
berreskuratzea herritarren aisialdirako) eta Zorrotzaurre eremuaren berroneratzea (egun abian den prozesua). Hala 
ere, 1989 arte ez zen eremu metropolitarreko lurralde-plangintzarik idatzi. 

Gaur egun arte, azterlanaren eremuan izandako hazkundeen zati handi bat eremu alubialen eta estuarioen kontura 
izan da. Taula honetan ikus daiteke aldaketa horiek eragindako eremuen tamaina: 

2. taula. Azterlanaren eremuaren itsasadarrean prozesu naturalen eta giza jardueraren ondorioz galdutako 
azalerak, egungo kostalde-lerroa egonkortu zenetik 1990era arte. 

Itsasadarrak/Padurak Galdutako azalera (m2 eta %) 
 Guztira Prozesu naturalen ondorioz Gizakiaren prozesuen ondorioz 
La Arena 1.870.500 223.000 (% 11,92) 1.647.500 (% 88,16) 
Abra 11.155.000 653.500 (% 5,86) 10.501.500 (% 94,14) 
Plentzia/Gorliz 692.000 0 692.000 (% 100) 
Iturria: Ana Rallo eta Emma Orive (2003): Bizkaiko Itsasaldea. Lurralde-Azterlanerako Bizkaiko Iraskundea. 
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Aurreko taulan ikus daitekeenez, Abrako paduren eta 
itsasadarren ia 1.050 hektarea eraldatu ziren 1990era 
bitartean, bertako trantsizioko sistema naturalen ia 
eremu guztia. 

 

 

Argazkia. Santurtziko kiroldegia eraikitzeko egindako 
betetze-lana, 70eko hamarkadan. 

 

  

Argazkia. Bilboko kanpo-portua eraikiz, Abran izandako eraldaketa gogorra erakusten duten irudiak (1991-2018).  

 HIRIAREN ERALDAKETEN AZKEN BILAKAERA 

Ion Etxabe Gutierrezek Bilbo metropolitarreko etxebizitzari eta lurraldeari buruz egindako lanean (“Vivienda y 
Territorio en el área metropolitana de Bilbao”) jasotako datuen arabera, lurzoru urbanizagarri sailkatzeko erritmoa 
moteldu egin da Eremu Funtzionalean, 2006tik 2014ra bitartean; aldiz, ia bere horretan eutsi zaio lurzoru 
urbanizagarriak hiri-lurzoru bihurtzeko erritmoari: 26 hektarea urtean. Beraz, aldi honetan, 584 hektarea murriztu 
da lurzoru urbanizagarrien azalera guztia. Hau da, urbanizatzeko zain dauden lurzoru berrien aurreikuspen-
erritmoa jaitsi egin da, baina ez da aldaketarik izan urbanizatutako eremu berriak hedatzeko eta sortzeko 
erritmoari dagokionez. Ildo horretan, interesgarria da Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partziala (2006-2016) 
indarrean izan den bitartean lurzoru-erabileran izandako aldaketen ezaugarri orokorrak aztertzea. 

Alde batetik, hiri-lurzoru berriak sailkatu dira, bizitegi-lurzoruak nahiz jarduera ekonomikoetarako lurzoruak, eta, 
bestetik, azpiegitura eta ekipamendu berriak eraiki dira (batzuk, oraindik, garatzeke daude); jarduera horiek direla-
eta, beste lur batzuk okupatu dira: batez ere, nekazaritza-lurrak (1000 hektarea baino gehiago) eta, neurri 
txikiagoan, baso-lurrak (300 hektarea, gutxi gorabehera). Azpimarratu behar da LPPren indarraldian sailkatutako 
nekazaritza-lurren heren bat LPSren Nekazaritzako eta Abeltzaintzako Balio Estrategiko Handiko kategorian sar 
daitezkeela, haien gaitasun agrologikoa dela-eta. Bestalde, hirigintza-birsailkapenak eta azpiegitura berriek 
eragindako baso-azaleren heren bat, gutxi gorabehera, baso autoktonoak dira.  

   

Argazkia. Ezkerreko argazkian, itsasadarra eta Bilbo, Miribillako meatzea ikusten dela. Eskuinekoan, Miribillako meatzea 
eraldatu eta auzo berri bihurtu ondoren, XX. mendearen lehen hamarkadan. 

   

Argazkia. Getxoko hirigunea, 50eko urteetan eta 2018. urtean. 

 LANDAGUNEAREN ERALDAKETA 

Bestalde, urbanizatu gabeko ingurunean ere eraldaketa handiak egin ziren. Hauek dira Bizkaiko Lurralde 
Historikoan eta Eremu Funtzionaleko nekazaritza eta basozaintzako nahiz landaguneko lurretan izandako zenbait 
fenomeno: 

• Itsasadarren ertzetako haranen hondo alubialetan zeuden hiri-inguruko baratze-eremuak guztiz galtzea. 
• Antzina abeltzaintzarako erabiltzen ziren eremuetako larreak galtzea, abeltzaintza estentsiboaren krisiak 

eraginda; krisi hori, batez ere, artzantzan nahiz ahuntz-hazkuntzan erabiltzen ziren eremu ez hain 
emankorretan gertatu zen, eta, horren ondorioz, lursail horiek sastrakaz josi eta basotu egin dira. 

• Bestalde, koniferoen eta eukaliptoen basoberrtze artifizialak egitea, zurgai- eta ekoizpen-helburuekin, bai 
antzina nekazaritzarako edo abeltzatzaintzarako erabiltzen ziren lur abandonatuetan, bai bazkaleku 
naturalak, sastrakadiak eta zuhaizti autoktonoak ordezkatuz. 

• Gainerako nekazaritza-lurren zati batzuk areagotzea, mekaniazioaren bidez, lursailen zatiak kontzentratuz 
(zuhaitz-uharteek, lur-zatien ertzek, zuhaixka-formako hesiek eta abarrek markatutako heterogeneotasuna 
ezabatuta), eta mendi-hegal nahiz haran alubialetan landaredi naturaleko eremu txikiak lurberrituz.  
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Argazkia. “La Benedicta” kaia Sestaon, industriaren eta meatzaritzaren urte onenetan, eta gaur egun. 

   

Argazkia. Derioko seminarioa eta Txorierri, gaur egun. 

   

Argazkia. Sestaoko bi baratzeren paisaiak: ezkerrekoa Iberia kaletik hurbil dagoen baratze bat da (40ko hamarkada), eta, 
eskuinekoa, Ibar Berrian dagoen baratze bat. Bi paisaia horiek desagertuta daude egun. 

    

Argazkia. Sestaoko Ibar Berria, antzinako zementu-fabrikarekin, eta gaur egun. 

Beheko taulan, 2005ean eta 2010ean egindako azken baso-inbentarioetako azalera-datuak ikus daitezke. 

3. taula. Landaredi-azaleren bilakaera, 2005eko eta 2010eko baso-inbentarioko datuen arabera. 

 2005eko Baso Inbentarioa 2010eko Baso Inbentarioa 

Δ (ha)  Azalera 
(ha) 

Eremu 
Funtzionalean 

duen % 

Azalera  
 (ha) 

Eremu 
Funtzionalean 

duen % 

Landatutako basoak 16.470 32,5 16.359 32,2 -111 

Baso naturalak 4.961 9,8 5.314 10,5 +353 

Sastrakadiak 3.793 7,5 3.652 7,2 -141 

Belardiak/bazkalekuak 13.009 25,7 11.989 23,6 -1.020 

Lur landuak 930 1,8 898 1,8 -32 

Iturria: Eustat - Euskal Estatistika Erakundea, 2018. 

Baso naturalen azalera handitu egin da, apur bat, baina gainerako lurren azalerak urritu egin dira; bereziki 
nabarmendu behar da belardi eta bazkalekuen hektarea-kopuruan izan den jaitsiera handia. Bestalde, aipatzekoa 
da zer lur landu gutxi dagoen Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean; lurzoruaren % 2 baino ez dira. 

Nekazaritza-jardueran izandako aldaketei dagokienez, hurrengo taulan bildu eta alderatu dira Nekazaritza Azalera 
Erabilgarriari (NAE) eta erregistratutako ustiategi-kopuruei buruzko datuak, azken urteetako nekazaritza-errolden 
arabera (1999 eta 2009). 

4. taula. Nekazaritza-azalera erabilgarriaren eta ustiategi-kopuruaren bilakaera, 1999 eta 2009ko nekazaritza-
errolden arabera. 

 NAE (ha) Ustiategi-kopurua 
 1999 2009 Δ 1999 2009 Δ  
EAE 255.290 190.395 -25% 24.442 15.457 -33 
Bizkaia 64.468 44.598 -31% 11.055 7.020 -36 
Bilboko metropolia 13.623 8.656 -36% 2.576 1.593 -38 

Iturria: Eustat - Euskal Estatistika Erakundea, 2018. 
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Gallartako meatzaritza-eremua, 1947-11-18. Iturria: Rafa Ayarza 

Nekazaritza-sektorearen egoera ez da ona erkidegoan, sektoreak atzerakada handia izan baitu azken urteetan; 
bada, are okerragoa da Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko egoera, nekazaritza-azalera erabilgarriaren eta 
erroldatutako ustiategien % 35 baino gehiago galduta. 

 MEATZE-PAISAIAREN BILAKAERA ETA ERALDAKETA 

1827ra arte, ohiko prozeduren eta irizpideen arabera egiten zen lan meatzaritzan; hain zuzen, une hartan egin ziren 
lehen aldaketak jarduera horren antolaketan. Ordura arte, Triano mendiko lurralde-eremu ez oso handia erabiltzen 
zen ustiapen intentsiboan, han ugaria baitzen zaina, burdina-mota aberatsa eta burdindegietan erabiltzen zen 
bakarra (garai hartan, Bizkaiko meatzeek hornitzen zituzten). Ez zegoen araututa nola eskura zezakeen meatzari 
batek meatze bat. Foru-legediaren eta meatzaritza-jardueraren arabera, meatzeak libreki eskura zitezkeen, baina 
bizkaitarrek soilik zuten horretarako aukera. Gainerakoan, ustiapen bat hasteak berak nahikoa eskubide ematen 
zuen irekitako meatzea erabili eta ustiatu ahal izateko. Eskubide horiek ez ziren jabetza-tituluaren parekoak, baina 
haien gozamen-eskubidea eztabaidaezina zen, lan egiteko modua edo ustiategiaren azalera zeinahi izanda ere. 
Hori bai, eskubide horiek izaten jarraitzeko, lanpostuei eutsi behar zitzaien.  

Burdinaren ohiko erauzketan, desordena eta ustiapen anarkikoa ziren nagusi; hau da, hala moduz egiten ziren 
zuloak lurrean, eta agortu arte ustiatzen ziren. Agortzen zirenean, lurrazaletik gertu minerala zuen inguruko beste 
leku bat bilatzen zen, eta gauza bera egiten zen han. 

XVIII. mendean, salaketak izan ziren meatzen ustiapen-sistemarekin lotuta, gehiegikeriak eta istripuak izaten 
baitziren, baina, 1816ra arte, Bizkaiko Batzar Nagusiek ez zuten izendatu burdinaren ekoizpen-prozesua hobetzeko 
bitartekoak aztertuko zituen batzorde berezirik. Azterketa haren ondorioz, Meatzaritzako lehen araudia onartu zen, 
1818an; araudi haren bitartez, sektorea antolatu, meatzeen ustiapenarekin lotutako foru-ideiei eutsi, eta lanak 
arrazionalizatu nahi ziren. Araudi horren ondotik, beste zenbait lege etorri ziren, meatzeen ustiaketa antolatzea 
ekarri zutenak; foruetan babestutako lege haiek bizkaitarrei soilik aitortzen zieten meatzeen gozamen-eskubidea. 
Dena den, 1868ko abenduaren 9ko Lege Dekretuak aldaketa handia ekarri zuen. Lege haren ondorioz, erabat 
liberalizatu zen meatzaritza-sektorea, eta, horrenbestez, jabe batek meatze-kopuru mugagabea izan zezakeen 
aurreratzean (ordura arte, 8 meatze izan zitezkeen gehienez); horren ondorioz, kontzesioak sistematikoki 
erregistratu ziren Bizkaian. Hala, meatze-kopuru handia legez mugatu zen aurreko fasean erabili ziren zenbait 
gunetan. Baina aldaketa esanguratsuena meatzeen erregistroa beste barruti batzuetara zabaltzeak ekarri zuen, 
ordura arte ia ustiatu gabeko eremuetara, hain zuzen; haiek ere guztiz mugatu ziren. Hori gertatu zen, esaterako, 
Galdamesen, Sopuertan, Gueñesen, Muskizen eta Abanto–Zierbena udalerrian bertan, ustiapen-eremua Las 
Carreras auzora hedatu baitzen. 

Abanto-Zierbenan, meatzaritza-sektorearen 
liberalizazioak eta Triano mendiaren gune 
nagusian burdina minerala agortzeak −1859tik 
aurrera, batez ere− eraginda, lan egiteko lekua 
geroz eta gehiago urrundu zen bertatik. 
Orduan, Triano mendiaren beheko aldean, 
Abanto-Zierbenaren mendebaldean eta 
Cotorrio ibaiaren ubidearen ondoan, zeuden 
meatzeen txanda iritsi zen: Inocencia, Carolina, 
Rubia, Confianza, Domingo eta Lorenza, 
besteak beste. Trianoko burdinbidea 
Muskizeraino hedatu zen 1892an, eta horrek 
bultzada handia eman zion Las Carreraseko 
meatzaritza-industriari. Gehienak XX. mendean 
bete-betean sartu arte egon ziren 
funtzionamenduan (1970 eta 1972 artean itxi 

zituzten gehienak), ustiapen-eremu nagusitik bereizten zituen distantziagatik ziur asko; horregatik, ondo 
kontserbatu dira bertako erauzketa-, etekin- eta garraio-eremuak, bai eta haiekin lotutako instalazioak ere: plano 
inklinatuak, kiskaltze-labeak, mineralen garbitegiak, aireko tranbien geralekuak, mineralen zamalekuak, harri-
xehagailuak, arraste-bideak, trenbideak eta meatzari-auzoak. Asko eta asko oso egoera onean gorde dira, 
jatorrizko izaera guztiz galdu gabe. 

 BILBAO EFFECT 

Industria-, meatzaritza- eta portu-jardueren gainbehera eragozpena izan zen, baina, neurri batean, proposamen 
berriei heltzeko aukera eman zuten, ekonomia-susperraldia bideratzeko. Berriro ere, itsasadarra bihurtu zen 
eraldaketaren motor eta metropolia egituratuko zuen ardatz. 

Erakundeek, hainbat frontetatik, gune horretako ekonomia-oinarria bideratzeko jarduketak bultzatu zituzten. Alde 
batetik, azpiegiturak egin ziren, Bilbon eta bere eskualdean industria-osteko hiri batek izan behar dituen zerbitzuak 
ezartzeko; besteak beste, kanpo-portua eta aireportua handitu ziren, eta metroa eta bide-sarearen zati berriak 
egokitu ziren. Bestetik, ibaiertzak egokitu ziren, haietan balio ikoniko handiko proiektu garrantzitsuak, arkitekto 
ospetsuek diseinatuak, ezartzeko; Abandoibarra osoan zehar banatu ziren, funtsean. Guztien artean, Guggenheim 
museoa da famatuena; ia berehala bihurtu zen hiriaren ikur eta hiriaren eraldaketaren motor. Egun, oraindik, 
berroneratze-estrategia horrekin jarraitzen dugu; ‘Bilbao Effect’ ere esaten zaio. Gai horri buruz balioei eta 
designscape kontzeptuari buruzko atalean sakonduko dugu. 

 

   

Argazkia. Lehenengo irudian, Guggenheim, Abandoibarran, eta itsasadarraren ingurua leheneratzeko eta txukuntzeko lanetan 
egindako zenbait jarduketa, hala nola Isozaki dorrea. Bigarrenean, Gordailu Frankoaren arrastoak. 
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2.3 EGUNGO PAISAIA ETA BERTAKO DINAMIKAK 

Egun, eremu horretan, baso-erabilerako azalerak eta azalera erdinaturalak −basoak, sastrakadiak, belardiak eta 
larreak− dira nagusi (% 31,13 eta % 24,35, hurrenez hurren); horien atzetik daude azalera artifizialak (% 22,54): hiri-
ehuna, industrialdeak, eraikuntza-prozesu betean dauden guneak, etab. Azalera horiek Bilboko itsasadarretik 
gertuen diren guneetan daude (ikusi 3. irudia).  

Hirigintza-eraldaketa handia izan den arren, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean egun kontserbatzen diren 
paisaia naturalak eta landa-paisaiak askotarikoak eta oso baliotsuak dira; izan ere, ingurune horretan oso urriak 
izateaz gain, beren berezko ezaugarriek (bitxitasuna, adibidez) edo biltzen dituzten elementu natural eta 
etnografiko interesgarriek ere oso baliotsu egiten dituzte. Dena den, oso kalteberak dira, zatikatuta daude eta 
hedapen mugatua dute; gainera, herritarrek gehiago errespetatu ezean, eta administrazioek gehiago babestu 
edota haiek berreskuratzeko eta kontserbatzeko neurririk hartu ezean, eremu horien etorkizuna ez da batere ziurra.  

Nekazaritzara- eta abeltzaintza-ustiapenerako lurra ez da oso handia, mendi-hegal nabarmenek ez baitute 
horretarako aukera ematen. SIGPAC sistemaren 2019ko datuen arabera, zatirik handiena zuhaixka-erako 
bazkalekuak eta larreak dira (% 10,48 eta % 13,27, hurrenez hurren), eta goldatzeko lurrak, % 1,92; azken horiek, 
fruta-arbolekin, baratzeekin, mahastiekin eta negutegiekin batera, azalera guztiaren % 3ra baino ez dira iristen. 
Erregistratutako nekazaritza-ustiapenek jaitsiera nabaria izan dute, erkidego osoan sektore horretan izan den 
atzerakadaren paralelo. 

Bestalde, biztanleria-dentsitate handiko metropoli-eremua izanik, komunikazio-bideek bertako paisaiaren zati 
handi bat hartzen dute (% 8,93). Azterlanaren eremu barruko errepideez gain, hauek dira “kanpora” irteteko 
komunikazio-bide nagusiak: Kantauriko autobia (A-8a), Bilbon hasi eta Kantabriarekin lotzen duena; Kantauriko 
autobidea (AP-8a), Bilbo ekialdeko kostarekin komunikatzen duena, eta Gipuzkoarekin lotura egiten duena; N-634 
errepide nazionala, AP-8aren eta A-8aren bide alternatiboa; eta Euskadi-Aragoi (AP-68) autobidea, Bilbo 
Arabarekin eta beste erkidego batzuetako komunitateekin lotzen duena (Zaragozarekin, adibidez). Bideez gain, 
garrantzia dute Eremu Funtzionalaren barrutik igarotzen diren hainbat trenbidek, portuak eta aireportuak, baita 
bestelako komunikazio-azpiegitura handiek ere. Gainera, orografia konplexuaren ondorioz, komunikazio-
azpiegituren paisaia oso agerikoa da: haranen eta mendi-hegalen barrenetik hainbat altueratan igarotzen diren 
egitura asko, bidezubi ugari, lotura-bideak, azpiegitura horiei eusteko mendi-hegaletan egindako lanak, eta 
tunelak. 

       

Argazkia. Azterlanaren eremuko paisaiak, hurrenez hurren: abeltzaintzakoa, nekazaritzakoa eta baso-paisaia naturala. 

 

 

 

5. taula. Azterlanaren eremuko lurzoru-erabilera nagusien azalerak (datu absolutuak eta erlatiboak). 

Paisaia-kategoria Lurzoru-erabilerak 
Azalera  

 (ha) % 

Nekazaritzako eta 
abeltzaintzako paisaia 

Lur landuak 898,20 1,71 
Belardiak 8.426,73 16,01 
Nekazaritza-gune heterogeneoak 8,79 0,02 

Paisaia artifiziala 

Ekipamendua/Zuzkidurakoa 713,47 1,36 
Beste eremu artifizial batzuk 88,40 0,17 
Hiri-ehun jarraitua 4.468,15 8,49 
Hiri-ehun ez-jarraitua 1.494,48 2,84 
Meatze-erauzketako, hondakindegietako eta eraikuntzako 
eremuak 400,17 0,76 
Industrialdeak, merkataritza-guneak eta garraio-guneak 4.697,23 8,93 

Uraren paisaia 

Ur kontinentalak 62,15 0,12 
Itsasoak eta ozeanoak 1.688,52 3,21 
Hezegune kontinentalak (ubideak) 439,20 0,83 
Itsasbazterreko hezeguneak (estuarioak, padurak) 44,63 0,08 

Landatutako baso-paisaiak Landatutako basoa 16.381,73 31,13 
Zuhaixka itxurako landaredia eta/edo landaredi belarkara 1,49 0,00 

Baso-paisaia naturala 

Hostozabalen basoa 1.259,61 2,39 
Galeria-basoa (erribera-basoa) 272,14 0,52 
Baso misto atlantikoa 3.678,93 6,99 
Landaredia urriko edo gabeko gune irekiak 319,42 0,61 
Zuhaixka itxurako landaredia eta/edo landaredi belarkara 7.282,02 13,84 

Guztira 52.625,44 100,00 

Iturria: geuk egina, 2018ko Euskadiko baso-mapa oinarri hartuta. 

 

Argazkia. Azterlanaren eremuko paisaiako hiru lurzoru-erabilera nagusiak: hiri-ehun jarraitua, bide- eta trenbide-sareak, eta 
belardiak nahiz larreak. 
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 EREMU FUNTZIONALAREN ELEMENTU NATURAL BEREIZGARRIAK: BIOTIKOAK ETA ABIOTIKOAK. 

MENDIAK 

Mendiak erreferentziazko paisaia-elementuak dira azterlanaren eremuan; izan ere, atzeko planoak mugatzeaz gain, 
erromeria-, debozio- eta erromesaldi-guneak ere badira, eta eremu orografiko desberdinak sortzen dituzte 
aztergai dugun eremuan bertan. Gaur egun, mendira igotzeko zaletasun handia dago; mendi-talde ugari daude, 
eta jende asko ibiltzen da mendi-ibiliak egiten. Mendiek bertako sentiarazten du jendea Bilbo Metropolitarreko 
Eremu Funtzionalean. 

Hauek dira azterlanaren eremuko mendi nagusiak: 

Argalario Mendia 

Mendi hau Barakaldon kokatuta dago, Gorostizako Bengolea auzoaren goiko aldean, hain zuzen ere. Bere altuera 
txikia bada ere (521 m), begiratoki paregabea da, barrualdeko zein kostaldeko lur-eremu zabala miresteko. Bertan, 
honako ikusmira hauek nabarmentzen dira: Abra; Grumeran, Sasiburu zein Ganekogorta mendiak, eta Txorierriko 
bailarak. Gailurrean ez dago zuhaitzik, baina mendi-postontzia eta mendizaleen elkarteak jarritako monolitoa 
daude ikusgai. Horrez gain, albo-alboan, Mendibil mendi hurbileko zelai zabaletaraino heltzen den atsedenlekua 
dago kokatuta. 

Arnotegi Mendia 

Arnotegi mendia (426 m) Ganekogorta mendiguneko gailur txikia da, eta Bilboko erdialdetik ikusten da. Bizkaiko 
ehun mendietako bat da. Hau da, Ehun Mendien lehiaketan puntuagarria da, eta Euskal Herriko mendien katalogo 
ofizialaren barne dago. Arnotegin, gailurra ez ezik, bi kota txikiago ere bereizten dira: goiko aldean antena handia 
daukan Irusta eta erpin geodesikoa daukan Mimbres. 
 
Arnotegin, interes kultural handiko bi elementu daude ikusgai: Igertutik hurbil dagoen izen bereko baselizatik hur 
egoteagatik San Roke I izena duen elurzuloa eta gailurrean bertan gerra karlistetako gotorlekutik geratzen diren 
aztarnak. 
 
Horrez gain, Bilboaldeko Ingurune Berdeko lau baso-parke ere badaude bertan kokatuta: Atxokorre, Landeta 
Goiko, Arnotegi Beheko eta Elordi. 
 
Mendi honetatik, Bilboko hiribilduko eta Nerbioi-Ibaizabal itsasadarreko ikusmira zoragarria miretsi ahal izango 
dugu. 
 
Non dagoen kokatuta kontuan hartuta, Bilbotik erraz igo daitekeen mendia da. Igoera ohikoena Bilboko San 
Adrianen hasten da, eta Igertun zehar garatzen da. Eremu txiki horretan, ezkerretara dagoen bidetik jotzen badugu, 
Arnotegiko bizkarrera iritsiko gara. Era berean, Larraskitutik ere igo ahal izango gara Irusta auzoan zehar edo 
Buiatik 

Artanda Mendia 

Artanda mendia (554 m) Arrigorriaga, Zaratamo eta Zeberioko udalerrien arteko muga da. Bertako gailurraren 
goiko aldean, erpin geodesikoa eta Padura Mendi Taldearen postontzi txikia daude kokatuta. Bertatik, ikusmira 
ederrak daude ikusgai: Goi Nerbioi, alboko Upo mendia eta Ganekogorta hurbila. 

Axola lepoan, Artanda eta Upo mendien artean, atsedenlekua dago kokatuta. Albo-alboan, San Segismundo 
baseliza dago, eta, bertan, meza zein erromeria egiten dira uztailaren erdialdean. 

Atsedenleku horretatik, erraz-erraz iritsiko gara gailurrera. Dena dela, beste ohiko igoera batzuk ere egiten dira 
Arrigorriagatik (Moiordin industrialdean zehar) edo Ugao-Miraballesetik (Saldarian auzoan zehar). 

Bizkargi mendia 

Bizkargi izen bereko mendigunean dago kokatuta, Aretxabalagana eta Autzagana gainen artean. 565 metroko 
altuera du, eta Amorebieta-Etxano, Larrabetzu, Muxika zein Morgako mugek bere gailurrean bat egiten dute. 

Tontorrean bertan, Santa Kurtze baseliza dago. XVI. mendeko tenplu bitxia da, eta 1942. urtean berreraiki zuten, 
Bizkargiko batailan zati bat suntsitu ondoren. Hain zuzen ere, Bilboko Burdin Hesiaren jaitsierarekin lotutako gerra-
pasarte ezagunenetakoa izan zen. 1937ko maiatzeko lehen egunetan hildako gudarien omenez, eskultura bitxia 
dago baselizaren alboan. 

Urtero, epealdi horretan, erromeria egiten da Bizkargira, eta Larrabetzu, Gorozika (Muxika) eta Amorebieta-
Etxanotik egindako igoerak dira ohikoenak. 

Gailurra bera pinu-sailez inguratuta dagoenez, ez du ikusmira zabalik eskaintzen. Hala ere, Txorierriko zein 
Ibaizabalgo bailaretako ikusmira ederraz gozatu ahal izango dugu, hurrenez hurren, Larrabetzutik eta Amorebieta-
Etxanotik igoz gero 

Ganekogorta mendia 

Ganekogorta mendia (998 m) Pagasarri-Ganekogorta mendigunean dago kokatuta. Mendigune horrek, hain zuzen 
ere, Nerbioi-Ibaizabalgo zein Kadaguako bailarako banatzen ditu, Arabako eta Bizkaiko lurraldeen arteko muga ere 
izanik. Bertako gailurretik, Bilboko, Abrako eta Bizkaiko zati handi bateko ikusmira zoragarriak miretsi ahal izango 
ditugu. 

Bost deiadar-mendietako bat da, Sollube, Gorbeia, Kolitza eta Oizekin batera. XV. mendera arte, mendi horietako 
gailurretik batzar nagusietarako deia egiten zen adarren bidez. Adar horiek jotzeaz gain, suteak ere pizten zituzten 
gailurrean, jaurerri osotik ikusi ahal izateko. 

Bere izenak antzina artzaintzarako erabiltzen zela gogorarazten digu, euskaraz Ganekogortak “gailurreko 
kortabasoa" esan nahi duelako, hau da, basoan eta zelaian artzaintzarako erabiltzen zuten lur-zati biribil zedarritua. 

Ganekogortara igo nahi izanez gero, Bilbotik (San Adrianetik, Igertun zehar), Laudiotik (Santa Luziatik) edo 
Alonsotegitik (PR-BI 100 mendi-bidetik, Azordoiagan zehar) egitea da ohikoena. 

Ganeroitz/Apuko mendiak 

Oro har, mendi honi Apuko esaten diote (hala ere, batzuk izen hori erabiltzen dute ipar-ekialderago dagoen Haitz 
Zuriak kotarako), eta Sasiburu mendigune txikian dago kokatuta. 561 metroko altitudea daukanez, Barakaldoko 
udalerriko mendi garaiena da. Pinudi txikia dauka goiko aldean, eta ganaduaren babeslekua izan ohi da. 

Sasiburu mendigune txikia da, eta Kadaguako bailaren zein Mezpelerrekaren arteko mugan dago kokatuta. 
Garaiegia ez bada ere, eremu zabal miretsi daiteke bertatik. Bertan, gainera, mendi-tradizio handiko gailurrak 
daude kokatuta: Arroletza, Haitz Zuriak, Sasiburu eta Ganeroitz/Apuko bera. 

Ganeroitz/Apukora, Alonsotegitik (Zamunditik, PR-BI 101 ibilbidearen markak jarraituz Sasibururaino edo 
Zaramillotik) eta Mezpelerrekatik (Tellitu auzotik) igo ahal izango gara. 
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Ganguren Mendia 

Gangurengo mendizerrari Santa Marina ere esaten dio jendeak, antzina bertako magaletan zegoen baselizagatik. 
Basauriko eta Galdakaoko hiriguneetako iparraldean dago kokatuta, eta Txorierriko bailaratik banatzen ditu. 
Mendizerra hau, San Bernabe mendian hasi eta Kukusbururaino iristen bada ere, kota garaienak ematen dio izena, 
Ganguren mendiak, alegia. Hain zuzen ere, 474 metro ditu, eta inguruko mendi adierazgarrienetakoa da. 
Galdakaoko Mendizale Elkarteak ere izen bera hartu du, udalerriko elementu bereizgarrienetakoa da-eta. 

Ganguren mendian, hainbat antena daudenez, erreferentziatzat hartuko dugu edozein gune hurbiletik zein den 
jakiteko. Horrez gain, bitxia bada ere, antena horietako etxoletako baten gainean jarrita dago erpin geodesikoa. 
Hori dela eta, gailurreko postontzi txikia metro batzuk beherago dago kokatuta, atseden-leku moduan erabiltzen 
den harriaren gainean. Harri horretara joateko, bidezidor estua hartu beharko dugu. Bertatik, ikusmira bikainak 
miretsi ahal izango ditugu: Abra, kostalde kantauriarra eta Durangaldeko mendiak. 

Mendizerra osatzen duen mendilerroan zehar, bunkerren eta metrailadore-hobien aztarnak aurkituko ditugu. 
Gainera, jende guztiak gerra zibilean eraiki zituztela uste duen arren, ondoren egin zituzten P lineako defentsa 
militar moduan. 

Ganguren mendiko magaletan, Iturritxualde, Aranzelai zein Elorritxuetako (El Vivero izenarekin ezaguna) 
atsedenlekuak daude kokatuta, eta, azkenak, batez ere, inguruko udalerrietako biztanle askoren bisitaldia jasotzen 
du urtero. Erraz orientatzeko, seinaleak daude mendi-bide nagusietan, eta informazio-panelen zein orientazio-
mahaien bidez daude interpretatuta. 

Gongeda mendia 

Gongeda 659 metroko mendi ederra da, eta Ganekogorta mendigunean dago kokatuta. Era berean, mendigune 
horretako gutxien bisitatuenetako gailurra ere bada. Postontzi zaharra dago gailurrean, eta, bertatik, Kadagua 
bailarako ikusmira zoragarriak miretsi ahal izango ditugu, baita beste zenbait mendi ere: Sasiburu, Erreztaleku, 
Ganekogorta, Galarraga edo Eretza, besteak beste. 

Gailurrerantz doazen magaletan, interes natural eta kultural handiko elementuak daude kokatuta, eta, euren 
artean, honako hauexek nabarmentzen dira: Zamaia meatzeko aho harrigarria eta zenbait haritz motz dituen 
Gongedako hariztia. 

Gongedara igotzeko, Alonsotegitik irten ahal izango gara PR-BI 100 mendi-bidean eta PR-BI 100.2. aldaeran zehar, 
baita La Quadra (Gueñes) zein Zaramillotik ere. 

Gongedako lepotik, Pagasarriko elurzuloetarantz eta Ganekogortarantz ere joan ahal izango gara. 

Kamaraka mendia 

Kamaraka mendia (795 m) Ganekogorta mendigunean dago kokatuta, eta, Arrankudiagako zein Laudioko 
udalerrien artean dagoenez, Bizkaia eta Araba arteko muga naturala da. 

Mendi honetara igotzeko ibilbide ezagunena Elorriko Iturrian zehar Bilbo eta Laudioko Etzeko Santa Luzia lotzen 
dituena da. Ibilbide horri “kontrabandisten bidea” ere esaten diote. Izan ere, Urduñan zehar Bilbo eta meseta 

lotzen zituen bidean, Ugao-Miraballesen kokatutako fielatoa (zergak kobratzeko etxola) saihesteko hartzen 
zituzten bide laburragoetakoa zen. 

Malmasin mendia 

Malmasin mendi txikia (362 m) Ganekogorta mendigunean dago kokatuta, euren artean A-68 autopista badago 
ere. Bizkaian oso ezaguna da, azpitik zeharkatzen duen A-8 autopistako tunelari ematen diolako izena. 

Mendi honetatik, Nerbioi-Ibaizabalgo behe-arroa kontrolatzen da Abrako bokaleraino. Bertan, hain zuzen ere, 
Burdin Aroko herrixka gotortua egon zen (K.a.-ko II. mendea), babes-atalen aztarnek eta lubaki moduan indusitako 
zulo zentrokideek adierazten diguten bezala. 

Horrez gain, zenbait zantzuk berresten digutenez, Erdi Aroan ere egon zen okupatuta. 1179. urtean, hain zuzen ere, 
Malvezin gaztelu moduan aipatzen dute Gaztelako Alfontso VIII.ak eta Nafarroako Antso Azkarrak sinatutako 
adiskidantza-agirian. 

Renfek Arrigorriagan edo Ollarganen dituen geltokietatik, PR-BI 15 mendiko ibilbide txikian zehar, Malmasin 
mendiko gailurrera iritsi ahal izango gara. Oinaldean, Bilboaldeko Montefuerte Parkea dago, eta jolasguneak, 
mahaiak, erretegiak eta eserlekuak daude bertan 

Mello mendia 

Mello mendiko gailurra Bizkaiko Muskiz eta Sopuertako udalerrien eta alboko Kantabriaren arteko muga da, eta 
kostaldeko ikusmira zabalak miretsi daitezke bertatik. Muñecas mendateak mendi hori banatzen du Saldamandoko 
gainerako mendietatik, eta, bertan, Alen (Sopuerta) da mendi garaiena. 

Oro har, Muñecas mendatetik (45´) eta San Juan de Muskizetik (1h 30´) igoko gara Mello mendira. Abialeku bietan, 
Bizkaiko Bira GR 123 mendiko ibilbide luzearen seinale gutxi aurkituko ditugu. Ibilbidea ondo ez badago ere, 
tarteka eramango gaitu gailurrerantz doazen mendi-bideen artean. Bestetik, Montellano auzotik igotzea ere bada 
ohikoa 

Montaño mendia 

Altuera nabaririk ez badu ere (319 metro), kostalde gaineko posizio estrategikoa daukanez, Muskizko San Julianeko 
bailarako eta Barbadungo estuarioko ikusmira zoragarriak eskainiko dizkigu. 

