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1. SARRERA ETA AURREKARIAK 

 

Dokumentu hau, Igorreko (Bizkaia) Lurralde Plan Partzialaren Aldaketaren Ingurumen 

Azterketa Estrategikoa da, Paisaiaren Zehaztapenei buruzkoa, 3/1998 Legean, 

otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorrean eta 

abenduaren 9ko Ingurumen Ebaluaketari buruzko 21/2013 Legean araututako 

Ingurumen Azterketa Estrategikoaren esparruan. Azken lege honen 20. artikuluan 

hurrengoa zehazten da: “plan edo programa aplikatzeak ingurumenean eragin 

ditzakeen ondorio adierazgarriak identifikatuta, deskribatuta eta ebaluatuta. Halaber, 

arrazoizko aukerak emango ditu, teknikaren eta ingurumenaren aldetik bideragarriak 

direnak, plan edo programaren helburuak eta aplikazio-eremu geografikoa kontuan 

hartuta”.  

 

Ingurumen azterketa estrategiko honek aipatutako 21/2013 Legearen IV. Eranskinean 

xedatutakoa (orokorrean, baina aztertuko den aldaketaren ezaugarriei moldatua) 

jasotzen du eta urriaren 16ko 211/2012 Dekretuaren, planen eta programen 

ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio estrategiko egiteko prozedura arautzen 

duena, II. Eranskinean xedatutakoarekin osatzen da. 

 

Testuinguru honetan, garatuko diren atalak hurrengo eskema metodologikoarekin bat 

datoz: 

- Bestelako plan eta programekin erlazioa, edukia eta erlazioak 

- Eremu Funtzionalaren ingurumenaren egungo egoera 

- Ingurumenean efektu esanguratsuak 

- Neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileak 

- Ingurumen ikuskaritzarako plana 

- Laburpen ez teknikoa 

 

1.1. Aurrekariak  

 
2000ko urriaren 20an, Paisaiaren Europako Hitzarmena onartu zuen Europako 

Kontseiluak, eta, 2009ko uztailaren 21ean, hitzarmen horri atxikitzea erabaki zuen 

Eusko Jaurlaritzak. Hitzarmen honen helburua, paisaiak babestu, planifikatzeko eta 

kudeatzeko politikak eta neurriak hartzea da, baita gizarteak eta erakundeek 

paisaiaren balioa eta garrantzia onartu behar dute eta honi dagozkion erabaki 

publikoetan parte-hartu.  
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Euskal Autonomi Erkidegoan, Paisaiari buruzko araudia 90/2014 Dekretuan, ekainaren 

3koa, EAEko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen 

gainekoa jasota dago eta aipatutako Europako Hitzarmenenaren edukiak onartzen 

ditu. Dekretu honek, lurralde antolamenduaren esparruan paisaiaren integraziorako 

eta garapenerako bitartekoak zehazten ditu; besteak beste, Paisaiaren Katalogoak, 

eremu funtzional bakoitzeko paisaia osoa hartzen duten deskripzio- eta prospekzio-

agiriak direnak eta honen ondorioz, Paisaia-Kalitateko Helburuak (PKH), Paisaia 

Unitateak (PU), Paisaia-Interes Bereziko Eremuak (PIBE) eta Paisaiaren Zehaztapenak 

eratortzen dira. 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren Katalogoa eta Zehaztapenak 

2017 urtean zehar egin ziren, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta 

Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Sailak eskatuta. 

 

Ingurumen ebaluazio estrategikoaren tramitea hasteko helburuarekin, 2018ko 

martxoan Hasierako Agiria idatzi zen eta 211/2012 Dekretuaren V. Eranskina bete 

zen; biak, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailera 

igorri ziren. Behin dokumentazioa aztertua eta kontsulta faseari dagozkion erantzunak 

jaso ostean, erakunde honek 2018ko uztailaren 10eko datarekin, ingurumen-azterketa 

estrategikoaren irismenaren dokumentua igorri zuen (I. Eranskina).  

 

Eusko Jaurlaritzako Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritzaren, Bizkaiko Foru 

Aldundiko Kultura Zuzendaritzako Ondare Historikoaren Zerbitzuaren, URA-Uraren 

Euskal Agentziaren eta Zeanuriko Udaletxearen txostenak bidali ziren. Guztiak, 

Ingurumen Azterketa Estrategiko hau idazterakoan kontuan izan dira. 

 

2019ko martxoaren 4an, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 

Batzordearen txostena jaso zen. Txosten horretan, aldaketa batzuk proposatu ziren, 

eta aldaketa horiek, bai EAEn, bai Planaren Aldaketan ere kontuan hartu ziren. 

 

Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluaren 2019ko apirilaren 16ko Foru 

Erabakiaren bidez, hasierako onarpena eman zitzaion Igorreko Eremu Funtzionaleko 

Lurralde Plan Partzialaren Aldaketari, Paisaiaren Zehaztapenei buruzkoari. 
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Ondoren, eraginpeko administrazio publikoei eta interesdunei kontsulta egin zitzaien, 

eta, guztira, 8 iradokizun- eta/edo alegazio-txosten jaso ziren. 2019ko urrian, 

dokumentu bat idatzi zen txosten horiei buruzko informazio publikoaren eta 

eragindako administrazio publikoei eta interesdunei egindako kontsulten izapidearen 

prozesuari eta emaitzari buruz. 

 

2020ko irailaren 16an, aldekoa Ingurumen Adierazpen Estrategikoa (IAE) egin zen, eta 

zenbait neurri zuzentzaile eransteko eskatu zen, jada dokumentu honetan sartuta 

daudenak. 

 

2. PAISAIAREN ZEHAZTAPENEI BURUZKO IGORREKO 

LURRALDE PLAN PARTZIALAREN ALDAKETAREN HELBURUAK 

 
Aldaketa honen helburua, Igorreko LPPan paisaiaren babeserako, kudeaketarako eta 

antolamendurako zehaztapen egokiak antolamendu arauditzat sartzea da. Paisaiaren 

Zehaztapen hauek, Igorreko Eremu Funtzionaleko Paisaia-Kalitateko Helburuak (PKH) 

lortzeko asmoarekin ezarritako gomendio izaera duten arau-xedapenak dira, 90/2014 

Dekretuan xedatzen den bezala. 

 

Zehaztapenak, Paisaiaren Katalogoa egin ostean definitu dira. Katalogoan, aurretik 

aipatu den bezala, Paisaia-Unitateak, Paisaia-Interes Bereziko Eremuak eta Paisaia-

Kalitateko Helburuak jasotzen dira. 

 

Euskadiko paisaia-kalitate helburu orokorrekin koherentzian, PKHek Eremu 

Funtzionalaren paisaiaren babesa eta hobekuntza jarraitzen dute. Eremu 

Funtzionalerako modu orokorrean definitu dira eta mugatutako 3 Paisaia-

Domeinuetarako eta 10 Paisaia-Unitateerako ere xedatu dira (Paisaiaren Katalogoaren 

10. Atala ikusi). 

 

Hirigintza-plangintza eta sektoreko lurralde-plangintzarentzat oinarrizko iradokizunak 

izango diren Paisaiaren Zehaztapenetan garatzen diren PKHak hurrengoak dira:  

 

1.PKH. Egoitzarako hiri-garapen berriak paisaian integratu, trinkoak, dimentsio 

egokikoak eta beti ere finkatu gabeko, narriatutako edota erabilerarik ez 

duten lurzoruak bete eta berroneratu ondoren, inguruarekin bat datozen eta 

ikusizko inpaktu baxua duten eraikin motak sustatuz. 
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2.PKH. Jarduera ekonomikoetarako eremuak hiri eta hiri-inguruko paisaian 

integratu, paisaia-hauskortasun txikiko eremuetan kokatuz, paisaia-intrusio 

handiko elementuen sarrera saihestuz (formak, koloreak, materialak…). 

3.PKH. Herrigunetako sarbideen zaharberritzea eta hobekuntza landa paisaia 

eta hiri eta hiri-inguruko paisaiaren arteko trantsizio harmonikoa 

ahalbidetuz, eta giza kokaguneak inguruko paisaian integratu eta artikulatu 

kalitatezko paisaiak emango dituzten parke eta espazio publiko sare 

baten bidez. 

4.PKH. Azpiegitura linealen (energetikoak, errepideak eta trenbideak) eta 

telekomunikazio-azpiegituren paisaia-integrazioa.  

5.PKH. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren (zabortegiak eta betelanak, 

hondakin-uren araztegiak, garbiguneak, etab.) eta erauzketa jardueren 

paisaia-integrazioa, jatorrizko paisaia berreskuratuz edo, hau ezinezkoa 

denean, behin jarduerak etendakoan paisaia berriak sortuz.  

6.PKH. Landa-guneak eta barreiatutako eraikinak inguruan integratu 

nekazaritza-kultura eta nortasun-paisaiak babestu eta balioan jarriz.  

7.PKH. Nekazaritza eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak babestu 

(belardi mosaikoak, larreak, zuhaixka heskaiak, abelbideak, harrizko 

hesiak, laborantza tradizionalak, hostozabalen basoak…), nekazaritza eta 

abeltzantza jardueran mantendu eta sustatuz.  

8.PKH. Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologiko handiagoa, azalera 

handiko espezie bakarreko landaketak mugatuz landaketa mistoen bidez 

eta bertako baso orbanak eta nekazal paisaiak tartekatuz.  

9.PKH. Hezegune, ibai, erreka eta ibaiertzen kontserbazioa edota 

birnaturalizazioa, izan hiri edo hiri kanpoaldeko eremuetan zein landa 

eremuetan, herritarren erabilera eta gozamenarekin bateragarria.  

10.PKH. Paisaia naturalen babesa eta kontserbazioa, baliabide naturalen erabilera 

eta ustiapenarekin eta baita hauetarako sarrera, pertzepzioa eta 

gozamenarekin ere bateragarria izango dena. Era berean, ikusmen eta 

nortasun erreferentzia diren hondo-eszenikoen babesa. 

11.PKH. Lurraldean dauden eta Eremu Funtzionalarentzat erreferentzia diren 

ondare-elementuak kontserbatu, berriztu eta balioan jarri, erabilera 

berriak edota turismoari lotutako jarduerak baimenduz.  
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12.PKH Eremu Funtzionaleko paisaia esanguratsuenak balioan jarriko dituen 

paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokien sarea mantendu eta 

hobetu.  

13.PKH. Eskumena duten administrazioen arteko lankidetza indartu eta 

paisaiaren kontserbazio eta hobekuntzari buruzko dibulgazioa, heziketa, 

sentsibilizazioa eta herritarren erantzunkidetasuna sustatu.  

 

2.1. Ingurumen helburu estrategikoak, iraunkortasun oinarriak 

eta irizpideak  

 

Irailaren 14an 239/2010 Dekretuaren bitartez behin betiko onestutako Igorreko Eremu 

Funtzionaleko LPPk, paisaiari lotutako gomendioak jasotzen ditu, batez ere, ingurune 

fisikoaren antolamenduan. Aldaketa honekin, Paisaiaren Europako Hitzarmenaren 

mamia aipatutako LPPean barneratzen da, paisaiaren berariazko dimentsioa jasotzeko 

asmoz. Paisaiak, ondare kulturalaren barruan gailentasun berezia hartzen du eta hau 

babesteak, inguruaren bizi-kalitatea hobetzera laguntzen du eta populazioak 

hautematen dituen eremu guztiak kontuan hartzen dira (bai naturalak, bai hirikoak, 

landa-paisaiak eta herri-kanpoko paisaiak barne). 

 

Testuinguru honetan eta ingurumen organoak 2018ko uztailaren 10ean igorritako 

irismen dokumentuan jasotako alderdiak aintzat harturik, LPPren aldaketak hurrengo 

helburu estrategikoak kontuan izan beharko ditu: 

- Garapen iraunkorra bermatu, oraingo beharrak asetzen dituena ondorengo 

belaunaldien beharrak asetzea eragotzi barik. 

o Lurzorua betetzea gelditzea, artifizialak diren lurrak erabiltzea lehenetsiz eta 

narriatutako eremuen leheneratu eta berrerabilpena egotea lagunduz. 

o Hiriaren sakabanatzea eta bereizketa, baita induzitutako mugikortasuna 

ekidin, lurzoruaren erabileren eta mugikortasunaren arteko antolamendu 

integratuaren bitartez irisgarritasuna lagundu eta hiri-egitura trinkoak, itxiak 

eta konplexuak sustatu. 

o Ingurumen inpaktuak gutxitu, jarduerak egotearen ondorioak aurretik 

aztertuz. 

o Nekazaritza-inguruaren iraunkortasuna bermatu, nekazaritza-jardueraren eta 

ingurumenaren arteko oreka bultzatuz eta babestuz. 

o Energiaren, uraren, hondakinen eta lurraldearen lurzoruen erabilera 

arduratsua bultzatu. 
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- Ondasun naturala babestu, kontserbatu eta leheneratzea, ekosistemek eskaintzen 

dituzten zerbitzuak babestuz. Bioaniztasunaren galera gelditu. 

o Bioaniztasunaren kontserbazioari lagundu osagaien erabilera jasangarria 

egoteaz arduratuz, ingurumen baliabideak erabiltzearen ondorioz izandako 

onuretan bidezko partaidetza lortzeko asmoz. 

o Habitaten eta populazio biologikoen galera eta narriadura gelditu eta 

kontserbazio egoera hobetu erabilera askoko eta erresilientea den lurraldea 

lortzeko. 

o Ondare geologikoaren babesa eta balio handiagoa izatea indartu, udal eta 

sektorekako plangintzen baliabideetan eta dauden ingurmen-prebentzio 

prozeduretan jasoz. 

o Eremu Funtzionaleko paisaiak eta ondare kulturala kontserbatu eta hobetu. 