Hegoaldeko magalean, gaur egun Bizkaiko kostaldean dauden artadi kantauriar bakarrenetakoa dago kokatuta. 
Magal horretan bertan, izen bereko auzoa da, eta, hantxe, Behe Erdi Aroko dorretxea ere badago. Hain zuzen ere, 
Barbadun ibaiko bokalearen eta Muñatones gazteluaren arteko bailaran nagusi zenez, badirudi gazteluaren 
“aurrerapentxoa” izan zela. 

Gailurrera iristeko, Zierbenako PR-BI 120 mendiko ibilbide txikia hartu ahal izango dugu La Arena hondartzatik edo 
Kardeo auzotik 

Munarrikolanda mendia 

257 metroko altuera duen mendi txikia da. Bere altuera handia ez bada ere, mendigune txiki honi esker, ikusmira 
zoragarriez gozatu ahal izango dugu: Jata mendia; Gorlizko kostaldeko mendiak eta itsasargia; Urduliz, Sopelana, 
Berango zein Getxoko udalerriak; itsasadarreko ezkerraldeko mendi ugari (Luzero lurmuturra, Serantes, Trianoko 
mendiak…). 
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Gailurreria horretan, 7 monumentu megalitikoek eta atari zabaleko kokaguneek osatutako multzoa dago ikusgai, 
Munarrikolanda mendilerroan zehar (Berango-Sopelana). 

Bestetik, Bilboko Burdin Hesiaren aztarnak ere badaude Munarrikolandako gailurrean. Lehen Eusko Jaurlaritzak 
sortutako babes-lerro militarra zen, eta Bilbo zein inguruak defendatzea zeukan helburu 

Trikuharrien ibilbidetik joanez gero, Munarrikolandako sarbide nagusiak Sopelanan eta Berangon egongo dira. 
Sopelanatik joateko, hilobi historikoen ibilbidea hartuko dugu (5 km). Horretarako, Urko kiroldegitik irtengo gara 
Mendibeko estratan zehar, eta gailurreria horrekin bat egingo dugu Goierrin. Aurrera jarraituko dugu, harik eta 
Munarrikolandako bunkerrera iritsi arte, eta Pozozabalen amaituko dugu (Erandioko udalerria). Ibilbide hori 
bizikletaz ere egin ahal izango dugu. 

Berangotik, mendigune txikira iristeko orduan, industrialdetik irtetea izango da egokiena. Hasieran asfaltatuta 
dagoen mendi-bidea hartuko dugu Infernuetaraino. Mendigune txikia zeharkatzeko, bidezidor nabarienetik 
jarraituko dugu Munarrikolandako bunkerreraino, eta Pozozabalen amaituko dugu ibilbidea (Erandioko udalerria). 

Pagasarri mendia 

Pagasarri mendia (673 m) Nerbioi-Ibaizabal eta Kadagua ibaiak banatzen dituen Pagasarri-Ganekogorta 
mendiguneko mendia da. Hain zuzen ere, Bilboko biriketakoa da; eta bertako mendi esanguratsuena, gure 
mendizaletasunaren sinbolo eta sorleku.  

Mendi honek lotune estu-estua dauka hiribilduko historia ekonomiko eta sozialarekin. Gainera, nahiz eta bertako 
baliabide naturalak bete-betean ustiatu diren, gerra-eremua izan den eta erabat industrializatutako eta 
urbanizatutako eskualdean kokatuta dagoen, udalerriko balio natural handieneko hiri inguruko eremua da. 

Pagasarrin, kareharrizko azaleramenduak daude, eta leizeen zein galerien sistema konplexua ere badago barruko 
aldean. Horrez gain, bertan honako hauxe ere badago ikusgai: interes bateratuko habitatak, fauna ugaria eta gure 
kulturarekin lotutako elementu etnografikoak. 

Gailurretik, Durangaldeko mendietatik eta Salbada mendizerratik Abrako estuarioraino iristen diren ikusmira 
zabalak daude ikusgai. Gailurraren albo-alboan, tabernadun aterpetxea dago, baita mahaiak dituen eremu atondua 
ere. Gailurretik hurbil, antzinako elurzuloak zaharberritu dira, eta hiribilduan erabilitako elurra gordetzea zeukaten 
helburu. 

Pagasarrirako sarbide nagusia San Adrianen dago (Bilbo), eta Igertun zehar egiten da igoera. 

Pastorekorta mendia 

Pastorekorta mendia (486 m) Nerbioi-Ibaizabal eta Kadagua bailarak banatzen dituen Ganekogorta mendigunean 
dago kokatuta. Izan ere, Pastorekorta Landa lepo txikiak banatzen du Pagasarri menditik. 

Bere izena gaztelaniako eta euskarako hitzen elkarketa da, eta antzina bertan garatutako artzaintzaren adierazgarri 
da. Toponimoak “pastor” (artzaina) eta “korta” hitzak ditu osagai. Kortak edo kortabasoak basoan eta zelaian 
ganadua babesteko erabiltzen zuten lur-sail biribil zedarrituak ziren. 

Sarbide nagusia Bilbokoa da, eta Pagasarrin zehar egiten da (Igertu). Dena dela, badago Bolintxun zehar Buia 
auzotik ere igotzerik; edo Arrigorriagatik eta Ugao-Miraballesetik, PR-BI 16 mendiko ibilbide laburrean zehar. 

 

Luzero lurmuturra 

Luzero lurmuturreko gailurra (307 m) Area hondartzaren eta Zierbenako portuaren artean dago kokatuta. 
Udalerriko kostaldeko ikusmira ezin ederragoa eskaintzen digu. Horrez gain, kostalde kantauriarreko ikusmira 
zoragarria ere miretsi daiteke Gorlizko Billano lurmuturretik Santoñaraino. Era berean, honako hauexek ere ikusi 
ahal izango ditugu bertatik: Nerbioi-Ibaizabal itsasadarra, bertako bazterretako herriak eta Muskizko senadia. 
Antzina, padura-lekua zen arren, gaur egun “Petróleos del Norte” konpainiako findegia dago bertan. 

Kostaldean duen kokapena estrategikoa denez, erabilera militarra izan du zenbait garaitan, gailurraren inguruan 
ikusgai dauden eraikuntzen aztarnek adierazten diguten bezala. 

Cuestatik joanez gero aurkitzen dugun lehenengo gotorlekua XIX. mendean eraiki zuten, itsasadarreko sarrera 
defendatzeko asmoz. Dena dela, jakin badakigu XVI. mendean beste gotorleku bat zegoela leku horretan bertan. 
Beste gotorlekua, ordea, Luzero lurmuturreko gailurrean dago, eta gerra zibilean eraiki zuten. Aurrien artean, 
kanoi-lekuak nabarmentzen dira, mendia alde batetik bestera gurutzatzen duen komunikazio-sistema gordetzen 
dute-eta. 

Antza denez, 1898an Estatu Batuen eta Kubaren arteko gerra hasi zenean eraiki zituzten bateria horiek, 
iparramerikarrek kostaldetik eraso egingo ote zuten beldur. Hori dela eta, horrelako baterien bidez gotortu zuten 
kostaldea, Serantesen, Galean... bezala. 

Cuesta auzotik edo Area hondartzatik, Luzero lurmuturreko gailurrera igo ahal izango gara PR-BI 120 mendiko 
ibilbide laburrean zehar. 

Serantes mendia 

Serantes mendiak 451 metro ditu, eta gailurra Santurtziko udalerrian badago ere, mendi hori Zierbena eta Abanto-
Zierbenako udalerriei ere badagokie, betiere Bilbo Handia eskualdean. 

Bilboko Itsasadarraren ezkerraldean dago, bokalearen eta Bilboko portuaren gainean, hain zuzen. Beraz, industria 
eta meatzaritza gune oso garrantzitsu batez inguratuta dago. Meatzaritza dagoeneko erabiltzen ez bada ere, 
Bizkaiko ekonomiaren eragilea izan da. 

Kokagune estrategikoa duenez, mendi-gailur hori defentsarako eta telekomunikazioetarako erabili izan da. Zaintza 
eta babeserako gotorlekua eraiki zuten bertan, eta armadak erabili zuen 1910. urtera arte. Gaur egun ere, zenbait 
eraikinen aztarna garrantzitsuak ikus daitezke. 

Unbe mendia 

Unbe 302 metroko mendi txikitxoa da, eta Loiu zein Laukiz arteko udal-mugan dago kokatuta. Izen bereko 
mendiguneko gailurra da, kostalderantz abiatzen da eta Uribeko eskualdeko zati handia hartzen du. Mendigune 
horretan, gailur txiki ugari daude, eta, euren artean, Unbe mendia da garaiena. Izan ere, erpin geodesikoa ez dago 
tontor horretan, ekialderago eta beheragoa dagoen beste batean baizik. 
Inolako zalantzarik gabe, Bizkaia osoko mendi urbanizatuenetakoa ere bada. 

Bertako magaletan, Laukizko udalerrian, Unbeko santutegia dago kokatuta. Kokagune hori gurtza-toki bihurtu 
zuten 1941. urtean, Unbeko emakume batek bertan Andra Mariaren ikuspena eduki zuela baieztatu zuenean. Antza 
denez, bertan dagoen iturburuko ura sendagarria da. 
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GR 280 mendiko ibilbide luzeko etapetako batek (25,2 km), Sopelanatik Deriora garamatzanak, mendigune hori 
zeharkatuko du. Dena dela, Loiuko Aiartza auzotik ere iritsi ahal izango gara bertara, Lañamendi menditxoa igo 
ostean. 

Bestetik, Unbetik erraz-erraz joan ahal izango gara Bilboaldeko Akarlandako Parkera. Horretarako, BI-2704 
errepidea hartuko dugu bertako sarbideetaraino.  

Upo mendia 

Galdakao eta Zaratamo arteko mugan, Ugao-Miraballes eta Zeberioko udalerriak lotzen dituen errepideko 
iparraldean, 567 metroko altuera daukan mendi hau dago kokatuta. 

Bertako magaletan, koniferoak dira nagusi, baina, oraindik ere, hostozabalek eratutako basotxoak ere badaude 
bertan. Euren artean, Upoko pagadia nabarmendu beharra dago. Pagadi horren zati bat Galdakaoko lurretan dago, 
gainera. Iraganean, zenbait kortabaso egon ziren magal horietan (aldi batean ganadua gordetzeko erabiltzen zuten 
lur-sail biribil zedarrituak), nahiz eta gaur egun eremu horietan baso-sailak landatu dituzten. 

Upo mendiaren gerizpean, atsedenlekua dago kokatuta; eta, alboan, San Segismundo baseliza (Zaratamo eta 
Zeberioko udalerrietan). Uztailaren erdialdean, meza eta erromeria egiten dira bertan. Gailurraren eta Lekubaso 
urtegiaren artean, naturaren ikasgela moduan erabiltzeko zaharberritu berri duten Upoko aterpetxea dago 
kokatuta. 

Atsedenlekutik, erraz-erraz igo ahal izango gara gailurrera, baina bertara igotzeko, honako udalerri hauetatik irten 
ahal izango gara: Arrigorriaga (Moiordin industrialdetik), Usansolo (Lekubaso urtegitik) edo Ugao-Miraballes 
(Uriondo edo Saldarian auzoetatik). 

 
Argazkia. Azterlanaren eremuaren zenbait ikuspegi, Upo mendi-hegaletik begiratuta. 
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ZIRIMIRI  

Bilbo metropolitarraren eskualdean, klima guztiz atlantikoa, hezea eta euritsua da, eta nahiko epela, itsasoaren 
bero-eraginagatik; hori dela-eta, artadi kantauriarrak daude kostalde osoan. 

Bilboko itsasadarrean zehar −Nerbioi eta Ibaizabal ibaien behe arroan−, hotzak eta izozteek 3-4 hilabete irauten 
dute; ostera, ekialdeko kostalde osoan eta Bilbo metropolitarraren zati handi batean, 5 hilabete arte irauten du, eta 
barrualderago dauden eremuetan, 6-7 hilabete. Bestalde, beroak hilabete bat irauten du, gehienez, eremu osoan. 
Aldi lehor edo idorrari dagokionez −hau da, euri gutxiko hilabete-kopurua−, gehienez ere hilabete irauten du, 
Nerbioi eta Kadagua ibaien arroetan salbu, horietan 2 hilabetera arte luza baitaiteke aldi hori. Papadakis sailkapen 
agroklimatikoaren arabera, Bizkaiko kliman aniztasuna da nagusi; bertan, Bilbo metropolitarreko eta inguruetako 
itsas klima epela nabarmentzen da. 

Azterlanaren eremua nahiko euritsua da, eta urtean 1195 mm-ko prezipitazio-mailara irits daiteke, batez beste. 
Hilabete lehorrenak ekaina eta uztaila dira, eta euriteak udazken eta negu osoan izaten dira; halere, udaberriko 
hilabeteetan ere, eurite handiak izaten dira. 

5. irudia. Bilboko Aireportuko meteorologia-estazioaren klimograma (1981-2010). 

 
 

6. taula. Azterlanaren eremuko batez besteko hezetasun erlatiboa (%) 

URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE URTEKO BATEZ 
BESTEKOA 

72 69 68 69 69 70 71 72 71 71 73 72 70 

Iturria: Bilboko aireportuko estazioko datu klimatologikoak; Estatuko Meteorologia Agentzian eskura daitezke 
(http://www.aemet.es/). 

Gainera, nahiko hezetasun handia dago, eta, beraz, oso ohikoak dira behe-hodei ugariko eta euri fineko (zirimiri) 
egunak, iparraldeko edo mendebaldeko zirkulazioarekin. Hala, klima propio bat sortzen da, oso hezea eta grisa, 
industrialdeen eta zirkulazioaren kearen kondentsazioak areagotua, lurralde honetako paisaia ikonikoa, klimatikoa, 
sortuz. Paisaia hori itsasoaren pertzepzioan ere hautematen da, horrelako egunetan tonu beltz bereizgarria hartzen 
baitu. 

    

Argazkia.Ibaizabalen haraneko eta Txorierriko (zehazki, Derioko) ikuspegiak, egun ilun, itxi eta triste batean. 

IBAIAK 

Hauek dira ibai nagusiak: Nerbioi (Laudiotik igaro eta Bilboko itsasadarrean uretaratzen da), Kadagua, Mayor edo 
Barbadun (Kantabriarekiko mugatik hurbil), Ibaizabal (Bilboko itsasadarraren parte da), eta Butroi (Plentziako 
itsasadarraren parte da).  

Nerbioi ibaiak −9,6 m3/s-ko batez besteko emaria− uholdeak eragin izan ditu bere ibilbideko zati handietan. 
1953ko urriaren 14ko uholdeak eta, bereziki, 1983ko abuztuaren 26koak (34 hildako eta 1200 milioi euroko galerak 
eragin zituen krisiak gogor zigortutako hiri- eta industria-ehunean) gertaera natural garrantzitsuak izan ziren, eta 
hiriaren nortasuna eta bertako hirigintza- eta paisaia-eraldaketa eragin zituzten. 

Bestalde, Kadagua ibaia −10,2 m3/s-ko batez besteko emaria− Nerbioiren ezkerraldeko ibaiadarra da, jada Bilbon. 
Haren ibaiadar batean, Ordunten, izen bereko urtegia dago, Bilbo Handiaren ur edangarriaren hornitzaile 
nagusietako bat. Kadaguako urak, Arangurenera iritsi arte, kalitate onekoak dira, baina, gero, Bilbo 
Metropolitarreko Eremu Funtzionaletik pasatzean, kutsatuta jaisten dira. Gueñesko araztegia martxan jarrita, 
gutxitu egin da ibilguaren kutsadura.  

Ibaizabal ibaia −11,8 m3/s-ko batez besteko emaria− Basaurin batzen zaio Nerbioiri, eta, Elorriotik aurrera, haren 
oxigeno-kontzentrazioa baxua da ibilgu nagusi osoan.  

Mayor edo Barbadun ibaiak −2,9 m3/s-ko batez besteko emaria− ur-kalitate onargarria du, oro har. Arro saneatua 
da, neurri batean, estuarioan hondakin-uren araztegi bat baitago. 

Azkenik, Galindo ibaia Barakaldo eta Sestao artetik igarotzen da, eta Bilboko itsasadarrera iristen da gero. Urak isuri 
baino metro batzuk lehenago, ezkerraldean (Sestao), Galindoko Hondakin Uren Araztegia (HUA) dago, Bizkaiko 
hondakin-uren % 80 garbitzen duena.  

Aipatzekoak dira, halaber, Asua, Gobela eta Larrainazubi ibaiak ere. 

Lurraldeko eremu zabaletako hiri- eta azpiegitura-garapena egitean, ibaien alubioi estuak baliatu dira industriak, 
poligonoak eta errepideak ezartzeko; horregatik, ubide horiek ahokatuta eta bideratuta daude, kasu askotan, eta 
egitura artifizial ugari metatu dira haietan (presa txikiak, hartuneak, euste-hormak, harri-lubetak, etab.), beren 
naturaltasuna nabarmen galtzea eragin dutenak. Arrazoi hori bera dela-eta, bertako landaredi potentziala 
(haltzadiak, sahastiak…) urria da kasu askotan, eta hain urbanizatuta ez dauden eremuetan soilik aurkitzen dira 
kontserbazio-egoera oneko ibai-ubideak. 
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Bestalde, Butroi ibaiaren arroak 175,15 m2-ko azalera du, eta tamaina ertainekotzat har daiteke Bizkaiko lurralde-
eremuan. Ubide nagusia soilik nabarmendu daiteke, Butroi ibaia; 30 km-ko ibilbidea egiten du hego-ekialdetik 
ipar-ekialderako noranzkoan, Bizkargiren (563 m) eta Mendiganaren (268 m) mendi-hegaletatik Plentziara arte, eta 
han itsasoratzen da. Mungiako lautada alubiala zeharkatzean, ibaia meandroak eginez joaten da, Plentziako 
estuariora arte (Arbinako urtegian hasten da). Bertaraino iristen da mareen eragina, urtegiak ez baitio uzten ibaian 
gora egiten; gainera, ibai-urei eusten die, ubidearen amaierako zatiko abiadura motelduz. 

   
Argazkia. Hurrenez hurren: Kadagua ibaia, presa txiki batzuekin eta kanalizazio-lanekin, eta Butroi ibaia. 

   
Argazkia. Barbadun eta Butroi ibaien bokaleak, hurrenez hurren.  

ESTUARIOAK ETA ITSASADARRAK 

Nerbioi ibaia itsasadar kanalizatua eta nabigagarria da bere azken 16 kilometroetan, Bilboko Alde Zaharretik 
Abrara arteko zatian; zati horretan, hain zuzen, ibaiaren bokalea zabalagoa da. Ibaiadar horrek Bilbo Handia izenez 
ezagutzen den eremua zeharkatzen du, eta mareen eragina Arrigorriagara arte iristen da. Itsasadarra izan da 
eskualde horren bizkarrezurra, eta egun ere hala izaten jarraitzen du. Ibaiaren ertzetan, elkarren ondoan daude 
hirigune garrantzitsuenak eta populatuenak. Ibaiertzeko hirien garapenaren ardatza eta motorra izan da 1300. 
urtetik, haren ertzetan Bilbo merkataritza-gune eta itsas gune txikitzat sortu zenetik.  

  

Argazkia. Bilboko itsasadarraren bi irudi.  

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko beste ibai batzuek estuario-itsasadarraren zenbait ezaugarri dituzten 
bokaleak sortzen dituzte, hala nola Plentziakoa (Butroi ibaiak eratua) eta Muskizekoa (Barbadun edo Mayor ibaiak 
eratua). Plentziako itsasadarrak 115 ha-ko eremua hartzen du; 7 kilometroko luzera du, eta 20 metroko batez 
besteko zabalera du ibilbidean zehar.  

   

Argazkia. Plentziako itsasadarra, eta Muskizekoa, Barbadun ibaiak eratua. 

Ibaietako kutsadura kentzeko egindako lan handiei, hondakin-urak garbitzeko estazioak eta industria-ehuneko 
ingurumena hobetzeko teknikak funtzionamenduan jartzeari, eta zenbait industria astunen jarduna eteteari esker, 
itsasadarretako uraren kalitatea nabarmen hobetu da; Bilboko itsasadarrari dagokionez, XX. mendearen bigarren 
hamarkadan, kolore horixka, laranjatua eta gorrixka izan ohi zituen, haren kutsadura handia agerian uzten zutenak, 
baina egoera hori erabat aldatu da. Dena den, uraren kalitatea hobetu arren, bere horretan jarraitzen dute ibai 
hondoko, ibilguetako eta itsasadarreko kutsadura-arazoek, eta, beraz, etorkizunean ere, ingurumena hobetzeko 
lanekin jarraitu beharko da. 
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Argazkia. Itsasadarraren bokaleko uraren kolorea 1970ean eta gaur egun, hurrenez hurren.  

BADIAK ETA BABESGUNEAK 

Getxoko Areetako hondartzako eta Portugaleteko hiriguneko uretan gora, Nerbioiren estuarioa edo itsasadarra 
zabaldu eta badia handi bat eratzen du; haren ezkerretara garatu dira portuko instalazio garrantzitsuenak. Bizkaiko 
badia edo Abra esaten zaio eremu horri, eta Penintsulako kostalde kantauriarreko geografia-elementu nagusietako 
bat da. 

Beste badia edo babesleku batzuk ere badira azterlanaren eremuan, Butroi ibaiaren bokalean sorturikoa 
(Plentziako/Gorlizko badia) eta ozeanora irekitzen diren bokale txikiagoak, La Arenakoa (Barbadun ibaiaren 
bokalean) eta Armintzakoa (Lemoizko kostaldean), kasu. 

  

Argazkia. Hurrenez hurren, Abrako badia eta La Arenako babeslekua edo badia. 

   

Argazkia.Armintzako eta Plentziako babeslekuak edo badiak, hurrenez hurren.  

ITSASBAZTERREKO PADURAK 

Barbadun eta Butroi ibaien itsasadarrei lotuta, kostako padurak dituzten marearteko eremuak daude; horietan, 
landaredi halofiloen eta lezkadien hainbat habitat garatzen dira, biodibertsitaterako interes handia dutenak. 

Barbadun ibaiaren bokalearen inguruan, Pobeñako padurak aurkitzen ditugu; gizakiaren eraginez, asko murriztu da 
padura horien hedadura, baina, halere, nahiko ongi eutsi diete paduren bereizgarri diren ingurugiro desberdinei, 
bokalearen ezkerraldean bereziki. Hala, Barbadungo itsasadarraren bokalean hauek aurki ditzakegu, besteak beste: 
spartina maritima espeziearen larreak, urteroko espezie aitzindariak eta kolonizatzaileak (Salicornia ramossisima 
eta Suaeda maritima), Puccinellia maritima espeziearen zelaiak, mulu-itxurako sastrakadi halofitoak (Halimione 
portulacoides, Sarcocornia fruticosa eta Sarcocornia perennis), Inula crithmoides espeziearen zintak, ihitza halofitoak 
(bereziki, Juncus maritimus espeziea) eta Elymus pycnanthus gramineoaren belardiak. La Arena hondartzako duna- 
eta estuario-sistemarekin batera Natura 2000 Sarean sartu zirenetik, Pobeñako padurak leheneratzeko hainbat 
jarduketa egin dira, bertatik obra-hondakinak, isuriak, zaborrak eta azpiegitura zaharkituak kentzeko, bertako 
geomorfologia eta ekosistema leheneratu nahian. 

Txipioko padura barne-estuarioan dago, Plentziaren aurrean, eta 14,2 ha-ko azalera du. Antzinako dike baten 
gainean eraikitako errepide batek bereizten du estuariotik; 1860an hartu zuten eremu hori nekazaritza-
jarduerarako, eta 1960ko urteen amaieran utzi zuten. Harrezkero, noizean behin, itsas estuarioetako urek hartzen 
dute eremu hori, errepide azpian dauden bi uhate artifizialetatik sartuta. Padura horretako landaredi halofitoen 
artean, hauek aipa daitezke: batetik, Arthrocnemum fruticosum, Aster tripolium, Halimione portulacoides, Juncus 
maritimus, Polygonum maritimum, Puccinelia marítima, Salicornia ramosissima eta Spartina marítima espezieak 
padurako erdialdean dira nagusi, eta, bestetik, Elymus pycnanthus eta Phragmites australis espezieak paduraren 
mendebaldeko eremuetan dira nagusi, topografikoki gorenen dauden guneetan. 

Gutxi geratzen da egun Bilboko itsasadarraren marearteko eraginarekin lotutako paduretatik. Haren uholde-
lautada ia erabat hartu izanaren ondorioz, bertako padurak eta hezeguneak desagertu egin ziren. Dena den, aipatu 
behar da bertan, itsasadarraren eskuinaldean, jarraitzen dutela Lamiakoko eta Astrabuduako hezeguneek, 
ibaiadarrek estuario nagusira isurtzen dituzten urei lotuta. 
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Argazkia. Txipioko padura, Plentzian, eta Pobeñaseko edo La Arenako padura, Barbadun ibaiaren bokalean. 

KOSTALDEKO ITSASLABARRAK 

Mendien lerrokadurak itsasoaren paraleloak direnean, harkaitzen higadura nahiko uniformea da, eta tolesdura 
gutxiko kostaldeak eratzen dira, “pazifiko” motakoak. Ostera, itsasoarekiko perpendikularrak edo zeiharrak 
direnean −halakoak dira azterlanaren eremuko mendien lerrokadurak−, kostaldea koskatua da; harkaitzak 
higakorrak diren eremuetan, badia edo senadi formako sargune zabal samarrak sortzen dira, eta harkaitzak 
gogorragoak diren eremuetan, itsaslabarrak. Kostaldea mendebaldetik ekialderanzko noranzkoan hedatzen da, 
batez ere; iparraldera eta ipar-ekialdera zabalik dago, eta olatuen eragin handia jasaten du. 

Aztergai dugun eremuaren zati handienean, altuera handia du kostaldeak; itsaslabar ugari daude, batzuk garaiera 
eta indar handikoak, eta beste batzuk, txikiagoak. Material geologiko ugarienek tonu gris argia ematen diete 
paisaia-garrantzi handiko kostaldeko gorabehera geografiko gehienei. Gehienak, oro har, itsasotik begiratuta ikus 
daitezkeen arren, zenbait, Abrako eremua ezkerraldetik ixten duten itsaslabarrak kasu, bete-betean ikus daitezke 
itsasadarreko herrigune nagusietatik. 

Askotan, kostaldeko erliebe horietan, interes handiko egitura geologiko ugari ikusi eta hauteman daitezke; 
horietako batzuk, gainera, Geologia Interesdun Lekutzat (GIL) izendatu dira: 

• Armintzako flysch beltza (24). Bai Armintzako badian (udalerri horretako portuaren mendebaldean) bai 
Armintzakalde hondartzako badian (haren ekialdean), segida bereziki siliziklastikoa dago, Europa 
hegoaldeko historia sedimentario albiarraren bereizgarri dena; hedapen-une batean jalki zen, eta urradura-
arrastoak ditu, Iberiako plakak Europako plakarekiko izandako deribaren ondorioz sortuak.  

• Gaztelu-punta (26). Gorlizko Gaztelu-punta (edo Azkorriaga punta) kostako harkaitz txiki bat da, Bizkaiko 
udalerri horretako itsaslabarretan dagoena; 300 metroko longitudea, 280 metroko zabalera eta 50 metroko 
gehieneko kota ditu, eta Behe Kretazeoko arroka sedimentario karbonatatuz eratuta dago, batez ere. 

• Meñakozeko pillow-labak (5). Meñakoz hondartzako mendebaldeko muturrean dauden labek Arro eusko-
kantauriarreko Goi Kretazeoko bolkanismoko kolada adierazgarrienetako bat eratzen dute. Itsaslabarreko 
kuxin-formako laba-kolada ikusgarriek (pillow-labak) nabarmentzen dute, batez ere, azaleratze hori.  

• Sopelako Kretazeo-Tertziario muga (44). Eskualde eusko-kantauriarrean, ugariak dira Kretazeo eta 
Paleogeno arteko muga (K/T muga esaten zaio literatura geologikoan) islatzen duten sekzio jarraituak, 
agerpen-maila onekoak; batzuk besteak baino ezagunagoak dira, baina, zalantzarik gabe, guztiak dira 
interesgarriak Lurraren Historiako une hartan gertatu zen krisi biologikoa ikertzeko. Agerpen ezagunenen 
artean dago hau, Sopelanako Atxabiribil hondartzaren erdialdean azaleratzen dena.  

• Gorrondatxeko Eozenoa (49). Gorrondatxe hondartzako GIL horren garrantziaren funtsa bertan aurkitutako 
estaia lutetiarreko estratotipoa da, euskal kostaldean berriki definitu direnetan hirugarrena.  

• Barrika-Galeako paleozabalgunea (90). Itsasoko olatuen ekintzaren ondorioz, “zabalgune” deritzon gainazal 
leuna eratzen da arroken gainean; egun, gure kostaldean, itsaslabarren beheko aldean hauteman daiteke, 
itsasbehera denean.  

• Barrikako tolesturak, Txitxarropunta-Kurtzio (118). Itsaslabar horietan, azaleratzeen kalitatea ikaragarria da. 
Iparraldeko San Balendin haitzetik hegoaldeko Kurtxiope puntara arte, itsaslabarren sekzio jarraitu bat 
dago. Han, askotariko egiturak ikus daitezke, hala nola tolesturak, zamalkadurak, ezkata tektonikoak eta 
duplexak, bai eta haiei lotutako eskala txikiagoko egiturak ere (diaklasak, faila-ildaskak, txanga hautsiak, 
etab.).  

• Billao lumurturreko multzoa (125). Eremu horretan, Gaztelugatxen bezala (GIL 88), garai bereko materialak 
azaleratzen dira, Europako plakaren hegoaldeko ertzean −hau da, arro eusko-kantauriarraren iparraldeko 
ertzean− izandako jarduera tektoniko biziaren lekukotasuna ematen dutenak.  

   

   

Argazkia. Hurrenez hurren: Armintzako badia mendebaldetik ixten duten itsaslabarrak; Lemoizko zentral nuklearraren ekialdean 
dauden itsaslabarrak; Bustintzako itsaslabarrak; eta Punta Galeako itsaslabarrak. 

HONDARTZAK ETA DUNAK 

Azterlanaren eremuko itsasertz guztia ez da garaia. Bertan dauden itsasadarrek hondartzak eratu dituzte (Bilboko 
itsasadarraren ekialdeko alpea, eta Plentziako eta Muskizeko itsasadarrak, adibidez), eta zenbait itsaslabarren 
oinean ere kala hareatsuak eratu dira. Zenbait hondartza-sistematan, landaredi propioa duten duna-eremuak 
agertu dira.  

Nerbioiren estuarioaren barruan, eskuinaldeko hondartzak soilik kontserbatzen dira, ezkerraldean ere izan diren 
arren. Historikoa da Portugaletekoa, itsasadarraren sarreran eratzen zen barra hareatsuarekin lotua, eta famatua, 
gainera, nabigaziorako oztopo arriskutsua baitzen. Hondartza horretara joan ohi zen XIX. mendeko Bilboko gizarte-



Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko  
Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

28 

 

maila oneko jendea, bainua hartzera. Izan ere, garai hartan, kontrako aldea, Areatzako eremua, hareatzen eta 
paduren sistema bat zen, ez oso irisgarria. Getxoko gainerako eremuan, berriz, baserriak zeuden, eta, oro har, ez 
zen itsasorako aterabiderik, eremu harritsu batean salbu, Abantzadan; bertan dago, hain zuzen, Algortako 
arrantzagune txikia. Eremu hori guztia, ordea, asko aldatu eta eraldatu da gizakiaren eraginez. Lehenbizi, Neguri 
eta Areeta auzoak sortu zituzten, hango padurak lehortu ondoren (Bolueko hezegunea geratzen da, egun ur geza 
soilik duena); proiektu horren baitan, Gobela ibaiaren ibilgua ere bideratu zen, Udondorekin bat egin zezan. 
Geroago, Arriluzeko portuko eta dikeko lan guztiak egin zituzten, Evaristo Churrucaren proiektuaren arabera; 
1913an bukatu zituzten lanak. Azkenik, superportuaren lanak aipatu behar dira, gaur egungoak. Hondartza-
sistemei dagokienez, azken lan horiek Zierbenako kala natural txikiaren desagerpena eragin dute, baina artifizial 
bat egin da; bertan, hareatza txiki bat zaintzen da, urtez urte irauten duena. Estuarioaren eskuinaldean, 
itsasadarraren lumaren eraginpean daude eremu hauek: Areetako, Ereagako eta Arrigunagako hondartzak, 
itsasbehera denean Arriluzeko pasealekuaren angeluan agerian geratzen den area- eta lohi-eremu txikia, eta 
Algortako kontradikea (La Bola hondartza, Zugatzarte pasealekua eraiki baino lehen Areetako parte zena). 

Abrako estuarioaren ekarpen gehienak ipar-ekialderantz eramaten dituzte gainazaleko korronteek, kostaren zati 
bat ukituz eta, Bilboko Abratik urrundu ahala, antzekoak diren hondartzen eta kalen segidari jarraituz, hauei, hain 
zuzen: Galea eta Tunelboca, Gorrondatxe (Aizkorri), Barinatxe (basatia), Arrietara-Atxibiribil (Sopela), Meñakoz, 
Barrika eta Gorliz (azken hori Butroi ibaiaren bokaletik harago, Plentziatik abiatuta). Kontrako aldean 
(mendebaldean), Nerbioi ibaiaren ekarpenen oso eragin txikiarekin, Muskizeko Areeta hondartza nabarmentzen da, 
Barbadunen itsasadarra ixten duena. Ondorengo taulan, azterlanaren eremuko hondartzen zenbait ezaugarri 
nagusi bildu dira. 

7. taula. Azterlanaren eremuko hondartzen ezaugarri nagusiak. 

Hondartza edo 
kala Udala Luzera (m) 

Batez besteko 
zabalera Lurzorua Kolorea Alea 

La Arena Muskiz 966 84 Harea Urre-kolorea Ertaina  

Zierbena Zierbena 100     

Areeta Getxo 240 25 Harea Urre-kolorea Fina 

Ereaga Getxo 882 64 Harea Urre-kolorea Fina 

Arrigunaga Getxo 628 68 Harea Urre-kolorea Ertaina 

Gorrondatxe Getxo 844 68 
Hr/leg/harr. 

 
Beltza Fina 

Barrinatxe Getxo/Sopelana 725 80 Harea Urre-kolorea Fina 

Arrietara Sopelana 700 40  Urre-kolorea  

Atxabiribil Sopelana 126 43    

Meñakoz Barrika 400 30    

Barrika Barrika 600 35    

La Cantera Barrika 80 35 
Harea/legarra 

 
Urre-kolorea Ertaina  

Plentzia Plentzia 354 170 Harea Urre-kolorea Ertaina 

Gorliz Gorliz 842 45 Harea Urre-kolorea Ertaina 

Armintza Lemoiz 250 30 Harriak   

Iturria: Rallo, A. eta Orive, E. (2003). Bizkaiko Itsasaldea, Lurralde-Azterlanetarako Bizkaiko Iraskundea. 