- Klima aldaketaren eragina murriztu. 

o Aldaketa klimatikoari erresilientea den hiri-egitura sustatzea, erabileretan 

trinkoa eta mistoa dena. 

o Klimaren kontrolari eta atmosferaren giroa hobetzeari laguntzeko. 

berdeguneak eta gune libreak sustatu, zuhaiztiak sustatuz. 

- Aire, ur eta lurzoru garbiak eta osasuntsuak bermatu. 

o Arrisku naturalak dituzten eremuetan hirigintza gelditu (uholde arriskua, 

akuiferoen zaurkortasuna, higadura). 

o Lurrazaleko (ibaiak, estuarioak, itsasertzekoak, lakuak eta hezeguneak) eta 

lurrazpiko ur-masen eta gune babestuen (bainu-eremuak, hartuneak eta 

nitratoz kutsa daitezkeen eremuak) egoera ona lortu. 

o Osasunaren Mundu Erakundearen gomendioekin bat airearen kalitatea 

ziurtatu (kanpokoa eta barrukoa, zarata barne) eta zarata maila altuak dituen 

populazioa murriztea bermatu. 

o Lurzoru kutsatuaren kudeaketa hobetu, berme juridikoa eta lurzoruaren 

erabiltzaile potentzialen eta eragileen jarduketa indartuz.  

 

2.2. Erreferentziazko ingurumen helburuak 

 

PAISAIAREN EUROPAKO HITZARMENA 

- Paisaien babesa, kudeaketa eta antolamendua sustatzeko nahiz arlo horretako 

europar lankidetza antolatzeko. 

- Paisaia gaietan, paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko politikak zehaztu eta 

aplikatu. 

 



 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPParen Aldaketaren, Paisaiaren Zehaztapenei dagokienez, Ingurumen 

Ebaluazio Estrategikoa. Ingurumen Azterketa Estrategikoa. Testu Bategina. 2020ko abendua 
11 

- Publikoak, tokiko eta eskualdeko agintariek eta paisaia gaietako politikak 

formulatu eta ezartzean interesa duten beste alde batzuek parte hartzeko 

prozedurak finkatzea. 

- Paisaia lurralde antolamenduko eta hiriko politiketan integratzea eta kultura, 

ingurumen, nekazaritza, gizarte eta ekonomia gaietako politiketan; baita, 

paisaiaren gainean eragin zuzen nahiz zeharkakoa izan dezaketen bestelako 

zeinahi politiketan ere. 

 

Alderdi bakoitzak hurrengo konpromisoa hartzen du:  

- Alderdi bakoitzak konpromisoa hartzen du gizarte zibilak, erakunde pribatuek 

eta agintari publikoek paisaien balioari nahiz haien rolari eta eraldaketari buruz 

sentsibilizazio handiagoa gara dezaten bultzatzeko. 

- Paisaia kontuetan trebakuntza eta heziketa sustatu. 

- Bakoitzari dagokion lurraldearen identifikazioa eta kalifikazioa. 

- Identifikatu eta kalifikatutako paisaientzat kalitate-helburuak zehaztu, jendeari 

kontsultatu ondoren.  

- Paisaia babestu, kudeatu edota antolatzera bideratutako esku-hartze 

bitartekoak ezarri. 

 

90/2014 DEKRETUA, EKAINAREN 3KOA, EAEko LURRALDE-ANTOLAMENDUAN PAISAIA 

BABESTU, KUDEATU ETA AINTOLATZEAREN GAINEKOA 

 

- Berezko izaeragatik edo kultura-izaeragatik dituzten paisaien balioak 

kontserbatzea. 

- Hiri-inguruetako paisaiak hobetzea: bereziki, aldirietakoak eta guneetara sartzeko 

bideetakoak. 

- Landa-inguruetako paisaiak zaindu, hobetu eta oneratzea. 

- Lurraldearen gaineko esku-hartzeak egokiro integratzea paisaian. 

- Paisaiari balioa ematea, ekonomia-faktore bereizgarri gisa eta turismorako 

baliabide gisa baita kulturaren proiekzio gisa, eta, haren identitatearen adierazpen 

gisa. 

 

Dekretuak, hurrengo tresnak zehazten ditu: 

- Paisaiaren katalogoak 

- Paisaiaren zehaztapenak 

- Paisaiaren ekintza-planak 

- Paisaian integratzearen azterlanak  

- Sentsibilizazioa, trebakuntza, ikerkuntza eta laguntza jorratzeko neurriak 
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3. IGORREKO LPPren ALDAKETAREN EDUKIA 

 

Aipatu den bezala, LPPren Aldaketak, Paisaiaren Zehaztapenak Antolamendurako 

Araudi bezala jaso ditu, Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoa egitearen 

ondorio. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalaren LPPren Aldaketak, paisaiaren zehaztapenei dagokienez, 

18 artikulu dituen Antolamendurako Araudia du. Hauetatik, 5etik 17ra arteko 

artikuluak, biak barne, Paisaiaren Zehaztapenei dagokie. 

 

1. artikulua Paisaiaren Zehaztapenen helburua 

2. artikulua Paisaia-Domeinu eta Paisaia-Unitateak 

3. artikulua Paisaia-Interes Bereziko Eremuak 

4. artikulua Paisaia-Kalitateko Helburuak (PKH) 

5. artikulua Egoitzarako hiri-garapen berrien paisaia-integrazioari buruzko 

zehaztapenak (1 PKH) 

6. artikulua Jarduera ekonomikoetako eremuak hiri eta hiri kanpoaldeko paisaian 

integratzeari buruzko zehaztapenak (2 PKH) 

7. artikulua Herriguneetako sarbideak zaharberritu eta hobetzeari, eta era berean, 

inguruko paisaietan integratu eta artikulatzeari buruzko zehaztapenak 

(3 PKH) 

8. artikulua Azpiegitura lineal eta telekomunikazio azpiegituren paisaia-integrazioari 

buruzko zehaztapenak (4 PKH) 

9. artikulua Narriatutako eremuen lehengoratzeari, eta era berean, hondakinen 

kudeaketarako azpiegitura eta erauzketa jardueren paisaia-

integrazioari buruzko zehaztapenak (5 PKH) 

10. artikulua Landa-guneak eta barreiatutako eraikinak integratzeari buruzko 

zehaztapenak (6 PKH) 

11. artikulua Nekazari eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak mantentzeari 

buruzko zehaztapenak (7 PKH) 

12. artikulua Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologikoa handitzen lagunduko 

duten produkziorako landaketen baso-kudeaketari buruzko 

zehaztapenak (8 PKH) 

13. artikulua Hezegune, ibai, erreka eta erreka-ertzen kontserbazio edota 

birnaturalizazioari buruzko zehaztapenak, herritarren erabilera eta 

gozamenarekin bateragarriak (9 PKH) 

14. artikulua Paisaia natural eta hondo eszenikoen babesa eta kontserbazioari 

buruzko zehaztapenak (10 PKH) 
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15. artikulua Ondarea kontserbatu, zaharberritu eta balioan jartzeari buruzko 

zehaztapenak (11 PKH) 

16. artikulua Paisaia esanguratsuenen pertzepzioa balioan jarriko duten paisaia-

ibilbide, ekipamendu eta begiratokiek osatutako sarea mantendu eta 

hobetzeari buruzko zehaztapenak (12 PKH). 

17. artikulua Administrazioen arteko lankidetza, paisaia baloreen dibulgazioa eta 

paisaiaren kontserbazio eta hobekuntzan biztanleen sentsibilizazioa 

sustatzeari buruzko zehaztapenak (13 PKH). 

18. artikulua Paisaiaren Zehaztapenen ezarpena eta garapena 

 

5. artikulutik 17.era arte, Paisaia-Kalitate Helburu bakoitzerako Paisaiaren 

Zehaztapenak xedatzen dituzten (4. artikulua). Zehaztapen hauek, Igorreko Eremu 

Funtzionaleko kalitate-paisajistikoa babestu, hobetu eta balioan jartzeko helburua 

duten neurriak edota jarduketen proposamen bat jasotzen dute.  

 

Neurri hauek, batzuk udalerrika taldekatuak, dokumentu honen II. Eranskinean eta 

Paisaiaren Katalogoaren II. Eranskinean jasotako 3 domeinuen eta 10 paisaia-

unitateen fitxetan jaso dira. Dokumentua hobeto ulertzeko, 3.1. atalean Paisaiaren 

Katalogoaren laburpen bat egin da eta, 3.2. atalean zehaztapen bakoitzerako 

aurreikusita dauden gomendio edota neurrien laburpen bat. 
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3.1. Igorreko Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Katalogoaren 

Laburpena 

 

Igorreko eremu funtzionalean 3 Paisaia-Domeinu bereizi dira, 10 Paisaia-Unitate 

ezberdinetan banatuta daudenak (2. Artikulua), paisaiaren aldetik homogeneoak 

direnak eta paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko araubide espezifiko bat hartzeko 

gai direnak. Era berean, Paisaia-Interes Bereziko 41 Eremu identifikatu dira (3. 

Artikulua). 

 

Ondokoak dira hiru Paisaia-Domeinuak: 

a) Isurialdeak banatzen dituzten mendiak 

b) Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarra 

c) Ibar-hondo atlantiarra 

 

Eremu Funtzionaleko 10 Paisaia-Unitateak hauek dira (LPPren Aldaketaren I. Eranskina 

ikusi): 

a) Isurialdeak banatzen dituzten mendiak 

- Gorbeia - Urkiola 

b) Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarra 

- Barazar-Lapurriketa 

- Indusiren goi-ibarra 

- Arratiaren goi-ibarra 

- Dima 

- Basoa 

- Lemoatxa 

c) Ibar-hondo atlantiarra 

- Arratia ibaia - Ibaizabal ibaia 

 

Paisaia-Interes Bereziko 41 Eremuak (PIBE) honako hauek dira (LPPren Aldaketaren II. 

Eranskina ikusi):  

1. Paisaia naturalak:  

- 1.1. PIBE. Gorbeiako Parke Naturala 

- 1.2. PIBE. Urkiolako Parke Naturala 

- 1.3. PIBE. Indusiko karsta 

- 1.4. PIBE. Aramotzeko artadi kantauriarra 

- 1.5. PIBE. Ilunbeko artadi kantauriarra eta karsta 

- 1.6. PIBE. Arlanpeko harkaitzak 

 

2. Uraren paisaiak:  

- 2.1. PIBE. Ondo kontserbatutako ibaiertzak  

- 2.2. PIBE. Narriatutako ibaiertzak 

- 2.2.A. PIBE. Undurragako urtegiaren atzealdea 

- 2.2.B. PIBE. Arratia Areatzan 

- 2.2.C. PIBE. Arratia Igorren 
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- 2.2.D. PIBE. Arratia Urkizun (Igorre) 

- 2.2.E. PIBE. Indusi Ugaranan (Dima) 

- 2.2.F. PIBE. Ibaizabal Lemoan 

- 2.3. PIBE. Urtegiak 

- 2.3.A. PIBE. Undurraga 

- 2.3.B. PIBE. Lekubaso 

3. Nekazaritza paisaiak:  

- 3.1. PIBE. Ondare kulturalari lotutako paisaia 

- 3.1.A. PIBE. Ipiña-Lanbreabe (Zeanuri) 

- 3.1.B. PIBE. Altzuste (Zeanuri) 

- 3.1.C. PIBE. Zulaibar (Zeanuri) 

- 3.1.D. PIBE. Artaun-Oba (Dima) 

- 3.1.E. PIBE. Igartza-Ibarretxe (Artea) 

- 3.1.F. PIBE. Elorriaga (Lemoa) 

- 3.1.G. PIBE. Arraño (Lemoa) 

- 3.1.H. PIBE. Utxarain (Bedia) 

- 3.2. PIBE. Nekazaritzako ibar-hondoa: 

- 3.2.A. PIBE. Arratiako ibar-hondoa 

- 3.2.B. PIBE. Indusiko ibar-hondoa 

- 3.2.C. PIBE. Ibaizabaleko ibar-hondoa Lemoan 

- 3.2.D. PIBE. Ibaizabaleko ibar-hondoa Bedian 

- 3.3. PIBE. Bildosolako larreak 

4. Hiri-kokalekuei eta jarduerei lotutako paisaiak: 

- 4.1. PIBE. Areatzako Herrigune Historikoa 

- 4.2. PIBE. Herri eta herri-ingurune jarraia (Bedia-Lemoa) 

- 4.3. PIBE. Narriatutako industria-guneak 

- 4.3.A. PIBE. Bolunburu (Lemoa) 

- 4.3.B. PIBE. Urkizu (Igorre) 

- 4.4. PIBE. Harrobiak, zabortegiak eta betelanak 

- 4.4.A.1. PIBE. Peña Lemona harrobia (zaharberritzen) 

- 4.4.A.2. PIBE. Monte Murguia harrobia (Lemoa) 

- 4.4.A.3. PIBE. Apario zabortegia eta harrobia (Igorre-Lemoa) 

- 4.4.A.4. PIBE. Bildosolako betelanak 

- 4.4.A.5. PIBE. Bidestubieta zabortegia eta AHTren betelanak 

- 4.4.B. PIBE. Bertan-behera utzitako harrobiak (Igorre eta Dima) 

- AEIP 4.5. Etorkizuneko garapenak Igorren 
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5. Ageriko paisaiak 

- 5.1. PIBE. Errepide inguruak  

- 5.1.A. PIBE. N-240 ingurua Areatzan 

- 5.1.B. PIBE. Barazar portua (handitu liteke) 

- 5.2. PIBE. Oso agerian dauden lekuak  

 

Babes figurarik ez duten PIBEentzako, paisaiaren babeserako, kudeaketarako eta 

antolamendurako zehaztuko dituzten jarduketak zehazten dituzten Paisaiaren Ekintza-

planak egitea gomendatzen da.  