Zenbait hondartzetan, interes geologikoa eta/edo geomorfologikoa duten azaleratzeak ikus daitezke, horietako 
batzuk Geologia Interesdun Lekuetan. 

• Astondoko duna fosilak (91). Astondoko badiaren atzealdean dagoen hondartzan, duna-eremu handi bat 
sortu du haizeak; Gorliz udalerrirantz sartzen da, eta Txatxarro errekaren ibarrean kokatzen da. Multzo 
hareatsu eoliko horren barruan, iparraldean dauden duna zementatuak nabarmentzen dira; Astondoko 
mendi-hegala eta Gorlizko ospitalearen ingurua hartzen dituzte.  

• Barrikako hareak (93). Barrikako harea-aleak Barrikan azaleratzen den abrasio-plataformaren gainean 
fosiltzen dira. Metakin horretako sedimentologia-, mineralogia-, morfologia- eta granulometria-
ezaugarriak gaur egungo duna eta hondartzetako sedimentuekin konparatuz, harea-aleek zein jatorri 
duten eta zein ingurune sedimentariotan eratu ziren jakin daiteke. Metakin eoliko bat da, itsasoko abrasio-
plataforman eratu zena itsas maila baxua zen garai batean.  

• La Arena hondartza eta dunak (94). Behe Kretazeoko kareharrizko eta margokareharrizko itsaslabarrek 
eratutako bi euskarrik babesten dute: Luzero lurmuturrak ekialdetik, eta Gaztelu-puntak mendebaldetik. 
Interes geomorfologiko eta estratigrafiko/sedimentologiko altua du.  

• Gorrondatxe eta Tunelbocako hondartza zementatua (96). Abraren kanpoaldean, ekialderantz, Punta 
Galeako labarren oinean, Getxoko udalerrian, itsasoko sedimentuen zenbait metaketa daude, kolore 
ilunekoak, beach-rock tipokok. 

  

  

Argazkia. Hurrenez hurren: La Arena hondartzako dunak, Muskizen; Atxabiribil hondartza, Sopelan; eta, behean, Gorlizko 
hondartza (lehenengoan, dunak ikusten dira). 
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Paisaiari dagokionez, hondartzak dinamika handiko elementuak direla nabarmendu behar da. Batetik, egunean 
bitan izaten diren itsasbehera eta itsasgora fenomenoak daude, hondartzen tamaina eta ehundura asko aldatzen 
baitute; baina, horrez gain, faktore hauek ere aipatu behar dira: ekaitz atlantikoen paisaia-eragina eta urteko 
zenbait unetan izaten diren aparteko paisaia-fenomenoak, udako egun eguzkitsuetan izaten den jendetza, eta 
surflarien presentzia, 90eko urteetan sortutako erabilera berria.  

IBERTAKO BASO HOSTOZABALDUN MENDI-HEGALAK 

Eremu Funtzionalaren % 10 baino apur bat gehiago baino ez dute hartzen bertako landaredi potentzialari 
dagozkion berezko basoek, eta den-denak hostozabalen basoak dira. Lurralde-eremu horretan, hainbat baso 
azidofilo edo mesotrofo leudeke, mistoak edota espezie hauetako batek menderatuak: Quercus robur, Quercus 
faginea, Quercus rotundifolia, Quercus ilex, Quercus pubescens, Quercus pyrenaica, Castanea sativa eta Fagus 
sylvatica. 

Eskuarki, bertako hostozabalen basoek azalera txikiko teselak edo unadak hartzen dituzte, pinuen eta eukaliptoen 
baso-landaketen eta belardi- eta larre- eremuen artean sartuta. Ez daude munta handiko baso autoktono ugari, 
eta, beraz, asko murriztu da Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko paisaiaren berezko ezaugarrietako bat, 
zuhaitz hostoerorkorren urteko zikloa, hain zuzen. Lehen, aldaketa handiak izaten ziren koloreetan (bereziki, 
udazkeneko okreak, horixkak eta gorrixkak) eta ehunduretan; egun, ordea, landaredi hostoiraunkorra da nagusi, 
eta horiek ez dute aldaketa handirik izaten urtarotik urtarora. Landaredi autoktonoaren artean, artadi kantauriarrak 
nabarmendu behar dira, bereziak baitira biogeografikoki; bereziki ugariak dira itsasertzeko muinoetan eta 
alderdietan.  

Baso autoktono interesdun batzuen zenbait egitura, gainera, Bilboko Eraztun Berdea izeneko eremuan daude 
sartuta: Arraizko artelatzak (Bilbo), Arrobillako haltzadia (Bilbo), Ganekogortako pagadia (Alonsotegi), Gangureneko 
pagadia (Galdakao), Gongedako hariztia (Alonsotegi), Utirrekako artadia (Sopela), Montañoko artadia (Muskiz), 
Pasterokortako pagoak (Bilbo, Arrigorriaga), San Bernabeko urkidia (Erandio, Bilbo), Upo mendiko pagadia 
(Galdakao, Zeberio), Uxinako hariztia (Zamudio), eta Uzkorta, Antsola eta San Rokeko artadiak (Bilbo). Horiez gain, 
Burbustuko haritz motza nabarmentzen da Zaratamon, dimentsio handiko zuhaitz motza.  

  

Argazkia. Artadi kantauriarraren arrastoak Muskizko La Arena hondartzaren ekialdean, Sorospeneko Andre Mariaren ermitaren 
inguruan, bai eta Billao lurmuturraren isurialdeetan ere (Gorlizera begira). 

SASTRAKADIAK  

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko landaredi natural guztia, ordea, ez da zuhaitz-egiturakoa; 3.600 
hektarea baino gehiago hainbat tipologiatako sastrakadiek hartzen dute. Haietako asko landaredi potentzialak dira 
haizearen eraginpean dauden isurialdeetan eta itsas sprai gaziek hostozabalak haztea oztopatuko luketen 
eremuetan. Halaber, ohikoak dira zelai eta bide bazterretako zuhaixka-formako orlak. 

Sastrakadien hainbat tipologia daude, bai lurzoru azidofiloetan bai lurzoru karetsuetan: abariztiak, gurbiztiak, 
piornalak, makiak, txilardiak, elordiak, iratzediak, heskaiak eta lahardiak. 

   

Argazkia. Azterlanaren eremuko sastrakadien irudiak: ezkerrekoan, itsasertzeko txilardiak, eta, eskuinekoan, mendi-hegal 
bateko iratzediak. 

Sastrakadien artean, aintzat hartu behar dira, halaber, orlak eta zuhaixka-formako heskaiak, errosazeoak askotan; 
landazabal atlantiarreko ohiko egituren ondoan ageri dira, belardiak eta laborantza-eremuak mugatuz. 

 

 EREMU FUNTZIONALEKO ELEMENTU ANTROPIKO BEREIZGARRIAK 

Eremu horretako elementu antropikoek eragin berezia izan dute Bilbo Metropolitarreko paisaiaren egungo itxuran. 
Beraz, sortzen dituzten paisaia-ezaugarrien eta eremu horretan garatzen diren lurzoru-erabilerekin lotutako 
ezaugarrien arabera multzokatu dira. 

2.3.2.1 Landazabal atlantiarreko nekazaritza- eta abeltzaintza-lurren paisaia 

Lurralde-eremu honetako nekazaritza- eta abeltzaintza-egitura tradizionala baserria zen, haren inguruan zeuden 
nekazaritza- eta basozaintza-lurren mosaikoarekin; beregaina zen, oro har, eta bertan sartzen ziren baratzeak, 
zuhaitz-laboreak eta fruta-arbolak, mahasti batzuk, larreak eta belardiak, heskaiak eta hostozabal autoktonoen 
basoen ustiapenenaren zati bat. Landazabal atlantiarrari lotutako egitura hori mendi-hegaletan eta haran-
hondoetan banatzen zen; dena den, ibai-ibar zabalenetan ere, baratze-eremu trinkoak ikusten ziren. Jatorrizko 
egitura hartatik gutxi geratzen da egun, mendi-hegaletako landazabal atlantiarrean zura lortzeko baso-landaketak 
hedatzeak, haran-hondoak guztiz eraldatzeak eta familiako nekazaritza-jardueraren krisiak eraginda. Hala eta 
guztiz ere, jatorrizko bilbe hori ongi hauteman daiteke zatirik handienean, bertako elementu bereizgarriak sortuz.  

LABORE BELARKARAK ETA BARATZEAK 

Azterlanaren eremuan urbanizazio-maila handia izan den arren, baratze ugari daude, familiakoak gehienak, bai 
etxeen patioetan bai haien inguruetan; horrez gain, arto-laborez eta frutarbolez beteriko lursailak ere badira, 
negutegi gisako egituretan. Ezin dugu nekazaritza-eremu trinkoez hitz egin, hau da, han eta hemen banatutako 
nekazaritza-lursail txikien mosaiko bat da; batzuetan, gainera, lursail horiek hirietako eta hiri-inguruetako bilbeetan 
sartuta daude. 
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Zuazoko ibarreko paisaia, Barakaldo, 1955 

   

Argazkia. Hiri-inguruetako baratzeen eta negutegien bi irudi; ezkerrekoa, Nerbioiren korridorean dago, eta eskuinekoa, Uribe 
Kostako zelaietan. 

Bestalde, baratze ekologiko publikoen sare bat dago Bilbo 
Metropolitarreko Eraztun Berdean: Abanto-Zierbenako, Etxebarriko, 
Galdakaoko, Loiuko eta Santurtziko baratzeak. 

Tamalez, haran alubialetan zeuden baratze-eremu handiak duela 
hamarkada batzuk irentsi zituzten hirietan, industrietan eta 
azpiegituretan izandako hazkundeek. 

 

 

 

LARREAK ETA ABELTZAINTZA 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren ia % 24 −12.000 bat hektarea− larreak eta belardiak dira, baina 
azalera txiki batzuetan zelai naturalak daude (albitz- eta mesobromiom- larreak, Agrostis eta Festuca espezieko 
mendi-larreak, Deschampsia flexuosa espezieen larre silizikolak, larre kaltzikola harritarrak…); horietako gehienak 
landatutako edo larreratutako komunitate belarkarak dira, azterlanaren eremuan oraindik bizirik den abeltzaintza-
jardueraren (ardi- eta behi-aziendak) euskarri direnak, bai eta bazter utzitako komunitate belarkarak ere, espezie 
erruderalekin. Azken horiek paisaia-eremu handiak hartzen dituzte, mendi-hegalen behealdean eta herri 
inguruetan, bereziki; Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko mendien gorengo eremuetan ere badira, bai eta 
haran-hondoetan eraldatu gabe geratzen diren eremu gutxi horien zirrikituetan ere.  

    

    

Argazkia. Larreen eta larre horietako abeltzaintza-jardueren zenbait irudi. 

Nabarmentzekoa da, garai batean, mendi-larreen ustiapenarekin lotutako lursail zirkularren egitura tradizionalak 
zeudela (saroiak edo kortak). Horri dagokionez, Ganekogorta eta Pastorekorta mendiek erreferentzia toponimikoa 
egiten diote erabilera horri; egitura horietako zenbait egitura oraindik badira, itxuragabetuta egon arren. 

Beheko taulan, azterlanaren eremuko aziendaren datu nagusiak azaldu dira, 2009. urtekoak, hain zuzen (ordukoak 
dira nekazaritza-erroldako azken datuak). Urbanizazio-maila handia izan arren, behi-, ardi- eta ahuntz-kopuru 
handiak daude bertan, milaka zenbatzen dira, eta, beraz, aztergai dugun eremuko paisaia-elementutzat hartu 
behar dugu ganadua. 

 

8. taula. Bilbo Handiko eta Plentzia-Mungia eremuko abeltzaintza-datuak (2009. urtea). 

  Behiak Ardiak Ahuntzak Txerriak Hegaztiak 

  Ust. kop. Az. 
kop. 

Ust. 
kop. 

Az. 
kop. 

Ust. 
kop. 

Az. 
kop. 

Ust. 
kop. 

Az. 
kop. 

Ust. 
kop. Az. kop. 

Bilbo Handia   430 6.781 293 8.035 170 2.069 52 140 452 170.754 

Plentzia-Mungia  306 4.644 227 4.792 118 1.357 45 128 330 490.091 

Bizkaia     2.668 49.288 1.857 64.990 892 12.238 463 2.487 2.623 781.880 

Iturria: Eustat - Euskal Estatistika Erakundea, 2018. 
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MAHASTIAK ETA TXAKOLINDEGIAK 

 “Bizkaiko txakolina” izendapena hartzen dute Bizkaian ekoitzitako kalitatezko ardoek. Jatorri-deitura hori 1994an 
aitortu zuten ofizialki, eta, harrezkero, oinarriak finkatzen ari dira, Bizkaiko txakolinak garai batean zuen irudia 
(landa-eremuko ardo arrunta, heldugabea eta azido samarra) atzean utzi, eta nortasun beteko, fruta gustuko eta 
garraztasun atsegineko ardo moderno bihurtzeko asmoz. 

Azterlanaren eremuari dagokionez, txakolin-mahastiak Txorierrin daude batez ere (Lezaman, Larrabetzun, 
Zamudion, Derion eta Sondikan), baina Artxandan ere badira batzuk. Hori dela-eta, eremu horretako hainbat 
upeltegi daude Bizkaiko Txakolina jatorri-deituraren baitan sartuta, hala nola Basabeiti, Larrame, Malagarte, 
Eguzkialde, Garkalde eta Erdikoetxe upeltegiak Lezaman, eta Magalarte upeltegia Zamudion. Mahastiek ez dute 
hedadura handia hartzen (hamarka hektarea baino ez), baina, beren fenologia-zikloa dela-eta, paisaia- eta 
identitate-elementu garrantzitsua dira. 

Bestalde, gogorarazi behar da Leioako Mendibile Jauregian Txakolinaren Museoa dagoela. 

NEKAZARITZAREKIN ETA ABELTZAINTZAREKIN LOTUTAKO BESTE ELEMENTU ANTROPIKOAK 

Elementu hauen baitan, garrantzitsua da baserriak eraikin bereizgarritzat nabarmentzea; etxeen, ukuiluen eta 
nekazaritza-produktuen biltegien ezaugarri arkitektoniko prototipiko mistoak dituzte, eta lotura estu-estua dute 
nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerekin, bai Euskal Autonomia Erkidegoan bai Nafarroan. Baserri-kopurua 
ikaragarri gutxitu da, eta zenbait kontserbazio-egoera kaskarrean daude; horregatik, kultura-balio nabarmentzat 
har daitezke (hain zuzen, dokumentu honen atal horretan azalduko dira sakontasun handiagoz).  

2.3.2.2 Landatutako baso-paisaiak 

LANDATUTAKO BASOA  

Azterlanaren eremuko azaleraren % 32 baino apur bat gehiago espezie exotikoen baso-landaketak dira, zuraren 
eta zelulosa-orearen ekoizpenera bideratutakoak, hain zuzen. Baso-landaketa horiek baso-landare autoktonoak 
ordezkatu dituzte, neurri handi batean. Pinus radiata espezieen pinudiak eta Eucaliptus globulus espezieen 
landaketak dira nagusi. Mendi-hegalak eta mendiak estaltzen dituzten eremu homogeneo eta zabalak sortzen 
dituzte, bertan landatutako espezie desberdinek edo haien adinak eragindako bariazioekin; nabarmentzekoa da, 
esaterako, eukalipto gazteen glauko-kolorea, bai eta matarrasan moztu berri diren lursailak eta landatutako 
lursailetako ehundura zuzenak ere. Pinus radiata eta Eucaliptus sp. espezieez gain, beste espezie hauen landaketak 
ere badira, kantitate txikiagoetan izan arren: Chamaercyparis lawsoniana, Larix sp., Pinus pinaster, Pinus sylvestris, 
Platanus sp., Populus sp., Pseudotsuga menziesii, Quercus rubra eta Robinia pseudoacacia. Itsas pinua edo Pinus 
pinaster bereziki erabili izan da itsaslabarretan eta itsasertzeko isurialdeetan, gaitasuna baitute itsasoko haizearen 
gatz-edukiak jasateko eta hareatzak finkatzeko (hala gertatzen da, esaterako, Astondoko dunetan). 

Landaketa horien paisaia-eragina ikaragarria da. Batetik, zuhaizti hostoerorkor autoktonoak kenduz edo bakanduz, 
aldatu egin da urteroko ziklo fenologikoa, eta horrek, besteak beste, udazkena “desagerrarazi” du zenbait 
eremutan; hau da, bertako basoetan urrian eta azaroan ikusi ohi ziren kolore horixkak, gorrixkak eta urre-koloreak 
desagerrarazi ditu. Eta bestetik, baso-landaketetako zuhaitzen ehundurei eta itxurei dagokienez, forma konikoak 
eta piramidalak nagusitu dira, zuhaitz autoktonoen itxura irekiei edo globularrei kontrajarrita. Horrez gain, 
landatutako lursailek, zenbaitetan, lerro zuzenak dituzte, baso autoktonoen lerro bihurgunetsuetatik urrun. 
Bestalde, suebakiek, ebakitako baso zatiek, erauzketa-eremuek, materiala ateratzeko egindako bideek eta baso-
ekoizpenarekin lotutako bestelako azpiegiturek artifizializatu egin dute zuhaizti-paisaia. 

   

Argazkia. Zeberioko baso-paisaia, ebakitako lursailekin eta Pinus radiata espeziearen landaketa ugariarekin; ondoan, jarduera 
horrekin lotutako zerrategia. 

   

Argazkia. Ezkerrekoan, eukalipto zuhaitza meatzaritza-eremuan (lehen planoan, ale gazteak ikusten dira), eta, eskuinean, Pinus 
pinaster espeziearen landaketak Gorlizen, Astondoko hondartzen gainean. 

2.3.2.3 Industria- eta merkataritza-paisaia 

INDUSTRIALDEAK ETA GUNE LOGISTIKOAK 

Azterlanaren eremuko azalera handi bat industria- eta logistika-poligonoek hartzen dute; batez ere, ibaien ertzetan 
eta haien inguruko eremu lauetan, nahiz hiriguneen inguruetan daude, eta paisaia heterogeneo zabalak eratzen 
dituzte, inpertsonalak askotan. Horietan, logistika- eta industria-nabe, tailer eta lantegi ugari daude, bai eta 
instalazio erantsiak, lur-erauzketen eremuak, hondartza asfaltatuak eta utzitako eremuak ere, erortzear edo hutsik 
dauden industria zaharrak edo industria-eremuak barne. 

6. irudian ikus daitekeen moduan, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenaren 
aurrerapeneko datuen arabera (diagnosiari buruzko atalekoak, hain justu), 2016an, Bilbo Metropolitarreko eremuko 
2.681,42 hektarea zeuden bideratuta ekonomia-jardueretara; horietatik 1.884,17 dagoeneko finkatuta zeuden 
ordurako. Eremuka aztertuz gero, Ezkerraldea eta Txorierri nabarmendu behar dira; lehenengoan, 620,92 hektarea 
zeuden ekonomia-jardueretara bideratuta, eta, bigarrenean, 518,32 hektarea.  

Eremu horrek hartzen duen azalera handiaz gain, eremu horien presentziak eta ezaugarriek ere paisaia-garrantzi 
handiko elementu bihurtzen dituzte. Garai bateko industrien hondakin ugari daude, bai eta egun erabilerarik ez 
duten eraikin ugari ere, eta horrek agerian uzten ditu iraganeko industria-jarduera eztabaidaezina eta gerora 
izandako gainbehera. Horrenbestez, Bilbo Metropolitarreko paisaiaren irudi eta ezaugarri bereizgarria dira. Punta-
puntako industria-sektoreari lotutako garapen berri bat ere aipatu behar da, Zamudioko zientzia- eta teknologia-
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parkea, hain zuzen, euskal erakundeek berrikuntzarako interesgunetzat eratua. Gehigarri modura, beste “parke 
teknologiko” bat eraikitzea planteatzen ari dira; Ezkerraldean ezarriko litzateke. 

   
Argazkia. Erabilerarik ez duten industria-eremuak eta -orubeak; horrelako eremuetan, normalean, landare-espezie exotiko 
inbaditzaileak ugaritzen dira. 

6. irudia. Bilboko Metropolian ekonomia-jardueretara bideratutako lurzoruen hektareak (planifikatuak eta 
gauzatuak), 2016. 

 
Iturria: Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena. Memoria. Diagnosia (2016). 

   

   
Argazkia. Hurrenez hurren: Mercabilbao, Ezkerraldeko industriak, Erandioko industrialdea (itsasadarraren eskuinaldean), eta 
Txorierriko industrialdeak. 

ISOLATUTAKO INDUSTRIA-INSTALAZIO HANDIAK 

Industrialde ezberdinez gain, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean badira isolatutako beste zenbait 
industria handi ere; industria horiek, eurak bakarrik, garrantzi handiko paisaia-elementuak dira. Besteak beste, 
Arrigorriagako zementu-fabrika, Lemoizko zentral nuklearraren instalazio amaitu gabeak, Muskizeko findegi 
petrokimikoaren gunea eta La Naval ontziola nabarmendu behar dira. Paisaiaren bilakaerari buruzko atalean jada 
azaldu dira paisaia-eragin handiko instalazio horien sorrera-datuak eta eraikuntza-datak. 

   
Argazkia.Ezkerrean, Arrigorriagako zementu-fabrika, eta, eskuinean, Lemoizko zentral nuklearra, amaitu gabe. 
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Argazkia. Muskizeko findegia, Barbaduin ibaiaren arroan paisaia-garrantzi handia duena. 

PORTUKO INDUSTRIA-INSTALAZIOAK 

   

Argazkia. Bilboko Uribitarteko kaia; egun, Isozaki dorreak daude bertan. Eskuinean, Deustuko zubi altxagarria, merkantzia-
ontzia itsasadarrean behera doala. 

Hasiera batean, Bilboko portua hirian bertan zegoen, baina urteetako merkataritza-jardueraren garapenaren 
ondotik, jarduera txikiagoko portu-guneak sortuz joan ziren, itsasadarreko hainbat puntutan eraginez. Halere, XIX. 
mendera arte, ez ziren hasi itsasadarraren bi aldeak nabarmen kolonizatzen.  

XX. mendean, Bilboko Portuko Obra Batzordearen −Udalaz gaindiko lehen erakundea− bitartez, itsasadarreko 
jarduera eta bertako zirkulazioa antolatzen hasi ziren. Gaur egun, Bilboko portuko instalazioek itsasadarraren 
barnealdeko kai zaharrak, kargategiak eta garabiak hartzen dituzte nolabait (horietako batzuk abandonatuta 
daude), eta Abrako kanpoko porturaino hedatzen dira, bereziki itsasadarraren ezkerraldean; erabiltzen ez diren 
industria-eremuekin, zabalguneekin, nasekin, kaiekin, ubideekin eta edukiontzi-eremuekin lotuta, Bilbo 
Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko berezko paisaia eratzen dute, azken urteetan estuariorantz hedatuz joan 
dena. Portuko instalazioak eta jarduerak Abrara lekualdatzeko prozesu hori XX. mendean hasi zen arren, 
lekualdatze horrek ez zuen hiri-berrikuntzako prozesu handirik eragin Bilboko ibaiaren aurrealdean, azken 
hamarkadak arte. Horrek agerian uzten du zenbait eremutan ibaiertzek duten desafekzioa. Egun, portuko jarduera 
Abran dago, funtsean, Santurtzi eta Zierbena udalerrien ondoan. Itsas bidaiako ontzien geltokia soilik dago 
eskuinaldean, Getxo inguruan, eta ibaiko zirkulazioa jada ez da Bizkaiko hiriburura sartzen. 

   

   
Argazkia. Portuko instalazioen irudiak, Abraren ezkerretara (mendebaldean).   

PORTUKO GARABIAK ETA BESTE OSAGAI BATZUK 

Itsasadarrean zeharreko portu-instalazioen lekuko, portuko lanetan erabiltzen ziren garabi ugari geratzen dira 
oraindik; historikoki, Bilbotik Abrara lekualdatuz joan dira, ordea, kaien, ontziolen eta portuen antzera. Dena den, 
oraindik jarduera harekin lotutako instalazio asko ikusten dira, ibai-paisaiaren ezaugarri direnak; horietako batzuk, 
gainera, industria-ondare gisa kontserbatu dira, Euskalduna ontziolan itsasontziak eraikitzeko erabili zuten Carola 
garabia, esaterako. 60 m-ko altuerako eta 30 tonako zikoina erako garabi hori “Talleres de Erandio, S.A.” lantegian 
egin zuten, 1957an; bere garaian, Espainian eraikitako garabien artean potentzia handiena zuen, eta Bilbon ezarri 
zen harmailan, blokeen aurrefabrikazio- eta muntaketa-lanen beharrei erantzun zien lehenengoa izan zen. Bere 
jatorrizko kokagunea 1. eraikuntza-harmaila izan zen, baina, gaur egun, Ponpaketa Etxetik gertu dago; ondare-
elementu garrantzitsua da. Carola garabia ontziak eraikitzeko erabiltzen zen, eta martxan egon zen Euskalduna 
ontziola itxi zuten arte; Bilbon geratzen den garabi bakarra da, eta, hain zuzen, haren inguruan ezarri zen Bilboko 
itsas museoa, bertako kaiak eta portuko gainerako elementuen aztarnak baliatuz. 

Garabiez gain, portuko jarduera hark beste elementu batzuk ere utzi ditu itsasadarraren ibai-ardatzean, haren bi 
aldeetan, antzinako jarduera haren lekukotasun gisa. Mutiloiak, kaietako eskailerak, kai-inguruko berezko 
barandak, trenbideak eta abar industria-paisaiaren osagai bihurtu dira, iragan hurbileneko industria-ondare, leku 
horren nortasunarekin lotura estua gordetzen duena. 
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Argazkia. Ezkerrekoan, Zorrotzaurreko garabiak, eta, eskuinekoan, Carola garabia, egungo Bilboko Itsasmuseumean. 

 

Argazkia. Itsasadarraren egungo ikuspegia; bi alboetan ikusten dira garabiak. 

ARRANTZA-PORTUAK ETA AISIALDIRAKO ITSASALDEAK 

Bestelako portu-instalazio batzuk ere, garrantzia txikiagokoak, ikus daitezke itsasertzeko zenbait eremutan; 
eskuarki, antzinako arrantza-portuak dira, eta artisau-arrantzako arrantza-ontzi txikiak nahiz askotariko kirol-
ontziak aurki daitezke bertan. Bereziki nabarmentzekoak dira, Armintzako portua, Plentziakoa (Butroiren 
itsasadarrean) eta Zierbenakoa (Bilboko kanpo-portuko instalazioek neurri batean bereganatua), bai eta Abraren 
eskuinaldean, Getxon, dauden ontzidiak ere (Algortako Portu Zaharra, Abrako Kirol Portua eta Abrako Itsas Kluba); 
ezin ahaztu, halaber, Santurtziko arrantza-portua, Abraren ezkerraldean dagoena.  

   

  

Argazkia. Hurrenez hurren: Getxoko ontzidia, Zierbenako ontzidia, Armintzako portua eta Plentziako portua. 

2.3.2.4 Meatzaritza-paisaia 

ANTZINAKO MEATZEAK ETA MEATZARITZA-EGITURAK 

Antzinako burdina-ustiapenak hiri- eta industria-garapen handia eragin zuen, itsasadarraren ezkerraldean, batez 
ere; jarduera hori zela-eta sortutako meatzaritza-paisaiaren baitan, aztarna bereizgarri ugari daude: antzinako 
meatzeak eta ebaketa-eremuak, meatze-egiturak eta meatzaritza-industriako elementuak. 

Horri dagokionez, aire zabaleko meatze-multzo bat aipatu behar da, ezkerraldean −bereziki, La Arboledan, 
Trapagaranen, Ortuellan eta Abanto-Zierbenan− izan zen antzinako burdina-ustiategiei dagokiena; meatzaritza-
paisaia berezia osatzen dute. Paisaia horretan ezarri da Meatzaritzaren Museoa, eta zenbait Geologia Interesdun 
Leku mugatu dira: 

• Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa) (140). Aire zabaleko meatzea (laburra) 700 x 350 metroko 
zulo bat da, eta 150 metroko desnibela du (itsas mailaren azpitik 35 metroraino jaisten da). Zabaldu zenean, 
garai hartako meatzaritza-herria gaur egungo Gallarta herria dagoen lekura lekualdatu behar izan zen. 
Mineral-hobiari dagokionez, oso interes handiko meatzea da.  
 

• Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meatzea (148). Bilboko hegoaldeko burdina meatze 
hauetatik erauzten zen, besteak beste: Malaespera, Julia, San Luis, Silfide eta Abandonada meatzeetatik La 
Peña, Miribilla, Zazpikaleak eta Larraskitu, Santa Ana eta Begoña auzoetan, Ibaizabalen eskuinaldean, eta 
Esperanza eta S. Blas meatzeetatik, Ollarganen (Arrigorriaga). Ezaugarri tektoniko/estrukturalei dagokienez, 
interes ertaina du, eta mineral-hobiari dagokionez, oso interes handia.  

 
• Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia (149). Sektore honetako meatze-ustiategiak gune zabal 

batean hedatzen dira; 5 bat km luze eta 1 km zabal da. Hego-ekialdean, Barakaldoko lurrak hartzen ditu; 
erdigunean, Trapagaran eta Ortuellakoak; eta ipar-ekialdean, Abanto-Zierbenakoak (Triano eta Las Calizas). 
Ezaugarri geomorfologiko eta tektoniko/estrukturalei dagokienez, interes ertaina du, eta mineral-hobiari 
dagokionez, oso interes handikoa da. 
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Argazkia. Azterlanaren eremuan utzita dauden antzinako bi meatze, aire zabalekoak. 

Horrez gain, azterlanaren eremuko udalerrietako ondarea babesteko katalogoetan sartuta daude zenbait meatze-
egitura. Nabarmendu behar da La Arboledako funikularra eta Trapagarango La Arboleda meatzaritza-herria babes 
ertaineko monumentu-multzotzat katalogatuta daudela, eta Ortuellako Apold-Fleisner kiskaltze-labea, berriz, 
babes ertaineko monumentutzat. 

9. taula. Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko udalerrietako ondare-katalogoan sartuta dauden meatze-
egiturak (2016). 

Udala Katalogoan sartutako meatz-egiturak 

Abanto - Zierbena Bodovalleko ebakitzea, galeria-ahoa, armazoia, Orconerako trenbidearen lur-berdintzea eta 
tunelak, meatzaritza-etxeak. 

Bilbo Martzana kaiko zamalekua eta meatzea, Primitiva meatzea, Arraiz mendiko instalazio-multzoa. 

Muskiz 

Orconera Iron Ore Company Limited, Josefa meatzea, Josefa meatzeko aukeraketa-instalazioa, 
Josefa meatzeko zalditegia eta bertako hainbat elementu (konpresore-etxea, biltegia, 
aroztegia, portua, mea-zuloa), Amalia Vizcaína meatzaritza-barrutia, La Demasía 
Complemento meatzaritza-barrutia. 

Ortuella Apold-Fleisner kiskaltze-labea 

Trapagaran  La Escontrillako beheko estazioa, Larreinetako goiko estazioa. 

Iturria: Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren LPPren berrikuspenaren aurrerapeneko informazio-dokumentuak. 

Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko industria-ondarearen inbentarioa kontuan hartuz gero, babesteko 
proposatu diren meatzaritza-elementu baliodunen arrasto hauek aipa daitezke: 

10. taula. EAEko industria-ondarearen inbentarioko elementuak. 

Elementuaren izena Udala 

BODOVALLEKO EBAKITZEA Abanto-Zierbena 

ORCONERAKO KARGATEGIA Barakaldo 

POBEÑA-KOBARONGO MEATZEA Muskiz 

ZUGAZTIETA Trapagaran 

LORENZA BARRUTIA Abanto-Zierbena 

JOSE MEATZEA Abanto-Zierbena 

Elementuaren izena Udala 

OLLARGAN BARRUTIA Arrigorriaga/Basauri 
ORCONERA IRON ORE COMPANY LIMITED. 

TRENBIDE LANTEGIA Barakaldo 

KOBETAMENDI INGURUKO MEATZARITZA-ELEMENTUEN MULTZOA Bilbo 

PRIMITIVA MEATZEA Bilbo 

SAN LUIS MEATZEA Bilbo 

JOSEFA BARRUTIA Muskiz 

LA DEMASIATIK COMPLEMENTORA Muskiz 

ORCONERA IRON ORE COMPANY LIMITED Muskiz 

SOMORROSTROKO MEATZEKO SOZIETATE FRANKO-BELGIARRA APOLD-FLEISNER 
KISKALTZE-LABEA Ortuella 

THE LUCHAN MINING COMPANY. LA LEJANA MEATZEA. KISKALTZE-LABEA Ortuella 

Iturria: Euskadiko Industria Ondarea. I. liburukia. 2012 

   

Argazkia. Ezkerreko irudian, meatzaritzako armazoiaren arrastoak, eta, eskuinekoan, hezegune txiki bateko ebaketak. 

Minerala garraitzeko erabiltzen ziren trenbide-instalazioen arrastoak ere nabarmendu behar dira; horietako batzuk 
burdinbide berde bihurtu dira egun (Galdameseko burdinbide berdea, esaterako). Horrez gain, Putxetatik 
Campoamorrera arteko aireko tranbia aipatu behar da. 

EGUNGO ERAUZKETA-JARDUERAK 

Azkenik, nabarmendu behar da erauzketa-jarduerak oraindik martxan direla azterlanaren eremuan, eraikuntzan 
erabiltzen diren harriak edo zementu-fabriketako materiala ekoizteko, batez ere; horien artean, Arrigorriagako 
zementu-fabrikaren goiko aldean dagoen harrobi handia nabarmendu behar da, bai eta Serantes inguruko 
harrobia ere, Bilboko portuko instalazioen euskarri dena. 

Azterlanaren eremuko beste zenbait gunetan ere badira harrobi txikiak, haietako batzuk abandonatuta. 

 

 



Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko  
Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

36 

 

2.3.2.5 Hiri-paisaia 

LANDAGUNEAK 

Lurraldean zehar banatuta daude zenbait auzo, herrixka edo landagune txiki (haietako batzuek hirigintza-
eraldaketa handia izan dute beren ingurunean), baina, eremu horietan, oraindik hautematen dira intereseko 
zenbait osagai, hala nola elizak eta elizateak, landetxe eta baserriak, eskolak, frontoiak… Kasu askotan, gune horien 
inguruak eraldatu egin dira beste bizitegi-erabilera batzuk eraikitzearen ondorioz, hau da, etxebizitza-blokeak edo 
dentsitate baxuko etxeak, hala nola isolatutako familia bakarreko etxeak, binakako etxeak edo etxe atxikiak. 
Horrenbestez, eraikin giltzarri horiez osatutako erdiguneko eremu publikoa aldatuz joan da, eta, askotan, 
nortasuna galdu dute. Aparkalekuek, frontoien estaldurek eta itxiturek nahiz zentralitate berriek hondatu egin 
dituzte populazio-eremu txiki horien oinarri ziren osagaiak.  

Ondorengo taulan, Bilbo Metroplitarreko Eremu Funtzionalean dauden landaguneak zerrendatu dira, Bizkaiko Foru 
Diputazioak egindako katalogazioaren arabera (2016ko otsailaren 9ko foru-erabaki bidez). 

11. taula. Azterlanaren eremuko landaguneak. 

UDALA / LANDAGUNEAK  UDALA / LANDAGUNEAK 
Abanto-Zierbena  Lezama 

Abanto  Garaioltza 
Murrieta  Goitioltza 

Alonsotegi  Sondika 
Azordoyaga  Aresti 

Arrigorriaga  Ugao-Mirabelles 
Brisketa  Markio 

Basauri  Zeberio 
Finaga  Arkulanda 

Bilbo  Egia 
Azkarai  Ereñoza 

Buia  Ermitabarri 
San Justo  Etxazo 
Seberetxe  Ibarra 

Erandio  Isasi 
Arriaga  Olatzar 

Degoyene  Saldiaran 
La Campa  Uriondo 

Galdakao  Zubibarria 
Errekalde   

Iturria: Bizkaiko landaguneen inbentarioa, 2016. 

Hirigintza-alderdiak aintzat hartzen dituen sailkapen honetaz gain, Eremu Funtzionaleko beste gune asko ere 
landagunetzat har daitezke, paisaia-ikuspegiaren arabera. 

HIRIGUNE HISTORIKOAK ETA TRADIZIONALAK 

Azterlanaren eremuko hiribildu eta hiri nagusiek Erdi Aroan dituzte sustraiak; hala ematen dute aditzera haietan 
dauden dorretxeek eta antzinako eliza gotikoek. Horietako askotan, eutsi egin zaie Erdi Aroko egituretatik modu 
trinkoan sortu ziren hiriguneetako elementu eta trazadurei, bai eta industria-iraultzaz geroztik sortutako 
zabalguneei ere. Babes bereziko kultura-ondasun izendatutako hiriguneak nabarmentzen dira: Getxoko, 
Portugaleteko, Bilboko, Larrabetzuko eta Plentziako eremu berezituak (harresiak ez dituzte kontuan hartu). 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko hirigune historikoak askotarikoak dira, eta nahiko berriak, Europako 
hirien tradizioaren testuinguruan aztertuz gero. Bilbo Bizkaiko hiriburuko hirigune historikoak izan du garapen eta 
garrantzi handiena eremu horretan. 1300. urtean eratu zenetik, hiribildu izendatu zuten, eta merkataritzarako portu 
eta puntu estrategiko izateko eskubideak lortu zituen, Gaztelako artilea eta bertako burdina Europara esportatu 
ahal izateko; hala, Kantauriko kostaldeko merkataritza-portu erabiliena bihurtu zen. Dena den, haren lehorreko 
nagusitasuna nabarmen murriztu zen 1500ean, eta 8 hektareara mugatu zen. Murrizketa hori eta orubeen 
garapena eragotzi zuen espekulazioa zirela-eta, oso hiri-ehun dentsoa eratu zen; 6 metro zabaleko bideen egitura 
ordenatua ezarri zen, eta etxadi trinkoak eta erregularrak eraiki ziren. Etxadi haiek, era berean, orube estuz eta 
sakonez eratuta zeuden; orubeak, hasiera batean, 90 m2 ingurukoak ziren, baina, eskaera handitu ahala, zatituz 
joan ziren. Egun, oraindik, bere horretan jarraitzen du trazadura horrek, harresi txiki batekin; Zazpikaleak esaten 
zaio. Egun Erriberako Merkatua dagoen lekuan, kaien inguruan bilduta, izaten zen garai batean jarduera osoa, bai 
soziala bai ekonomikoa. XIV. eta XV. mendeen artean eraiki zen lehen zabalgunetzat har dezakegun eremua; 
egitura horri eutsi egin zaio, gerora lerrokaduran aldaketak egin arren. Aurreko mendearen amaieran, eta XIX. 
mendean zehar, plan bat jarri zen abian, zenbait neurrirekin; neurri haiei esker, espekulazioa zela-eta ordura arte 
garatu ez ziren orubeen garapenarekin amaitu ahal izan zen, bai eta haietan ekipamenduak, zerbitzuak eta eremu 
publikoa garatu ere.  

Gainerako hirigune historikoak garrantzi txikikoak dira. Bilboko hiribilduaz batera, gune txikiak sortu ziren mendiko 
igarobideen oinean eta itsasbazterretan, esportatu beharreko salgaien ibilbideari jarraituz. Herrixka haietako 
zenbait landa-izaerako kokagunetzat garatu ziren. Bien bitartean, kostaldeko guneak garrantzi gutxiagoko portu- 
eta merkataritza-jarduerei lotuta zeuden, eta jarduera horiek, era berean, arrantza-jarduerekin zuten zerikusia.  

Hirigune historikoek etengabe izan dituzte aldaketak, baina, hala ere, eutsi egin diote gune eta eraikin bereziak 
−eremu hartako ekonomia-, gizarte- eta erlijio-jardueraren puntu garrantzitsuak− inguratuz antolatutako egiturari. 
Bideak eta eremu publikoa giza eskalako eraikin bidez daude eratuta. Edertze- eta saneamendu-estrategia ugari 
gauzatu dira haietan, baita berreraikitze-lanak egin ere; hala, hiri-paisaia modernizatuz joan dira, eraikitako 
ondarean behin eta berriz esku hartuz, baina, oro har, jatorrizko trazaduraren egiturari eutsi zaio. 

   

Argazkia. Hurrenez hurren: Portugaleteko hirigune historikoa, eta Bilboko hirigunea, 1978an airetik aterata. 

ATERPEAK 

Azterlanaren eremuko elizek gune estali bat dute kanpoaldean, erlijio-kulturako eremuari erantsita; aterpeak 
esaten zaie, eta azterlanaren eremuko hiri-paisaiaren osagai bereizgarriak eta definitzaileak dira. Eskuarki, biltzeko 
guneak dira, jendeak eguraldi txarretik babesteko erabiltzen zituenak. Garai batean, eremu publikoaren 
hedapentzat egituratzen zen, baina, gaur egun, tamalez, ahulduz joan da gune askotan zenbait elementuk, hala 
nola elizak, elizateak, frontoiak eta eskolak, eratutako zentraltasun-egitura hori, bai eta egitura horrek ematen zuen 
izaera ere.  
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Hala eta guztiz ere, elizetako aterpeak behin eta berriz ageri dira azterlanaren eremu funtzional osoan, hirigune 
historiko tradizionaletan eta landaguneetan, batez ere. 

   
Argazkia. Bilboko Santiago elizako eta Lezamako Santa Maria elizako aterpeak, hurrenez hurren. 

HIRI-ZABALGUNEAK 

Zabalguneak hirigune historikoen hedapentzat garatzen ziren, trazadura erregularren bitartez eta arrazionaltasun-
printzipioak aplikatuz, Haussman baroiak hasitako nazioarteko estiloari jarraiki. Zabalguneak osasungarritasun- eta 
pilaketa-baldintzak hobetzeko jarraibideetan oinarrituz gauzatu ziren, txikiegi geratu ziren ehun historikoetatik 
aldenduz. Garapen horiek bete egin ziren etxebizitza-eskaera zela-eta, baina erritmoa askotan baldintzatu zuen 
espekulazio-nahi biziak. 

Oihartzun handiena Bilboko zabalguneak izan zuen. Proposatutako tipologietan, Bartzelonatik, Madriletik nahiz 
New Yorketik ekarritako ereduak errepikatu ziren. Zabalgunearen proiektugileek eredu lasaiagoak (ez hain beteak) 
eta higienikoagoak proposatu zituzten, Kale Nagusian eta haren inguruetan kontzentratuta; hain zuzen, eremu 
horietan aurkitu zituzten bizitegi berriak familia aberatsenek. Eremu urrunduenetan, dentsitate handiagoko 
tipologiak eraiki zituzten, eremua ahalik gehien aprobetxatzeko. Nolanahi ere, etxadia hiri-elementu berri 
globalizatzaile bihurtu zen, hainbat elementuz osatua. 

Burgesiak proiektatu eta eraikitako zabalguneen aldi berean, ekonomiaren susperraldiak, biztanleriaren 
hazkundeak eta XIX. mendeko espekulazioak kontrolik gabeko eta kalitate baxuko hiri-hazkundea eragin zuen 
zalantzazko eraikitze-baldintzak zituzten auzoetan, besteak beste, malda naturalak zeudelako, ur azpian geratzeko 
arriskua zutelako, eta ez aurreikuspenik ez beharrezko zerbitzuak ez zutelako. Lehen langile-auzo pobreen eta 
errebalen garapen bizkorraren ondorioz, urritasunak eta desberdintasunak sortu ziren hiri-ehun ez hain 
homogeneoan. Krisi hura errepikatu egin zen handik gutxira (mende erdira). 

HIRI-BEGIRATOKIAK 

Hirigune historikoetako eta zabalguneetako etxadiak eratzen zituzten eraikinek begiratokiak zituzten askotan; 
begiratokiak etxebizitzen baldintzak hobetzen zituzten eraikuntza-baliabideak ziren. Klimatologia-baldintzak eta 
fatxadetan irekitako baoak zirela-eta, begiratokiak egin zituzten askotan; hala, ondare eraikia begiratokiz bete zen, 
eta hiri-paisaiaren osagai bereizgarri bihurtu ziren. 

Berriki egindako zenbait proiektutan ere baliabidetzat erabili dira, elementu hori egungo lengoaiara egokituz. 

    
Argazkia. Bilboko zenbait eraikinen irudiak, beren begiratoki bereizgarriekin. 

XX. MENDEKO DESARROLLISMOKO HIRI-AUZOAK 

XIX. mendearen amaieraz geroztik hitz egin daiteke Bilboko eremu metropolitarraz edo hintherland-az. Dena den, 
XX. mendeko bigarren hamarkadara arte, eremu hori ez zen hartu lurralde-proiektu baten bitartez antola zitekeen 
geografia-unitatetzat. 

Une horretan, hainbat baldintza eman ziren aldi berean. Bilboko udalerria hedatu egin zen, Abandoko, Begoñako 
eta Deustuko elizateak eta, gerora, Erandio osoa anexionatu zirenean; hala, hirigune historikoa utzi, eta Zabalgunea 
eraikitzen hasi ziren. Areeta oin berrian eraiki zen, Gobela ibilgua desbideratzea, lehortzea eta lurzorua finkatzea 
biltzen zituen anbizio handiko proiektu batekin batera; goi-burgesiak udaldia pasatzeko lekua bihurtu nahi zen, bai 
eta Bilboko goi-burgesiak bigarren bizitetxea izango zuen lekua ere. Hala, lehia egin nahi zion Portugaleteri, 
hasiera batean hark abantaila gehiago baitzituen. Industria- eta meatzaritza-jarduera itsasadarraren bi aldeetako 
ibai-korridoreak kolonizatzen hasi zen. Bestalde, langile-auzoak ugaritu egin ziren. Azpiegiturak elementu giltzarri 
bihurtu ziren, bai ekonomia-jardueraren garapenerako bai herrien arteko komunikaziorako, eta, hala, tranbia-lineak 
eta trenbideak ezarri ziren itsasadarraren bi aldeetan.  

Hala ere, 1946ra arte, ez zen Urgoitiko Plana edo Eskualdeko Plana garatu, metropoli-mailako plangintza baten 
bitartez gauzatu zena, hain zuzen. Bilbo Handiko administrazio-korporazio berriak eremutan banatutako 
antolakuntza-eredua planteatzen zuen; hau da, eremu bakoitza zuen funtzioaren arabera espezializatzea zen 
asmoa, formalizazio organizista batekin. Horren harira, industrialdeak haranetan kokatuz joan ziren, bakoitzaren 
tamainaren arabera. Garrantzia berezia eman zitzaien azpiegiturei, bi aldeen arteko loturak konpontzeari, bereziki; 
izan ere, trenbide-sistemak beharrei erantzuten zien, baina ez bide-sareak. Nukleo anitzeko lurralde-eredua 
planteatzen zen; bertan, beste gune satelite batzuk proposatu ziren, eraikin edo trazadura berezien inguruan 
antolatutako hiriguneekin, eta herri txikien hedapena planteatu zen, haiei nolabaiteko autonomia emanda. 

Garai hartako ehun eta eredu eklektikoak jaso ditugu. Estatuko gobernuak ezarritako ereduak −autartikoa eta 
tradizionala− monumentu-eremuen edo -trazaduren inguruan hedatuz jarraitu nahi zuen, Zabalgunean egin 
zenaren antzera. Hala ere, zenbait aldaketa txertatu ziren.  
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Alde batetik, Erresuma Batutik ekarritako lorategi-hirien eredua ezarri zen, malda handieneko mendi-hegaletan, 
askotan okerrera egin eta txabolismo edo dentsitate handiko bloke exentu bihurtu diren tipologiekin. Eta bestetik, 
zenbait keinu txiki egin zitzaizkion mugimendu modernoari eta nagusi zen bloke irekiaren tipologiari, baina, beti, 
ardatz edo eremu zentral garrantzitsuenen inguruan eratutako superetxadiak osatuz.  

Azterlanaren eremuak garapen bizkorra izan zuen ondorengo urteetan, eta biztanleriaren hazkundea ere bizkorra 
izan zen hurrengo hamarkadetan. Biztanleriari dagokionez, aurreikuspenak gainditu ziren; beraz, egoera horrek, 
besteak beste, Eskualdeko Plana berrikusteko beharra sortu zuen, baina ez zen halakorik egin 1964ra arte. 
Herritarrei ostatu ematea ikaragarrizko arazoa bihurtu zen. Muturreko hazkundeak dentsitate handiko continuum 
urbanizatua ekarri zuen, Bilbo Handiaren bereizgarri den garaieran; fenomeno haren ondorio izan zen mendi-
hegalak kolonizatu zituen txabolismoa, egun oraindik hiriko zenbait eremutan hautematen den arazoa. 

   

Argazkia. Bilboko bizitegi-eremuen hazkundearen zenbait eredu; horietan, oraindik hautematen dira txabolismoaren eta malda 
handietan eraikitako bloke irekien urbanizazioen ondoriozko zenbait defizit. 

Plan berri horrek antolakuntza funtzionalaren ildotik jarraitu zuen, azpiegituren bidez egituratutako zonifikazioaren 
bitartez. Berrikuspenean ere jarraipena eman zitzaion logika organizistari. Industria-garapena geldiarazi egin zen 
Eskualdean, eta hedapena Muskiz, Arrigorriaga, Barakaldo eta Galdakaora bideratu zen. Bizitegi-eremuei 
dagokienez, Planaren berrikuspenean zenbait udalerri-mota bereizi ziren, eta bereizketa hori bistakoa da udalerrien 
garapenean.  

-Aisialdira bideratutako udalerriak, lo-hirien kontzeptuarekin bat egiten zutenak eta industrigunerik gabeak: 
Berango, Getxo eta Leioa. 

-Lo-hiritzat hartutako udalerriak, industrialde kontrolatuak onartzen zituztenak: Abanto-Zierbena, Santurtzi, 
Sondika, Zamudio eta Zaratamo. 

-Industriak baldintzatutako ezarpena zuten udalerriak: Barakaldo, Basauri, Etxebarri, Muskiz, Ortuella eta Sestao. 

Dena den, irekitasunaren aldeko joerak hauteman ziren hiria egiteko ereduan ere. Etxadi itxian eta trazadura 
tradizionaletan oinarritutako antolamendu-plangintzez gain, proposamen arrazionalistak garatzen hasi ziren, eta 
bloke exentuek edo eraikin irekiek garrantzia hartu zuten. Garai horretan, ‘kalea’ ukatzen zen hiri-ehuna hedatu 
zen, eta eraikuntza bideetatik bereizten hasi ziren; hau da, eremu publikoa jada ez zen eratzen eraikitako 
eremuaren bitartez. Aurrerantzean, bloke exentuetan jarri zen arreta, eta Eremu Funtzional osoan hedatu zen 
tipologia hori. Bitartekoak aurreztea (industrializazioaren berezko ezaugarri zen serie-fabrikazioa, tipifikazioa, 

teknologiarekiko konfiantza) eta bizigarritasuna (osasungarritasuna, bi orientazio, eguzkialdia, aireztapena, etab.) 
hartu ziren oinarrizko printzipiotzat landaguneetatik hirira joandako jende oldea hartuko zuten eraikuntza-
tipologia berrietan.  

   

    

Argazkia. Hainbat bizitegi-eremu moderno (XX. eta XXI. mendeak), askotariko bloke-tipologiekin, azterlanaren eremuko hiri-
paisaian, eta bloke irekien arteko zenbait aparkaleku. 

Leonardo Benévolo arkitektoaren planteamenduaren ildotik, arrazionalismo-eredu garbiko altuerako bloke 
exentuak hiri-paisaia argi bat eratzen zuen, eredu tradizionalari kontrajarriz; horrez gain, eremu libreek 
nagusitasuna zuten eraikitako eremuaren aurrean, Gehl-ek adierazitako alderdi psikologikoak edo sozialak kontuan 
hartu gabe. 

Arrazionalismo zorrotzenaren bertsio zuzen eta ez oso gogoetatsuaren ondorioz, zehaztasunik gabeko eta antzeko 
guneak eratu ziren, eremu publiko urriarekin. Askotan, ideiak gauzatzerakoan, era traketsean egituratutako 
eremuak sortu ziren, gehiegizko dentsitateekin, irisgarritasun-arazo eta ibilbide bihurriekin, eta berdeguneak 
ordezkatzen zituzten aparkaleku-eremuekin; bizkor-bizkor eraiki ziren, eta gabezia ugari zituzten. Tamalez, garai 
horretatik jaso dugun antolamendu-ereduak ez ditu betetzen mugimendu modernoaren oinarrizko printzipioak 
(eguzkialdia eta blokeen arteko distantzia); arazo hori, besteak beste, herrixkak finkatu ziren ibai-korridoreetako 
orografia gorabeheratsuak eragin zuen. 

Jarrera bizkor aldatuz joan zen, mugimendu modernoaren zorroztasuna gainditu nahian; hau da, gehiegizko 
errepikapenetatik urrundu nahi zen, batzuetan eraikuntza-motak dibertsifikatuz, baldintza zehatz batzuetara 
egokituz eta blokeen arteko eremuen diseinuari arreta handiagoa jarriz. Arau orokor modura, oinezkoentzako eta 
ibilgailuentzako bideak eraikinetatik bereizi ziren. Askotan, ingurubideak zituzten proposamenak planteatu ziren, 
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Miribilla kirolgunea 

eta horrek, zenbaitetan, irisgarritasun-arazoak eragin zituen; horrenbestez, arazo horiek konpontzeko saiakerak 
egin dira, bideak aldatuz eta berdeguneen continuumaren ordez asfaltoen continuuma eta aparkalekuak jarriz. 

Hirurogeiko, hirurogeita hamarreko eta laurogeiko hamarkadetan izan zen hazkunde bizkorrak eragin nabarmena 
izan zuen Bilboren eta bere eremu metropolitarraren hiperdentsitatean. Hazkunde demografiko handiaren 
aurreikuspen ezak, espekulazioak eta administrazioek hazkundea antolatzeko erakutsitako gaitasun ezak hutsune 
handiak eragin zituen. Besteak beste, hauek aipa daitezke: ekipamenduetarako lurzoru-erreserbarik ez izatea, 
gehiegizko dentsitatea, egokitzeko zailtasuna eta mendi-hegaletako gehiegizko eraikuntza. Horrek guztiak gizarte-
bereizketaren arazo larria ekarri zuen, plangintza asko etorkinei ostatu ematera bideratu baitziren: gizarte-mailen 
araberako zonifikazioa. Hierarkia ekonomikoa eta kulturala fisikoki islatu zen hiriaren eta haren inguru 
metropolitarraren konfigurazioan. Gizarte-maila behartsuenak pilatu egin ziren, eta haien deskonexioa areagotu 
egin zen plangintzaren hutsuneak eta eraikuntza-eredua zirela-eta. Zonifikazio funtzionalak homogeneotasuna 
galdu zuen hiri-ehuna ekarri zuen, eta, desberdintasunen ondorioz, konfigurazio soziopolitiko berezituko 
kartografia eratu zen. 

Laurogeiko hamarkadan, kontradikzio nabarmena sortu zen diskurtso sozial eta kulturalaren eta hiria planteatzeko 
moduaren artea; hau da, alde batera utzi zen hiria egiteko eredu tradizionala, eta mugimendu modernoko 
formulak hartu ziren, joera anglosaxoiekin (‘mixed development’) edota Europa iparraldeko esperientziekin eta 
Team X-en adierazpenekin aberastuta.  

Hiriaren plangintzak eta eraikuntzak sortutako arazoek eragindako krisiak larriagotu egin ziren krisi 
ekonomikoagatik eta ustekabeko zenbait hondamendi naturalengatik, hala nola 1983ko uholdeengatik. Bestalde, 
industrigune eta meatze-eremu ugari ez erabiltzeak eta abandonatzeak, batetik, eta portuko jarduerak Abrara 
lekualdatzeak, bestetik, aurri-itxurako paisaia −desafekzio-eremu ugarirekin− ekarri zuen denbora gutxian; paisaia 
hori egun, oraindik, bistakoa da itsasadarrean zehar. Hala, premia nagusi bihurtu zen arlo guztietan neurriak 
hartzeko beharra. 

BIZITEGI-BLOKEAK 

Zenbait faktore batzeak −hala nola orografia, biztanleriaren hazkunde bizkorra eta horrek ekarri zuen XX. mendeko 
eraikuntza-desarrollismoa−, mugimendu arrazionalistak bultzatutako bloke irekien eredua ugaritzeak eta 
espekulazioak, besteak beste, hiri-paisaia hiperdentsoa eragin zuten; hau da, bloke exentuz betetako hiri-ehuna, 
altueran eta orube eskasetan garatua. Hala, etxe-blokeak Eremu Funtzionaleko paisaiaren osagai bereizgarri 
bihurtu dira. 

Askotariko eraikuntza-motak daude; hau da, eraldatuz joan dira, bi orientazioko eta hormarte estuagoko 
blokeetatik hasi eta dorretxeen atzeko tipologietara. Eraikin-blokeen kalitatea eta horiek egiteko modua ere 
askotarikoa da; eredu arkitektonikoek ez dute nortasun propioa ematen dioten elementu berezirik. Dena den, 
horien ugaritasunak eta malda handiko ingurunean duten kokapenak irudi berezia ematen diote multzoari, hiriaren 
ezaugarri dena. Aurreko mendean zehar, bizitegien sustapenak ugarituz joan ziren, eta, denbora-aldi laburretan, 
auzo handiak eraiki ziren. XX. mendearen erdialdeko proposamen arrazionalistak maila akademikoan desmitifikatu 
diren arren, egun, oraindik, antzeko blokeen errepikapenak eta segidak −paisaian nabarmen geratzen direnak− 
ohikoak dira bizitegi-sustapenetan. 

   

Argazkia. Lehengoan, bizitegi-blokeen fatxadako xehetasunak, eta, bigarrenean, blokeetan eraikitako eremua, Miribillatik 
begiratuta.  

ARRAPALAK, ESKAILERA ETA IGOGAILUAK 

Eremu metropolitarreko orografia nabarmenak eta 
urbanizatu edo eraikitako eremuetako lurzoruen gehiegizko 
maldek ez dituzte betetzen irisgarritasun-irizpideak. Gaur 
egun, udalerri ugaritan, askotariko elementu mekanikoak 
jartzen ari dira beren hiri-paisaian, mailen arteko arazo 
horiek konpontzeko. Arrapalak, eskailera mekanikoak eta 
igogailuak eremu publikoa betetzen hasi dira, haietan 
inpaktua eraginez; horrez gain, askotariko tratamenduak 
egiten dizkiete, eta hiri-paisaiako osagai bereizgarri bihurtu 
dira. 

    

Argazkia. Bilboko Otxarkoaga auzoa eta Sestao, hurrenez hurren. 

DENTSITATE TXIKIKO URBANIZAZIOAK ETA BIZITEGI-EREMU BERRIAK 

Bereziki eskuinaldean −baina ez hor bakarrik−, eta, batez ere, Getxo-Leioa eremua kalitatezko bizitegi-eremutzat 
espezializatu zenetik, zabalguneak eta familia bakarreko etxeen urbanizazioak sortuz joan dira (sektore horretako 
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lurzoru alomatu asko hartzen dituzte); zenbait urbanizaziotan, gainera, amaitu gabeko lursail ugari daude, duela 
hamar urteko ekonomia-krisiaren ondorioz. 

   
Argazkia. Familia bakarreko etxeen auzo edo urbanizazioetako zenbait irudi. 

EKIPAMENDU BEREZIAK 

Azterlanaren eremuan, garrantzi handiko beste egitura batzuk ere eraiki dira, lurraldearen luze-zabalean garatuz 
joan diren jarduera-guneak, hain zuzen; haietako batzuk hiriguneetatik urrun daude, eta beste batzuk, berriz, 
hirigunean bertan. Besteak beste, hauek aipa daitezke: saltoki-gune handiek eta merkataritza-guneek eratutako 
paisaia hutsal eta errepikakorrak, kirol-instalazio handiak (San Mames futbolzelai berria, Athleticen kirol-hiria 
Lezaman…), unibertsitate-guneak eta -campusak (EHUrena), logistika- eta teknologia-parkeak, azoka-guneak eta 
kultura-ekipamendu handiak. 

Eraikin bereziak dira, handiak eta paisaia-nagusitasun handikoak batzuk, eta Bilboko aglomerazioaren hiriko eta 
hiri-inguruko paisaia nabarmentzen dute. 

Eraikin horietako batzuk arkitekto ospetsuek diseinatu dituzte, diseinuzko arkitektura-eredu abangoardistenak 
baliatuz; hain zuzen ere, Bilboko itsasadarra eta antzinako industria-lurzoruak leheneratzeko estrategiaren baitan 
sartzen dira. Diseinuzko paisaia-mota da; balioei buruzko atalean, gaiari helduko diogu berriro. 

2.3.2.6 Azpiegituren paisaia 

AUTOBIAK ETA BIDE-AZPIEGITURAK 

Merkataritza-, industria- eta meatzaritza-hiriaren garapen nabarmenaz batera, askotariko azpiegiturak ezartzeko 
beharra sortu zen, hala nola trenbide-, aireportu-, portu- eta bide-azpiegiturak. Askotan, eskaerak aurrea hartu zien 
aurreikuspenei, eta, beraz, arrazoi hori eta lekuaren orografia gogorra zirela-eta, gabeziak izan ziren. Hain zuzen 
ere, azpiegituren behar hori izan da Bilbo Handian azken mendean idatzi diren antolamendu-plangintza guztietan 
ezinbesteko bihurtu den gaietako bat. 

Gaur egun, oraindik, industria-sektorearen gainbehera, portua eta Bilboko konurbazio handia −Penintsulako 
kanpo-merkataritzako azpiegitura garrantzitsuenetako bat eta Kantauriko metropoli populatuena− izanagatik ere, 
komunikazio-bideen (errepide nahiz trenbide) sare bat gauzatu da; hain zuzen, azterlaneko eremu osoa 
zeharkatzen du, batez ere ibai-arro nagusien paraleloan, baina baita leku estrategikoetatik arro horiek gurutzatuz 
ere. Azpiegitura horiek topografia gorabeheratsu batera eta haran-hondo hiperpopulatu eta meharretara egokitu 
dira. Inguruabar horiek guztiak direla-eta, paisaian presentzia nabarmena duten bide-trazadurak eraiki dira. 

Hauek dira errepide-sare nagusiak: 

• AP-8 autobidea. Ibaizabalen korridoreari jarraituz, Galdakaotik sartzen da azterlanaren eremuan, eta, gero, 
Bilboren konurbazioa gainditzen du hegoaldetik, mendi-hegalaren erdialdean gurutzatuz; A-8 autobiarekin 
bat egiten du, Sestao parean. 

• AP-68 autobidea. Nerbioiren korridoreari jarraituz, Arrankudiagatik sartzen da azterlanaren eremuan, eta 
AP-8rekin bat egiten du Bilbon. 

• A-8 autobia. Ezkerraldeko hiriguneen goiko aldea zeharkatzen du (Bilbo, Barakaldo, Sestao, Santurtzi eta 
Portugalete), eta Zierbenatik gurutzatzen du, Barbadunen haranera arte; gero, Kantabriaranzko noranzkoan 
jarraitzen du. 

• N-637 autobia. Txorierri zeharkatzen du, Erandio eta Gumuzio artean. 

• N-240. Galdakaotik sartzen da Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean, Arratia ibaiari jarraituz. 

• Bi-737 errepidea. Txorierriko jatorrizko bidea da, haranaren hondoa zeharkatuz, hiriguneak lotzen dituena. 

• N-634. AP-8ren eta A-8ren paraleloa da, ibilbidearen zati handi batean. 

  

Argazkia. Azpiegituren gurutzaketa Artxandan, eta AP-68ren ikuspegi partziala, Arrigorriaga eta Basauri artean. 

   

Argazkia. AP-8 eta lotuneak, eta N-637 errepidea Txorierrin. 

Trenbide-sareari dagokionez, Estatuak kudeatutako lineak daude, batetik, eta Eusko Jaurlaritzaren mendekoak, 
bestetik. Lehen multzoan, linea hauek kudeatzen dira: 
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Iberiar zabaleran: 

- Ibilbide luzea: Castejón-Bilbo 

- Aldirikoak:  

C-1 Bilbo Santurtzi 

C-2 Bilbo-Muskiz 

C-3 Bilbo-Orduña 

Metroko zabaleran: 

- Bilbo-Balmaseda 

- Bilbo (Basurto)-Ariz 

Linea horiez gain, jarduketa berri hauek ere kudeatzen dira: 

- Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide-sare berria (Europako zabaleran). 

- Bilboko Hegoaldeko Saihesbideko Trenbidea. Bilbo – Portuko Salgaien Geltokia. 

Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko trenbide-sareari dagokionez, Eusko Trenbide Sarea da erakunde eskumenduna, 
Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak izendatuta. 

Bilboko aldirietako nukleoa hamaika lineak osatzen 
dute, eta horiek konpainia desberdinek ustiatzen 
dituzte Bizkaian: Renferen 5 linea (Renferen 
aldirietako zerbitzuaren 3 linea, eta Renfe Feve 
zerbitzuaren 2 linea), Euskotrenen 5 linea (Euskotren 
trenaren 4 linea eta Euskotren tranbiaren linea bat) 
(horietako bat Bilboko Metroaren 3. linea da), eta 
Metro Bilbao S.A.ren 2 linea (+ 2 eraikitzen).  

Euskotreni dagokionez, hauek aipatu behar dira: 
Euskotrenen Txorierriko linea, Kukullaga geltokia, E1 
linea (Matiko – Amara-Donostia geltokia, Matikotik 
ateratzen dena) eta E3 linea (Bilbo-Atxuri – 
Bermeoko geltokia), Bilbo-Atxuri geltokitik ateratzen 
dena; Metro Bilbaori dagokionez, berriz, hainbat 
linea-amaieratik abiatzen direnak daude. Konpainia 
bakoitzaren gainerako aldirietako zerbitzuak geltoki 
terminal nagusietatik ateratzen dira, hainbat bide eta 
kotxe-tokirekin. Renferen aldirietako zerbitzuari 
dagokionez, Bilbo-Abando geltokia da, eta Renferen 
Feve zerbitzuari dagokionez, Bilbo-Concordia 
geltokia.  

Lineak elkarrekin lotzen dira, eta probintziako zazpi eskualdetatik sei komunikatzen dituzte, Bilbo metropolitarreko 
ia eremu guztia Bilbo hiriarekin: Arratia-Nerbioi, Busturialdea, Urdaibai, Durangaldea, Bilbo Handia, Enkarterriak eta 
Uribe. Hala, Lea-Artibai da trenbide-sarerik gabe geratzen den eskualde bakarra.  

Garrantzitsua da nabarmentzea XX. mendearen amaieran hasi zirela metroa eraikitzen, zerbitzuen hiri berrirako 
azpiegitura berri egoki bat izateko. Diseinua Norman Foster arkitekto famatuari eskatu zitzaion, eta metroaren 
irteerak −jendeak “fosterito” esaten die− hiriko diseinuzko paisaiaren parte bihurtu dira, Bilboren irudi berriarekin 
bat eginez. Denborarekin, metroa lineak gehituz eta beste garraiobide batzuekin loturak eginez joan da. 

   

Argazkia. Trenbide-azpiegituraren bi irudi, itsasadarraren ezkerraldean. 

Bestalde, bada bide-azpiegiturekin lotutako beste egitura- eta eremu-multzo bat ere, hurrengo lerroetan azalduko 
ditugunak; horiek ere paisaian garrantzi handia duten osagai bihurtu dira. 

 

TUNELAK 

Aurrez aipatu bezala, komunikazio-sareak eta erliebe 
gorabeheratsua binomiotik sortutako askotariko osagaiek 
gogor eragin dute azterlanaren eremuan. Horrenbestez, 
tunelak ere ezin falta. Haien kopurua, gainera, nabarmen 
ugaritu da azken hamarkadetan. Besteak beste, hauek 
gauzatu dira: Txorierriko korridoreko tunel faltsuak, 
Artxandako tunelen proiektua, Supersur berriaren proiektuak 
eta, aspaldikoenetako bat, Malmasingo tunela.  

 

Argazkia. AP-8ko tunelak. 

 

B IADUKTUAK ETA ZUBIAK 

Aurrez aipatu bezala, azterlanaren eremuko paisaia-elementu nagusietako bat dira komunikazio-azpiegiturak. Hain 
zuzen ere, orografia nabarmen eta gorabeheratsu horren ondorioz, azpiegitura ugarik zeharkatzen dituzte haranak, 
hainbat altueratan, eta elkarren artean ere gurutzatzen dira; hala, zubiak eta biaduktuak garrantzi handiko paisaia-
osagai bihurtu dira, zenbaitetan, hiriguneen erditik pasatzen direnak, eta, beste batzuetan, landaguneetatik. 
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7. irudia. Bilboko itsasadarren gaineko zubiak. 

  

   

Argazkia. Azterlanaren eremuko hainbat biaduktu eta zubi; askotan, paisaia-garrantzi handia dute. 

Bilboko itsasadarrean −Bilboko gizarte- eta hirigintza-bilakaeraren ardatz nagusitzat hartzen da−, zubiek garrantzi 
handia izan dute itsasadarraren bi aldeak lotu baitituzte; denborarekin, gainera, hiribilduko paisaia-elementu eta -
balio historiko bihurtu dira, bai eta entzute handiko lan arkitektoniko ere. 

Zehazki, zubi hauek nabarmentzen dira: 
  

1. Miraflores zubia (1995) 
2. San Anton zubia (XV. mendea – 1882), 

Atxuri zubia edo San Anton zubi berria 
(1877)  

3. Erriberako zubia (San Frantzisko zubia ere 
esaten zaio)  

4. La Merced zubia 
5. Areatzako zubia (1879-1937) 
6. Udaletxeko zubia  
7. Zubizuri  
8. La Salbe zubia  
9. Pedro Arrupe pasabidea  
10. Deustuko zubia (1936)  
11. Euskaldunako zubia (1997)  

12. Frank Gehry zubia (2015)  
13. Arrontegiko zubia (1983) 
14. Bizkaia zubia (1893)  

Azterlanaren eremuko zubi berezienetako bat Bizkaia Zubia da, 1893an inauguratua. Egitura metalikoko munduko 
lehen zubi transbordadorea da −UNESCOk erregistratu zuen Gizateriaren Ondarearen zerrendan−, eta Portugalete 
eta Getxo lotzen ditu, oinezkoei zein ibilgailuei itsasadarra zeharkatzeko aukera emanez. 

   

Argazkia. Lehen irudian, itsasadarraren bokalea Abran, Bizkaia Zubia elementu bereizgarritzat duela; XX. mendearen erdialdera 
airetik ateratako argazkia da. Bigarrenean, Bizkaia Zubiaren gaur egungo argazki bat. 