 

3.2. Paisaiaren Zehaztapenak, gomendioak eta neurriak 

 

5. artikulua.- Egoitzarako hiri-garapen berrien paisaia-integrazioari buruzko 

zehaztapenak (1 PKH).  

A. Hiri-garapen berriak natura eta paisaia balio eta ikusizko hauskortasun txikiena 

duten eremuetan kokatzea, narriadura maila handiena dutenak lehenetsiz eta 

herriguneen hazkunde trinkoak sustatuz. 

B. Erabilera, eraikin eta espazio libreak inguruan duten integrazio maila kontuan 

hartuz kokatzea, hondo eszenikoetaranzko eta nortasunezko eta ondare diren 

eremuetaranzko ikuspegiak errespetatu eta balioan jarriz.  

C. Interes handiko herriguneen profila babestu (Ugarana (Dima), Areatza eta 

Zeanuri), ikuspegiak behin-betiko oztopatu eta jatorrizko paisaiaz, paisaia 

gogoangarriez eta ondare elementuez gozatzea zailduko duten jarduerak 

saihestuz. 

D. Hiri garapen berrien plangintza egiterako garaian edo oraindik garatu gabeko 

kokaguneen egokitasuna berraztertzerakoan aukeren analisian paisaia irizpideak 

txertatzea.  

Era berean, eremu hauen paisaia-integraziorako neurri eraginkorrak ezartzea, 

ikusizko eragina txikituz eta itxurari berezko nortasuna emanez.  

 Zehaztapen hau ondorengo eremuetan edo etorkizunean ager daitezkeen beste 

batzuetan erabiliko da: 

 Arantzazu: UER-23 Hiri Lurzorua eta LPPko proposamena (B1) 

Areatza: Erdialdeko sektore urbanizagarria eta LPPko proposamenak (B1 

eta C1) 

Artea:  SAPU Gaztelu eta SAPU Centro-Errotabarri sektore 

urbanizagarriak eta LPPko proposamena (B1) 

Bedia:  Elexalde 2 Lurzoru urbanizagarria eta LPPko proposamenak 

(B1, B2 eta B3) 
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Dima:  Lurzoru urbanizagarria (1 Ugarana-Ibarra sektorea) eta LPPko 

proposamenak (B1, B2 eta B3) 

Igorre:  Z-e eta Z-23 lurzoru urbanizagarri zonak eta LPPko 

proposamenak (A1, B1, B2, C1 eta C2) 

Lemoa:  SR-1 Arantxe eta SR-2 San Inazio lurzoru urbanizagarriak eta 

LPPko proposamenak (B1 eta B2) 

Zeanuri:  Egikaritza unitateak (UE 3.3 eta UE 2.1), lurzoru urbanizagarria 

(3.5 Area) eta LPPko proposamenak (A1, B1 eta B2) 

E. Narriatutako hiri-ehundurak balioan jarriko dituzten hiri-birgaitze eta hiri-

berrikuntza prozesuak martxan jartzea, hiri-irudia zuzenean hobetuz.  

F. Hiri garapen eta azpiegitura berrien paisaia-integrazioari buruzko hirigintza-

araudi zehatza definitzea.  

 

6. artikulua.- Jarduera ekonomikoetako eremuak hiri eta hiri kanpoaldeko 

paisaian integratzeari buruzko zehaztapenak (2 PKH). 

A. Egungo jarduera ekonomikoetako lurzoruen okupazioa optimizatzea, daudenak 

bete arte lurzoru berrien kolonizazioa saihestuz eta gutxiegi erabilitako edo 

lurzoru kutsatuen arazoak dituzten eremuak berroneratuz.  

B. Jarduera ekonomikoetarako garapen berrien balizko kokapenak 

aukeratzerakoan, edota oraindik garatu gabeko kokaguneen egokitasuna 

berraztertzerakoan, paisaia-inpaktua ebaluatu.  

 Zehaztapen hau ondorengo eremuetan edo etorkizunean ager daitezkeen beste 

batzuetan erabiliko da: 

 Areatza: Zubizarra-Asterria sektore urbanizagarri industriala 

Dima:  Ziarrusta sektore urbanizagarri industriala 

 Igorre:  Z-26 sektore urbanizagarri industriala 

Lemoa: Bolunburu 2 eta S.I.1 Apario sektore urbanizagarri industrialak 

 Zeanuri: UE 4.1 Lezeaga Egikaritze Unitatea 

C. Errepideen inguruan (Murtaza eta San Lorenzo Bedian; Mendieta, Cementera eta 

Bolunburu Lemoan; Urkizu eta Basauntz Igorren eta Ziarrusta Igorre eta Dima 

artean) eta trenbide inguruan (Bolunburu, Cementera eta Zubieta Lemoan) 

egonagatik oso agerikoak diren industria eta industrialde zaharren berroneratzea 

eta paisaia-integrazioa sustatzea. 
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D. Paisaia-kalitatean eragin nabarmena duten industria eta jarduera 

ekonomikoetarako eremuak bisualki hobetzea (espazio publikoa eta 

herrigunetako sarrerekin duten harremana hobetzea, ur ibilgu eta ibaiertzeko 

landarediarekin duten harremana orekatzea, etab.).  

 Zehaztapen hau ondorengo eremuetan erabiliko da: 

Zeanuri:  Olabarri industrialdea 

Lemoa:   Bolunburu industrialdea 

Igorre:   Urkizu industrialdea 

Dima:   Ziarrusta (BI-2542) industrialdearen ingurua 

E. Ahal den heinean, lagapen azalerak jarduera ekonomikoetako eremuen 

perimetrora eramatea landare hesiak edo bestelako neurriak jartzea 

ahalbidetzeko, lehendik dauden elementuen ikus-inpaktua murriztea 

beharrezkoa bada.  

F. Dauden industria-ondare elementuak balioan jarri.  

Udal mailan identifikatu daitezkeen beste elementu batzuez gain, honakoak 

aipatu dira: 

Barazargo zentral hidroelektrikoa 

Dimako zentral hidroelektrikoak 

(Atremin 2 eta Errotazar) 

Cementos Portland Lemoan 

Areatzako hiltegia 

 

G. Seinale eta publizitate-panelak arautu eta harmonizatu, ahal dela, estetika 

bateratu bat mantenduz eta bat ez datozen elementuak sartzea saihestuz.  

H. Jarduera ekonomikoetako eremuen paisaia-integrazioari buruzko hirigintza-

araudi zehatza definitzea.  

 

7. artikulua.- Herriguneetako sarbideak zaharberritu eta hobetzeari, eta era 

berean, inguruko paisaietan integratu eta artikulatzeari buruzko 

zehaztapenak (3 PKH). 

A. Igorreko Eremu Funtzionala osatzen duten herri bakoitzaren izaera eta 

nortasuna indartzen lagunduko duen herri eta landa eremuen arteko trantsizio 

orekatua bultzatzea, hiri-jarraitu berriak sortzea ekidinez.  

B. Herriguneetako sarbide eta herri kanpoaldeko eremuen paisaia hobetzeko 

neurriak ezartzea, besteren artean, urbanizazioaren kalitatea hobetuz eta, 

beharrezkoa izanez gero, paisaian eragina duten ortu eta hauei lotutako 

eraikinak berroneratuz (itxidurak, txabolak, etab.).  

Zehaztapen hau bereziki interesgarria izan daiteke Igorretik Lemoarako 

sarbidean, Lemoatik Igorrerako sarbidean eta Usansolotik Bediarako sarbidean. 
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C. Trenetik ikus daitezkeen paisaia-kalitate baxuko hiri-atzealdeak hobetzea, batez 

ere, Lemoako geltokiaren inguruan (Zubieta). 

D. Elkarrekin eta landa paisaiekin lotutako pasealeku eta espazio publikoen sarea 

artikulatu, hiri- eta hiri-kanpoaldeko paisaiari balioa erantsiko dioten elementu 

sinboliko, historiko edo naturalak barneratuz, herritarren gozamenerako balioko 

duten trantsizio eremu erakargarriak sortuz eta herrietako sarbide bakoitza 

besteengandik bereiziz.  

 Zehaztapen hau aurrera eramateko balizko neurriak Bedia eta Lemoa artean, 

Mendieta industrialdearen atzealdetik, kalitatezko espazio libre bat diseinatzea 

eta ibaiertzeko eremuak pixkanaka libratzea izan daitezke.  

E. Herriko espazio publiko berdeekin lotuta egongo liratekeen eta zuhaitzez 

hornitutako bide, pasealeku eta eremuak txertatu edo dauden tokietan indartu, 

azpiegitura berde moduko bat eratuz. 

Zehaztapen hau aurrera eramateak garrantzia dauka Bedia-Lemoa trantsizioan.  

F. Herriguneetako sarbideetako argiteria hiri-argiteriatik bereizita diseinatzea, 

herrietako sarrerak identifikatzeko balio arren landa eremuko gau paisaia 

eraldatu eta argi kutsadura eragin gabe.  

G. Herriguneetarako sarbide eta hiri-kanpoaldeko eremuetako publizitate-seinaleen 

diseinua arautuko duten udal-ordenantzak idaztea sustatzea.  

 

8. artikulua.- Azpiegitura lineal eta telekomunikazio azpiegituren paisaia-

integrazioari buruzko zehaztapenak (4 PKH). 

A. Eremu Funtzionala zeharkatuko duten energia eta garraio azpiegitura berrien 

paisaia-integrazio hobeak sustatzea, paisaia eragina ahalik eta txikiena izatea 

eta nagusiki hauskortasun txikiena duten eremuetatik pasatzeko beharra 

azpimarratuz.  

Zehaztapen hau Gueñes - Ezkio-Itxaso Tentsio Altuko Linea eta Lemoako 

saihesbidearen kasuan erabiltzea interesgarria litzateke. 

B. Atzera bueltarik ez duten paisaia-inpaktu berriak sortuko dituzten elementuen 

sarrera saihestea (telefono antenak, errepikagailuak, aerosorgailuak, etab.), 

batez ere, paisaia balio handieneko bisualetan, ahal denean, hauetako elementu 

ezberdinak elkartzea ahalbidetuz.  

 Balizko neurri gisa paisaia antena eta linea elektrikorik gabe mantentzea 

proposatzen da, baita lerro elektriko berriek kalitate handieneko hondo-

eszenikoei eragitea saihestea ere.  
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C. Komunikabide nagusien paisaia-integrazioa, ondorengo azpiegituren Paisaiaren 

Integratzearen Azterlanei esker: Igorreko saihesbidea, Zeanuriko saihesbidea, 

Aparioko harrobi eta zabortegirako sarbideak, Bildosolako industrialderako 

sarbideak (Artea/Arantzazu) eta Lemoako iparraldetik pasatzen den Abiadura 

Handiko trenbidea. Era berean, Lemoako transformazio elektrikorako zentrala 

bezalako azpiegitura elektrikoen paisaia-integrazioa sustatzea.  

D. Egindako saihesbideen ondorioz gaur egun trafiko gutxiago duten bigarren 

mailako errepide tarteak paisaia hauteman eta gozatzea erraztuko duten 

ekobulebar bilakatzea Igorre-Arantzazu eta Artea-Zeanuri udalerrien artean.  

E. Eragingo luketen paisaia-inpaktua kontuan hartuz planteatuta dauden 

azpiegitura berrien beharra berraztertzea (Dimako saihesbidea eta N-240 

errepidearen egokitzapena Bedian, adibidez). 

F. Energia eta telekomunikazio azpiegiturak lehendik dauden azpiegituren inguruan 

kokatzeari lehentasuna eman edo, beharrezkoa izanez gero, azpiegiturak 

kontzentratzeko korridoreak sortzea, beti ere ikusgaitasun txikiko eremuetan. 

Paisaia-inpaktu handia duten kasuetan, azpiegitura lurrazpian sartzeko aukera 

aztertzea.  

G. Linea elektriko eta telekomunikazio azpiegituren Paisaian Integratzearen 

Azterlanak egitea, besteak beste, ondorengo neurriak dituztenak:  

- Natura edota paisaia-balio handiko eremuetan eragiten duten linea 

elektriko edo telekomunikazio lineak lurrazpian sartzearen 

bideragarritasun tekniko eta ekonomikoaren azterketa.  

- Bertan behera utzi edo dagoeneko erabiltzen ez diren azpiegitura 

elektrikoak kentzea. 

- Azpiestazio elektriko eta telekomunikazio antenak paisaian integratzeko 

neurriak. 

H. Azpiegitura hauek ezartzea arautuko duten udal-ordenantzak idaztea euren 

paisaia eragina txikitzeko helburuarekin. 

 

9. artikulua.- Narriatutako eremuen lehengoratzeari, eta era berean, 

hondakinen kudeaketarako azpiegitura eta erauzketa jardueren paisaia-

integrazioari buruzko zehaztapenak (5 PKH). 

A. Harrobi, zabortegi eta betelan jarduerak amaitutakoan aurrera eraman 

beharreko lehengoratze planak eraginkortasunez betetzea (adibidez, Lemoatxa, 

Apario eta Azurreka harrobietan Lemoan). 

B. Harrobi zaharrak paisaian integratzea, ahal denean jatorrizko paisaia 

berreskuratuz edo erabilera zehatz batzuekin bateragarriak izango diren paisaia 

berriak sortuz (aisialdi jarduerak, ekipamenduak…). 
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 Eremu funtzionalean honako hauek aurkitu dira (baliteke gehiago egotea): 

Garakoi eta Urkizu Igorren, Iruiturri Lemoan, Bargondia, Bernaola eta Ilunbe 

Diman eta Angoitia eta Xorokil Zeanurin. 

C. Dauden zabortegi, hondakindegi edota betelanen paisaia lehengoratzea; baita 

hondakinen kudeaketarako bestelako azpiegituretan ere (transferentzia 

instalazioak, gaikako bilketa puntuak, hondakin-uren araztegiak, etab.), egungo 

funtzioarekin bateragarriak diren neurrien bidez landare hesiak, sarbideen 

paisaia-integrazioa etab.  

Zehaztapen hau, hasiera batean, hurrengo eremuetan erabiliko da: 

- Bidestubieta zabortegia Lemoan 

- Zeanuriko ur-araztegia (eraitsia ez bada)  

- AHTren betelanak Bedia-Lemoan 

- Bildosolako betelanak (Arantzazu) 

- Aparioko zabortegia (Igorre) 

D. Balizko azpiegitura berrien kokapena ikusgaitasun txikiko eta aurrez narriatutako 

eremuetan lehenestea, paisaia pisuzko aldagai gisa izan duen aukeren azterketa 

baten ondoren.   

E. Hondakinen kudeaketarako azpiegituretatik eta erauzketa jardueretatik datozen 

zarata mailak, hautsen emisioa eta usainen kontrola ziurtatzea, azpiegituretan 

bertan eta baita sarbideetan ere, inguruko paisaiaren pertzepzioan eragin 

nabarmena duten faktoreak dira eta.  

Zehaztapen hau Aparioko zabortegian (4.4.A.3 PIBE), Bildosolako betelanetan 

(4.4.A.4 PIBE) eta Bidestubieta zabortegian (4.4.A.5 PIBE) aplikatu daiteke. 

 

10. artikulua.- Landa-guneak eta barreiatutako eraikinak integratzeari 

buruzko zehaztapenak (6 PKH). 

A Jatorrizko arkitektura kontserbatzea eta, behar izanez gero berreskuratzea, 

nekazal paisaiei lotutako ondare arkitektonikoa distortsionatu dezaketen eraikin 

berriak saihestuz eta landa inguruneari lotutako ekipamendu edo azpiegitura 

berriak martxan jartzerakoan dauden eraikinak berrerabiliz edo birgaituz. 

Bestalde, euskal baserriaren arkitekturari buruzko azterketa orokorrek, Arratiako 

baserriei buruzko informazio nahikoa ematen ez badute, Eremu Funtzionaleko 

baserrien azterketa tipologiko bat egitea gomendatzen da dagokien udal-

plangintzetan irizpideak finkatzeko.  

B. Kontserbazio neurriak ezartzerakoan intereseko jatorrizko eraikin ugari duten, 

oso agerikoak diren eta paisaia interes handia duten auzo eta landa-guneak 

lehenestea.  

 

 

 



 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPParen Aldaketaren, Paisaiaren Zehaztapenei dagokienez, Ingurumen 

Ebaluazio Estrategikoa. Ingurumen Azterketa Estrategikoa. Testu Bategina. 2020ko abendua 
22 

Zehaztapen hau ondorengo eremuetan erabiliko da: 

Artea: Esparta eta Uribarri-Ugarte 

Bedia: Eroso-Ugarte 

Dima:  Oba eta Artaun 

Igorre: Santa Lucía 

Lemoa: Elorriaga eta Arraño 

Zeanuri: Altzuste, Kalearte, Ipiña eta Ipiñaburu 

C. Landa-guneak eta inguruan integratutako eraikinak nekazaritza sektoreari 

lotutako jarduera ekonomikoaren sorrerarekin eta arkitektura eta nortasun 

balioak babestu, berreskuratu eta indartzearekin uztartzea.  

D. Inbentariatutako landa-guneetan, araudi xehatuak elkarretaratzea, eraikuntza 

dentsitateak, bolumen zehaztapenak eta gune bakoitzari berezkoak zaizkion 

lursailen baldintzak mantenduko ditu.  

 Eremu funtzionalean inbentariatutako landa-guneak ondorengoak dira: 

Artea:  Esparta eta Uribarri-Ugarte 

Bedia:  Eroso-Ugarte, Berroeta eta Utxarain 

Dima:  Ziarrusta, Biteriño, Bikarregi, Amantegi, Artabe, Oba Goikoa, 

Oba Bekoa, Bargondia, Olazabal eta Aroztegieta 

Lemoa:  Arraño, Errekalde eta Elorriaga 

Zeanuri:  Asterria, Emaldia, Uribe-Zelai, Arzuaga, Ortuzar, Kalearte, 

Urrukutxi, San Pedro, Ipiña eta Ipiñaburu 

E. Nekazaritza eta abeltzantzarako pabilioi handiak edota industria-negutegiak 

ipintzerakoan paisaia-eragina kontuan hartzea, oso agerikoak diren eremuetan 

edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak oztopatuz kokatzea saihestuz. 

F. Ahal den neurrian paisaiarekin bat ez datozen elementuak sartzea saihestea 

(landa-paisaiaren naturaltasuna hondatzen duten edonolako lursailen itxidura 

trinkoak, eremuaren jatorrizko topografia aldatzen duten inausketa handiak, 

hormigoiz prefabrikatutako elementuak, metalezko estaldurak, etab.).  

G. Landa-arkitektura ondarea kontserbatu eta berreskuratzeko udal-plangintza 

berezia definitzea, baita balizko eraikin berriak eta hauei lotutako itxidurak 

paisaian integratzeko ere. Duten ekarpen estetiko eta basoko faunarentzat 

babesleku gisa duten eragin positiboa dela eta, itxidura gisa zuhaixka 

ezberdinekin sortutako heskai biziak lehenetsiko dira. Alanbrezko itxidurak 

ganadua kontrolatzeko erabiliko dira bereziki.  

 

11. artikulua.- Nekazari eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak 

mantentzeari buruzko zehaztapenak (7 PKH).  

A. Jatorrizko landa paisaiak mantentzea, nekazal baliabideak balioan jartzea oinarri 

hartuz, landa inguruneko biztanlegoa mantendu eta lana, ongizatea eta bizi 

kalitatea sustatuko dituen jarduera ekonomiko eraginkor batekin uztartuz.  
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B. Ondo kontserbatutako nekazaritza paisaiak eraginkorki kudeatzea, baliabideen 

ustiaketa paisaiaren babesa, turismoa eta herritarren gozamenarekin uztartuz.  

C. Agerikoenak diren eta herritarren errotzea indartzen duten nekazaritza paisaia 

eta paisaia-zedarri esanguratsuenak kontserbatzea, berezko nortasuna ematen 

dioten elementuen aniztasuna mantenduz.  

Zehaztapen hau ondorengo eremuetan erabiltzea interesgarria litzateke: 

- 3.1.A. PIBE. Ipiña-Lanbreabe nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

- 3.1.B. PIBE. Altzuste nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

- 3.1.C. PIBE. Zulaibar nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

- 3.1.D. PIBE. Artaun-Oba nekazaritza paisaia (Dima) 

- 3.1.E. PIBE. Igartza-Ibarretxe nekazaritza paisaia (Artea) 

- 3.1.F. PIBE. Elorriaga nekazaritza paisaia (Lemoa) 

- 3.1.G. PIBE. Arraño nekazaritza paisaia (Lemoa) 

- 3.1.H. PIBE. Utxarain nekazaritza paisaia (Bedia) 

- Santa Lucia nekazaritza paisaia (Igorre) 

- 3.2.A. PIBE. Arratiako ibar-hondoa Zeanurin 

- 3.2.A. PIBE. Arratiako ibar-hondoa Artea eta Areatza artean 

- 3.2.B. PIBE. Indusiko ibar-hondoa Diman 

- 3.2.C. PIBE. Ibaizabaleko ibar-hondoa Lemoan, Arratia ibaiarekin lotzen den 

eremuan (Larrabeiti auzoa) 

- 3.2.D. PIBE. Ibaizabaleko ibar-hondoa Bedian 

- 3.3. PIBE. Bildosolako larreak eta Arratiako ibar-hondoa (Arantzazu) 

D. Lurzoru urbanizaezinean egon behar diren nekazaritza eta abeltzantza 

baliabideen ustiaketari lotutako elementuak paisaian integratzea, diseinu eta 

kokapen egokien bidez (pabilioiak eta nekazaritza eta abeltzantza industriak, 

industria-negutegiak, etab.), ahal den guztietan ageriko lekuetan kokatzea 

saihestuz. Inpaktua gutxitzeko, lehendik dauden elementuen pertzepzioa 

murriztera laguntzen duten landare-pantailak edo bestelako neurriak erabili 

ahalko dira.  

E. Nekazal lursailen okupazioa saihestea dentsitate baxuko egoitza erabilerentzat.  

F. Paisaia osatzen duten partzela-egiturak kontserbatu edota berreskuratu, herri-

bideak, lursailen arteko heskaia biziak, harrizko hormak, zuhaitz eta zuhaixka 

orbanak eta abar mantenduz.  

G. Intentsibitate txikiagoa duten eta jasangarriagoak diren nekazaritza eta 

abeltzantza tekniken erabilera sustatu, jatorrizko nekazaritza paisaiak babesten 

lagunduz (laborantza anitzagoak eta espezie bakarreko landaketen azalera 

txikitzea, landa-zabaleko abeltzantzarako belardi eta larreak, etab.).  
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12. artikulua.- Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologikoa handitzen 

lagunduko duten produkziorako landaketen baso-kudeaketari buruzko 

zehaztapenak (8 PKH). 

A. Produkziorako baso-landaketen itxura hobetu, arraseko mozketarik gabeko eta 

baso-espezie ezberdinak (produkziokoak edota babesekoak) tartekatuko dituen 

baso-kudeaketa batekin, batez ere, oso agerikoak diren edo paisaia- edota 

natura-zedarri esanguratsuenen inguruko eremuetan. 

 Balizko neurri gisa mozketa progresiboko metodoak sustatzea, hala nola, 

entresaka-mozketak, zuhaiztika egindako birsorkuntza edo bakanketa jarraiak, 

eskuzko landaketak mekanikoen aurretik jartzea eta gutxienez, jabari publiko 

hidraulikoari dagokion eremua baso ustiapenetatik babestea proposatzen da. 

B. Higadura arazo nabarmenak dituzten edo arrisku natural nagusiak jaso 

ditzaketen eremu guztietan birlandaketa eta lehengoratzeak burutzea.  