BIRIB ILGUNEAK ETA GLORIETAK 

Aurrez aipatutako bide-azpiegituren dentsitate handia dela-eta, lotura, 
bidegurutze, sarrera eta irteera ugari daude. Horren harira, biribilguneak 
eta glorietak hiriko eta hiri-inguruko azpiegitura-paisaiaren ohiko osagai 
bihurtu dira; horietan, gainera, berdeguneak, eskultura-multzoak edo 
askotariko diseinuak jarri dira, zenbaitetan, gehiegizko protagonismoa 
hartuta. 

 

 

MENDI-HEGALETAKO TRATAMENDUAK 

Azterlanaren eremuko azpiegitura-sare oparoa dela-eta, 
biaduktuak, zubiak eta pasabideak ez dira bertako paisaian 
agerpen handia duten osagai bakarrak. Bide-sarearen eta 
orografia zailaren arteko loturaren ondorioz mendi-hegaletan 
egindako tratamenduek ere nolabaiteko garrantzia dute, bai 
urbanizazioak eragindako lur-mugimenduengatik bai 
komunikazio-bideengatik. Askotariko tratamenduak daude, baita 
harrigarriak ere; hala, horien presentzia onartu egin da, eta lur-
erauzketen zenbait jarduketa lan artistiko bihurtu dira. Besteak 
beste, euste-hormak, barrera akustikoak, lur-erauzketak, kaio 
beltzdun eremuak, ezpondak eta era guztietako egiturak daude, 
paisaian inpaktua eragiten dutenak.  Iturria: geuk egina, 2019 
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PANPA-LEZKA 

Mendi-hegaletan eta lur-erauzketetan askotariko tratamenduak egiten dira, baita harrigarriak ere. Hala, horien 
presentzia onartu egin da, eta lur-erauzketen zenbait jarduketa lan artistiko bihurtu dira; beste batzuetan, berriz, 
landare-espezieen landaketak egin dira. Landaketa horien artean, panpa-lezka (Cortaderia selloana) espezie exotiko 
inbaditzailea dago, oso ongi egokitzen baita Bilbo metropolitarreko eskualdean dagoen klima atlantikora. Landare-
espezie honek eraginkortasun handiz kolonizatu ditu utzitako orubeak, azpiegituren ezpondak eta, oro har, 
lurzoru-eremu nahasiak, itzal-eremu izateagatik lehiarik ez zuten eremuak. Hain handiak direnez eta, bereziki, 
infloreszentzia zuri handiak dituztenez, oso paisaia-elementu nabarmenak dira Eremu Funtzionaleko lurralde 
osoan. 

      
Argazkia. Cortaderia selloana espezie exotikoak okupatutako zenbait eremu; agerikoak dira bere luma-motots zuri 
bereizgarriak. 

AIREPORTUA 

Bilboko aireportua (IATA kodea: BIO; OACI kodea: LEBB) AENA konpainiaren jabetzako aireportu publikoa da, eta 
Bilbotik 12 kilometrora dago. Terminal zaharra, zamaketa-terminala eta aireportuko zerbitzu gehienak Sondika 
udalerrian daude; ostera, Santiago Calatravak diseinatutako terminal berria (2000), Loiun dago. Kantauriko 
itsasertzeko aireportu garrantzitsuena da bidaiari-kopuruari eta haren ekonomia-eraginari dagokionez, eta 17 
herrialderekin egiten du lotura, 49 norako desberdinekin. AENAren 2018ko datuen arabera, Bilboko aireportuak 5,5 
milioi bidaiari hartu zituen 2018an, eta joan-etorri gehienak udako hilabeteetan izan ziren. 

Hartzen duen lurralde-eremu handia, Santiago Calatravak egindako terminalaren itxura eta Txorierrin duen 
kokapena direla-eta, paisaia-garrantzi handiko azpiegitura da; oso ongi ikusten da bai Artxandatik bai korridore 
horretatik igarotzen diren komunikazio-bideetatik, eta, horrez gain, jarduera horren soinu bereizgarria ozen 
entzuten da paisaia horretan. 

 

Argazkia. Bilboko aireportuak Txorierrin okupatutako lur-eremuak. 

 

PARKINGAK ETA APARKALEKUAK 

Populazio-dentsitate handiko eta ekonomia-dinamismo indartsuko eremu batean, parkingak edo aparkalekuak 
dira paisaia-garrantzi handieneko mugikortasun-osagaietako bat, bai hiriguneetan bai ekonomia-jarduerekin 
lotutako eremuetan (merkataritza- eta logistika-guneak, industriguneak, kultura-ekipamendu handiak, kirol-
ekipamenduak eta unibertsitateak), bai eta aisialdiko edo erakargarritasun historikoko guneetan eta ingurune 
naturalean ere. Askotan, zabalguneak izan ohi dira, gehiago edo gutxiago ordenatuak, paisaia-integraziorako 
inongo irizpiderik gabeak eta ikusizko inpaktu handikoak. 

Garraio-sare publiko zabala eta lur azpiko eremuak dituzten eraikuntza-garapen berriak izan arren, aparkaleku-
eremuak oso agerikoak dira, tamalez. Inpaktu berezia sortzen dute ingurune kalteberenetan eta isolatuenetan, hau 
da, aisialdi-jarduerak direla-eta tartean-tartean jende olde handiak hartzen dituztenetan. Hori gertatzen da, 
esaterako, kostaldeko eremuetan eta, bereziki, hondartzetan, meatzaritza-eremuetan, etab.  

    

      

Argazkia. Hainbat aparkaleku-tipologia. Goiko ezkerreko argazkian, Ortuellako meatzaritza-eremua. Goiko eskuineko 
argazkian, Sokorroko Andre Mariaren ermita (Muskiz). Beheko ezkerreko argazkian, kamioien eta edukiontzi handien 
aparkalekua, Bilboko portuan. Eta beheko eskuineko argazkian, aparkaleku-zabalgunea, Lemoizko itsasertzean. 
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ENERGIA ELEKTRIKOA GARRAIATZEKO LINEAK ETA TELEKOMUNIKAZIO-ANTENAK 

Hain industrializazio-jarduera eta biztanleria-dentsitate handiko 
lurraldean, energia elektrikoaren hornidura-sarea paisaia-elementu 
iraunkorra izan da beti. Ildo horretan, goi-tentsioko linea 
elektrikoek hainbat zerrendatan zeharkatzen dute lurraldea, eta 
dentsitate berezia hartzen dute Lemoizko zentral nuklearraren 
instalazio zaharren eremuan, bai eta Basauriko eta Alonsotegiko 
eremuetan ere. 

Aurrez aipatu bezala, Eremu Funtzionaleko erliebean aldaketa 
handiak izan dira, bereziki, ibai-korridoreetan ezarritako hiri-
kokaguneak direla-eta; zenbaitetan, gainera, mendi-hegal batzuk 
ere kolonizatu dituzte. Hala, haran horiek inguratzen dituzten mendiak hiriguneen atzeko ikuspegi bihurtu dira, eta, 
landareztatuta egon arren, aurre egin behar diote inguru antropizatuaren presioari; etengabeak dira antenak, 
mendi garrantzitsuenen gailurretan, edota linea elektrikoak, mendi-bizkarren alboetan. 

Azpiegitura horiek ikaragarri ikusten dira eta paisaia-inpaktu handia eragiten dute, baita hainbat azpiestazio 
elektrikok ere; aztergai dugun Eremu Funtzionalean, 59 azpiestazio inguru daude, Nerbio-Ibaizabaleko, Bilboko 
itsasadarreko eta Txorierriko haran eta hiri-korridore industrialetako ibai-ardatzetan kontzentratuta, batez ere. 

Bestalde, telekomunikazio-antena ugari daude, azterlanaren eremuko orografia zaila dela-eta; horrenbestez, 
errepikagailuak eta antenak jarri behar izan dira hainbat tontor eta gailurretan, eta horrek azpiegitura horien 
kontzentrazio-puntuak sortu ditu, azterlanaren eremuaren luze-zabalean. 

URTEGIAK ETA UR-MASA ARTIFIZIALAK 

Azterlanaren eremuan, hainbat ur-masa artifizial daude, tokiko paisaian eragiten dutenak; eskuinaldean, Lertutxeko 
urtegia (Leioa) eta Urbietakoa (Lemoiz) nabarmentzen dira, eta, ezkerraldean, Oiola, Gorostiza, Etxebarria, Nocedal 

eta Ariba urtegiak, bai eta meatzaritza-eremuko (Trabagaraneko eta Ortuellako) paisaiako meatzaritza-kubetetan 
dauden hainbat aintzira eta hezegune ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argazkia. Gorostizako urtegia, Mezpelerreka ibaian behera. 
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2.4 PAISAIAREN BALIOAK 

 BALIO NATURALAK ETA EKOLOGIKOAK 

Azterketa-eremuaren eraldaketa maila handia izan arren, habitat, espezie eta interes handiko leku ugari ditu. 

Alde batetik, naturagune babestuen sarea nabarmendu beharra dago:   

• Gorbeiako Parke Naturala eta Gorbeia KBE (ES2110009). Azterketa-eremuaren hegoaldean dago, eta 
155,53 ha-ko azalera du, Zeberioko udalerriaren barnean. Oro har, Gorbeiako mendigunea Euskal Herrian dago, 
Arabako eta Bizkaiko lurralde historikoen mugen artean; eta Kantauri itsasora dioazen eta Ebroren arroan isurtzen 
diren urak banatzen dituen mendilerroaren zati da. 1994ko ekainaren 21ean, Eusko Jaurlaritzaren Dekretu bidez, 
Parke Natural izendatua izan zen, eta, gero, Kontserbazio Bereziko Eremu ere izendatua izan zen martxoaren 8ko 
40/2016 Dekretu bidez. Gorbeiako mendi-ekosistemen aberastasuna ikaragarria da, eta mendi-ekosistema horiek 
ongi kontserbatuta daude. Horrez gain, ibaibide eta hezeguneak, baso-masak eta haitzak ere nahiko ongi 
kontserbatuta daude, eta Natura 2000 Sarean interes handia duten espezie batzuk, espezie arraro batzuk, 
mendialde atlantikoaren berezko anfibio-espezie batzuk, hezgati-espezie ugari, arrano harkaiztarrak eta  baso-
arranoak, eta baso- eta ibai-ekosistemetako berezko ugaztun haragijaleak ditu.  

 
• Barbadun Itsasadarra KBE (ES2130003). KBE izendatua izan zen 

urriaren 16ko 215/2012 Dekretu bidez; dekretu horren bidez, Kontserbazio 
Bereziko Eremu izendatuak izan ziren eskualde biogeografiko atlantikoko 
hamalau ibai eta estuario, eta haiek kontserbatzeko neurriak onetsi ziren. 
Eremu Funtzionaleko kostaldeko mendebaldeko muturrean dago, 
Barbadungo itsasadarraren ur-hobiaren bi aldeetan. Kuaternarioko itsas 
jalkinen kumuluek harezko hondartza zabal bat eratu dute, bai eta duna-
zelai bat ere. Itsasadarraren ezkerraldean, berriz, ibai-jalkinak pilatuz joan 
dira, eta uharte txikiak sortu dira, marismetako landarez estalita daudenak; itsasgorek uharte horiek bustitzen 
dituzte, eta marearteko lohiak, kanalak eta idoiak dituzte. Marisma azpihalofiloen zatiak ere badaude, marearen 
dinamikatik bereizita, hein handi batean, eta lezkadiak dituzte. Barbadun ibaiaren estuarioan, marismaren 
adierazgarri diren komunitateetan, landare kormodunen 73 espezie daudela ikusi da, eta horietatik 18 hezegune 
halofiloetako espezie esklusiboak dira. Sarcocornia fruticosa espezieko sastrakak eta Limonium Ovalifolium 
espezieko populazioak ere nabarmentzekoak dira. Faunari dagokionean, garrantzitsuena da hegaztien migrazioan 
estuarioak egiten duen funtzioa. Izan ere, Kantauri itsasoaren kostaldean, espezie batzuen jalkitzea errazten duten 
hezegune-sarearen zati da.  

 
• Astondoko Dunak KBE (ES2130004). KBE izendatua izan zen 

urriaren 16ko 215/2012 Dekretu bidez; dekretu horren bidez, 
Kontserbazio Bereziko Eremu izendatuak izan ziren eskualde 
biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta estuario, eta haiek 
kontserbatzeko neurriak onetsi ziren. Toki txiki hau Bizkaiko kostaldearen 
erdialdean dago, Gorlizko udalerrian. Kuaternarioko duna batzuk dira, 
Neogenoko lurzati hondartsuz inguratuta daudenak, herriko 
hondartzaren ondoan. Euskal Autonomia Erkidegoan, duna-sistema 
honetan katalogatu dira landare kormodunen espezie gehien; guztira, 177. Hala, landare horietako 22 hareatzetako 
edo kostalde-inguruetako berezko espezieak dira.  

 

• Mundakako itsasadarreko eta Ogoño lurmuturreko itsas 
eremua HBBE (ES0000490). Espainiako itsas uretan Hegaztien Babes 
Bereziko Eremuak izendatzeko uztailaren 9ko AAA/1260/2014 Agindu 
bidez izendatua izan zen. Eremu Funtzionaleko kostaldeko itsas zerrendan 
30 km inguruko luzerako itsas eremua da. Kostaldeko sektore osoan eta 
uharte txikietan bizi diren ekaitz-txori europarraren (Hydrobates pelagicus) 
eta ubarroi mottodunaren (Phalacrocorax aristotelis aristotelis) zenbait 
koloniarekin lotutako itsas zerrenda garrantzitsua izateagatik izan da 
izendatua eremu hau. Horrez gain, Kantauri itsasoaren ekialdeko testuinguruan, sakonera txikiko urak izatea da 
eremu honetako ezaugarrietako bat. Ur horietan, ubarroi mottodunak bere baliabide trofikoak ustiatzea lortzen du 
kostaldetik urrunago. Eremu hau itsas hegazti migratzaile askorentzat ere garrantzitsua da; besteak beste, haien 
garrantzia kontuan hartuta, gabai mediterraoneoarentzat (Puffinus mauretanicus) eta Atlantikoko zangarentzat 
(Morus bassanus). 

Bestalde, EAEko korridore ekologikoen sarearen zati diren zenbait elementuren presentzia azpimarratu behar da. 
Azterketa-eremuan, honako egitura-elementu hauen inbentarioa egin da:  

- Lotu beharreko nukleo-eremuak  

- Lotura-eremuak  

- Lotura-korridoreak  

- Leheneratze ekologikorako eremuak  

- Indargetze-eremuak  

- Lotura-interes bereziko ibai-tarteak  

Babes-mailarik handieneko eremu horiez gain, honako eremu hauek ere interes bereziko balio naturalak dituzte: 

• Uribe Kosta-Butroi eremua: biotopo babestu gisa proposatua dago.  

• Gorliz-Armintza eta Armintza-Bakio eremua; LAGen interes naturalistikoa du.  

• Zierbenako, Pobeñako marismetako eta La Arena hondartzako eremua; LAGen interes naturalistikoa du.  

• Mayor ibaia-Las Tobas-Akirtza; EAEko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekian dago.  

• Ganekogorta mendia; EAEko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekian dago.  

• Galea lurmuturra-Barrika; EAEko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekian dago.  

• Plentziako itsasadarra; EAEko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekian dago.  

 

Bestalde, LPParen aurrerapen-fasean, inbentarioa egiteko fasearen eta inplikatutako admnistrazioekin eta 
eragileekin kontsultak egiteko fasearen ondoren, interes naturaleko leku hauek (edo bioaniztasunaren 
kontserbaziorako intereseko eremu hauek) aipatzea interesgarritzat jo zen, nahiz eta gaur egun inolako babesik ez 
izan:  

• Urdulizko Santa Marina haitzak.  

• Bolueko hezegunera isurialdea duen arroaren haran-hondoa.  

• Ortuella eta Santurtziko landazabal atlantikoak.  

• Arraiz mendiko artelatzak  
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• Basauriko landazabal atlantikoak.  

• Pico Ramos-Montaño mendia, Gallartako eta Las Carreras-eko hiriguneak barne hartuta.  

• Etxerreko urmaela eta haren ingurua.  

• Txarrotako harana eta presa.  

• Pagasarri, Pagasarri-Bolintxuko eremua bereziki aintzat hartuta.  

• Ganekogorta.  

• Serantes-Luzuero-Mello.  

• Saratxuko hariztiak.  

Era berean, EAEko Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialean katalogatutako hainbat hezegune ere badaude 
azterketa-eremuaren barnean, besteak beste: 

II Multzoa: Eremu Funtzionalean, multzo honetako 5 hezegune daude, LPSan zona-banatzea eta araudia dutenak: 

• A1B1, Barbadungo itsasadarra 

• A1B2, Butroiko itsasadarra (Plentzia) 

• B10B1, Astrabuduako ibarreko hezegunea 

• B10B3, Bolue haraneko putzuak 

• DB4, Etxerreko urmaela (Basauri) 

III Multzoa: Eremu Funtzionalean, multzo honetako 75 hezegune daude. A1B motako 3 hezegune (Gorrondatxeko 
urmaela eta Lamiako ibarra), DB motako 48 hezegune (meatze-putzuak eta -urmaelak) eta EB motako 24 hezegune 
(presak, urtegiak, urmaelak eta putzuak). 

Bioaniztasunaren kontserbaziorako intereseko eremuez gain (izan babestuak edo babestugabeak), nabarmendu 
behar da Eremu Funtzionalean badaudela babestu beharreko flora-espezie batzuk ere, Flora Espezie Mehatxatuen 
Euskal Katalogoan eta EAEko Flora Baskularraren Zerrenda Gorrian bilduta daudenak. Alyssum loiseleurii, Apium 
graveolens ssp. Butronensis, Barlia robertiana, Chaesyce peplis, Culcita macrocarpa, Daphne cneorum, Epipactis 
phyllanthes, Festuca vasconcensis, Galium arenarium, Genista legionensis, Matricaria marítima, Medicago marina, 
Olea europea var. Sylvestris, Solidago virgaurea ssp. Macrorhiza, Zostera noltii  

Zentzu honetan, esku-hartze maila aipatutakoa izan arren, EAEn mehatxatuak dauden eta garrantzi berezia duten  
espeziedun fauna-komunitateak mantentzen ditu Eremu Funtzionalak:  

• Arantzarraina (Gasterosteus aculeatus); gehiago egon daiteke eskuinaldeko ur-ibilguetan.  

• Ekaitz-txori europarra (Hydrobates pelagicus). Eremu funtzionalean, haren habitata Billano lurmuturraren 
eta izen bereko irlaren inguruan dago, batez ere (Gorlizko udalerria).  

• Bisoi europarra (Mustela lutreola). Eremu Funtzionala zeharkatzen duten ur-ibilgu batzuetan egon daiteke.  
• Ubarroi mottoduna (Phalocrocorax aristotelis). Uribe Kostan egon daitekeen itsasbazterreko hegaztia da, 

bereziki Gorlizko eta Plentziako udalerrien artean.  
• Hegazti-espezie nekrofagoak (sai arrea, saia), Gorbeian.  

Azkenik, EAEko Interes Geologikoko Lekuen (IGL) Inbentarioa oinarri gisa hartuta, Bilbo Metropolitarreko 
Eremu Funtzionalean interes geologikoko 19 leku zehaztu dira. Horien artean, nabarmentzekoa da Barrika-Galeako 
paleozabalgunea, haren zabalerarengatik eta Sopelan duen K/T mugarengatik, eta haren interes estratigrafikoa eta 

paleontologikoa oso altua delako. IGL horietako batzuk hondartzen eta dunen, itsaslabarren eta meategietako 
paisaiaren elementuak deskribatu diren ataletan aipatu dira aurrez, baina berriro ere zerrendatuko ditugu hemen: 

• 24 Armintzako flysch beltza 

• 26 Gaztelutxoko ebakia (Azkorriaga punta) 

• 35 Meñakozeko pillow-labak 

• 44 Sopelako Kretaziko Tertziario muga 

• 49 
Gorrondatxeko Eozenoa  
 (GSSP) 

• 59 Harkaitz Zurietako orratzen karsta 

• 90 Barrika-Galeako paleozabalgunea 

• 91 Astondoko duna fosilak 

• 93 Barrikako areak 

• 94 Areako hondartza eta dunak 

• 96 Gorrondatxe eta Tunelbokako hondartza zementatua 
• 117 La Galeako sinklinala 

• 118 Barrikako tolesturak, Txitxarropunta-Kurtzio 

• 125 Billao lurmuturreko multzoa 

• 132 Galea lurmuturra-Tunelbokako numuliteak 

• 133 San Rokeko ammoniteak eta koralak 
 

• 140 Bodovalleko meatzea 

• 148 Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia 

• 149 Zugaztietako meatzeak 
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 BALIO ESTETIKOAK 

 Kostaldeko zerrendan jartzen du arreta, eta, paisaiaren katalogo honi dagokionean, eremu metropolitarreko 
paisaiaren izaera berezia kostaldeko zerrendara mugatzea nahikoa ez dela jo daiteke, ez duelako ordezkatzen Bilbo 
handiaren paisaren balio kulturala, ingurumenekoa eta ekonomikoa, eta hark bizi-kalitatean duen garrantzi osoa. 

10.Irudia. Azterketa-eremuko paisaiaren elementuak, 1990eko EAEko Paisaia Berezien eta Aparten Katalogoan 
nabarmendutakoak. 

 
Eremu Funtzionalean, EAEko Paisaia Berezien eta Aparten Katalogoan katalogatutako arro ikusgarri bakarra dago: 
Plentziako arroa.  

 

Argazkiak. Getxoko Aixerrotako errota (1930eko hamakadan eta gaur egun) Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean 
mugarri den paisaietako bat da. Paisaia horiek EAEko Paisaia Berezien eta Aparten Katalogoan zehaztuta daude.  

Azpimarratu beharra dago, Aixerrotako errotaz gain, hura baino zaharragoa den beste errota bat badagoela 
Artxandan (Sondikako udalerrian), 1725ekoa. Asuako arroan, jada desagertu egin diren erroten multzoko bat zen. 

Argazkiak. Olabarrietako Done Tomas elizak, Zeberion, elizaren alboak eta aurrealdea estaltzen dituen aterpe ikusgarria du, eta 
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean mugarri diren beste paisaietako bat da, EAEko Paisaia Berezien eta Aparten 
Katalogoaren arabera. 

Logikoa den moduan, balio estetikoak katalogoan adierazten direnak baino askoz gehiago dira, eta, funtsean, 
biztanle bakoitzaren edo lurraldera datorren bisitari bakoitzaren pertzeptzioaren, sentsibilitatearen eta hari 
eskatzen zaizkion balio pertsonalen ondorio dira. Kantauri itsasoaren kostaldearekin, mendiz eta landazabal 

atlantikoko haranez, baserriz eta landa-nukleoz osatutako matrizearekin, meategietako paisaia bereziarekin, 
itsasadarrarekin lotutako balio kultural eta historikoen segidarekin eta hirigintza mota desberdinekin gozatu 
dezakete.   

 

 BALIO HISTORIKOAK ETA KULTURALAK 

Eremu Funtzionalean Kultura Intereseko Ondasuntzat katalogatutako 935 elementu daudela gogoratu behar da. 
Hurrengo ataletan, baliotsuenak komentatuko ditugu paisaian duten presentzia kontuan hartuta, eta gai-multzo 
koherenteetan sailkatuta.  

AZTARNA MEGALITIKOAK ETA HISTORIAURREKOAK 

Historiaurreko eta protohistoriako kultura europarrek hainbat adibide utzi dituzte azterketa-eremuan, nahiz eta 
historian zehar, haren eraldaketa-mailak mota honetako aztarnategiengan eragin negatiboa izan duen, ziurrenik. 
Honako taula honetan, udalerriek ondare historikotzat edo arkeologikotzat katalogatutako elementuak bildu dira, 
banan-banan. Kasu gehientsuenetan, haien tamaina eta ikusgarritasuna txikia da, baina izaera ematen diote 
lurraldeari, lurraldea haren antzinako historiarekin lotzen dute, eta, kasu batzuetan, paisaia-behatoki diren 
mendiekin eta gailur-lerroekin lotuta daude. 

12. Taula. Azterketa-eremuko udalerrietan katalogatutako aztarna megalitikoak eta protohistorikoak 

Udala Aztarna megalitikoak eta historiaurrekoak 

Abanto Zierbena La Lama asentamendua 

Arrigorriaga Malmasingo kastroa edo esparru harresitua (Burdin Aroa-Erdi Aroa) 

Basauri Malmasin-Finagako kastroaren ingurua 

Berango Goikoganako tumulua, Saierrikolandako tumuluak, Saierrikolandako trikuharria, Saierri 
Muinoako tumulua, Munarrikolandako trikuharria, Munarrikolandako tumulua 

Bilbo 
Gazteluko Landako asentamendua, Hirumugarrietako trikuharriak, Hirumugarrietako tumulua, 
Hirumugarrietako asentamendua 

Galdakao Aspuruko tumulua, Artxanda-III asentamendua, Gangurengo asentamendua 

Gorliz Ermumendi aire zabaleko asentamendua, Kukuluz aire zabaleko asentamendua, Fao aire 
zabaleko asentamendua, Argintxe aire zabaleko asentamendua 

Lezama Gangurengo asentamendua, Lezamako asentamendua 

Lemoiz Urzuriagako asentamendua 

Muskiz Galao hileta-haitzuloa, Morenillo tumulua 

Sopela 
Munarrikolandako trikuharria, Saierrikolandako trikuharria, Saierriko tumulua, Saierri-
Munoako tumulua, Sopela-I asentamendu erromatarra 

Trapagaran La Caseria nekropolia 

Zamudio Gazteluko Landako trikuharria, Gazteluko Landako asentamendua, Hirumugarrietako 
asentamendua 

Zeberio Aldanondoko Done Martie nekropolia 

Iturria: Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko LPParen berrikuspenaren aurrerapeneko informazio-dokumentuak. 
Memoria-Diagnosia (2016) 

Trikuharri multzoetako bi Bilbo Metropolitarraren gerriko berdearen zati dira: batetik, Hirumugarrietako trikuharri-
estazioa eta, bestetik, Munarrikolandako trikuharri-estazioa.  



Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko  
Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

50 

 

GOTORLEKUAK 

Aurrez aipatutako dorretxe ugariez gain, leku harresitu edo defentsarako egitura batzuk aipatzea komeni da. Jatorri 
desberdina dute; hala, batzuk Erdi Aroko egiturak dira, eta beste batzuk, berriz, XX. mendearen hasierara arteko 
gotorleku modernoagoak. Altamira, Kobeta, Arraiz, Amotegi eta Elorriaga gotorlekuak, Bilbon. 

• Etxebarriko Doneztebe gaztelua  
• Usategiko bateria eta Arrigunagako gotorlekua eta talaia, Getxon.  
• Muñatonesko San Martin gaztelua eta Punta Castillo 

gotorlekua, Muskizen,  
• Plentziako harresiak eta ateak,  
• Harresi-aztarnak eta Solar gotorlekua, Portugaleten, 
• Untzuetako Erdi Aroko gazteluaren kokalekua, 

Arrankudiaga, Zeberio, Ubao, Orozko eta Barakaldoren 
arteko mugan  

• Barreagako esparru harresitua, Zamudion.  
• Gaztelu-arrastoak (eta bateria modernoak) Gorlizeko 

Billano lurmuturrean 

 

 

Gerra Zibilarekin lotutako gotorlekuen multzo bat ere badagoela azpimarratu behar da. “Bilboko Defentsa Hurbila" 
edo “Bilboko Hesia”, hau da, bando frankistak izendatutako “Burdin Hesia”, 1936tik 1937ra Eusko Jaurlaritzaren 
aginduz eraikitako gotorlekuen lerroa da, eta Bilbo matxinatutako armadaren setiotik defendatzea zuen xede. 
Babestutako perimetroaren barruan (ehunetik gora kilometro zituen), funtsezko instalazioei eusteko diseinatu zen; 
Sondikako aireportua eta Zolloko urtegia, esate baterako. 
Alberto Montaud teniente koronelak diseinatu eta Pablo Murga zein Alejandro Goicoechea kapitainek zuzendu 

zuten obra, eta 8.500 langilek parte hartu zuten bertan. Honako osagai 
hauek zituzten zenbait lerro ziren: eremu estrategikoetan banatutako 
lubakiak, metrailadore-guneak, alanbradak... 1937ko ekainaren 12an, 
gudaroste frankistek apurtu zuten Urrusti (Gamiz - Fika) eta 
Gaztelumendi (Larrabetzu) koten artean. Armada frankistak “Burdin 
Hesia” izena jarri zion lerro garaituari, bere garaipenaren merezimendua 
nabarmentzeko asmoz. Izen horrek gaur arte iraun du, eta gizarte osoak 
erabiltzen du. Honako udalerri hauetako aztarnak balioetsi dira edo 
balioesten ari dira: Berango, Gueñes, Larrabetzu, Laudio, Sopela eta 
Ugao-Miraballes. 

Bilboko bigarren defentsa-lerroari “Heriotzaren Ingurualdea” esan diote 
zenbait egilek, eta iparraldetik ipar-ekialderantz kokatutako altuera orografiko hauek dira: Artxanda mendia, Santo 
Domingo, Santa Marina, Elorriaga gotorlekua, Ganguren mendia. Gaur egun, honako udalerri hauetan daude 
gotorlekuak: Zierbena, Galdames, Gueñes, Laudio, Arrankudiaga-Zollo, Ugao-Miraballes, Zeberio, Galdakao, 
Larrabetzu, Gamiz-Fika, Mungia, Loiu, Gatika, Laukiz, Getxo, Sopela, Berango eta hesia indartzen duten Urduliz 
nahiz Barrika. Burdin Hesiaren museo bat dago Berangon. 

 

ELIZAK ETA BASELIZAK 

Azterketa-eremuko eliza ugariek, batzuetan, garrantzi erlatiboa dute paisaian; kasu batzuetan, zabalguneen eta 
blokezko auzoen dimentsio bertikalak ezkutatu egiten du eliz-dorrea nagusi den hiri-nukleo baten betiko 
ikuspegia. Beste kasu batzuetan, berriz, paisaia hori ez da aldatu. Edozein kasutan, elizak funtsezko osagai izan dira 
biztanle-nukleoak osatzeko orduan, nahiz eta beti ez diren izan ikusizko erreferentzia bat. Erdi-erdiko elementu 
izan dira, eta lurraldeko populazioak (txikiak eta landa-izaerakoak, maiz) elizen inguruan antolatu izan dira. 
Lurraldean sakabanatuta, baseliza ugari daudela azpimarratu behar da, besteak beste: 

13. Taula. Azterketa-eremuko udalerrietako elizak eta baselizak 

Udalerria Elizak eta baselizak 

Abanto Zierbena Santa Juliana eliza, San Pedro eliza, San Migel baseliza, San Lorenzo baseliza, Trinitate baseliza 

Alonsotegi San Bartolome eliza, Irauregiko San Antolin baseliza 

Arrankudiaga 
San Martin eliza, Etxebarriko Santa Ana baseliza, Santa Maria Magdalena baseliza, Santo 
Domingo de la Calzada baseliza 

Arrigorriaga 
Abrisketako San Pedro tenplua, Santa Maria Magdalena eliza, Landaederragako Kristo 
Santuaren baseliza 

Barakaldo San Bizente Martiria eliza Santa Ageda baseliza, San Inazio baseliza, Santa Luzia baseliza, 
Andra Mari Sortzez Garbiaren baseliza 

Barrika Andra Mari eliza 

Basauri Done Mikel Goiangeruaren eliza, San Fauste Nekazaria baseliza 

Berango Guzmaneko Santo Domingo eliza, Santa Ana baseliza 

Bilbo 

Hirutasun Guztiz Santuaren eliza, San Nikolas eliza, San Anton eliza, San Frantzisko Asiskoaren 
eliza, Joan Santuen Eliza, Deustuko San Pedro eliza, San Nikolas Barikoaren eliza, 
Mesedeetako komentua, Gizakundearen komentua, Begoñako basilika, San Bizente 
Martiriaren eliza, San Roke baseliza 

Derio San Kristobal eliza 

Erandio Andra Maria eliza, San Antonio baseliza, Done Paulo eta San Barnabe baseliza 

Etxebarri Santa Ana baseliza 

Galdakao Andra Maria eliza, Asentzio baseliza, Oinkinako San Andres baseliza, Gangurengo Santa 
Marina baseliza 

Getxo 
Karmeneko Andra Mariaren eliza, Andra Maria eliza, San Inazio eliza, San Martin baseliza, San 
Nikolas Barikoaren baseliza 

Gorliz Andra Maria Sortzez Garbia eliza, Agirreko Andra Maria baseliza, San Martin baseliza 

Larrabetzu 

Igokundeko Ama Birjinaren eliza, San Emeterio eta San Zeledonioren eliza, Zarandoako 
Salbatore eliza, San Salbador baseliza, San Bartolome baseliza, Done Martie baseliza, San Joan 
Bataiatzailea baseliza, Aingeru Zaindari Santuaren baseliza,  Gardokiko San Gregorio baseliza, 
San Antolin baseliza 

Leioa San Joan Bataiatzailea eliza, San Bartolome baseliza, Ondizko Andra Mariren baseliza 

Lezama Andra Mari eliza, Kristo Santuaren baseliza 

Lemoiz Andra Mari eliza 

Loiu Done Petri Apostoluaren eliza, Arbilduko Done Mikel baseliza 

Munarrikolandan bunkerraren aztarnak 

Argazkia. Karlisten gotorlekuaren aztarnak 
Arnotegin 
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Udalerria Elizak eta baselizak 

Muskiz San Julian eliza, San Nikolas Barikoaren eliza, Soroskundeko Amaren baseliza, San Joan 
Bataiatzailearen baseliza 

Ortuella Andra Maria Magdalena baseliza, San Bernabe baseliza 

Plentzia Santa Maria Magdalena eliza, Kristoren baseliza, Santutxoa baseliza  

Portugalete 
Andra Maria eliza, San Roke baseliza, Kristoren baseliza, San Kristobal baseliza, Giako Andra 
Mariaren baseliza 

Sondika Gurutze Santuaren baseliza, San Roke baseliza 

Sopela Done Petri eliza, Meñakotzeko San Andres baseliza 

Trapagaran Santa Maria Magdalena eliza, Salbatzailearen eliza, San Andres baseliza 

Urduliz Andra Maria eliza, Santa Marina baseliza 

Zamudio San Martin eliza, Benega baseliza, Done Tomas baseliza, San Mames baseliza, San Antolin 
baseliza 

Zaratamo San Lorentzo Martiria eliza, San Bizente baseliza, Igokundearen baseliza 

Zeberio 
Done Tomas Zarra baseliza, Zeberioganeko Gure Amaren baseliza, Justo eta Pastor Santuen 
baseliza 

Zierbena San Roman eliza, San Roke baseliza, Portuko Gure Amaren baseliza, Done Joanes baseliza, 
San Andres baseliza 

Iturria: Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko LPParen berrikuspenaren aurrerapeneko informazio-dokumentuak. 
Memoria-Diagnosia (2016) 

      
Argazkiak. Gorlizko Andra Maria Sortzez Garbia eliza eta Plentziako Santa Maria Magdalena elizaren fatxada, hurrenez hurren. 

 

DORRETXEAK ETA JAUREGIAK 

Bizkaian, dorretxeak forma arkitektoniko ohikoenetariko bat dira, eta hiri-nukleo asko haien inguruan antolatu 
ziren. Dorretxeak maila batean gotortutako egoitzak dira, eta tokiko noblezia haietan bizi zen. 12. taulan ikus 
daitekeen bezala, dorretxeen adibide asko daude oraindik ere azterketa-eremuan, eta eremu batzuetan garrantzi 
eta entitate handiko jauregiak sortu dira. 

Era berean, garrantzitsua da azpimarratzea armarriak 
dituzten etxe eta jauregi batzuk ere badaudela, eta 
horietako asko dagokien ondare-katalogoetan katalogatuta 
daudela. Horiek guztiek hirigune tradizionalak edo paisaia-
balioko espazioak sortu dituzte. 

Argazkia. Malpikako dorrea edo Zamudioko dorrea, Txorierrin. 

 

 

 

 

14. Taula. Azterketa-eremuko dorretxeak eta jauregiak 

Udala Dorretxeak eta jauregiak 

Abanto Zierbena Barco dorrea 

Alonsotegi La Patilla dorrea 

Arrankudiaga Bakiolako dorretxea, Otxanduriko dorretxea 

Arrigorriaga Mojakoa dorrea, Agirre dorrea 

Barakaldo Zubileta dorrea, Susunaga dorrea, Aranguren dorrea, Zuazo dorrea, Lurkizaga dorrea, Lutxana dorrea, 
Burtzeña dorrea 

Basauri Dorretxea 

Barrika Torretxeko dorretxea 

Berango Berangoko dorretxea, Basagoitiko dorretxea 

Bilbo Salcedo jauregia, B. Gomez de la Torre jauregia, Foru Aldundiaren jauregia, Lezama Leguizamon jauregia, 
Urizar dorrea, izenik gabeko 7 dorretxe 

Erandio Martiartu dorrea, Ugarteko dorretxea, Asuako dorretxea 

Etxebarri Legizamon dorre zaharra, Etxebarri dorrea 

Galdakao Isasigoikoa dorrea, Lekue dorrea, Urgoitia dorrea, Torrezabal dorrea, Aperribai dorrea 

Getxo Olasoko Markesaren jauregia, Vallejo etxea, Eguzkialde jauregia, Jolaseta etxea, Rosales egoitzaren 
jauregia, Itxaso Alde jauregia, Sangroniz jauregia, Olozaga etxea, Miramar jauregia, Figols jauregia, 
Quintana jauregia, Mudela jauregia, Jauregitxoa, Churruca jauregia, Itxasbegi Etxea jauregia, Bake Eder 
egoitza, Valdes jauregia, Sir Ramon de la Sotaren Etxea jauregia, Zubiaga etxea, Ampuero jauregia, Luis 
Lezama Leguizamonen jauregia 

Larrabetzu Ikaza jauregia, Anguleria jauregia, Oloste jauregia, Goikolea dorrea, Basaras dorrea, Zugasti dorretxea 

Leioa Ondizko dorretxea, Alzagako dorretxea 

Lezama Lezamako dorretxea, Oxangoitiko dorretxea 

Muskiz Pobaleko dorrea, Muskiz-Muñatones jauregia, García Etxea jauregia, Artzapezpikuaren jauregia, Mentxaka 
jauregia, Santelizeseko dorrea, Memerea dorrea, Montaño dorretxea, Pobal dorretxea, Revillako dorretxea 

Plentzia Torreon Etxea jauregia, Erribera 17 Etxea jauregia, Urkiza jauregia, Butron dorretxea, Torrezar dorretxea 

Portugalete Salazar dorrea, Dorreko Etxea 
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Udala Dorretxeak eta jauregiak 

Sondika Berazako dorretxea, Susunagako dorretxea 

Sopela Sopelako dorretxea, Bareñoko dorretxea, Artaza-Torre baserria 

Urduliz Barriko dorretxea 

Zamudio Zamudio dorrea, Zamudioko Cadalso etxea 

Zeberio Zubibarria dorrea, Goiko dorrea, Santa Krutz dorretxea, Areiltza dorrea 

Zierbena Kardedoko dorretxea 

Iturria: Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko LPParen berrikuspenaren aurrerapeneko informazio-dokumentuak. 
Memoria-Diagnosia (2016) 

UR-ERROTAK ETA BURDINOLAK 
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko sare hidrikoa indar higiarazle gisa erabili izan da antzinatik, ehotzeko 
eta energia hidroelektrikoa sortzeko. Eremu honetan ibaiak asko eraldatu diren arren, erroten adibideak badaude 
oraindik ere, eta horietako batzuk ondare historiko gisa babestu dituzte udalerriek.  
 

15. Taula. Azterketa-eremuko errotak eta burdinolak 

Udala Katalogatutako errotak 

Abanto Zierbena Fresnedo errota 

Alonsotegi Alonsotegi errota 

Arrankudiaga Larunbe errota, Landaberde errota/burdinola 

Arrigorriaga Magdalena errota, Kantarapeko errota, Angoitiko errota 

Barakaldo Zubiletako errota, Urkuluko errota  

Berango Poza de Meranako errota, Errotatxu errota 

Bilbo El Ponton errota 

Derio Aresti burdinola eta errota 

Erandio Golkorta errota, Errota Barria errota 

Etxebarri Kukullaga errota, Illaga errota, Legizamon errotak 

Galdakao Aranzelai errota 

Larrabetzu Errotabarri errota, Sarrikolea dorretxeko burdinola 

Lezama Errotabarri errota, Olasarre errota, Bekoerrota errota, Errota errota 

Muskiz Pobaleko errota, museo eta kultura-baliabide bihurtua 

Plentzia Gazteluondo errota, Errota-Berri errota 

Sondika Zangroizko errota. Errota (ola) hau utzita dago, eta ubide bat eta burdinola bat ditu izen bereko tren-
geltokia dagoen tokian. 

Trapagaran Kauso errota 

Zamudio Olamuniaga errota 

Zeberio Egia errota, Gezala Goikoa errota, Gezalako errota-burdinola, Arbilduko errota eta burdinola, Sautuola 

Udala Katalogatutako errotak 

errota-burdinola, Zubibarria burdinola, Olabarri errota eta burdinola, Santa Krutz burdinola 

Zierbena Portu errota 

Iturria: Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko LPParen berrikuspenaren aurrerapeneko informazio-dokumentuak. 
Memoria-Diagnosia (2016) 

BASERRIAK 

Baserria da euskal landa-ingurunearen berezko bizi- eta ekoizpen-unitatea, eta aurrez aipatutako landazabal 
atlantikoko paisaiaren nukleoa. Esku artean dugun inguru hain eraldatu batean, eraikin horietako asko desagertu 
egin dira paisaiatik edo eraldatu egin dira, eta oraindik ere utzita edo urri-egoeran dauden baserri batzuk ikus 
daitezke. Hala ere, zenbait adibide daude oraindik ere lurraldean sakabanatuta, eta udalerriek horietako batzuk 
katalogatu dituzte. 

16. Taula. Azterketa-eremuko baserri katalogatuak 

Udala Katalogatutako baserriak 

Abanto Zierbena Las Cortes baserria 

Barakaldo Aldekoko baserria 

Getxo Saratxagako baserria 

Larrabetzu Ametzako baserria, Etxepintoko baserria, Kaltzadako baserria, Berresonagako baserria, Aspuruko baserria, 
Gortazarko baserria, Bolunburuko baserri zaharra 

Loiu Bengoetxeko baserria 

Sopela Larrondo Bekoako baserria 

Trapagaran Aiestaranako baserria 

Urduliz Urduliz Oztekoko baserria 

Zamudio Kadalsoko baserria 

Zeberio Fragua baserria, Kotenetxeako baserria, Errementerikoako baserria, Aldeoko baserria 

Iturria: Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko LPParen berrikuspenaren aurrerapeneko informazio-dokumentuak. 
Memoria-Diagnosia (2016) 

Kasu batzuetan, gaur egun, baserriaren tipologia birsortzen saiatu diren eraikuntza berriko familia bakarreko 
etxeak daude. 
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Argazkiak. Betiko baserri bat Zeberion eta “baserri berri” bat Barrikako urbanizazio batean. 

INDIANO-ETXEAKIndiano-etxeak, hau da, Ameriketatik sorterrira itzuli ziren 
immigratzaileek eraikitako etxeak, haien tipologiagatik, begi-bistakoak dira 
azterketa-eremuan. Batzuk hiriguneetan daude, eta beste batzuk, berriz, eraikin 
isolatuak dira. Maiz, palmondoak eta beste espezie exotiko batzuk dituzten 
lorategiak dituzte.   

 

GARBITEGIAK 

Garbitegiak lurraldeko hiri- eta landa-nukleoetako berezko egiturak dira, eta oraindik ere badaude horrelakoak, 
Txorierri osoan batez ere (emakume saltzaileek han garbitzen zituzten gero Bilbora eramango zituzten arropak). 
Elorriako baserriko garbitegia nabarmendu behar da. 

ONDARE-BALIOA DUTEN INDUSTRIA-ERAIKINAK ETA -PAISAIAK 

Aurrez aipatu bezala, lurralde honen egituraketak ibaietako, itsasadarreko (ibaiko eta itsasoko garraioarekin lotuta) 
eta meategietako industria-garapena du oinarri, eta ondare-balioa duten industria-eraikinak eta elementuak sortu 
dira. Industria Ondarearen eta Herri Lanen Euskal  Elkarteak (IOHLEE) industria-ondareari buruzko 3 inbentario egin 
ditu Eusko Jaurlaritzarentzat; horietako lehenengo biak betiko moduan egin dira, hau da, ondare-balioa duten 
elementu puntualak erregistratuz. Aldiz, hirugarren inbentarioak ikuspegi sistemikoago bat du, eta, industria-
paisaia elementu puntual bat baino gehiago dela jotzen da. Industria-paisaiak 8 multzotan sailkatu dira: 

 +nekazaritzako elikagaienak 

 +meategi-erauzketakoak 

 +fabriketakoak 

 +trenbideetakoak 

 +ibaietakoak 

 +hirietako industria-paisaiak 

 +portuetakoak 

 +herri-lanetakoak 

Industria-turismoaren alorrean, Eusko Jaurlaritzarekin batera lankidetzan aritu da elkartea. Eusko Jaurlaritzak 
Industria Turismoko programa bat jarri du abian, eta programa horrek elementu edo multzo batzuk (gehienak 

museo bihurtu dituzte) kokatu eta ikusarazi ditu, turismoa sustatzeko asmoz. Zehazki, honako industria-paisaia 
hauek identifikatu dira Eremu Funtzionalean: 

 +Getxoko etxe handiak. 

 La Arboleda herria, Trapagarango eta Ortuellako meatzaldea barne hartuta. 

Bilboko itsasadarra, sistema gisa, eta, besteak beste, merkataritza-, metalurgia-, meatze-, arrantza- eta ibai-
jarduerarekin lotutako elementu guztiak. 

Ezkerraldeko, Sestaoko, Barakaldoko eta Portugaleteko langileen etxebizitzak. 

+Bilboko kanpo-portua, Abra. 

+Bide berdeak (Kobaron, Pobeña, Itsaslur). 

+Barbadungo industria-paisaia (Muskizeko azken zatia EFaren barnean dago). 

+Errekatxon, Lutxana Mining multzoa; urtegi txikia, hormigoizko egiturako Estatuko lehen presarekin Labe 
Garaientzat, meategi-trenbidearen arrastoak. 

Horrez gain, Eremu Funtzional Metropolitarraren barneko inbentario tradizionalean, industria-ondareko 49 kultura-
ondasun daude (babes-mailarik altuena dute). Eusko Jaurlaritza da babesa ematen duena.  

Meatze-ondarearekin lotutako eta dagokien atalean komentatutako elementuez gain, honako taula honetan 
industriako ondare-balioa duten elementuak jaso dira. 

17.Taula. Azterketa-eremuan, industriako ondare-balioa dutela jotzen diren elementuak 

Udala Industria-ondarearen elementuak 

Energia 

Bilbo Electra del Nervión, Iberduero bulegoak 

ZURA ETA ALTZARIAK 

Bilbo MADERAS ESPAÑOLAS – SAEMA 

ONTZIGINTZA ETA PORTU-ZERBITZUAK 

Bilbo EUSKALDUNA ONTZIOLAK, COMPAÑÍA DE REMOLCADORES IBAIZABAL URGOSO, JULIO 
GANGILA, NAVIERA AZNAR BULEGOAK, AUNTZ ATOIONTZIA 

Sestao LA NAVAO. LEHENENGO DIKEA 

Barakaldo KADAGUAKO ONTZIOLA 

Erandio  ASTILLEROS REUNIDOS DEL NERVIÓN 

HERRI-LANAK 

Barakaldo (Errekatxo) ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. URTEGI ZAHARREKO AHV-REN PRESA  

Bilbo DEUSTUKO ETA 
UDALETXEKO ZUBIAK, DEUSTUKO UBIDEA 

Leioa UDONDO IBAIAREN ZUBIA, Bilboko Areatzako zubi zaharraren arkuetako bat berrerabiltzen du. Zubi hori  
partzialki suntsitua izan zen karlistadetan. 

Portugalete BURDINAZKO KAIA 
EDO CHURRUCAREN KAIA 

Portugalete / Getxo BIZKAIA ZUBIA 

Arrankudiaga ZOLLO-KURTZETA URTEGIA 
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Udala Industria-ondarearen elementuak 

Getxo ARRILUZEKO ITSASARGIA, LA AVANZADA ITSASARGIA eta GALEA MUTURREKO 
ITSASARGIA 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA 

Bilbo FÁBRICA ARTIACH, C.A. CERES / UGALDE Y CÍA. IRIN-FABRIKA, HARINO PANADERA, 
MOLINOS VASCOS IRIN-LANTEGIA, PONTÓN IRIN-FABRIKA, A. COMAD Y CÍA, 
ANTONIO ARRARTE Y CÍA., BODEGAS BILBAÍNAS, BODEGAS DEL ROMERAL F. AZPILICUETA, 
IPARRALDEKO KALE PARTIKULARREKO 12. ERAIKINA, FELIPE URRESTARAZU, HIJOS 
DE J. ESCUDERO, ZUGABEITIA Y LEGARRA 

Galdakao NORBEGA 

Getxo HARINAS PANADERA 

Plentzia ESCABECHERÍA ARRUZA Y CÍA. 

KONTSUMO-ONDASUNAK 

Barakaldo Arcas Gruber 

Basauri Fagor-Edesa, Theis Ibérica 

Berango Alconza Berango 

Bilbo Beta, Central de Artesanía, Cromoduro, Dégremont, SEAT INDUSTRIA-ERAIKINA, KAIFER 
ERAIKINA, Elorriaga Industrial Eléctrica, Termolelectricidad Consonni 

Galdakao Guinea Hermanos 

Sondika SIGA Dunlop 

Trapagaran Azkar 

ZERAMIKA, PORTZELANA ETA BEIRA 

Alonsotegi Cerámica Arrate 

Iturria: Euskal Herriko Industria Ondarea 1. bolumena. 2012 

  

Argazkiak. Zorrotzaurreko Euskal Errota handien arrastoak, eta Euskalduna Ontziola. Azken hori Bilboko Itsas Museoa da gaur 
egun. 

Beste elementu berezi bat dira gaur egun oraindik ere Getxon dauden “malakateak”, hau da, Bilboko antzinako 
saneamendu-sarearen aireztapen- eta erregistro-putzuak. 
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PILOTALEKUAK 

   

Argazkiak: Zeberioko pilotalekua eta Armintzako pilotalekuaren barnealdea. 

Pilotan jokatzeko pilotalekuak ere EAE osoan zehar daude, bai eta harekin muga egiten duten beste lurralde 
batzuetan ere; batez ere, Nafarroan eta Iparraldean. Eraikin horiek “urrezko garai” bat bizi izan zuten nazioarte-
mailan XIX. mendearen amaieratik joan den mendeko 80ko hamarkadara arte. Garai hartam pilotaleku luzeak eraiki 
ziren mundu osoan zehar, zesta-punta edo jai alai deritzon modalitaterako. Gaur egun, azterketa-eremuan, udalerri 
bakoitzak pilotaleku publiko bat du, eta pilotaleku pribatuak ere badaude familia bakarreko etxebizitzetan, 
aisialdirako gune gisa. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, pilota-jokoak XVIII. mendeaz geroztik garatu dira, gutxienez, biztanleguneetako  
plazekin eta, batzuetan, gotortutako sistemen harresietako hormatalekin oso estu lotuta. Hasieran, udalerrietako 
espazio libre horietan jokatzen zen pilotan, baina, gero, eraikinetako hormatalak ere erabiltzen hasi ziren; 
elizetakoak eta harresietakoak, batez ere. Hala, pixkanaka-pixkanaka, jokoaren erreboteetarako "pareta" berri 
horiek erabiltzen hasi ziren, eta, azkenik, XIX. mendean, joko honetan espresuki erabiltzeko diseinatutako eraikinak 
egiten hasi ziren: pilotalekuak. Pilotalekuak hirietako erdigunean eraiki ziren ia beti, plazen ondoan eta plazen 
jarraipen modura.  

Azken urteotan, espazio publikoaren zati ziren aire zabaleko toki horiek eta elizen aterpeetako eta plazetako 
bilgune horiek estaltzen eta ixten joan dira, eta ekipamendu arkitektoniko bihurtu dira. 

Pilotalekuak biztanlegune horien guztien hiri-paisaiaren elementu adierazgarria dira, eta bolumen handikoak 
direnez gero, paisaiaren ikuspegitik garrantzi handia dute haien profiletan. 60ko hamarkadaz geroztik, instalazio 
horietako asko berritu, eta beste asko eraiki dira. Ia kasu guztietan, erdiko kokapenaren irizpidea mantendu da, eta, 
hala, paisaian duten nagusitasuna.  

Esku artean dugun azterketa-eremuan, esku-hartze horietako batzuk kalitate arkitektoniko handikoak dira eta 
leunki integratu dira udalerrien hiri-irudian; pilotaleku berrienak, batez ere; arkitektura garaikideko pieza 
interesgarriak sartu dituzte paisaian. Aldiz, beste kasu batzuetan, hiriguneetako irudiarekin bat ez datozen soluzio 
estetiko eta bolumetrikoak dituzte. Kirolerako eta kulturarako espazio kolektiboak baino, esku-hartze horiek 
industria-pabiloi altuak edo eraikin arraro eta testuingururik gabekoak direla dirudi gehiago. Azken alderdi hori 
azpimarratu behar dugu: pilotalekuak, pilota-jokoetarako erabiltzeaz gain, udalerrien benetako kultura- eta 
gizarte-espazioak ere badira, eta tokiko herritarrak eta bisitariak han biltzen dira ospatzeko, abesteko, dantzatzeko, 
sukaldatzeko eta mahai luzeetan elkarrekin esertzeko, bai eta kirola egiteko ere. Batzuetan, harri-jasotzea bezalako 
kirol herrikoiak ere egiten dituzte han.  

Aipatu beharra dago azterketa-eremuan badaudela bizirik dirauten beste euskal kirol edo tradizio partekatu batzuk 
ere. Ez dute eraikinik sortzen, baina bai giza paisaia interesgarriak. Adibidez, katxeteko boloen jolasa oso ezaguna 
da ezkerralde osoan eta Meatzaldean. 

DISEINUAREN PAISAIA (DESIGNSCAPE) 

90ko hamarkadaz geroztik, Bilbok asko zaindu du hiriko esku-hartze berrien kalitate teknikoa eta estetikoa, eta 
eremuko gainerako udalerri batzuetara igaro da hori, hein handiagoan ala txikiagoan. 

Hala, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean, oroimenaren prozesu historiko egituratzaile batzuk identifikatu 
ditzakegu, eta prozesu horiek garrantzi handi dute lurraldean, haren paisaia garaikideetan eta, batez ere, haiek 
irudikatzeko moduan. 

Guggenheim museoa ezartzea eta “abangoardiako" obra arkitektoniko bat egitea arrisku handiko apustua izan zen, 
baina apustu hura izan zen lurraldeko esku-hartzeen diseinuaren kalitatea arrakastarako funtsezko faktore ere 
badela ulertzeko modu baten hasiera. Nazioartean ospe handia duten egileek egin dituzte, besteak beste, hiri-
antolamendu, edukiontzi arkitektoniko eta hiri-espazioen diseinuetako batzuk, eta beste batzuk, berriz, bertako 
euskal arkitekto eta diseinatzaileek egin dituzte. Estrategia horri esker, 2014an, UNESCOren Creative Cities Network 
sarearen Diseinuaren Sormen Hiri izendatu zuten Bilbo. 

 “Bilbao effect” delakoaren ezaugarria da parekorik gabeko arkitektura erabiltzea, eta nazioarteko arkitekto 
ospetsuek mugarri diren eraikinak egitea, Bilboko hiria zaharberritzeko eragiketetan. XX. mendearen azken 
hamarkadan, Bilboko itsasadarreko bilbe osoari eragingo zion eragiketa eraldatzailea jarri zen martxan. Eraikinik 
ikonikoena (hau da, Guggenheim museoa) eraikitzen hasi ziren, eta, gero, itsasadarrean eta hiri-bilbean lokalizatuz 
joan zen eraldaketa-eragiketa hori, hiriburuko eremu periferikoagoetan sartuz, eta parekorik gabeko ikonografia 
duten eraikin asko eginez. Gehienak ekipamendu-eraikinak diren arren, horietako batzuk etxebizitza-eraikin 
berritzaileak, dentsitate altuko konplexuak eta altueran garapen handiak dituzten eraikinak dira, besteak beste, 
Isozaki dorreak, amaitu berri den Bolueta dorrea eta Garellano dorreak. 

Adibide batzuek industria-iraganari erreferentzia egin arren (Euskalduna jauregia), zaharberritze integralak izan 
arren (Alhondiga, Erriberako merkatua), edo zati txikiak aztarna gisa utzi arren (gordailu franko zaharra), keinu 
izaten amaitzen dute askotan, eta galdetu beharko genuke ea eraikin horiek hiriaren lehengo izaera eta industria-
ondarea bereganatzea lortzen duten ala ez. 

Azpiegitura gakoak ere, ospe handiko profesionalek diseinatutako proposamenak izan dira. Besteak beste, 
aireportuko Calatravaren terminal berria, metroko “fosteritoak” (geltokietarako sarbideak) eta ibaiaren bi aldeak 
lotzen dituzten zubiak. Laburbilduz, aire berriztatzailearen eta ekonomiaren eraldaketaren ikur diren mugarri berriz 
mamitu da Bilbo. 

Eremu Metropolitarreko paisaia diseinu-karga altuko esku-hartze garaikideak oinarri hartuta irakur daiteke. Ez 
soilik Bilboko hirian; bai eta, adibidez, Loiun (aireportu berria), Zamudion eta Derion (Parke Teknoogikoa), 
Larrabetzun (Azurmendi jatetxea) ere. Eremuko udalerri gehienak lotzen dituen metroa ere hor dago. 

Hala, alde batetik, herritarra gero eta identifikatuago sentitzen da inguruaren kalitate berriarekin, eta, bestetik, 
Bilbo Metropolitarra hiri-turismoaren alorrean helmuga gero eta erakargarriagoa dela ikus daiteke. Azken urteotan, 
elementu berri batzuk agertuz joan dira eremu metropolitarreko paisaian, orain dela gutxi arte imajinatu ezin 
zitezkeenak: turista-taldeak beren gidak eskuan hartuta, kruzeroak Abran porturatzen… 
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Mendietara egindako igoerak paisaia “Ezo hiko” dira 
eta azterketa eremuaren idiosinkrasiarekin lotuta dago. 

 

 

  
Argazkiak: Bilboko erdiguneko zenbait eraikin paregabe. Goian ezkerrean, Isozaki dorreak; goian eskuinean, Guggenheim 
Museoa; behean, Euskalduna jauregia eta hondoan (ezkerreko argazkian) Iberdrola dorrea. 

 BALIO SOZIALAK ETA SINBOLIKOAK 

Esku artean dugun lurraldeak idiosinkrasia berezia eta tradizio zaharrak ditu, eta, horiek balio modernoekin 
uztartuta, ekitaldi, jarduera eta objektu sinboliko ugariren adibideak eman dituzte. Horietako askok paisaiari 
eragiten diote edo ohi kanpoko paisaiak sortzen dituzte (iragankorrak direnak, baina landa-paisaia eta/edo hiri-
paisaia ikaragarri aldatzen dutenak ordu batzuetan edo egun gutxi batzuetan). Batzuetan, instalazio edo eraikin 
garrantzitsu edo hirian garrantzi handia dutenekin lotuta daude.  

ATHLETIC DE BILBAO 

Athletic de Bilbao klubak lotura estua du azterketa-eremuaren kultura, aisialdi eta idiosinkrasiarekin. Bilboren 
erdigunean dagoen San Mames estadioko instalazio modernizatuak eta Txorierriko kirol- eta entrenamendu-
instalazioak (Lezama) handiak dira, eta garrantzi handie dute paisaian, baina, horrez gain, klubaren presentzia ere 
etengabea da jendea bizi den hiri-pasaiaren ikonografian; futbol-taldeko bandera ugari daude, eta banderen 
kopurua biderkatu egiten da partida garrantzitsuen bezperetan, Pozas bezalako Katedralaren ondoko kaleetan, 
bereziki. 

 Horrez gain, Athletic de Bilbao klubarekin lotutako “ezohiko” fenomenoak azpimarratzea komeni da. Tituluen 
ospakizunak lirateke horiek, Gabarra bezalako elementuekin. Gabarra itsasontzi bat da, eta, garaipenak ospatu 
behar dituenean, taldeak ontzi horretan nabigatzen du Bilboko itsasadarrean zehar. 

   

   

Argazkiak: Athletic de Bilbao klubarekin lotutako instalazio eta adierazpideak. Goian ezkerrean, San Mames estadio berria, 
argiztatuta; goian eskuinean, Athletic-en bandera hiriko denda batean; behean ezkerrean, Lezamako kirol-hiria; eta behean 
eskuinean, estadioa Artxandatik begiratuta. 

 “EZOHIKO” PAISAIAK 

Aurrez aipatutako “diseinuaren paisaia” hori hiriak erakarritako nazioarte-mailako ekimenez ere egiten ari da; 
ekimen horiek “bat-batean” moldatzen dute hiri-espazioaren imajinagintza, eta puntualki areagotzen dute 
bisitarien etorrera eta herritarren jarduera. Adibidez, MTV Awards 2018 sariak, 2018ko Europako errugbi-finalak, 50 
Best Restaurants ekitaldia, azken hori ere 2018an.  

Oro har, Bilbo Metropolitarreko paisaia behin eta berriro eraldatzen 
dute denbora batez, askotan oso epe labur batez, era guztietako 
ekitaldien egutegia oso zabala delako: 

• Zaindarien jaiak, eta udan herriz herri jai batetik bestera 
ibltzea. 

• Ospakizun erlijiosoak: erromeriak, erromesaldiak, 
prozesioak…  

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako feriak eta azokak 
(Zierbenako itsas azoka…) 

• Kirolak, lasterketak (Kosta Trail, Trail Mello saria…), 
estropadak 

• Mendi-igoerak (Serantes, Pagasarri, Mello, Upo…) 
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• Jaialdiak (BBK Live…) 
• Sukaldaritza-lehiaketak (Aixerrotako paellak, etab.) 
• Inauteriak eta maskaradak (Lamiako, etab.) 

Ekitaldi horietako asko lurraldeko betiko ospakizunak dira. Aldiz, beste batzuk askoz ere berriagoak dira, Bilboren 
marka-irudiaren ahalmen mediatiko garaikidearen ondorio. Paisaia tenporalak dira, “bat-batekoak”: “ezohiko 
paisaiak”, landa- eta hiri-paisaiak puntualki aldatzen dituztenak (oso denbora-epe labur batez), pertsona-kopuru 
oso handiak biltzen dituztelako ekitaldi berezi baten inguruan. 

FERIAK ETA JAIAK 

Tamainaren arabera, feriak, jaialdi puntualak eta urteroko hitzorduak BEC-en, Bilboko erdi-erdiko espazio 
publikoan edo itsasadarraren ondokoan, Euskalduna Kongresu Jauregian edo San Mames berrian egin ohi dira. 
Administrazioek ere modu aktiboan bultzatzen du Bizkaiko hiriburua ikusgarri egitea ahalbidetzen duten 
nazioarteko profileko ekitaldi hauek hartzea. “Ezohiko" paisaien atalean gehiago azaltzen da. 

Aipatu beharra dago BBK Live jaialdia, hau da, urtero-urtero Kobetamendiko zelaietan egiten den musika-jaialdia. 
Gero eta atzerritar gehiago ekartzen ditu.  

Urtero, fenomeno berezia gertatzen da udan. Jaiak bata bestearen atzetik daude garai horretan eskualdeko hainbat 
puntutan, eta batetik bestera dabiltzan parte-hartzaileen fluxua handia da, asteburutan, batez ere. Aipamen berezia 
egitea merezi du Bilboko Aste Nagusiak. Bederatzi egunez ospatzen da urtero-urtero, abuztuaren 15eko ondoko 
larunbatean hasita, hau da, Andre Mariren egunean hasita. Kanpoko jende asko erakartzen du. 

Eremu Funtzionaleko gainerako udalerriek ere jaialdi eta feria ugari antolatzen dituzte. Batzuk gai jakin baten 
ingurukoak dira, eta orokorragoak beste batzuk. Horiek ere jai-egutegi zabalaren zati dira. 

ERROMERIAK ETA JAIERAK 

Urtean zehar egiten diren erromeriak eta jaierak zenbaezinak dira. Honako hauek dira ezagunenetariko batzuk: 

-Santa Ageda. Euskal Herriko herri herri askotan ospatzen da otsailaren 5eko bezperan. Ohitura da abesbatzak eta 
lagun-taldeak atez ate abestera joatea, eta makila batekin lurra kolpatzea koplen erritmoa eramateko. Bilbo da 
ohitura horri gehien eutsi dion herrietako bat, eta ez da harritzekoa egun horretan haur eta helduak baserritar 
jantzita ikustea alde zaharrean. Santuari bertsoak eskaintzen dizkiote, eta, aldi berean, gizarte-ekintzetara 
bideratzeko limosnak eskatzen dituzte.  

-Begoñako Andra Mariren eguna abuztuaren 15ean ospatzen da, eta Begoñako basolikara joaten da jendea. 
Bizkaiko zaindaria da hura, eta amatxu ere esan ohi zaio. Ohikoa da basilikara erromesaldia egitea. Familia askok 
beren debozioa erakusteko egiten dute hori. 

-San Tomas eguna abenduaren 21ean ospatzen da. Oso errotuta dagoen jaia da, eta euskal nekazaritzaren zaporea 
eramaten du Bilboko alde zaharrera. Eguberrien aurreko jai honetako azokan hurbileko baratzetako produktuak 
eros daitezke, bai eta eskuz egindakoak ere. Milaka pertsonak gozatzen du egun horretaz Plaza Barrian eta 
Areatzan. Txorizoz betetako taloak dastatu ohi dira.  

- Karmenak ezkerraldeko udalerri gehienetan ospatzen dira eta Karmengo Andra Mariren omenezko itsas 
prozesioak ere egiten dira (adibidez, Plentzian eta Armintzan). 

- Santa Ana baselizako jaia uztailaren 26an ospatzen da. Arrankudiagako eta Laudioko alkateak puntu horretan 
elkartu, eta herrien arteko bizikidetza ospatu ohi dute bi udal-mugarteen arteko muga adierazten duen mugarrian. 

- Kornites erromeria Serantes mendian, Santurtzin, Pazko astelehenean. 

- Erromeria San Segismundora, Upon, Zeberion hasi eta Zaratamora arte. 

BILBAINADAK 

Bilbainadak bertako musika-genero tipiko bat dira, eta, bere izenak dioen bezala, Bilbori eta haren inguruari 
buruzkoak dira. Genero herrikoia dira, eta komunitate baten ohiturak, gertakariak eta idiosinkrasia biltzen dituzte. 
Azken urteotan, genero hori berriz ere interpretatu egin da Nerbioi Irratiak 1998tik antolatzen duen lehiaketari 
esker. Besteak beste, honako hauek dira bilbainada ezagunenetariko batzuk: “Maitechu mía”, “Desde Santurce a 
Bilbao”, “Un inglés vino a Bilbao”, eta “Bilbao y sus pueblos”.  

GASTRONOMIA ETA BASQUE FOOD RITUALS: FOODSCAPE 

 “Hori ez da, prezio diskretu baten truke, laupabost egunez nahastuta uzten zaituzten euskal jatexeak edo mexikar 
takeriak bezalakoa". Isabel Allende, Afrodita, 1997. 

Euskal gastronomia nazioartean da ezaguna, 80ko hamarkadaz geroztik, batez ere; garai hartan, euskal sukaldarien 
belaunaldi berria agertu zen. Euskal sektore gastronomiko garaikidea "nodo” bat da elikakate zirkularraren 
barnean. Gogoeta hauek erabat aplikagarriak dira Bilbo Metropolitarreko lurraldean. 

Nekazaritzako, abeltzaintzako eta arrantzako jarduera tradizionalek, artisauek eta eraldaketa-, banaketa- eta 
merkaturatze-industriek, euskal erritual gastronomikoen kultura-espazioek (familiek, txokoek, taberna-kaleek eta 
pintxoek...), feria tematikoek (adibidez, Plentziako Idiazabal gaztaren lehiaketak) eta sektore gastronomiko 
garaikideak osatzen dute Bilbo Metropolitarreko “foodscape-a“. 

Paisaiaren irakurketa bat egin daiteke elikaduraren ikuspegitik, hura baita bizirauteko giza jarduera nagusia 
lurraldean. Baserri tradizionaletako ustiategi txikietatik eta baxurako arrantzako ontzi txikietatik, hiru Michelin izar 
dituen Larrabetzuko jatetxeraino, eta han dauden tabernen, jatetxeen, pintxo-lokalen, garagardotegien eta txokoen 
kopuru erraldoitik pasata; horien artean, fenomeno berezia dira Bilboko alde zaharreko kantoietako tabernak. 
Zollora edo La Arboledara babarrunak jatera egiten diren igoerak ere hartzen ditu barne. Etorkizunera begira, 
ekimen garrantzitsuak ere badaude, hala nola AZTI Tecnaliaren arrain-haztegia Lemoizko bukatu gabeko zentral 
nuklearraren instalazioetan, gune honetako paisaia birkalifikatuko eta martxan jarriko duena. 

Lurraldeko instituzio publikoak Bilbo Metropolitarreko "foodscape-a" indartzeko anbizio handiko programak 
garatzen ari dira; eta The Worl's 50 Best Restaurants bezalako nazioarteko ekimen ezagunak erakartzen ari dira. 
Food tech-eko nazioarteko ekintzailetza-zentru berri bat da. 

 

Argazkiak: Ezkerrean, Larrabetzuko Azurmendi jatetxearen instalazioak, eta, eskuinean, garagardotegi baten barnealdeko 
irudia, hau da, azterketa-eremuko hiri-foodscape delakoaren adierazpide berezietako bat. 



Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko  
Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

59 

 

Horrekin lotuta, nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuekin eta haien erabilera gastronomikoekin lotutako 
erakustazoka eta feria ugari egiten dira lurraldean. Ezagunenetako bat da Errekatxon egiten den Gereziaren Jaia; 
lehen, asto gainean igo ohi ziren gune horretara Barakaldotik. 

Nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpenarekin lotutako eraikin zahar asko ere badaude, ondare ukiezinaren zati 
direnak, eta paisaia-irudikapenak sortzen dituzte, jardunaldiak, irudikapen alegorikoak edo ibilbideak oinarri 
hartuta. Emakumeen figurak ere azpimarratzekoak dira, hala nola esne-saltzaileak edo “bendejera” delakoak (azken 
horiek, besteak beste, nekazaritza-produktuak garraiatzen zituzten Txorierritik Bilbora)… Horiek guztiak oso 
garrantzitsuak izan ziren udalerri askotako tokiko ekonomian, eta, haien bidez, garai hartan eskala 
metropolitarrean ematen ziren dinamika soziekonomikoei buruz hitz egiten duten udalerriaz gaindiko narratibak 
sortu dira. 

ITSAS PAISAIA: SEASCAPE 

Lurralde honen paisaia antropikoaren eraikuntza historikoan oso eragin zuzena izan dute biztanleek itsas 
jarduerekin dituzten harremanek:  

• Itsasadarraren barnean zegoen portu historikotik (Bilboren erdigunean zegoena), kanpo-portu garaikidera. 
Itsasadarreko itsas jarduera eta portuko jarduera guztiaren arrastoak, garabiak barne hartuta. Jadanik hitz 
egin dugu horiei buruz. Kirol-portu berriak. 

• Bidaietatik eta esplorazioetatik, eta merkataritza tradizionaletik Europarekin eta Amerikarekin, salgaien 
garraio handietara, edukiontzietara eta kruzeroetara, hau da, Bilbo helmuga turitikotzat duten pertsonen 
garraio berrira. 

• Amerikarako lehengo migrazioetatik turismoa hartzera. 
• Arrantza: portuak, itsasontziak, arrantzaleak. Haren ekonomiaren eraldaketa. Jarduera horren interpretazio-

zentroak, esate baterako, Armintzako Arrantzaleen Etxea. 
• Itsasontzigintza. 
• Itsasargiak. 
• Itsasoan gertatzen denari behatzeko talaiak. Horiei buruz hitz egin dugu behatokiei buruzko atalean. 
• Paisaia honekin lotutako adierazpide ukiezinak. Adibidez, Salbeko zubiaren izena. Izan ere, itsasgizonak 

zubi horretara iristen zirenean itsasadarrean gora, Begoñako basilika ikusten zuten lehenik eta behin, eta 
salbe batekin agurtzen zuten. 

• Itsas iragan hori guztia gogorarazten dituzten feriak, hala nola Zierbenako Kantauri Fest feria. 
• Jarduera honekin lotutako lanbide eta ofizioak. Emakumezkoek soilik egiten zituzten lan batzuk 

azpimarratzekoak dira, adibidez, sardinerek (besteak beste, mundu osoan ezaguna den “Desde Santurce a 
Bilbao” kanta sortu zuten) edo zamalariek egiten zituztenak. Azken horiek era guztietako materialak 
garraiatzen zituzten itsasadarreko kaietan. 

    

Argazkiak: Itsas paisaiaren antzinako jarduerak. Ezkerrean, arrainak deskargatzen Portugaleteko kaian (1915) eta, eskuinean, 
Santurtziko arrantza-portua XX. mendearen erdialdean. 

Azken hiru hamarkadetan izandako hiri-birsortzeak oso onerako eraldatu ditu Nerbioiko itsasadarraren ingurua, 
Abra ibaia eta kostaldea. Eta hori ez da soilik gertatu ibai-ertzetan eta haien inguru hurbilean; “ur-xaflan” ere 
gertatu da. Lehenengo faseetan, kutsadura murriztu, eta ingurumen-baldintzak hobetu ziren, eta, duela denbora 
gutxi, “ur-xafla” hori espazio publiko berri gisa erabiltzen hasi da, eta "uretako” erabilpenak eta jarduerak sortu 
dira: kiroletakoak, ludikoak, turistikoak eta kulturalak.  

 

 

 

 

  

 

Argazkiak: ur-paisaiaren erabilpenaren adierazpide berriak. Ezkerrean, bisita turistikoa itsasadarretik; eskuinean, bela-nabigazioa Abratik. 

Itsasadarreko eta Abrako ohiko traineru-estropadei, azken urteotan, beste kirol-jarduera batzuk eta jarduera ludiko 
batzuk gehitu zaizkie: piraguismoa, paddel surfa, triatloi-probak, itsasontzi turiistikoetan irteerak, nautika, eta gero 
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eta ezagunagoak diren aisialdiko arrantza eta surfa kostaldean. Ur-xafla eremu petropolitarreko espazio publiko 
izatera pasa da, eta herritarrentzat eta bisitarientzat berreskuratu da. 

Deustuko ubidearen duela gutxiko irekierak uharte bihurtu du Zorrotzaurre, eta etorkizunean etxebizitzak, 
unibertsitateak eta sormen-industriak garatuko dira han. Itsasadarra pertsonen garraiorako erabiltzea ekarriko du 
horrek berekin, ziurrenik. Adibide gisa, oraindik ere martxan dago Portugaleteren eta Getxoren arteko “gasolinoa”, 
Bizkaiko transbordadore-zubiaren ondoan (UNESCOren gizadiaren ondare da azken hori). 

MEMORIAREN PAISAIA  

XIX. mendearen zati handi batean eta XX. mende ia osoan, meatze- eta industria-jarduerak Bilboko eremu 
metropolitarraren paisaia antropikoaren zati garrantzitsua izan dira: 

• Meatze-jarduera tradizionala desagertu egin da gaur egun, baina paisaian “aztarnak” utzi dituzte 
ustiategiek, instalazioek eta garraio-sistemek, bai eta meatze-auzo ezagunak ere. 

• XIX. eta XX. mendeetako industria, haren krisia, abandonatutako eta kutsatutako instalazioak eta lurzoruak.  

Jarduera ekonomiko horiek ordezkatu dituzte egungo 4.0 industriak, ezagutzaren ekonomiak, jarduera 
ekonomikoko poligonoek, Parke Teknologikoak… Industria- eta portu-lurzoruetako batzuk berrerabili dira, hala 
nola Abandoibarran; hala ere, beste askok kutsatuta eta utzita jarraitzen dute gaur egun, oraindik ere. 

Paisaia hori erabat eraldatu da duela oso denbora gutxi, hots, joan den mendeko 80 hamarkadaz geroztik. 
Ekonomia eta ekoizpen-prozesuak krisi sakon batean sartu ziren, eta ordezkatu egin dira; kasu batzuetan, aurrera 
egin dute. “Kultura-industria” batetik “postindustria” baterako trantsizio horrek herritarren bizimodua ere eraldatu 
du. Aldaketak oso azkar gertatu dira, eta erabat aldatu dute lurraldearen imajinagintza; horregatik, memoria hori 
ahazteko arriskua dago. 

Kultura- eta turismo-baliabide batzuek industriako eta meatzaritzako ondare eta iragan horri aurre egiten diote:  

• Barakaldoko Ilner eraikina: Siemens Schuckert-en bihurgailu zaharra Ezkerraldeko Enpresa Garapenerako 
Zentroa da gaur egun. 

• Muskizeko Pobal burdindegia: XVI. mendean eraiki zen, eta burdinadun minerala metal bihurtzeko tresnak 
zituen fabrika hidraulikoa zen. 

• Portugaleteko Rialia Industriaren Museoa 2006. urtean inauguratu zen eraikuntza berriko eraikin batean. 
• Abanto-Zierbenako Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa: 2001ean inauguratu zen, Gallarta auzoko 

hiltegi zaharraren eraikinean. 
• Santurtziko Itsasoa Museoa eta Agurtza atunontzia, Arrantzaleen Kofradiako eraikin historikoan. 
• Bilboko Itsasadarreko Itsas Museoa, Bilbon. Itsasadarraren ezkerraldeko Euskalduna ontziola zaharretan  

dago. 
• Trianoko eta Galdameseko meatze-parkea, Trapagarango, Abanto Zierbenako eta Muskizko udalerrietan 

(bai eta Galdamesen eta Sopuertan ere, Eremu Funtzionaletik kanpo). 
• Bizkaiko transbordadore-zubia, Portugaleteko eta Getxoko udalerrietan: 1893an inauguratu zen, eta 

munduan eraikitako lehenengo transbordadore-zubia da. 

Azpimarratzekoa da ere Bilboko ardandegi zaharra berrerabili izana Azkuna Kultura Zentrua egiteko; 2010ean 
inauguratu zen.  

Datozen urteetan, anbizio handiko Zorrotzaurre Planaren proiektuari aurre egingo zaio. Zorrotzaurren, esperientzia 
interesgarri eta arrakastatsuak jarri dira martxan, eta gaur egungo irlaren industria-ondarea berreskuratu da 
sormen-jarduerak martxan jarriz: 

• Open Espazioa, Artiach-en fabrika zaharrean. 

• Zorrotzaurre Art Work in Progress ZAWP, hasierako altzairutegia integratuz. 

• DigiPen Institute of Technology, Beta 1 eraikinean. 

• Gure Txoko Skate. 

• Karola Zirko Espazio, Maderas Deusturen pabiloi zaharrean. 

• 6. pabiloia (antzerkia) 

• Piugaz Bilbao, Climb & More in Bilbao. 

• Zirkozaurre 

Jarduera horrek guztiak harekin lotutako ofizioak ere sortu zituen, hala nola harri-zulatzaileak. Gallartan ospatzen 
den Burdin Jaia bezalako jaialdietan gogoratzen dira, eta, besteak beste, lanbide zahar horren erakustaldiak egiten 
dira. 

EUSKARA 

Paisaia bat ere bada haren hizkuntza eta toponimia. Lurraldeko eremu batzuk arnasguneak direla jotzen da; izan 
ere, eremu horietan, euskararen erabilera handiagoa da, eta normaltasunez eta modu naturalean hitz egiten da 
egunerokoan. Adibidez, Larrabetzun eta Lezaman, Txorierrin, baina bai eta Lemoizen, Arrankudiagan, Loiun eta 
Urdulizen ere. Horiek dira UEMAk, hau da, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak nabarmendu dituenak.  
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Punta Galea tradizionalki itsasoko talaia izan da eta ikerketa 
eremuko Abra eta mendebaldeko kostaldeko behatoki bikaina 
da. 

 

2.5 PAISAIA-BEHATOKIAK 

 BEHATOKIAK  

ARTXANDA 

Bilboko itsasadarra hegoaldetik ixten duen mendilerroari Artxanda esan ohi zaio, oro har, eta mendi horietako 
askok Bilbo Metropolitarreko Gerriko Berdean sartuta dagoen parke metropolitarra osatzen dute. Hara irits daiteke 
funikularra erabiliz nahiz bide eta errepideetatik, eta berariaz prestatutako zenbait espazio ditu, besteak beste, 
behatokiak, Bilboko itsasadarreko hiri-multzo osoari, Abrari, eta eremua iparraldetik ixten duten mendiei 
erreparatzeko aukera ematen dutenak. 

   

Argazkiak: Artxandan, paisaia-behatoki gisa prestatutako zenbait espazio, jende asko erakartzen dutenak eta argazkilariek ere 
erabili ohi dituztenak. 

    
Argazkiak. Bilboko itsasadarraren hiri- eta industria-multzoaren perspektiba desberdinak ikus daitezke Artxandatik. 

MENDIAK 

Paisaiaren elementuei buruzko atalean aipatutako mendi gehienak paisaia-behatoki garrantzitsuak ere badira, eta, 
aurrez aipatu bezala, bista zabalak eskaintzen dituzte. 

TALAIAK 

Kontzejuek eta Mareanteen Kofradiek talaia gehienak kudeatzen dituzte. Euskal kostaldearen garapen ekonomikoa 
bultzatu zuten talaiek, hein handi batean. Behatokiak diren heinean, lana erraztu zieten tokiko arrantzaleei. Haiei 
esker, arrantzarako baldintza onak ezagut zitzaketen, eta, bestalde, portuen merkataritza-trafikoa kudeatzeko 

funtsezko azpiegitura izan ziren. Gaur egun, azterketa-eremuan, katalogatutako talaien zenbait arrasto edo 
enplazamendu kontserbatzen dira.  

• Talaia baserria, Barrikako Elexalde-Garramune 

auzoan, 1694an aipatua. 

• Algortako (Getxo) San Inazio gotorlekua, 1791n 

aipatua. 

• Kukulu, Gorlizen, 1694an aipatua. 

• Laguntzaren Andre Maria, Muskizen (XVIII. mendea) 

• Riberamuneko petrila, Getxon. 

• Galea lurmuturra, Getxon, 1971n aipatua.  

 

BESTE BEHATOKI BATZUK 

Honako hau LPParen Aurrerapenaren Hasierako Dokumentu Estrategikoak proposatutako behatokien zerrenda bat 
da, eta lan-taldeak interesgarritzat jo dituen beste batzuk gehitu dira zerrenda horretan:  

• Bodovalleko ebakidura (Abanto Zierbena) 
• Santa Kiteria (Alonsotegi) 
• Ganekogorta (Alonsotegi, Arrankudiaga) 
• Sasiburu (Alonsotegi, Barakaldo) 
• Argalario (Barakaldo) 
• Barrikako hondartza (Barrika) 
• Salbeko zubia (Bilbo) 
• Iturritxualde (Bilbo) 
• Arraiz (Bilbo) 
• Hirugurutzeta (Erandio) 
• Guzur Aretx (Galdakao) 
• Ganguren (Galdakao) 
• Usategi (Getxo) 
• Arriguniaga (Getxo) 
• Aixerrota (Getxo) 
• Galeako gotorlekua (Getxo) 
• Galea lurmuturra (Getxo) 
• Aizkorri (Getxo) 
• Gorlizko hondartza pasealekua (Gorliz) 
• Karabineroaren postua (Gorliz) 
• Andra Maria baseliza (Gorliz) 
• Astondo (Gorliz) 
• Ondiz (Leioa) 
• Armintza (Lemoiz) 
• Gaztelumendi (Lemoiz) 
• Itsaslur (Muskiz) 
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• El Escurto (Ortuella) 
• Bizkaia zubia (Portugalete) 
• Oriol jauregia (Santurtzi) 
• Sardina-saltzailea (Santurtzi) 
• San Roke baseliza (Sondika) 
• Sondika-Plaza (Sondika) 
• Barinatxe (Sopela) 
• Harkaitza (Sopela) 
• Larreinetako errepidea (Trapagaran harana-Trapagaran) 
• La Arboledako putzuak (Trapagaran harana-Trapagaran) 
• Karmenak (Trapagaran harana-Trapagaran) 
• Larreinetako parkea (Trapagaran harana-Trapagaran) 
• Santa Marina (Urduliz) 
• Artanda (Zaratamo, Zeberio, Arrigorriaga) 
• Luzuero lurmuturra (Zierbena) 
• Portugaleteko Santa Marina eliza (bistak Abrara eta eskuinaldera) 
• Zugastieta 
• Encarnacion parkea (Morro meategia) 
• Mendikosolo parkea (Arrigorriaga) 

 PAISAIA-IBILBIDEAK 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean, paiasari begiratzeko eta hura ulertzeko aukera ematen duten bide, 
bidezidor, bidegorri, bide berde, pasealeku eta lasai ibiltzeko beste azpegitura asko egokitu dira. Komunikazio-
azpiegitura nagusiak paisaiari begiratzeko ibilbide bihurtzeko aukera ematen du orografiak, gainera. 

BURDINAZKO MENDIEN BIDE BERDEA 

Burdinazko Mendien bide berdeak Enkarterrietako eremuko zenbait bide berde lotzen ditu azterketa-eremuan 
dagoen meatzaldearekin eta Pobeñatik Kobaronera arteko kostaldeko zatiarekin, Kantabriarekin mugan. Ibilbide 
osoak 42,5 kilometroko luzera du, eta horietatik 20, gutxi gorabehera, azterketa-eremuaren barnean daude. Oinez 
eta bizikletan ibiltzeko egokitu da, eta itsasadarraren ezkerraldeko mendien, kostaldearen eta meatze-arrastoen 
bista zabalak eskaintzen ditu. Gune batzuetan, paisaia Abrarantz eta Bilboko itsasadarrentz irekitzen da. 

              
Argazkiak. Ezkerrean, Bide Berdearen ibilbidea, azterketa-eremuaren barnean; eskuinean, bidearen zati bat, Kobaron eta 
Pobeñaren arteko magalean, azterketa-eremuaren mendebaldeko kostaldean gune handiei behatzeko aukera ematen 
duena. 

PR BIDEZIDORRAK 

Azterketa-eremuan, ibilbide motzeko (PR) mailan sartutako bidezidor ugari daude, eta askotariko paisaia aldakorrei 
behatzeko aukera ematen dute. Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren esparruan gaur egun dauden maila 
horretako bidezidorrak ikus daitezke honako taula honetan. 

18. Taula. Azterketa-eremuan erregistratutako PR bidezidorrak 

Matrikula Gaia Km
-ak 

Urt
ea 

Sustatzaile 
arduraduna 

Egoera 

PR BI 100 Ruta de las Minas y Seles 15,1 2004 Alonsotegiko Udala 2016an birhomologatua 

PR BI 100.1 Ruta de minas y seles – tontorra 3,6 2011 Alonsotegiko Udala 2016an birhomologatua 

PR BI 100.2 Ruta de minas y seles – tontorra 3,8 2011 Alonsotegiko Udala 2016an birhomologatua 

PR BI 101 Peñas blancas 9,5  
Alonsotegiko Udala 
Barakaldoko Udala 2017an birhomologatua 

PR BI 210 Caminos del Agua: Pantanos 12 2003 Barakaldoko Udala 2016an birhomologatua 

PR BI 220 Sabor a mar 11,3 2012 Zierbenako Udala Birhomologatzen 

PR BI 254 Larrabideak 10,9 2012 Larrabetzuko Udala Birhomologatzen 

PR BI 15 Piedras rojas de Arrigorriaga 7,2 2006 Arrigorriagako Udala 2016an birhomologatua 

PR BI 16 Caminos de ayer, caminantes de hoy 14 2006 Arrigorriagako Udala 2016an birhomologatua 

PR BI 11 Zubialde – Irumugarrieta – Argiñao – Zubialde 16,9 2005 Zeberioko Udala 2017an birhomologatua 

PR BI 11.1 Irumugarrieta – Makatza – San Segismundo ermita 2,6 2005 Zeberioko Udala 2017an birhomologatua 

PR BI 11.2 Irumugarrieta – Mandoia – lotura PR-BI 11 1,4 2005 Zeberioko Udala 2017an birhomologatua 

PR BI 11.3 Zeberiogana – Gorozitu – Etxazo – lotura PR-BI 11 2,8 2005 Zeberioko Udala 2017an birhomologatua 

Iturria: Bizkaiko Mendizale Federazioa, 2018. 

 

Argazkia: Urtegien uraren ibilbideen bidezidorreko oinezkoen pasabidea, Barakaldoko Errekatxon 

http://www.alonsotegi.net/es-ES/Turismo/Que-Ver/Paginas/RutadeMinasySeles.aspx#_blank
http://www.alonsotegi.net/es-ES/Turismo/Que-Ver/Paginas/RutadeMinasySeles.aspx#_blank
http://www.alonsotegi.net/es-ES/Turismo/Que-Ver/Paginas/RutadeMinasySeles.aspx#_blank
http://www.alonsotegi.net/es-ES/Turismo/Que-Ver/Paginas/RutadePeniasBlancas.aspx#_blank
http://www.barakaldo.org/portal/web/medio-ambiente/senderos#_blank
http://www.zierbena.net/es-es/turismo/turismo-activo/Paginas/default.aspx#_blank
http://www.bizkaia21.net/atalak/TerritorioSostenible/Cinturon/datos.asp?id=95&idPagina=130&idioma=ca#_blank
http://www.arrigorriaga.eus/es-ES/ConoceArrigorriaga/Nuestroentorno/Paginas/Senderos.aspx#_blank
http://www.arrigorriaga.eus/es-ES/ConoceArrigorriaga/Nuestroentorno/Paginas/Senderos.aspx#_blank
http://www.zeberio.net/es-ES/Turistas/Recorridos/Paginas/PR-BI11.aspx#_blank
http://www.zeberio.net/es-ES/Turistas/Recorridos/Paginas/PR-BI11.aspx#_blank
http://www.zeberio.net/es-ES/Turistas/Recorridos/Paginas/PR-BI11.aspx#_blank
http://www.zeberio.net/es-ES/Turistas/Recorridos/Paginas/PR-BI11.aspx#_blank
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Santiagorako bidea seinale  

SANTIAGORAKO BIDEA – IPARRALDEKO BIDEA  

Santiagorako ohiko bidea iberiar penintsulako iparraldeko 
lautadatik igarotzen da, baina Kantauri itsasoko kostaldea 
zeharkatzen duen aldagai bat badu, Penintsulan Hendaiatik sartuta. 
Iparraldeko Bideak (edo kostaldekoak) (ES03a) azterketa-eremutik 
igarotzen diren lau etapa hauek ditu:  

06. Gernika - Lezama 

07. Lezama - Bilbo 

08. Bilbo - Portugalete 

09. Portugalete – Castro Urdiales  

IBILBIDE LUZEKO GR-280 BIDEZIDORRA 

Ibilbide luzeko GR 280 bidezidorra Uribeko eskualdea osatzen duten 23 udalerrietatik igarotzen da 7 etapatan. 
Bidezidor horrek basoak, zelaiak, baratzeak, itsaslabarrak eta hondartzak zeharkatzen ditu, eta oinezkoari natura-, 
kultura- eta paisaia-baliabide emblematikoak ezagutzeko aukera ematen dio. 

− 1. Etapa: Getxotik Plentziara. Paseo bat basoen eta itsaslabarren artean (12,8 km) 

− 2. etapa: Sopela-Unbe (12 km) 

− 3. etapa: Unbe-Zamudio (15 km) 

− 4. etapa: Zamudio-Larrabetzu-Goikolexea (12 km) 

− 5. etapa: Zamudio-Gaztelumendi-Goikolexea (12 km) 

− 6. etapa: Mungia-Butroi-Plentzia (17,75 km) 

− 7. etapa: Larrauri (Mungia)-Armintza (17 km) 

− 8. etapa: Larrauri (Mungia)-Bakio (14 km) 

Bidezidor honek azterketa-eremuko ipar-ekialdeko landa-lurrak, hirikoak eta kostaldekoak ikusteko aukera ematen 
du. 

GR BILBAO BIDEZIDORRA 

GR 288 Bilbao bidezidorrak Bilbo inguratzen duten mendiak zeharkatzeko aukera ematen digu. Ibilbidea zirkularra 
da eta 40 kilometro ditu ia. Han, natura-, kultura- eta paisaia-baliabide askotarikoez gozatu ahal izango dugu, eta 
ezohiko bistak izango ditugu, goitik. Hori ere Bilboko Gerriko Berdearen ibilbidea dela jotzen da. 

Ibilbide honek eskaintzen dizkigun erakargarri ugarien artean, nabarmentzekoak dira Artxanda, Iturritxualde eta 
Pagasarri mendiak, Arbolantxako auzoa, Pontoia, itsasadarra ibai bihurtzen den tokian, Bolintxuko baso ezkutua, 
Hirumugarrietako trikuharriak, Zeberitzako jauregi dotorea, edo Arraizko, Kobetako eta Altamirako gotorlekuak eta 
gazteluak. Ibilbide zirkular hau osatzeko, Bilboko hiriguneko auzoak eta GR bera lotzen dituzten ibilbideen sare bat 
dago: 

1. ibilbidea: Zabalburu-Pastorekorta. Luzera: 7 km 

2. ibilbidea: Buia-Pastorekorta. Luzera: 4,34 km 

3. ibilbidea: Buia-Igertu. Luzera: 2,95 km  

4. ibilbidea: Zabalgarbi-Zaldien putzua. Luzera: 2,32 km 

5. ibilbidea: Errekalde plaza-Arraiz. Luzera: 2,24 km 

6. ibilbidea: Errekalde plaza-Gangoiti. Luzera: 3,96 km 

7. ibilbidea: Pio XII.a plaza-Ugasko. Luzera: 1,17 km 

8. ibilbidea: Plaza Eliptikoa-Bide Zaharra. Luzera: 1,83 km 

9. ibilbidea: Begoñako basilika-Aretxako bidea. Luzera: 1,18 km 

10. ibilbidea: Europa parkea-Santa Marina. Luzera: 3,05 km 

11. ibilbidea: Olabeaga-Kobeta parkea. Luzera: 3,26 km 

SANTURTZI-SERANTES BIDEZIDORRA 

3 km-ko ibilbide zuzena da, gutxi gorabehera, Santurtzitik Serantes mendiaren gailurrera eramaten gaituena, 
Mamariga auzoa zeharkatuta. Hori da, zalantzarik gabe, igoerarik tipikoena santurtziarrentzat, eta derrigorrezko 
hitzordua da Ezkerraldeko eta Meatzaldeko bizilagunentzat Kornites erromeriaren egunean; Pazko ondoko 
lehenengo astelehenean ospatzen da, eta, gailurrera iritsitakoan, txorizoz betetako opiltxo tradizionalak jan ohi 
dituzte. Abra eta kostaldearen zati bat ikus daitezke handik. 

BESTE BIDEZIDOR edo PASEALEKU BATZUK 

Honako beste bidezidor hauek hiri-nukleo nagusiak eta espazio periurbanoak ikusteko aukera ematen dute: 
Galdakaoko Altamira ibilbidea, Elexalde-Goikogane ibilbidea (Arrankudiaga), Magdalenako baselizatik eta Burdin 
Hesitik igarota, Ubide pasealekuaren ibilbidea Bilboko gerriko berdearen barnean, eta Muskizko, Sondikako, 
Berangoko eta Abanto-Zierbenako ibilbide osasungarriak. 

BIDEGORRIAK 

Bilbo Metropolitareko Eremu Funtzionaleko bidegorriek luzera handia dute, eta horietako batzuk paisaiari 
behatzeko, harekin gotzatzeko eta hura interpretatzeko ibilbide aproposak dira. Gaur egun, txirrindulari-bideen 
Lurralde Plan Sektorial bat idazten ari da, bizikleta mugikortasun jasangarriaren funtsezko elementu izan dadila 
nahi duena, bai eta hiri-agenda integratuaren funtsezko faktore ere. Honako taula honetan, azterketa-eremuko 
ibilbideei buruzko informaziorik garrantzitsuena biltzen da: 

19. Taula. Azterketa-eremuko bidegorriak 

Bidegorria Luzera Udala Paisaia-ibilbide gisa duen garrantzia 

Barakaldo-La Arena 16 km 
Barakaldo, Sestao, Portugalete, 
Ortuella, Abanto-Zierbena, 
Zierbena 

Itsasadarraren ezkerraldearen eta Abraren bista 
onak, bai eta eskuinaldearenak eta harekin 
muga egiten duten mendienak ere.   

Sare zuriaren bide 
berdea 

10 km Abanto-Zierbena, Muskiz Meatzaldea eta Barbardungo itsasadarra 

Aixerrota-La Galea 2,5 km Getxo Getxoko kostaldea Abraren eskuinaldean, bai 
eta mendien aurreko muinoa ere.  

Areeta-Portu Zaharra 4 km Getxo 
Getxoko kostaldea, Algortako Areeta eta Portu 
Zaharraren artean, eta bestaldeko muinoa 

Basauri-Arrigorriaga 5 km Basauri eta Arrigorriaga Nerbioi ibaia, eta Basauri eta Arrigorriaga 
arteko industria- eta hiri-guneak 



Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko  
Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

65 

 

Bidegorria Luzera Udala Paisaia-ibilbide gisa duen garrantzia 

Trapagaran  4 km Trapagaran eta Abanto-Zierbena 

Retuertotik (Barakaldo) Arboledako 
meategietaraino (Trapagaran) zioan Franco-
Belgaren meatze-tren zaharraren bide beretik 
doa. Meatzaritza-paisaia. 

Getxo-Berango-Sopela 6 km Getxo, Berango eta Sopela Getxoren eta Sopelaren iparraldeko kostaldea. 

Olabeaga-Zorrotza 1,5 km Bilbo Bilboko itsasadarraren eskuinaldea, bai eta 
Zorrotzaurreko irla ere. 

Tellaetxe-Errekatxo 4 km Barakaldo Castaños ibaiaren eta harekin lotutako urtegien 
arroa, bai eta Errekatxoko landa-nukleoa ere. 

Iturria: Hemendik berreskuratua: 
http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Cinturon/index.asp?Idioma=ca&idpagina=130 

       

Argazkiak: Basauri eta Arrigorriaga arteko pasealekuaren eta bidegorriaren irudiak. 

IBAI-NABIGAZIOA ITSASADARREAN ETA ABRAN ZEHAR 

Itsasadarrak, nolabait, merkataritzako ibai-nabigaziorako arteria egituratzaile izateari utzi diola esan badaiteke ere, 
erabilera berriak agertu dira. Azkenaldian, mota askotako ontzi turistikoak, eta kiroleko eta aisialdiko ontzi 
partikularrak nagusi dira, besteak beste, hain ezagunak diren traineruak. Ibilgutik eta estuariotik, itsasadarraren bi 
aldeetako hiruguneen eta industria- eta portu-instalazioen oso ikuspegi interesgarriak lortzen dira, eta, gero, Abra 
ireki ahala, kostaldearen zati zabalagoena.  

         
Argazkiak: Itsasadarra eta Abra benetako paisaia-ibilbide bihurtu dira. 

 

2.6 PAISAIAREN BILAKAERAREN AZTERKETA 

Aztergai dugun eremuan paisaiak izan dezakeen bilakaerak lotura du bai hiri-, industria- eta azpiegitura-
eraldaketaren aurreikuspenekin, bai aldaketa ekologikoaren fenomenoekin eta lurzoruaren erabileren 
bilakaerarekin. 

Lehenengoei dagokienez, hainbat proiektu (batzuk martxan) eta aurreikuspen daude; horiek, aztergai dugun 
eremuko hiri-paisaian eta hiri-inguruko paisaian eragina izan dezakete: 

• Metropoliko hegoaldeko saihesbidearen bigarren fasea 
• Itsasadarraren bi ertzen artean tunel bat eraikitzea 
• Bilbo-Zierbena bidegorria eraikitzea itsasadarraren ertzetik; horrek bi aukera ditu: 1) Benediktako tunel 

zaharra, Galindotik dartsenaraino zeharkatzeko. 2) Trenbideekiko paraleloan Sestaon, Arcelo aldetik 
puntu berera iristeko. 

• Arratiako tranbiaren ibilbide zaharra berreskuratzea (Bilbo, Etxebarri eta Basauri lotuz); horretarako, 
Paisaiaren Ekintza Plan bat dago. 

• Bilbo-Getxo bidegorriaren lotura, eskuineko ibaiertz osoa lotuko duena (Erandioko eta Leioako zatiak 
falta dira) 

• Lezamako trenbide zaharrean tunela irekitzea 
• Ezkerraldea-Meatzaldeko parke teknologikoa, Abanto-Zierbenan, A8 eta Bao artean, 500.000 m2-rekin. 
• Deustuko kanala irekitzea  
• Zorrotzaurreko uhartea garatzea eta birmoldatzea, 5.474 etxebizitza eraikiz, lehendik dauden industria-

eraikinetako batzuk kontserbatuz eta eraldatuz, eta bizitegi- eta jarduera ekonomiko eta kulturaletarako 
eremu zabal eta berri bat sortzea. Hau izango da, beharbada, aztergai dugun eremuko eraldaketa 
garrantzitsuenetako bat eta paisaian eragin handien izango duena. 

•  Bilboko Abando, Bolzuela eta Garellano auzoak garatzea eta sendotzea 
• Lemoizko zentral nuklear abandonatuaren instalazioak arrain-haztegi gisa berraprobetxatzea. 

Egia esan, Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren LPParen berrikuspenaren aurreikuspenek ez dakarte 
lurzoruen eraldaketa handirik bizitegien edo ekonomia-jardueren aldetik, hobetzeko, harrotzeko eta 
aprobetxatzeko eragiketak baizik. Abandonatutako industria-eremuak berrerabili egingo dira, eta hiri-inguruaren 
zati bat birmoldatu egingo da; horrek, aldaketak ekarriko ditu unitateen eta udalerrien paisaia-mugen 
pertzepzioan. Bestalde, klima-aldaketak dakartzan erronkek (eremuaren egonkortasun klimatologikoan dituen 
ondorioak, itsas mailaren igoera eta muturreko fenomeno meteorologikoen errepikapen handiagoa) hasieran oso 
bistakoak ez diren aldaketak ekarriko dituzte, baina agian handiagoak izango dira geroan kostaldean. Landaredian 
ere aldaketak izango dira, eta gaur egun garrantzi handirik ez duten fenomenoak agertuko dira, baina paisaian 
eragina izango dutenak; besteak beste baso-suteak. 

http://www.bizkaia21.eus/atalak/TerritorioSostenible/Cinturon/index.asp?Idioma=ca&idpagina=130


Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko  
Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko  
Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

Paisaiaren identifikazioa eta dokumentazioa 

67 

 

3 PAISAIA IDENTIFIKATZEA ETA EZAUGARRITZEA 

3.1 PAISAIA MOTAK 

Paisaia-motak dira antzeko paisaia-izaera duten lurralde-eremu handiak. Unitate espazialak dira, ez dute zertan 
jarraituak izan, eta nolabaiteko konfigurazio naturala duten paisaiak biltzen dituzte. 

Horrela, paisaia-motak mugatzeko, metodologia sintetikoa erabili da: horrek, lurralde-eremuen banaketak edo 
multzoak ezartzen ditu, paisaiaren homogeneotasuna aztertzetik abiatuta. 1:100.000 eskalan egin da, ArcGIS 
softwarearen bidez, eta, lehenik eta behin, lurraldean ikus daitezkeen unitate morfoestruktural handiak hartu dira 
kontuan; unitate horiek, Espainiako paisaien atlasetik zetozen ezaugarriekin kontrastatu ziren. 

14. Irudia. Paisaia-motak mugatzeko prozesuaren eskema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: geuk egina, 2018. 

Jarraian, azterketa-eremuaren barruan dauden Espainiako paisaia-atlasaren unitateak eta paisaia-motak ikus 
daitezke. Nabarmentzekoa da eremu garaienak (mendiak eta haranak) eta ibai-korridoreak (Nerbioi harana eta 
Bilboko itsasadarra) bereizi egin direla. Azken horietan eta euskal itsasertzeko zati handi bat ezaugarritzen duten 
kostaldeko zelaietan kokatu dira populazio eta industria gehienak. 

 

 

 

 

 

15. Irudia. Azterketa-eremuko paisaia-unitateak, Espainiako Paisaien Atlasaren arabera. 

 

Iturria: Mata Olmo, R. eta Sanz Herraiz, C. (2004). Atlas de los Paisajes de España. Ingurumen Ministerioa. Madril. 

20. taula. Azterketa-eremurako paisaia-motak eta paisaia-unitateak, Espainiako Paisaien Atlasaren arabera. 