Hasiera batean arazo hau daukaten ondorengo eremuak identifikatu dira, 

Mandoia ingurua Bedian, Apario ingurua Lemoan, Aldoia, Arkaola eta Bargondiko 

Atxa Diman eta Upate ingurua Zeanurin.  

C. Bertako hostozabalen baso orbanen azalera handitzea, batez ere, ibarretan eta 

naturgune nagusien arteko lotura eremuetan, korridore ekologiko moduan duten 

ahalmena handituz eta paisaia zatiketa ekidinez. Arreta berezia jarriko da Mendi 

Publiko eta Ondare Mendietan.  

Zehaztapen hau erabiltzea bereziki interesgarria izango da 2.1. PU Barazar –

Lapurriketa, 2.2. PU Arratiaren goi-ibarra eta 2.3. PU Indusiren goi-ibarra 

Paisaia-Unitateetan. 

D. Batez ere Zeanuri, Dima eta Bedian dauden baso-kortek osatzen duten partzela-

egitura berezia balioan jarri.  

 Aurrera eraman daitezkeen neurrien artean honakoak proposatzen dira: 

- Erdiko munarria dagoen kasuetan (haustarria), munarri hauek babestuko 

dira. 

- Baso-kortako eta inguruko eremuetako erabilerak bereiztuko dituzten arau-

irizpideak ezarri.  

- Era berean, lursailaren perimetroan zuhaitz espezie ezberdinak landatu edota 

bestelako elementuak ezarriko dira trazadura agerikoa eginez.  
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13. artikulua.- Hezegune, ibai, erreka eta erreka-ertzen kontserbazio edota 

birnaturalizazioari buruzko zehaztapenak, herritarren erabilera eta 

gozamenarekin bateragarriak (9 PKH). 

A. Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea Eremu Funtzionaleko paisaia 

egituratzen duten elementu gisa, ibai eta erreken balio ekologiko eta paisaia-

balioen babesa eta ingurumen hezkuntza, aisialdia eta gozamenari lotutako 

jarduerak uztartuz (paisaiari loturiko ibai-ibilbidea, atsedenlekuak, udako 

igerilekuak, etab.). 

B. Ur-xafla nagusien (Undurraga eta Lekubaso urtegiak) eta hezeguneen (Zeanuri, 

Urkiola, Areatza eta Altunganako zingirak, Mendizabal edo Iondegortako presa 

Zeanurin eta Saldropoko zohikaztegi zaharra) paisaiak babestu, baita hauekin 

lotutako landaredia ere.  

C. Bioingeniaritza tekniken bidez funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak 

birnaturalizatu edota lehengoratuz ibai-paisaiak hobetzea.  

 Zehaztapen hau erabiltzea bereziki interesgarria izango da ondorengo 

eremuetan: Undurragako urtegiaren atzealdea (Zeanuri) (2.2.A. PIBE.), Arratia 

ibai herrigune ezberdinetan, Areatzan (2.2.B. PIBE.), Igorren (2.2.C. PIBE.) eta 

Urkizuko industrialdean (2.2.D. PIBE.), Indusi erreka Ugaranan (Dima) (2.2.E. 

PIBE.) eta Ziarrusta industrialdean eta Ibaizabal erreka Lemoako herrigunean 

(2.2.F. PIBE.). 

D. Ibaien presentzia berreskuratzea herriguneetan, ahal den guztietan estaldurak 

kenduz eta honela uraren paisaia ezkutuak agerian utziz.  

E. Uren kalitatea mantendu edota hobetzeaz arduratu, kontrolik gabeko isurketarik 

edota araztu gabeko hondakin-uren isurketarik ez dagoela egiaztatuz. 

F. Ur-ibilguei lotutako eraikin edo industria tradizionalak berriztu eta balioan jarri 

(errotak, burdinolak, zubiak, presak, etab.), duten balio sozial eta historikoa 

azpimarratuz. 

Zehaztapen hau erabilgarria izan daiteke ondorengo eremuetan: 

Arantzazu: Bildosola 

Areatza: Ugunaga 

Artea:  Errotazarra, Ugarte 

Bedia: Lekue errota, Astietxe, Ibarra, Bediakolea ubidea eta presa 

Dima: Zamakola errota, Arzubia, Ziarrusta errota-burdinola, Ibarra 

Igorre:  Errotabarri, Ubokoerrota, Olabarri 

Zeanuri: Arrabalde, Goikoerrota, Olabarri, Errotabarri, Ibergutxi, 

Lanbreabe 

G. Herriguneetako ibai-fatxadak balioan jartzea sustatzea (Lemoa, Igorre, 

Arantzazu, Areatza eta Zeanuri), eraikinen aurrealdeen eta ur-ibilguen artean 

kalitatezko eremuak sortuz.  
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14. artikulua.- Paisaia natural eta hondo eszenikoen babesa eta 

kontserbazioari buruzko zehaztapenak (10 PKH).  

 

A. Aparteko balioa duten paisaia naturalak eta mendi eta gailur bikainak kudeatu, 

dituzten balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta gozamena baimenduz.  

 Neurri zehatz gisa mendietako larre eta bertako zuhaitzen (pagoak, besteak 

beste) mantenua ahalbidetuko duen abeltzantza kudeaketa sustatzea 

proposatzen da, batez ere, Arimekorta, Arraba, Eskuaga eta Artaunganako 

landetan.  

B. Arreta bereziki presio handiena jasaten edota narriatuak izateko arrisku 

handiena duten paisaien babes eta kudeaketa egokian jartzea.  

C. Izaera inbaditzailea duten landare exotikoen sarrera eta ugaltzea modu 

eraginkorrean kontrolatzea.  

D. Higadura edota degradazio arazo nabarmenak dituzten eta aipagarriak eta oso 

agerikoak diren paisaietan birlandaketa eta lehengoratzeak burutzea. 

E. Bertako basoak kontserbatzea eta lehengoratzea tokian tokiko ezaugarrietara 

egokitutako espezieak erabiliz.  

 Alde batetik, balio handia dutela iritzita, ondorengo bertako basoak 

kontserbatzea proposatzen da. 

o Aramotz, Ilunbe, Arlanpe eta Lemoatxako artadiak 

o Otzarreta eta Iondegortako pagadiak 

o Hariztiak eta baso mistoa: Zerradurako Atxa (Dima), Garai (Igorre), Upo 

eta Galdosegigana arteko ibarra (Artea), Ganekozabalako magalak 

(Zeanuri), Bildosola, beste batzuk. 

o Ibar-basoa: Lekubaso (Bedia), Ugunaga (Zeanuri), Indusiren iturburua 

(Dima), Zabale eta Arraibi artean (Lemoa), Arantzazu eta Igorre artean, 

Ugunaga (Areatza) eta Zulaibar artean, Durandio (Lemoa) eta Barroeta 

(Bedia) artean, Ziarrusta eta Ugarana (Dima) artean eta Torrea (Igorre). 

Era berean, eremu funtzionalean dauden aparteko zuhaitzak kontserbatu 

beharko lirateke, Aginalde eta Aginarteko haginak hain zuzen ere.  

F. Multzo geomorfologiko esanguratsuak eta erreferentzia bisual eta 

nortasunezkoak diren hondo-eszenikoak, era berean Eremu Funtzionaleko 

paisaiaren egituratzaileak ere badirenak, babestu eta balioan jartzea.  

 Hasiera batean, ondorengo eremuak antzeman dira:  

- Itxinako karsta 

- Indusi-Baltzolako karsta 

- Ilunbe karsta 

- Aldamin karsta 

- Arralde karsta 

- Aramotz karsta 

- Zanburuko karsta eta 

kareharrizko aurrealdea 

- Arlanpeko harkaitzak 

- Barazarreko lautada 

- Ereñoko kareharri-txapela 

- Mandoiako askagunea 
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G. Eraikin edo azpiegiturek hondatu dituzten hondo-eszeniko eta paisaia-zedarrien 

berreskurapena sustatzea.  

Besteak beste, ondorengo hondo-eszeniko esanguratsu aurkitu dira, Lemoatxa, 

Aramotz, Artagaun, Murga Urrekoatxa, Zanburu, Lekanda, Aldamin eta Gorbeia. 

H. Paisaia hauskortasun handiko eremuetan paisaia-intrusio handia eragin 

dezaketen elementuak jartzea saihestea (formagatik, bolumenagatik, 

materialengatik, koloreagatik, etab.). Eraikin eta azpiegitura berriak egitea 

beharrezkoa den kasuetan promotoreari paisaia-eraginaren ebaluaketa egitea 

eskatuko zaio.  

I. Interes Geologikodun Tokiak balioan jartzea eta jendarteratzea, EAEko 

Geodibertsitatearen Estrategian jasotakoak bereziki (Arteako Weald beltzeko 

seriea, Itxinako kasta y Indusiko kasta). 

J. Inolako babes figurarik ez duten natura elementu eta intereseko paisaiak 

hirigintza-plangintzaren bidez babestea.  

 

15. artikulua.- Ondarea kontserbatu, zaharberritu eta balioan jartzeari 

buruzko zehaztapenak (11 PKH).  

A. Ondare elementu (historiko, artistiko, arkitektoniko, kultural, arkeologiko, 

etnografiko, sinboliko, etab.) garrantzitsuenak eta paisaiaren ikuspegitik 

esanguratsuenak direnak kontserbatu, behar izanez gero zaharberritu eta 

balioan jartzea, erabilera berriak edota adibidez turismoarekin lotutako 

jarduerak baimenduz.  

B. Ondare-zedarri aipagarrienetara (eliza, ermita, eraikin bereziak, etab.) dauden 

ikuspegi-zuzenak kontserbatzeko babes-neurriak ezartzea.  

C. Kultura-ondare elementuak dituzten paisaiak kontserbatu, zaharberritu, 

seinaleztatu eta balioan jartzeko jarduketak sustatzea bereziki ikusgarri edo 

agerikoenak direnak (paisaia-ibilbide, proposatutako begiratoki edo gehien 

erabiltzen diren errepideetatik gertu dauden edo ikusgarriak direnak, etab.), 

balizko erabileren aldaketa edo eraikin berriek balio hauek desitxuratzea 

saihestuz.  

D. Kasko historikoen estetikari buruzko hirigintza-araudia betetzen dela sustatzea 

eta kontrolatzea (Zeanuri, Areatza eta Ugaranan, adibidez). 
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16. artikulua.- Paisaia esanguratsuenen pertzepzioa balioan jarriko duten 

paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokiek osatutako sarea mantendu eta 

hobetzeari buruzko zehaztapenak (12 PKH). 

A. Bide historiko eta abelbideak kontserbatu eta sustatu paisaia egituratzen duten 

ardatz gisa.  

B. Eremu Funtzionaleko paisaia esanguratsu eta berezienak balioan jarriko dituzten 

begiratoki eta paisaia-ibilbideen sarea mantendu.  

 Balizko neurri zehatzen artean ondorengoak proposatzen dira: 

- Ibilbideen seinaleztapena mantendu eta, behar izanez gero, hobetu.  

o PR-BI-09 Areatza-Pagomakurre 

o PR-BI-41 Baltzola, ibilbide mitologikoa 

o PR-BI-81 Galdarako bira 

o PR-BI-82 Ikazkinen bidea 

o PR-BI-83 Legarmendiko ibilbide handia 

o GR-282 Artzaintza naturbidea 

o GR-123 Bizkaiko bira 

- Gaur egun homologatu gabe dauden ibilbideak egokitu: 

o PR-BI-1 Erroten arteko ibilbidea 

o PR-BI-2 Ermiten arteko ibilbidea 

- Ibilbide historikoak egokitu: Erromatar bidea (ferra bidea). 

- LPPko paisaiari loturiko ibai-ibilbidea egokitu. 

- Egungo begiratokiak mantendu: Arraba, Gorbeia, Lemoatx, Bikotzgane eta 

Larreder 

- Urragikoatxan begiratoki bat egokitu eta Dima, Areatza eta Zeanuritik 

iristeko ibilbideak seinaleztatu. 

C. Paisaiaren aniztasun eta ñabardurak eta, era berean, ikuspegi zabalak dituzten 

eremuetan dauden ondare-elementuak, balioan jarri eta hauetaz gozatzea 

baimenduko duen seinaleztapena sortzea, bide batez, herritarrak paisaia 

errespetatzera eta bere kontserbazioaren balioaz sentsibilizatzera bultzatuz.  

D. Paisaia esanguratsu hauetarako sarbideak erraztea baliabidearen balio galera 

ekarri gabe. Hau da, duen hauskortasuna eta harrera gaitasuna kontuan hartuz, 

balio handiko paisaiak kontserbatzeko helburuaz. 

 Zentzu honetan, bisitarien sarbidea kontrolatzea proposatzen da Pagomakurren. 

Jendetza gehien hurbiltzen den egunetan Areatzatik ibilgailuen sarrera mugatu 

daiteke autobus zerbitzua eskainiz.  

E. Landa ingurunean dauden begiratoki eta ibilbideetan altzari egokiak erabiltzea 

(jesarlekuak, paperontziak edo bestelako elementuak), hiri-inguruneari 

dagozkion material, diseinu eta koloreak eraldatuago dauden eremuetara 

mugatuz.  
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17. artikulua.- Administrazioen arteko lankidetza, paisaia baloreen 

dibulgazioa eta paisaiaren kontserbazio eta hobekuntzan biztanleen 

sentsibilizazioa sustatzeari buruzko zehaztapenak (13 PKH). 

A. Igorreko Eremu Funtzionalari berezko nortasuna ematen dion oinarrizko balio 

bezala, paisaiari buruzko heziketa, dibulgazioa, sentsibilizazioa, pertzepzioa eta 

zainketa sustatzea, beste neurri batzuen artean Arratia bailarako paisaiei 

buruzko Komunikazio Plana diseinatuz.  

Paisaiaren kudeatzaile gisa duten garrantzia dela eta, sentsibilizazio, heziketa 

eta formazio jarduerak nekazaritza eta abeltzantzan dabiltzan pertsona, baso-

administrazioko teknikari eta baso-jabeei zuzentzea lehentasunez. 

B. Paisaia, bizirik eta etengabe aldatzen eta ingurunean historian zehar garatu diren 

erabilerek eta egungo herritarrek lurraldea okupatu, bizi eta sentitzeko duten 

moduak baldintzatuta dagoen elementu gisa hartu eta transmititzea. 

Testuinguru honetan, bereziki garrantzitsua da ondare-historikoa eta honek 

paisaiarekin duen erlazioa zabaldu eta interpretatzea.  

C. Eremu Funtzionaleko paisaien kontserbazio eta hobekuntzan herritarrak 

inplikatuko dituzten parte-hartze mekanismoak bultzatzea.  

D. Eskola Agenda 21eko jardueren barruan paisaia nabarmenen eta eguneroko 

paisaien irakaskuntza sartzea sustatu.  

E. Euskara kontuan hartu lurraldeko hizkuntza-paisaian, elementu eta bazterrak 

izendatzerakoan bertako toponimia errespetatuz. 

 

18. artikulua.- Paisaiaren Zehaztapenen ezarpena eta garapena. 
 

Paisaiaren Zehaztapenak dagozkien lurralde- eta hirigintza-plangintzako tresnen bidez 

ezarri eta garatuko dira. 
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4. LEGEDIA  

 

Gaia Xedapena 

LURRALDE 

ANTOLAMENDUA 

ETA INGURUMENA 

4/1990 Legea, maiatzaren 31koa, Euskadiko Lurralde Antolamenduari 

buruzkoa 

INGURUGIROA 

ETA NATURAREN 

BABESA 

3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege 

orokorra 

42/2007 Legea, abenduaren 13koa, Natura Ondarea eta Biodibertsitateari 

buruzkoa 

1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena 

INGURUMEN 

EBALUAKETA 

2011/92/EB Zuzentaraua, abenduaren 13koa, zenbait proiektu publikok eta 

pribatuk ingurumenean dituzten ondorioak ebaluatzeari buruzkoa 

21/2013 Legea, abenduaren 9koa, Ingurumen Ebaluaketari buruzkoa 

211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren 

gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen 

duena 

MENDIAK 

43/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Mendiei buruzkoa 

3/1994 Foru Araua, ekainaren 2koa, Mendiei eta Babespeko Naturguneen 

administrazioari buruzkoa 

3/2007 Foru Araua, martxoaren 20koa, mendiei eta babespeko naturguneen 

administrazioari buruzko ekainaren 2ko 3/1994 Foru Araua aldarazi duena 

NEKAZARITZA 

ETA 

ABELTZAINTZA 

515/2009 Dekretua, irailaren 22koa, abeltzaintzako ustiategietako arau 

teknikoak, higieniko sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena 

17/2008 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza eta Elikagaigintza 

Politikakoa 

PAISAIA 
90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa, lurralde antolamenduan paisaia babestu, 

kudeatu eta antolatzearen gainekoa 

GORBEIA 

228/94 Dekretua, ekainaren 21ekoa, Gorbeialdea Parke Naturaltzat jotzen 

duena 

40/2016 Dekretua, martxoaren 8koa, Gorbeia kontserbazio bereziko eremu 

(ES2110009) izendatzen duena 

URKIOLA 

275/1989 Dekretua, abenduaren 29koa, Urkiolaldea Parke Naturaltzat jotzen 

duena 

24/2016 Dekretua, otsailaren 16koa, Urkiola (ES2130009) kontserbazio 

bereziko eremu izendatzen duena 

  

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2007/03/20070328a062.pdf#page=3
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5. TEKNIKOKI ARRAIZOZKOAK DIREN ALTERNATIBEN 

AZTERKETA ETA AUKERATUTAKO EMAITZAREN JUSTIFIKAZIOA 

 

Alternatiben azterketaren testuinguru honetan, arrazoizkoak diren bi alternatiba 

ezartzea besterik ez direla behar hausnartu da: 0 Alternatiba, Igorreko LPPk, Igorreko 

Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoan zehaztutako Paisaia-Kalitateko 

Helburuetatik (PKH) eratorritako Zehaztapenak antolamendu-arautzat ez jasotzea; eta 

1. Alternatiba, Igorreko LPPean aipatutako Paisaia-Unitatean mugatzen dituen 

Katalogoarekin batera, Paisaia-Interes Bereziko Eremuak (PIBE) eta Eremu 

Funtzionalaren paisaia babestu eta antolatzeko diren Paisaia-Kalitateko Helburuak 

jasotzen ditu. 

 

5.1. 0 Alternatiba 

 

Alternatiba 0 honek, hau da, aipatutako Zehaztapenak ez jasotzeak, Eusko Jaurlaritzak 

Paisaiaren 2009an Europako Hitzarmenera atxikitzean hartutako konpromisoetako bat 

ez betetzea suposatuko luke: paisaia lurralde-antolamenduko politiketan sartzea. Era 

berean, ez luke beteko ekainaren 3ko 90/2014 Dekretuaren, EAEko lurralde-

antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa, 5. artikuluan 

xedatutakoa. 

 

Artikulu honen arabera, Paisaiaren Zehaztapenak Paisaiaren Katalogoetatik ateratako 

irizpideak dira; katalogo horietan, paisaiaren kalitatearen helburuak garatzen dira, eta 

haiek lortzeko neurriak identifikatzen dira, dagozkien Lurralde-Plan Partzialetan 

sartzeko. Era berean, Lurralde Plan Partzialetan sartu ahal izango direla aipatzen du, 

gomendio gisa eta jarduteko proposamen gisa, Paisaian Integratzearen Azterlanei edo 

Paisaia-Ekintza Planei lotuta. 

 

5.2. 1. Alternatiba 

 

1. Alternatibak Igorreko Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Katalogotik eratorritako 

Paisaiaren Zehaztapenak jasotzen ditu. Hauek, Igorreko LPPean gomendio izaera 

duten arau-xedapenak dira eta lurralde- eta Eremu Funtzionalaren barruan dauden 

udalerrien hiri-plangintzan kontuan hartu beharreko printzipioak izango dira, legediak 

eta hartutako konpromisoek xedatzen duten bezala (Paisaiaren Europako Hitzarmena, 

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak eta 90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa). 
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Honek, besteak beste, EAEko administrazio publikoaren paisaiaren arloan izango duen 

jarduketen helburua betetzea suposatuko du, aipatutako Dekretuaren 2. Artikuluan 

xedatzen den bezala: 

- Berezko izaeragatik edo kultura-izaeragatik jardun espezifiko eta integratuak 

behar dituzten paisaien balioak kontserbatzea. 

- Hiri-inguruetako paisaiak hobetzea. 

- Landa-inguruetako paisaiak zaindu, hobetu eta oneratzea. 

- Paisaiak harmoniaz antolatzea, arreta berezia jarriz biztanle guztien eskurago 

daudenei, hiri- eta landa-inguruek elkar ukitzen duten eremuei eta lehorrak 

eta itsasoak elkar ukitzen duten inguruei. 

- Lurraldearen gaineko esku-hartzeak egokiro integratzea paisaian: batez ere, 

azpiegiturei eta ekonomia-jardueretarako eremuei dagozkien esku-hartzeak. 

- Paisaiari balioa ematea, ekonomia-faktore bereizgarri gisa eta turismorako 

baliabide gisa. 

- Paisaiari balioa ematea, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen kulturaren 

proiekzio gisa, eta, ondorioz, haren identitatearen adierazpen gisa. 

- Kulturaren zati diren bide tradizionalei balioa ematea, paisaiara hurbildu eta 

hartaz gozatzeko puntu bikain gisa. 

 

Bestalde, Hasierako Agiri Estrategikoaren 8. atalean, aldez aurretik jakin daitezkeen 

ingurumen efektuei buruzkoa, jasotzen den bezala, Zehaztapenak sartzeak eragin 

positiboak izango ditu geologian, geomorfologian, nekazaritzaren emankortasunean, 

uretan eta ibaietan, landaredian eta lurzoruaren erabilera, intereseko faunan, Natura 

2000 Sarean eta, nola ez, paisaian. Ez du aipatutako alderdietan eragin negatiborik 

izango.  

 

Era berean, Igorreko Eremu Funtzionaleko lurralde- eta hiri-plangintzan Paisaiaren 

Zehaztapenak kontuan ez izateak, paisaia naturalaren eta kulturalaren pixkanakako 

narriaduraren joerarekin jarraituko luke (baso-paisaiaren aniztasun baxua, hiri-jarraiak 

sustatzea, ondare kulturala hondatzea, urari lotutako paisaiak desnaturalizatzea, 

nekazaritza paisaiak ezereztea, etab.) eta ez luke lurraldea hobetzeko, Zehaztapenekin 

inplizituki datozen ekintzak inplementatzea bermatuko. Honek guztiak, azken 

alternatiba hau aukeratzeak justifikatzen du. 
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6. BESTE PLAN ETA PROGRAMEKIN IZAN DEZAKEEN 

ERAGINAREN AZTERKETA 

 

6.1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (LAG) 

Behin betiko onartua (28/1997 Dekretua, otsailaren 11koa, berrikusten) (4/2016 Dekretua, 

urtarrilaren 19koa, LAGk bizitegi-kuantifikazioari dagokionez aldatzen dena) 

 

Lurralde Plan Partzialen (LPP) helburua lurraldearen antolakuntza eta egiturari 

dagozkion oinarrizko elementuak zehaztea da, gainerako planeamenduarentzat, izan 

udalekoa nahiz sektoriala, erreferentzia izango delarik. 

 

LAGen irizpideen artean lurraldearen balore ekologiko, paisajistiko, produktibo eta 

zientifiko-kulturalen kontserbazioa bermatzea zehazten dute. tratamendu paisajistiko 

berezia izan behar duten eta jardute bisualki negatiboen presentzia baztertu behar den 

zona bisualak katalogatzearen beharra jasotzen dute eta behar dituzten kontserbazio 

edo berriztapen paisajistikorako mekanismoak zehaztu beharko dira.  

 

Halaber, zedarri eta berezitasun paisajistiko naturalek, edo gizakiak eraikitakoek, 

beren ikus-eremua kontuan izango duten babes-perimetroetan inskribatuta utzi behar 

ditu plangintzak. 

 

Paisaiaren egungo modelatua hausten duen obra edo jardute orori, sor ditzakeen 

eragin negatiboak minimizatzeko dagokion azterlan paisajistikoa egitea eskatzen dute. 

Zehaztapenez, gainera, administrazioak etengabeko jarraipena egin behar diela 

paisaiaren gaineko eragin handiena duten jarduketei zehazten dute eta lurralde eta 

arlo-mailako garapen-plangintzak espazio marjinalen eta herri-jabariko espazioen 

tratamendu paisajistikoa aztertuko du, baita edozein motatako herri-lurzoruaren muga 

banaketa eta berreskurapena eta bideen eta bestelako herri-elementuen gaineko 

zortasunen jagoletza ere. 

 

LAGen Berrikuspenaren Hasierako Onespenaren dokumentuak paisaiari garrantzi 

handiagoa ematen dio: “LAGen lurralde-estrategiaren koherentzia eta oreka 

bermatzeko, egokia da udal- eta lurralde-plangintzak bereziki udalerri edo Eremu 

Funtzional mugakideen langintzekin bateragarri egiteko prozesua sustatzea, aukera- 

Eta hobekuntza-eremu gisa.” Honi dagokionez, lurralde ereduan kontuan izan 

beharreko zehaztapenak eta neurriak xedatzen ditu: 
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1. Lurraldearen gaineko jardunak haren morfologia mantentzera egokitzea, eta 

zehazki topografiara, landaredi eta zuhaitz klimatikoei eutsiz. 