Unitate-kodea Paisaia-unitatea Paisaia-mota 

29.06 Igorreko mendiak eta haranak Trebiñuko eta Nafarroako 
Pirinioetako euskal mendiak eta 
haranak 29.07 Enkarterrietako eta Guriezoko mendiak eta 

haranak 

71.01 Nerbioi Harana Euskal industria-haranak 

86.01 Bilboko itsasadarra Hiri handiak eta metropoli-eremuak 

90.07 Zelaiak, haranak eta itsasertza, Bilboko 
itsasadarraren eta Oka ibaiaren artean 

Kantauri itsasbazterreko itsasaldea, 
mendiak eta haranak 

Iturria: Mata Olmo, R. eta Sanz Herraiz, C. (2004). Atlas de los Paisajes de España. Ingurumen Ministerioa. Madril. 
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Bestalde, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren (2016) Aurrerapen Memoriako paisaiaren atalean 
egindako paisaia-sailkapena hartu da kontuan. Horretan erreferentzia gisa hartzen da "paisaiaren izaera dinamikoa 
eta ikuspegi integratua, horren osagai naturalak eta kulturalak aintzat hartzen dituena, eta kontuan izanda 
Paisaiaren Europako Hitzarmenak berariaz adierazten duela aparteko paisaiak nahiz egunerokoak eta degradatuak 
kontserbatu behar direla, Bilbo Metropolitarraren bereizgarri dira hainbat paisaia adierazgarri, paisaia naturalak ez 
ezik, hiriko kultura-paisaiak ere biltzen dituztenak; izan ere, kultura- eta ondare-ezaugarriak direla-eta, aparteko 
balioa dute imajinario kolektiboan". 

16. irudian ikus daitekeenez, Bilbo metropolitarraren eremua lau paisaia adierazgarritan banatzen da: 

1. Kostaldeko paisaia. Itsasertzak Muskiz hartzen du, ezkerraldean, eta Getxotik Lemoizera. Bilbo Handiko itsas 
fatxada da, batez ere itsaslabarrez osatua, hareatzez zipriztinduak eta itsasadarren bokaleek zeharkatuak. 
Itsasadar horietatik, Bilboko itsasadarrak sortzen du, Abraren bokalean, paisaiarik bereziena. 

2. Nekazaritza- eta baso-paisaia. Metropoliaren topografia malkartsuak, mendien tontorrek eta haranetan 
itsasoratzen diren ibaiek oraindik ere mantentzen dute nekazaritza- eta baso-mosaikoa, eta bertan landa-
jarduera tradizionaletako bat dago. Paisaia eszenografiko horrek Bilbo Metropolitarra osatzen duten bi haran 
nagusietan finkatutako hiriguneak biltzen ditu, eta inguralde berde handi bat osatzen du, hiriko korridore 
ekologikoetarako eta aisialdi-espazioetarako aukera ematen duena. 

3. Meatzaritzako paisaia. Aurreko meatzaritza-jarduera hartzen zuten mendiak, Abanto-Zierbenatik 
Zaratamora, erabakigarriak dira metropoliaren historia eta paisaia ulertzeko. Meatzaritza-nukleo txikiak 
dituzte (Trapagaran, Ortuellan…); erabilerarik gabe geratu dira, baina ondarearen eta historiaren aldetik 
kontuan hartu beharreko indarra duten. 

4. Hiri- eta industria-paisaia. Haranen hondoa, ur-ibilguetan zehar, bizitegi-, industria- eta portu-eraikinen 
justaposizio-paisaia da. Ibarretako lur lauetan industriak daude nagusiki, estuarioarekin hobeto 
komunikaturik daudelako. Beraz, etxebizitzak eta zerbitzuak mazelak okupatuz joan dira, eta hiri-inguruko 
mosaiko bat sortu dute, metropoliak oso berezkoa duen ikusmen-inpaktu handiko paisaia bat sortuz". 

Hala, jarraian ikus daiteke bat datozela Espainiako Paisaien Atlasak ezarritako paisaia-motak eta Bilbo 
Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren berrikuspenaren Aurrerapenaren diagnosia. 

11. taula. Paisaia-moten arteko baliokidetasuna. 

LPParen aurrerapeneko paisaia-mota Espainiako paisaien atlaseko paisaia-mota 

Nekazaritza- eta baso-paisaia Trebiñuko eta Nafarroako Pirinioetako euskal mendiak eta haranak 

Hiri-/industria-paisaia + Meatzaritzako paisaia Euskal haran industrialak + Hiri handiak eta metropoli-eremuak 

Kostaldeko paisaia Kantauri itsasbazterreko itsasaldea, mendiak eta haranak 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. Irudia. Bilbo Metropolitarreko paisaia-mota adierazgarriak, Bilbo Metropolitarreko LPParen arabera. 

 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia (2016). Diagnostiko Fasearen Memoria. Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde 
Plan Partzialaren berrikuspena. 

BILBOKO METROPOLI EREMUKO PAISAIA MOTAK 

Paisaia motak identifikatzeko eta mugatzeko fasean egindako azterketak aukera ematen du LPParen 
aurrerapenean Bilbo Metropolitarreko paisaia mota adierazgarrietarako egindako proposamena balidatzeko. 
Emaitzak ezaugarri homogeneoak dituzten eremu handiak hartzen ditu, eta, aldi berean, irizpide fisiografikoei 
jarraiki bereizi ziren. Irizpide horietan, altitudea, malda, arro hidrografiko handiak, baldintza bioklimatiko orokorrak 
eta lurzoruaren erabileren izaera nagusia dira nagusi. 

Alde horretatik, zehaztutako paisaia-motek paisaiaren eta ikusmenaren antzeko ezaugarriak eta ezagutzeko 
modukoak dituzten paisaia-unitateak jasotzen dituzte. Unitate horiek, aldi berean, ingurukoetatik bereizgarriak 
dira, eta haien bilakaeran eta eraldaketan esku hartu duten eta esku hartzen duten dinamikak dakartzate; hori 
paisaia-tipologian islatzen da.  

Moten izenak identifikazioan parte hartzen duten elementu edo ezaugarri nagusiak adierazten ditu; hortaz, 
fisiografiari buruzko lehen aipamen bat dago, paisaiaren konfigurazioan eta pertzepzioan paper erabakigarria 
betetzen duena. Paisaia bereizteko oinarrizko irizpide horrekin batera, moten izenak eta edukiak eskualde-mailako 
ezaugarri geografikoak gehitzen ditu, bai maila morfologikoan, bai kulturalean, bai pertzepzio- eta nortasun-
mailan.  

Horrela, Bilboko Metropoli Eskualdeko Paisaiaren Katalogorako definitzen diren paisaia-motak honako hauek dira:
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• Bizkaiko mendietako eta haranetako nekazaritza- eta baso-paisaia  Eremu funtzionalaren azalera 
osoaren % 49,3 hartzen du, eta Pagasarri Ganekogorta, Unbe Gaztelumendi, Artxanda Ganguren, Upo eta 
Zeberioko eremu menditsuetan kokatutako goragune handienei dagokie. Batez ere limolitaz, hareharriz eta lutitaz 
osatutako mendikate horiek Bilbo hiria (Botxo) inguratzen dute, eta eremuaren hegoaldean Nerbioi ibaiaren 
korridoreak banantzen ditu; ipar-ekialdean, berriz, Asua harana (Txorierri) inguratzen du. Regato harana eta 
Cadagua arroa barne hartzen ditu. 

Oro har, paisaia-mota horrek du landaketa-basoen eta hostozabalen basoen hedadura handiena, zuhaixka- 
eta/edo belar-landarediaren gune batzuekin, baita larre-guneekin ere.  

     

• Nerbioiko, Ibaizabaleko, Bilboko Itsasadarreko eta Txorierriko haranak eta hiri- eta industria-
korridoreak  Eremu funtzionalaren % 26,4ko azalera hartzen du, eta lurraldea itxuratu duten ibai-korridore 
nagusiak biltzen ditu; besteak beste, Nerbioi, Ibaizabal eta Bilboko itsasadarra (bi ertzak). Batez besteko altitudeak 
(200 metro) eta % 20tik beherako malda izateak hiri- eta industria-okupazio handia eragin dute, portuko jarduerez 
eta garraio-azpiegiturez gain. 

    

 

• Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko meatzaritza-paisaia. Azterketa-eremuaren mendebaldean dago, 
eta Petronorren findegitik hareharri silizeoz eta kareharrizko limolitaz edo silizeoz osatutako mendietaraino 
hedatzen da, gutxi gorabehera Bilboko Antiklinalaren egitura orokorraren norabidearekin kokatuta; Bilboko 
meatzaritzaren iragan historiko handiena duen eremua osatzen dute mendi horiek. Bisualki bereiz daitekeen 
paisaia-motatzat hartzen da, ez bakarrik aire zabaleko meatzaritza-ustiategiak daudelako (laburra) eta 
meatzaritzako legatuarekin zerikusia duen guztiarengatik, baita Bilboko itsasadarraren ezkerraldeko biztanleentzat 
ondare kulturala eta identitarioa delako ere. 

     

• Abraren inguruko kosta, itsasadarrak, padurak eta itsasertzeko mendiak Bilbo Metropolitarreko 
kostaldeko paisaia hartzen du barnean. Bilboko itsasertzeko morfologia bereizgarria jasotzen du; besteak beste, 
itsaslabarrak, padurak eta hondartzak, Kantauri Itsasotik hurbilen daudenak. Azken horiek lotura handia dute Uribe 
Kostako kostaldeko mendiekin (Serantes mendia) edo landazabalekin. Malda handiak egonagatik (itsaslabarretan 
% 50etik gorako maldak nagusi izan arren), belardiak mantendu ahal izan dira; belardi horiek etenik gabeko hiri-
eremuekin eta baso atlantiko mistoko eremu batzuekin nahasten dira. 
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3.2 PAISAIA UNITATEA 

Paisaia-unitatetzat hartzen da paisaia-osagaien konbinazio espezifiko bat duen lurralde-zati bat, osagai horiek 
ingurumen-, kultura-, pertzepzio- eta sinbolo-izaerakoak, bai eta lurraldearen gainerako zatitik bereizitako 
idiosinkrasia ematen dioten dinamika nabariak dituena ere (Paisatgeko behatokia, 2016).2 

 MUGAKETARAKO METODOLOGIA 

Paisaia-unitateak identifikatzeko metodologia erreferentziazko dokumentuetan azaltzen diren printzipio 
kontzeptual eta metodologikoetan kokatzen da. Erreferentziazko dokumentu horiek dira Paisaiaren Europako 
Hitzarmena (EPH), Espainiako paisaietarako esparru kontzeptual eta metodologikoa (Ingurumen Ministerioa eta 
Andaluziako Junta, 2010) eta Kataluniako Paisatgearen Behatokiak (2016) erabilitako metodologia, betiere, 
katalogoa egiteko preskripzio teknikoen pleguko jarraibide metodologikoak txertatuz. Horrela, paisaia-unitateen 
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 edo 
gehitzean oinarritzen den metodologia analitikoaren bidez. Jarraian, paisaia-unitateak zehazteko eredua: 

18. irudia. Paisaia-unitateak mugatzeko prozesuaren eskema.  

Iturria: geuk egina, 2018. 

                                                      
2 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 honako elementu hauek hartu dira 
aintzat: 

Altitudea. Euskal Autonomia Erkidegoan 2016an 5 metroko laginketa izan duen Lurraren Eredu Digitala (LED) 
hartu da kontuan, eta tartetan multzokatu ziren altimetria-balioak, EAEko balio altimetrikoen tartea eta lan-eskalan 
behatutako altitude-aldakortasuna oinarri hartuta. Horrela, kategoriak sortu ziren, tarte bakoitzean 200 metroko 
distantziarekin.  

Malda. 25 metroko bereizmen espaziala duten malden mapa rasterra sortu da, Eusko Jaurlaritzaren 2016ko metro 
1eko sare-pasoa duen lur-eredu digitaletik abiatuta, eta horretatik ateratako balioak (%) 8 klasetan bildu ziren, 
tarte zehatz batzuekin. 

Litologia. EAEko litologiaren eta iragazkortasunaren mapatik abiatuta (1: 25.000 eskala), eremuan nagusi diren 12 
litologiak multzokatu dira. Nabarmentzekoak dira depositu alubialak eta kolubialak, baita detritiko txandakatuak 
ere. 

Orientazioa. 5 x 5 metroko gelaxkadun orientazioen raster-mapa sortu da, EAEko 2016ko LEDetik abiatuta. 
Orientazio-mapa bektorizatuaren balioak puntu kardinal nagusiak irudikatzen ditu, eta erliebeak inguruko 
ingurunearekiko duen esposizioa adierazten du. Horrela, toki baten maldaren norabidea ondorioztatzeko, arro 
bisualen banalerroak behatzeko eta arro horren ikusgaitasunaren irismena ondorioztatzeko aukera ematen du.  

Garrantzitsua da azpimarratzea bi parametroen konbinazioak (malda eta orientazioa) mapa bat sortzen duela, eta 
mapa horren irudikapen grafikoak lurraldearen morfologiaren pertzepzioa hobetzen duela. 

Hidrografia. EAEko lurrazaleko uren hidrografia hartu da kontuan, non eremuko ur-masen kategoriak (korronte 
nagusia, bigarren mailakoa, ibaiak, urtegiak, hezeguneak, artifizialak, aintzirak, eta abar) eta haietara isurtzen duten 
arroak ezartzen diren. Garrantzitsua da elementu hori nabarmentzea Bilboko paisaiaren barruan; izan ere, hiri-
eremu garrantzitsuak eta azpiegitura lineal eta puntual ugari dituzten ibai-korridore batzuk eratu dira, eta, horrez 
gain, Kantauri itsasorantz doazen ibai-arro batzuk, distantzia txiki batean malda nabarmena gaindituta. 

Biotiko-antropikoa. Landarediaren, lurzoruaren erabileren, bideen eta biztanleriaren banaketaren mapak 
integratzearen ondorio da. Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko 2018ko Baso Inbentariotik datorren 
informazioa eta Eusko Jaurlaritzaren 1:5.000 eskalan harmonizatutako oinarri topografikoa hartu dira kontuan. 

Arauemailea-Babesa. Babes bereziko eremuen eta naturagune babestuen mapak integratzearen ondorio da. 
Mapa horiei esker, eremu bateko paisaiaren kontserbazio handiagoa dutela ondoriozta daiteke. Elementu hori eta 
Espainiako Paisaiaren Atlasa eta paisaia bereziak erreferentziatzat hartu ziren, eta paisaia-motak zehazteko 
erabiltzen dira. 

Aipatu behar da lehen adierazitako paisaia-aldagaien konbinazioaren ondoriozko paisaia-unitateen arteko 
bereizketa espazialak bere paisaia-elementu adierazgarrienen trazadurari jarraitzen diola; izan ere, ezaugarri horiek 
guztiek ez dute garrantzi erlatibo bera hartzen paisaia-unitate guztietan, baizik eta, eskuarki, horietako batzuen 
konbinazioak edo horietako baten nagusitasunak baino ez dituzte definitzen. 

Horrela, atariko paisaia-unitateak zehaztu ondoren, ikusgaitasun-analisiak sartu ziren, sektore batek paisaia 
hautematen zenbateraino laguntzen duen zehazteko balio dutenak (Paisaiaren Behatokia, 2016); eremuaren 
dimentsio historikoa (portukoa, meatzaritzakoa, basokoa), eta paisaiaren balio sinbolikoak, pertzepziozkoak, 
dinamikak eta bilakaera. 

Ondorioz, 19. irudian Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalerako paisaia-unitateen proposamena ikus daiteke. 
Bertan, guztira 30 unitate definitu dira, eta bereziki nabarmendu behar da gutxienez hiru unitatek ur-gorputzak 
dituztela ardatz nagusi, hala nola Bilboko itsasadarra, Abrako badia eta Kantauri itsasoa (itsaso irekia), ezin baita 
ulertu lurralde horren dimentsio paisajistikoa (fisikoa, biotikoa eta kulturala), lurraldearen nortasuna eta bilakaera 
historikoa, eremu horiek paisaia-unitate bereizi gisa hartu gabe, non berariazko fenomenoak gertatzen diren; 
fenomeno horietatik sortzen da hiria eta hiriaren egituraketa, dimentsio handiko portu natural bat dagoelako. 

ALTITUDEA MALDA ORIENTAZIOA LITOLOGIA HIDROGRAFIA 
LURZORUAREN 

ERABILEAK  BABESA 

PAISAIEN 
ATLASA 

PAISAIA 
SINGULARAK 

DIMENSIO HISTORIKOA IKUSPENA PAISAIA-MOTAK DINAMIKAK TOKI ZENTZUA - IDENTITATE 
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Ondoren, paisaia-unitateen proposamen horrek parte-hartze publikoko prozesu bat izan zuen. Prozesu horretan, 
haren mugaketa, izena, metodologiaren alderdi garrantzitsuak eta erabilitako irizpideak ebaluatu ziren, eta, 
azkenik, paisaia-unitateen mapa bat lortu zen, alde batetik, ageriko itxura kontuan hartzen duena, oinarritzat 
hartuta erliebea nagusi den unitate morfo-egiturazkoen azterketa, malda, landarediaren banaketa, lurzoruaren 
erabilerak eta lurraldeko beste alderdi berezi erlazionatu batzuk, eta, bestetik, itxura estetikoa, gainerako 
unitateetatik bereizteko aukera ematen duena eta parte-hartze publikoaren prozesutik eratorritako pertzepzio-
balioa dakarrena. 

Hain zuzen ere, herritarrek paisaia interpretatzeko orduan izan duten pertzepzioari esker, paisaia-unitateen muga 
batzuk birdefinitu ahal izan dira, eta horrez gain, irizpide berriak kontuan hartu edo horien izendapena zehaztu da. 
Horrela, lehenik eta behin, 20. irudian ikus daitekeenez, parte-hartze fasearen ondoren, unitate-kopurua 25era 
murriztu zen, Muskiz-Covaron, Plentzia, Pagasarri Ganekogorta eta Meatzaldeko paisaia-unitateak bateratuz.  

Bigarrenik, izen berriak agertu ziren unitate-multzo horietarako; besteak beste, Barbadun, Butroe, edo izendapen-
aldaketa Uribe Kostako Campiñasen edo Unbe Gaztelumendi Kordalean. Eta azkenik, Uribe Kostako Itsaslabarrak 
izeneko itsasertzeko unitate bat sortu zen, txilardi atlantikoaren presentziari lotuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. irudia. Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalerako paisaia-unitateen proposamena. 

 
Iturria: geuk egina, 2018. 
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 PAISAIA-UNITATEEZN EZUAGARRIAK ZEHAZTEA ETA EBALUATZEA 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko paisaia-unitateak identifikatu ondoren, horien ezaugarriak zehaztu 
dira, eta, gero, ebaluatu. Hau da, zehaztasun eta xehetasun handiagoko eskala batean behatu dira mugatze-fasean 
erabilitako paisaia-ezaugarri guztiak: altitudea, malda, lurzoru-erabilerak, ikusgarritasuna, etab. 

Paisa baten ezaugarriak zehaztean, paisaia-balioak identifikatzea da alderdi garrantzitsuenetako bat, neurri handi 
batean paisaia-arloko eragileen eta herritarren parte-hartze prozesuaren ondorio baita; horrez gain, elementu 
hautemanezinak, kultura-elementuak eta pertzepziozkoak nabarmentzeko aukera ematen du. “Aparteko” paisaiak 
ere sartu dira, aspaldiko lanbideez eta horiekin lotutako elezahar, mito edo istorioez osatua. 

“Observatori del Paisatge de Catalunya” (2016) erakundeak zehaztutako definizioaren arabera, eta 2.4. puntuan 
azaldu den moduan, azterlanaren eremuan paisaia-balio hauek daude: 

• Balio naturalak. Ingurune naturalaren kalitatea zehazten duten faktoreak edo elementuak dira, bai eta 
irizpide guztiz naturalak direla-eta legez aitortutako paisaiak ere, hala nola natura-, ekologia- eta geologia-
interes bereziko eremuak. 
 

• Balio estetikoak. Paisaia batek emozioak pizteko edo edertasun-sentimendu bat transmititzeko duen 
gaitasunarekin dago lotuta, haren kultura-esanahia eta herritarrek barneratu duten balioaren arabera; kasu 
askotan, adierazpen artistikoei bide eman die, hala nola margolanei, literaturari, argazkilaritzari eta 
musikari. Zentzu horretan, zirimiria paisaia itxuratzen duen elementu bat da; izan ere, kartografiaren bidez 
zehaztu ezin den arren, haren ikuspena baldintzatzen du, bai eta Bilboko paisaiaz den pertzepzioa ere. 
Horrez gain, identitate-elementutzat hartzen du bertako biztanleriak.  
 

• Balio historikoak. Paisaian dauden giza jardueraren arrasto garrantzitsuak dira, hauteman daitezkeenak 
nahiz hautematen ez direnak. Memoriaren paisaia, burdinazko gerrikoa eta industria-paisaia, besteak 
beste, Eremu Funtzionaleko balio historiko handiko adibideak dira. 
 

• Balio sinbolikoak. Bertako herritarren artean garrantzi sinbolikoa edo indentitarioa duten paisaia-
elementuak dira, bertako kide izatearen sentimendua edo identifikazio-adierazpenak sortzen dituena. 
Bilboko itsasadarra Bilboko Metropoliko elementu identitatrio nagusia da. 
 

• Balio sozialak. Pertsona batek edo pertsona-talde batek paisaia batean garatzen duen erabilerarekin dago 
lotuta, gizartearentzat interes handia duena. Mendiak, Bilboko eraztun berdea, oinezkoen ibilbideak eta 
txirrindularien bideak dira balio horren adibideak. 

Ezaugarriak zehazteaz gainera, paisaiak izan duen bilakaera xehetasunez aztertu da, bertako dinamikak, ikusizko 
elementuak edo egungo paisaia-egituran osagai edo gertaera erabakigarriak diren elementuak nabarmenduz. 
Amaitzeko, ibilbide nagusiak eta pasaia behatzeko eta paisaiaz gozatzeko guneak identifikatu dira, paisaia-
behaketarako lekuei buruzko 2.5. puntuan azaldu direnak eta bertako herritarrek identifikatu dituztenak. 

Bestalde, paisaiaren ebaluazioan, hiru alderdi nagusi aztertu dira: paisaiaren ikusizko kalitatearen zehaztapena, 
paisaiaren hauskortasuna, eta paisaiaren diagnosiaren ebaluazioa, paisaia-unitate bakoitzean zer-nolako 
mugimendu-indarrak, presioak, egoera, inpaktua eta erantzun izan den identifikatuz.  

 

Paisaiaren ikusizko kalitatea 

Paisaiaren ikusizko kalitatea paisaia batek duen balioa, erakargarritasuna edo bikaintasun-maila da. Kalitate hori 
faktore hauen arabera zehazten da: ikusizko kalitate intrintsekoa, leku horretatik zuzenean ikus daitezkeen 
ikuspegien kalitatea, eta hori inguratzen duen horizontearena, hau da, paisaiaren edertasuna bereizten duten 
ikusizko ezaugarrien eta ezaugarri emozionalen multzoa da (Cifuentes, 1979)3. 

Ildo horretan, paisaiaren ikusizko kalitatearen ebaluazioa irizpide ugariko azterketan oinarritu da, eta zenbait egilek 
−R. Escribano, M. Frutos, E. Iglesias, E. Mata, I. Torrecilla (1987)4 eta Y. Pérez eta beste batzuk (2015)5− erabilitako 
metodologia erabili da, Limoniumek egokituta; bertan, paisaian duten ikusizko eragin positiboaren edo 
negatibaoren arabera aztertu eta baloratu dira paisaia-elementuak. 

Horretarako, Bilbo metropolitarraren inguruko paisaia-errealitatea osatzen duten osagaiak xehetasunez 
antolatzeko eredu bat sortu da, hiru irizpide-multzo bereziren arabera: kalitate intrintsekoa, paisaia-eragin 
positiboko elementuak eta paisaia-eragin negatiboko elementuak. Irizpide bakoitzean, hainbat aldagai daude, 
eremuko paisaian duten agerpenaren arabera aztertu direnak. 

Hala, 21. irudian ikus daitekeenez, kalitate intrintsekoa azterlanaren eremuko elementu endogenoek paisaiaren 
konfigurazioari eta fisionomiari ematen dizkioten ezaugarrien araberakoa da. Alderdi naturalek osatzen dituzte, 
hala nola malda, altitudea, sare hidrografikoa eta landaredia. Ezaugarri bereziak eta babes-ezaugarriak ere aintzat 
hartzen dira, eremuaren ezaugarriei ikusizko erakarpena ematen dietenak. 

Eragin positiboko elementuen kasuan, ikuspegien eta elementuen −naturalak nahiz antropikoak− arteko 
distantziak ebaluatzen dira, pertzeptzio global positiboa ematen dutenak. Kasu honetan, 2.4. puntuan zehaztutako 
paisaia-balioak aztertu dira (erlijiozkoak, estetikoak edo historikoak). Eragin negatiboko elementu antropikoei 
dagokienez, paisaiaren ikusizko kalitatea kentzen edo aldatzen duten elementuak behatzen diren lekutik zer 
distantziara dauden ebaluatzen da. Azterlanaren eremuan, hain zuzen, elementu hauek aztertu dira: elementu 
antropikoak, industria-azpiegiturak, meatzaritza-azpiegiturak, etab. 

Proposatutako eredu hierarkiko honek paisaia-osagaiak baloratzeko metodologia sinplifikatzeko aukera ematen 
du; gorantz joan daiteke, eransketa-maila handienera iritsi arte. Kalitate intrintsekoari dagokionez, balio handiagoa 
ematen zaie erakarpen handiagoa edo ikusizko eragin handiagoa duten aldagai bakoitzeko elementuei. Paisaia-
eragin positiboko eta negatiboko elementuak tipologiaren arabera multzokatu dira (gainazalekoa, lineala, 
puntuala), ikusizko arro positiboa zehaztu da, eta elementu horietako bakoitzak paisaiaren ikusizko kalitatean zer 
distantziara arte eragiten duen aztertu da, positiboki nahiz negatiboki. 

  

 

 

 

                                                      
3 Cifuentes, P. (1979): La Calidad Visual de Unidades Territoriales. Aplicación al valle del río Tiétar. Tesis Doctoral. E.T.S. de Ing. de 
Montes. Universidad Politécnica, Madril 
4 Escribano, R., Frutos, M., Iglesias, E., Mata, E., Torrecilla, I. (1987): El Paisaje. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 
Secretaría de Estado para las Políticas del Agua y el Medio Ambiente. Madril. 
5 Pérez, Y., D. Azuara, E. Giralt, T.C. Márquez, R. Saladié, A. Vallina: Propuesta metodológica para el análisis de la calidad visual del 
paisaje. El caso de la comarca de El Priorato. Análisis espacial y representación geográfica: innovación y aplicación: 797-806. 
Universidad de Zaragoza-AGE. ISBN: 978-84-92522-95-8 
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21. irudia. Paisaiaren ikusizko kalitatea ebaluatzeko eredua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iturria: geuk egina, Pérez, Y. eta beste batzuek egokitua. (2015). 
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Paisaiaren hauskortasuna 

Ikusizko hauskortasuna esaten zaio paisaia batek gizakiaren jarduerak hartzeko edo haien ikusizko eragina jasateko 
duen ahalmenari. Finean, paisaia-propietateek aldaketaren aurrean duten erantzun-ahalmena da (Villarino, 1985, 
cit Pardo eta Pomar, 20176) da, eta zenbait jarduketen aurrean izaten duen narriadura-maila (Cifuentes, 1979, cit 
Pardo eta Pomar, 2017).  

Ebaluazio hori egiteko, Rosa-Giolito eta Meyer (2016)7 tandemaren metodologia egokituko da, eta, bertan, bi 
hauskortasun-mota bereiziko dira: ikusizko hauskortasun intrintsekoa eta hartutako ikusizko hauskortasuna. 
Ikusizko hauskortasun intrintsekoari dagokionez, hiru faktore nagusi aztertu dira: malda, agerpena (orientazioa) eta 
lurzoru-erabileren ikusizko hauskortasuna. Bestalde, hartutako ikusizko hauskortasunari edo ikusizko eraginari 
dagokionez, herriguneen, komunikazio-bideen eta paisaia-eragin positiboen (naturalen nahiz antropikoen) 
ondoriozko hauskortasuna aztertu da. 

Ikusizko kalitatean bezala, irizpide ugariko ebaluazio-eredu bat eraiki da, ArcGIS produktu-multzoaren baitan, 
azterlanaren eremuko hauskortasun-mailaren sailkapena lortzeko; bertan, faktore bakoitza ebaluazio-eskalaren 
arabera normalizatuko da, baina balio handiagoak emango zaizkie zenbait elementuri, esaterako, malda handiko 
eta oso handiko eremuei, hegoaldeko eta mendebaldeko orientazioei, eta estaldura basotuei, bazkalekuei, 
sastrakadi naturalei eta labore iraunkorrei. 

23. irudia. Paisaiaren hauskortasuna.  

                                                      
6Franch-Pardo, I. eta L. Cáncer-Pomar (2017): El componente visual en la cartografía del paisaje. Aptitud paisajística para la 
protección en la cuenca del río Chiquito (Morelia, Michoacán). Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, 
UNAM, August. 
7 De Rosa-Giolito, Enrique eta Yves Meyer (2016): Valoración de la calidad y fragilidad del paisaje en la bahía de Pasaia, 
Gipuzkoa. Un análisis con técnicas SIG. XVII Congreso Nacional de Tecnologías de Información Geográfica, Málaga, 62.-72. or. 

 
DPSIR metodologia  

Hainbat azterlanetan eta hainbat erakundek edo agentziak (esaterako, Ekonomiako Garapen eta Lankidetzarako 
Erakundeak –ELGE–, Ingurumeneko Europako Agentziak, Nazio Batuek, Eusko Jaurlaritzak, Espainiako 
Jasangarritasunerako Behatokiak, eta doktoretza-ikerketek8) behar bezala egokitu eta aplikatutako eredu honi 
esker, sektoreko zenbait joera identifika daitezke (mugimendu-indarrak edo faktore erabakigarriak), paisaian 
inpaktuak eragiten dituzten presioen erantzuleak, hain zuzen. Horrenbestez, esku hartu nahi da, eta neurriak 
(erantzunak) hartu, aurrez aipatutako hiru eremu hauetan eragiteko: arazoak (egoera), zuzeneko kausak (presioak) 
eta zeharkako kausak (mugimendu-indarrak). Neurri horiek, parte-hartze publikorako prozesuan kontrastatu 
ondoren, paisaia-kalitatea lortzeko helburuak ezarriko dituzte. 

                                                      
8 Dávila C., N.: La Aplicación del modelo DPSIR al área funcional de Gernika-Markina (Bizkaia). Un ensayo metodológico de 
análisis territorial. XXXIII Reunión de Estudios regionales competitividad, cohesión y desarrollo regional sostenible. 
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Iturria: geuk egina, Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren DPSIR azterketa-ereduaren paisaiaren 
katalogoen egokitzapenean oinarrituta (https://servicio.mapama.gob.es/sia/indicadores/modelo.jsp). 

 

3.3 INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK 

Konplexutasun edo berezitasun jakin bat duten lurralde-zatiak dira, edota paisaian ondorio garrantzitsuak eragiten 
dituzten eraldaketa handien xede direnak eta, horrenbestez, zehaztapen edo proposamen espezifikoak behar 
dituztenak lurralde-zati horiek babesteko, antolatzeko edo kudeatzeko. Zenbait kasutan, Paisaiarako Ekintza 
Planak egingo dira. 

90/2014 Dekretuaren 4. artikuluaren arabera, Interes Bereziko Paisaia Eremuak (IPBE) irizpide hauetako baten edo 
hainbaten arabera zehazten dira: 

1) Paisaia ezohiko edo mehatxatu gisa duen berezitasun, hauskortasun edo adierazgarritasunagatik (1. irizpidea).  

2) Eremuaren narriaduragatik: bereziki, hirien periferiako lurraldeak, hiri eta landa arteko trantsiziokoak, 
ibaiertzetakoak edo industria-eremuak (2. irizpidea). 

3) Biztanleriarentzat oso agerian dauden eremuak izateagatik (3. irizpidea). 

4) Eremu funtzionalaren identitatea eratzeko erabakigarria izateagatik (4. irizpidea).  

5) Pertzepzio- eta estetika-ezaugarri bikainak edukitzeagatik, naturaren osagaiek edo giza osagaiek elkarri eragiten 
dioten modu bereziaren ondorioz (5. irizpidea). 

IBPEen bitartez, balioekin, paisaia-elementuekin (balio estrategiko handiko nekazaritza-mosaikoa, landaredi 
potentziak autoktonoa…) edo paisaiaren dinamika jakin batzuekin (industria-lurzoruak, erabilerarik gabeko edo 
degradatutako fabrikak eta industria-nabeak dituzten eremuak, azpiegitura-sareen kontzentrazioak eta horien 
arteko loturak, etab.) loturiko zehaztapenak egin daitezke; horregatik, horien mugaketa ez da paisaia-unitate jakin 
batera mugatzen. Hau da, paisaia-unitatearen zati batean, paisaia-unitate oso batean edo paisaia-unitate batean 
baino gehiagotan sar daitezke. 

Hala, talde teknikoak eremuan bertan behatuz, batetik, eta adituen irizpideen adostasuna aintzat hartuz, bestetik, 
izan daitezkeen eremuen hurbilpen bat egin da. Gainera, parte-hartze prozesuan aritu den jendeak lagundu egin 
du bai erabakia hartzen bai Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko etorkizuneko IBPEak zein izan behar 
litezkeen proposatzen. 

Azkenik, aukeratutako IBPEak eredutzat balio izatea lortu nahi da, Eremu Funtzionaleko beste gune batzuetan 
aurkeztu edo errepikatu daitezkeen dinamika edo balio konkretuen plangintza egiteko. Zehazki, hauek dira 
zehaztutako IBPEak eta hala izendatzeko betetzen dituzten irizpideak:  

22. taula. Interes Bereziko Paisaia Eremuak (IBPE), azterlanaren eremuan. 

IPBE 1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 

IBPE 01. Serantes mendia eta Montañoko 
mendi-hegalak 

     

IBPE 02. Kadagua ibaiaren haraneko gunerik 
beherena 

     

IBPE 03. Artxandako mendi-hegalak      

IPBE 04. Txorierriko nekazaritza-guneak      

IPBE 05. Hiri inguruko hezeguneak      

IPBE 06. Basordako kala      

IPBE 07. Sopela- Barrikako landak      

IPBE 08. Zorrotzaurre        

IPBE 09. Aparkaleku handiak        

IPBE 10. Malaesperako meatzea      

IPBE 11. Itsasadarren eskuinaldea      

IPBE 12. Industria-berroneratzeko eremuak      

Iturria: geuk egina, 2019. 

 

Bestalde, 24. Irudian, Interes Bereziko Paisaia Eremuek Eremu Funtzionalaren barruan nola banatzen diren ikus 
daiteke. 

•Paisaren gaineko presioetan 
nabarmen eragiten duten 
ingurumen-, gizarte-, 
demografia- eta eknomia-
baldintzak deskribatzen 
dituzte.

Indar eragileak:

•Paisaian arazoak sortzen dituzten 
edo sor ditzaketen egoera edo 
jarduera antropikoak.Presioak:

•Paisaiako hainbat alderdik 
momentu jakin batean zer 
egoeratan dauden 
deskribatzen du. Egoera 
hori, gainera, baldintza 
naturalek, paisaian 
eragindako presioek eta 
bertan ezarritako babes-
neurreik ere eragiten dute.

Egoera:

•Paisaia-egoeran izandako 
aldaketk zer ondorio izan 
dituzten erakusten dute.

Inpaktua:

•Gizarteak eta 
administrazioak paisaiako 
araoak hobtzeko zer 
ekimen bultzatzen 
dituzten adierazten dute

Erantzuna:

https://servicio.mapama.gob.es/sia/indicadores/modelo.jsp
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