2. Itsasertzeko paisaia eta hondartzetako eta portuko ingurunea babestea.  

3. Ibai-paisaien lehengoratzea eta kontserbazioa sustatzea, eraikin itsusgarriak 

ezabatuz, ur-bazterreko landaredia babestuz, oinezko eta bizikletentzako bide-

sarea indartuz eta komunikazioko (zubiak, ibai-portuak edo ontziralekuak), 

produkzioko (errotak, burdinolak, ur-bazterreko ontziolak), bizitegiko edo 

aisiako elementuak leheneratuz.  

4. Ondare historiko-kulturala sustatzea proposamen irekien bitartez, kontakizun 

erkideen bidez oroimenezko tokiak lotzeko lagungarri.  

5. Kultura-bideei balioa ematea eta ibilbideen, bideen eta begiratokien    –

kostaldeko ibilbideak ere barnean hartuta– sarea sortzea, herritarrek 

paisaiarako sarbidea izan dezaten, honako neurri hauek kontuan hartuz. 

6. Kokatze-sistema iraunkor eta tradizionalak babestea, sendotutako guneen 

hazkunde trinkoa erraztuz eta urbanizazio-dinamika desegokiak saihestuz. 

7. Herriguneak inguruko ingurune fisikoan integratzea, ertzak, espazio libreak eta 

sarbideak zehaztuta landa-hiria trantsizioa behar bezala antolatzeko. 

8. Industrialde sendotuen irudia hobetzea eta hiri-berrikuntzako programak 

garatzeko eremuak zehaztea. 

9. Hiri-paisaia berezi eta historikoen izaera mantentzea saiatu, haien nodo, 

mugarri, bidezidor edo ertzak osatzen dituzten erreferentzia materialak eta 

eraikitako ondare-elementu bereziak galdu gabe. 

10. Lurralde Plan Partzialetan beren Eremu Funtzionalari eta eragin-eremuari 

dagozkien paisaia-zehaztapenak bildu beharko dira, paisaia kudeatu, babestu 

eta antolatzeko dagozkion tresnen (Paisaiaren katalogoak adibidez). 

11. Paisaian eragina izan dezaketen azpiegitura, obra eta jarduera guztien 

oinarrizko baldintzak betetzen direla bermatzea, ingurunea ebaluatzeko 

tresnen edo paisaia integratzeko azterlanen bitartez. 

12. Lurraldea antolatzeko eremuan EAEko Administrazio publikoek paisaiaren 

alorrean sustatutako prozesu orotan herritarren parte-hartzea bermatzea. 

 

Azkenik. LAGen Berrikuspenaren Hasierako Onespenaren dokumentuan (2018ko 

otsaila), paisaiari buruzko hurrengo helburuak xedatzen ditu:  
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1. Lurralde- eta hirigintza-plangintzako bitartekoak landu eta garatzeko 

prozesuetan paisaia txertatzea.  

2. Paisaia ikuspegi integraletik begiratuta balioestea, landa- eta hiri-paisaiak 

aintzat hartuta, kalitate handikoak zein degradatu eta lurpekoak.  

3. Herritarren parte-hartze prozesua sustatzea, nola paisaia balioestean, hala 

paisaia-kalitatearen helburuak zehaztean zein ondare-elementu 

esanguratsuenak identifikatzean, hain zuzen ere, kolektibo sozial bakoitzaren 

ustetan, paisaia horiek oroimenezko toki bihurtzen dituzten elementuak.  

4.  Paisaiari balioa ematea, kalitatezko faktore den aldetik, gizartearen, 

kulturaren, ekonomiaren eta ongizatearen ikuspegitik begiratuta.  

5. Mota guztietako paisaia-inpaktuak (ikusmenari, entzumenari edo usaimenari 

kalte egiten diotenak) saihestea eta lurraldean garatzen diren elementu eta 

jarduerak integratzea, batik bat azpiegiturak eta jarduera ekonomikoko 

eremuak.  

6. Energia berriztagarrien garapen eta ezarpena paisaia-ondarearen iraun 

arazpenarekin bateragarri egiten lagunduko duten azterlan, ekintza eta 

neurriak sakonago lantzea.  

 

Igorreko LPPean xedatutako Paisaiaren Zehaztapenek, LAGek paisaiari buruzko 

helburuak inplementatzera lagunduko dute.  

 

6.2. Igorreko Eremu Funtzionaleko LPP 

Behin betiko onartua (239/2010 Dekretua, irailaren 14koa) 

 

Planak neurriak zehazten ditu eta jarraitzen dituzten jarduketa proposamenak egiten 

ditu oinarrizko helburutzat. 

 

Eremu Funtzionalean lau bizi-unitate daude. Horietariko bat Arratiaren harana da, 

Arantzazutik hegoalderantz. Kultura- eta natura-balio handiak kontserbatu dira, eta 

urbanizazio-tipologiek guztiz aldatu lezakete. LPPak osatu egiten du hegoaldeko haran 

horren izaera, bertan zuzkidura txikiak sartuta. Beste unitate bat Indusiren harana da, 

nolabait ere, antza dauka Arratia Hegoaldea haranarekin.  

 

Beste unitate bat Igorre da; LPPak horren barruko hiri-artikulazioa lortu nahi du. 

Berrikuntza-birgaitze- eta hobekuntza-beharrizan handiena duen udalerria dela 

aipatzen du, Bediaren eta Lemoaren atzetik. 
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Azken unitatea Bediak eta Lemoak osatzen dute. Lemoako saihesbideak hobekuntza 

handiak ekarriko lituzke bertako azpiegituren oraingo eraketara eta ezaugarrietara. 

Helburua bizi-kalitatea berreskuratzea da, baita Lemoako Haitzaren eta Ibaizabalen 

gaitasun naturala berreskuratzea ere.  

 

LPPean paisaiari inguru fisikoaren antolamendutik eta Sare Berdetik heltzen zaio. 

Natura- eta landa-paisaia zaintzea, hobetzea eta suspertzea, eta paisaiaren 

irisgarritasun errespetuzkoa eta ilustratua sustatzea, interes bereziko elementuak, 

paisaia-egiturak eta eremuak kontserbatuz eta paisaiaren behaketa, interpretazioa 

zein gozamena eragiten duten ekintzak garatuz helburutzat jasotzen du.  

 

Bestalde, esku hartzeko estrategia bezala, besteak beste, Jarduera ekonomikoen 

espazioak suspertzea, oraingo industria-paisaia hobetzeko hartzen du.  

 

Jarduketa ildo bezala, Paisaiari loturiko Ibai Igarobidea nabarmentzen da. 

 

6.3. Lurralde Arloko Planak 

 

6.3.1. Nekazaritza eta Basozaintzako LAPa 

Behin betiko onartua (177/2014 Dekretua, irailaren 16koa) 

 

LAP honek nekazaritza- eta baso-erabileren kudeaketa arautzen du, eta beste 

erabilera-mota batzuen aurrean nekazaritza-sektorearen interesak defendatuz eta 

nekazaritza balio handiena duten lurren mantenua estrategikotzat hartuz. LAPk ez ditu 

naturguneak antolatzen, hauek Natura Kontserbatzeko Legearen bitartez arautzen 

baitira. 

 

Lurzoru Urbanizaezinaren kategorizazioa zehazten du, Balio Estrategiko Handiko 

nekazaritza-lurzoruei arreta berezia jarriz. 

 

Gainjarritako baldintzatzaileen definizioa, OPMen mugaketa loteslea izanik. Hauen 

artean, “Paisaia gutxi eraldatuta dauden zonak” deritzon baldintzatzailea definitzen du. 

Eremu hauen helburua bikoitza da, batetik inpaktuak saihestea eta bestetik, 

gozamenaren funtzioa eta paisaiaren pertzepzioa sustatzea. 
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Irizpide orokortzat hurrengoa ezartzen da: jarduerak, obrak, instalazioak eta 

eraikuntzak inguruan duten paisaia motari egokitzea da, haien funtsezko ezaugarriak 

mantentzeko moduan. Eremu hauek lehentasuna izan beharko lukete Europako 

Batasuneko paisaia kontserbatzeko neurriak aplikatzeko. Neurri horiek Landa 

Garapeneko Erregelamenduan (Agenda 2000) agertzen dira. 

 

Nekazaritza eta Basosaintzako LAPean zehaztutako helburuak bat datoz Igorreko 

LPPren aldaketak nekazari eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak mantentzeari 

buruzko zehaztapenetan (11. artikulua) eta paisaia dibertsitatea eta dibertsitate 

biologikoa handitzen lagunduko duten produkziorako landaketen baso-kudeaketari 

buruzko zehaztapenetan (12 artikulua) jasotakoarekin. 

 

6.3.2. Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LAP 

Aldaketaren behin betiko onespena (449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa) 

 

LAP horrek gutxieneko atzerapen batzuk ezartzen ditu ibai-tarte bakoitzerako. 

Urbanizazioa eta eraikinak ibilgu publikoetatik distantzia jakin batera egongo dira, eta 

distantzia hori ibilguek hiru osagai (hidrauliko, ingurumenekoa eta hirigintzakoa) 

aintzat hartuta, kasu bakoitzean ezarri beharreko araudiak xehatuz. 

 

LAPak ibilguen ingurumen berreskuratzea, uren kalitate ekologikoa, inpaktuak 

berritzea (ibilguen zortasun zerrendan kokatutako eraikin eta elementu narriatuak 

kenduz) sustatzen du, baita urak hartzeko arrisku mailaren arabera bateragarriak 

diren erabilerak garatzea ere. Gainera, estalitako ibaiak berreskuratzeko eta inguruan 

integratzeko bideragarritasuna balioztatzea proposatzen da. 

 

LAP honetan zehaztutako helburuak bat datoz Igorreko LPPren aldaketak 13. 

artikuluan jasotzen diren zehaztapenekin: hezegune, ibai, erreka eta erreka-ertzen 

kontserbazio edota birnaturalizazioa, herritarren erabilera eta gozamenarekin 

bateragarriak direnak. 
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6.3.3. Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plana 

Behin betiko onartua (Uztailaren 27ko 160/2004 Dekretua) 

2011ko maiatzaren 3ko Ordenak eta 231/2012 Dekretuak aldatua 

 

EAEko Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planak, hezeguneen multzoa EAEko bereizgarri 

paisajistiko bat direla aitortzen du, kontserbazio-maila desberdineko natur sistemak 

osatzen dituzten askotariko habitat-multzoa sortuz. Elementu komun batzuk dituzte: 

faunak eta florak balio ekologiko handia du, paisaia berezia dute, funtzionatzeko 

dinamika bereizgarria eta interes handikoa dute eta lur gaineko eta lurpeko sistema 

hidrikoen artean erlazio estua dute. 

 

Araudiaren 13. artikuluan, ur-xafla nagusien eta hezeguneen paisaiak, hauekin 

lotutako landarediarekin batera zehazki babestea xedatzen du. Alderdi hauek guztiek, 

paisaiaren zehaztapenei dagokionez Igorreko LPPren aldaketaren 13 artikuluan 

jasotzen diren zehaztapenekin bat egiten dute. 

 

Ekosistema hauen sailkapena (garrantzi ekologikoaren araberakoa) honakoa da: 

- I multzoa: Eremu Natural Babestuen, Parke Natural edo Biotopoen eta Urdaibai 

Biosfera Erreserbaren adierazpenaren eragina duten hezeguneak sartzen dira. 

- II multzoa: LAPa indarrean sartu baino lehen onetsi zen hirigintza 

planeamendu berezian sartutako eremu babestuak eta LAPak antolatzen dituen 

eremuak. 

- III multzoa: LAPan inbentariatuta agertzen diren hezegune guztiak, baina 

aurreko multzoetan sartuta ez daudenak. 

 

EAEko Hezeguneen Inbentarioak hurrengo 68 hezeguneak identifikatu ditu Igorreko 

Eremu Funtzionalean: 

- Saldropoko Zohikaiztegia (B1B1 Kodea) 

- Urkiolako 7 zingira (B1B7 Kodea) 

- Areatzako 36 zingira (B1B8 Kodea) 

- Zeanuriko 15 zingira (B1B9 Kodea) 

- Altunganako 15 zingira (B1B10 Kodea) 

- Saldropoko 5 zingira (B1B10 Kodea) 

- Undurragako urtegia (EB7 Kodea) 

- Iondegortako presa (EB8 Kodea) 

- Lekubasoko urtegia (EB13 Kodea) 
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6.3.4. Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki 

Handiak Antolatzeko LAP 

Behin betiko onartua (abenduaren 21eko 262/2004 Dekretua), berrikusten 

 

LAPak, jarduera ekonomikoetarako lurzoruentzako eskaintza eta eskariaren oinarrizko 

kuantifikazioaren irizpide orokorren azterketa orokorra egiten du. Eremu Funtzionaleko 

udalerriak hurrengo moduan sailkatuta daude: 

- Lehentasunezko intereseko udalerriak: Bedia, Igorre, Lemoa  

- Hazkunde moteleko udalerriak: Artea  

- Garapen txikiko udalerriak: Arantzazu, Areatza, Dima, Zeanuri  

 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruak antolatzeko irizpide orokorren artean, 

komenigarria izango litzateke eskualde-egitura edo eskualde bakoitzean nolabaiteko 

oreka gordetzea bertako biztanleria aktibo landunaren eta ekonomia-jardueretarako 

lurzorua behar duten jarduera-sektoreetan dagoen enplegu-kopuruaren artean.  

 

Garapen jasangarriari dagokionez, ekonomia- eta produkzio-jardueren garapenetik 

babestu behar diren eremuak finkatzea komeni dela planteatzen du, landa-inguruan 

hirigintza-garapen intentsiboko eragiketa puntualak ugaritzea saihestuz. 

 

Proposamen bezala, Arratian eskualde-mailako industrialdea jasotzen zuen, gaur 

egungo Bildosola industrialdea (Artea-Arantzazu) izan litekeena. 

 

LAP honek izaten ari den berrikuspenak Igorreko LPPren Paisaiaren Zehaztapenen 6. 

artikuluan xedatutakoa kontuan izan beharko du. Besteak beste, egungo jarduera 

ekonomikoetako lurzoruen okupazioa optimizatzea, daudenak guztiz bete arte lurzoru 

berrien kolonizazioa saihestuz eta lurzoru kutsatuak dituzten eremuak berroneratuz, 

aurreikusten du, baita jarduera ekonomikoetarako garapen berrien balizko kokapenak 

aukeratzerakoan, paisaia-inpaktua ebaluatzea ere. 

 

6.3.5. Energia Eolikoaren LAP 

Behin betiko onartua (104/2002 Dekretua, maiatzaren 14koa) 

 

EAEan parke eolikoak jartzeko lekurik aproposenak aukeratzen ditu. Igorreko Eremu 

Funtzionalean ez da erabilera hauetarako lekurik jasotzen. 
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6.3.6. Bizkaiko Errepideen LAP 

(2/2014 Foru Arauak, martxoaren 24an onartua) 

 

LAP honek, Bizkaiko foru errepideen arloko plangintza, proiektuak, eraikuntza, 

kontserbazioa, aldatu, finantziazioa, erabilera eta ustiapena arautzen dituzten 

xedapenak zehazten ditu, baita aldapeneko lurzoruaren erabileren baldintzak eta 

mugak.  

 

Eremu Funtzionalean errepide asko daude, hauen artean, trafiko ugaritasuna dela eta 

N-240 (lurralde osoa zeharkatzen duena) eta BI-635 nabarmentzen dira. 

 

Paisaiaren Zehaztapenak ez dira LAP honekin kontraesanean jartzen. Errepide-

azpiegiturei lotuta dauden zenbait elementu paisaian integratzeko neurriak jartzen 

ditu. 

 

6.3.7. EAEko Trenbide Sarearen LAP 

(Otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bidez onartua) 

 

LAP honen helburua trenbideak eta aldameneko eremuak (domeinu, zortasun eta 

erasan eremuak) planifikatzea eta kudeatzea da. Eremu Funtzionalean dagoen 

trenbide sarea Euskotren Bilbo-Donosti linearen tarte bat da. Era berean, Abiadura 

Handiko Linearen tarte bat Lemoa eta Bediatik igarotzen da; bai trenbideak baita honi 

lotutako hondakindegiek (gehienak landaredi inbaditzailea dute), paisaian erasan 

handia dute. 

 

Paisaiaren Zehaztapenak ez dira LAP honekin kontraesanean jartzen. lotuta dauden 

zenbait elementu paisaian integratzeko neurriak jartzen ditu. Gaur egungo trenbideak 

dituen zenbait erasan paisajistikoa arintzeko neurriak jartzen ditu. 

 

6.4. Urkiolako Natur Parkearen eta Kontserbazio Bereziko 

Eremuaren II. EKZP eta Kudeaketarako Zuzentarauen eta 

Jarduketen Agiria 

 

Erabilera eta jardueren kudeaketa araudiak definitzen eta garatzen ditu, baita natur 

baliabideen mantenimendua eta lehengoratzea, eta babesturiko naturguneari 

dagozkion helburuak, hala nola naturaren fenomenoaren interpretazioa, ingurugiroari 

buruzko hezkuntza, naturgunearen usaera eta gozamen erazkoa, edota parke 

naturalean zein parkearen eraginaren menpeko aldean bizi diren erkidegoen ikerketa 

eta garapen sozio-ekonomikoa bermatzeko behar diren jarduketak definitzea. 
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Kudeaketa Planaren helburuen artean, paisaiari lotuta daudenak jaso dira: 

- Eremu babestua Natura 2000 Sarearen barruko gune izendatu eta aitortzeko 

balioei lotutako paisaiak eratu edo horiei eutsi dieten usadiozko erabilerak edo 

ustiapenak aldeztea, bai eta jarduera berritzaileak ere. Bestalde, hala 

badagokio, administrazioaren eta jabeen arteko lankidetza-moduak ezartzea. 

- Funtzionaltasun ekologikoa eusten duten paisaia-elementuen funtzionaltasuna 

mantendu edo lehengoratzea, bai eremuaren barruan, baita gainerako Natura 

2000 lekuetan ere.  

 

Paisaiaren babesari dagokionez, hurrengoa zehazten da: 

 

Kudeaketa-artezpideak 

a) Natur gune babestuaren organo kudeatzaileak gogotik arituko da bertako paisaia 

babesten; hala, paisaiaren gaineko eragin kaltegarriak dituzten ekintzak saihesten 

ahaleginduko da eta paisaia naturalaren leheneratzea sustatuko du eremu 

andeatuetan. 

b) Abeltzaintza-ustiapenak arautzen dituen ataletan xedatutakoak aintzat hartu 

beharko dira, larreak ezarri eta hobetzeko lanak paisaian txertatzeari dagokionez.  

c) Baso-ustiapenei buruzko atalean ezarritakoekin bat etorriz, paisaia-tratamenduak 

sustatuko dira baso-ustiategietan.  

 

Jarduketak  

Paisaiaren kalitatea aldarazten duten erabili gabeko elementurik (zutabe elektrikoak, 

antenak, seinaleak, beharrezkoak ez diren egurra ateratzeko bideak...) antzemanez 

gero, deuseztatu egingo dira. 

 

6.5. Gorbeiako Natur Parkearen eta Kontserbazio Bereziko 

Eremuaren II. EKZP eta Kudeaketarako Zuzentarauen eta 

Jarduketen Agiria 

 

Erabilera eta jardueren kudeaketa araudiak definitzen eta garatzen ditu, baita natur 

baliabideen mantentzea eta lehengoratzea, eta babesturiko naturguneari dagozkion 

helburuak, hala nola naturaren fenomenoaren interpretazioa, ingurugiroari buruzko 

hezkuntza, naturgunearen usaera eta gozamen erazkoa, edota parke naturalean zein 

parkearen eraginaren menpeko aldean bizi diren erkidegoen ikerketa eta garapen 

sozio-ekonomikoa bermatzeko behar diren jarduketak definitzea. 
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Gorbeiako EKZPak paisaiaren berezitasunei buruzko mapa jasotzen du eta “paisaiaren 

berezitasunak” deritzon eremuak mugatzen ditu. Organo Kudeatzaileak, Naturgune 

Babestuaren paisaia babesteko, beharrezkoak diren neurriak hartu litzake.  

 

 

 

 

 

6.6. Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia 

(2002-2020) 

(2002ko ekainaren 4an onetsia) 

 

Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategiak Euskal gizarteak erdietsi behar 

dituen ingurumen-xedeak ezartzea du helburu. Estrategia honek bost helburu ditu:  

- Airea, ura eta lurzoruak garbi eta osasungarri izatea 

- Natura-baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua 

- Naturaren eta bioaniztasunaren babesa 

- Lurralde-oreka eta mugikortasuna: ikuspegi komuna. 

- Klima-aldaketaren eragina murriztea 

 

Nahiz eta 3. helburuak “Naturaren eta bioaniztasunaren babesa”, ez duen paisaia 

modu argian aipatzen, natura eta bioaniztasunaren babesean jasota dagoela uste da, 
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beraz, Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak helburu hau lortzeko tresna 

garrantzitsuak dira. 

 

6.7. IV Ingurumen Esparru Programa 2020 

 

IV Ingurumen Esparru Programak aldi baterako horizontea 2020. urtean jarri da, 

ingurumen esparruan europar erreferentzi nagusiekin parekatzeko, eta batez ere, 

2020ra arteko Europar Batasunaren Ingurumen Arloko VII. Ekintza Programa 

Orokorraren «Ondo bizi, gure planetaren mugak errespetatuz» gogoetarekin. 

 

IEPk 6 helburu estrategiko zehazten: 

- Gure kapital naturala zaindu eta berriztatzea, gure ekosistemek eskaintzen 

dituzten zerbitzuak babesten. 

- Baliabideak modu eraginkorrean erabili karbono gutxiago erabili eta  

ekonomia lehiakor eta berritzaile batera abiatu. 

- Herritarren osasuna eta ongizatea hobetzen eta babesten laguntzea.  

- Lurraldearen jasangarritasuna areagotu. 

- Politiken koherentzia bermatzea ingurumenaren integrazioa areagotuz. 

- Euskadiren nazioarteko erantzukizuna eta proiekzioan laguntzea. 

 

 

 

 

 

 

1. helburu estrategikoak “gure kapital naturala zaindu eta berriztatzea, gure 

ekosistemek eskaintzen dituzten zerbitzuak babesten”, ez du paisaia espresuki 

aipatzen. Hala ere, paisaia ingurumen-aldagaien elementu integratzailea dela kontuan 

harturik, paisaia, kapital naturala babestu, kontserbatu eta berriztatu kontzeptuaren 

barruan dagoela uste da. Beraz, Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak, helburu hau 

lortzeko tresna baliotsua da.  

 

6.8. Bizkaia 21 Egitasmoa 

 

Hurrengo ingurumen helburuak zehazten ditu, orokorrean paisaiaren babesean eta 

eremu narriatuetan paisaia berreskuratzea garrantzia dutenak: 

- Biodibertsitatea babestea, arriskuan dauden espezieetan arreta berezia jarriz, 

eta espezie inbaditzaileen prebentzioa eta desagerraraztea sustatzea. 

- Lurra erabiltzeko eta hartzeko aldaketak gutxitzea eta optimizatzea. 
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- Ingurumen, ekonomia, gizarte, kultura eta osasun ezaugarriak sartzea 

lurraldearen antolamenduaren garapena arautzen duen plangintzan. 

- Erabilera anitzeko eta erabilera nahasketa duten hiriguneen eredu trinkoetara 

bideratzea, non finkaturiko hiri sareak eta eraikitako ondarearen sareak ere 

hobetuko diren. 

- Egoera txarrean dauden lurralde eremuak birgaitzea. 

 

Paisaiaren Zehaztapenek Bizkaia 21 Egitasmoaren helburu hauek inplementatzera 

laguntzen dute. 

 

6.9. Euskal Baso Plana (1994-2030) 

 

Euskal Baso Planak, Euskal Nekazal Plan Estrategikoa garatu du lurraldearen eremu 

batzuetan: basoetan, faunan, landaredian eta Parke Naturaletan. 

Plana baso-azalera guztietan aplika daiteke, bai eta, horiez gain, etorkizunean 

ingurunearen faktoreak edo baldintzatzaile sozio-ekonomikoak direla medio izango 

diren azaleretan ere. Plan honen helburuak hurrengoak dira: 

- Baso-lurraldea antolatzea eta mugatzea.  

- Baso-kudeaketako arauak ezartzea.  

- Azpiegiturak, informazioa eta prestakuntza teknikoa. 

- Baso-ekintza eta gizartea elkartzea. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalaren gehiengoa baso lurzoruak hartzen du. Honen 

kudeaketak eta erabilerak Arratiako paisaian garrantzia handia du. Paisaiaren 

zehaztapenak ez dira Baso Planak jarraitzen dituen helburuekin kontraesanean jartzen. 

 

6.10. Landa Garapenerako Plana (2014-2020) 

 

2014-2020 Landa Garapenerako Planak, Nekazal Politika Komunaren (PAC) laguntza 

ekonomikoa antolatzen du urte hauetan zehar Euskadiko nekazal eremuan bultzatu 

beharreko jarduerentzako eta neurrientzako. LGPa, beraz, nekazal eremua osatzen 

duten eragile guztientzako (nekazariak, kooperatibak, udaletxeak, etab.) diru-laguntza 

baliabidea da.  

 

Bruselak (LGENF funtsa) eta Euskal erakundeek (Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiak) 

aurrekontu-ekarpenek finantzatzen dute. Euskadiko LGPren diseinua honako hauetatik 

sortutako lehentasunezko beharren inguruan egituratuko da: gure landa-ingurunea 

osatzen duten arloen egoera-diagnostikotik, aurre egin beharreko helburu eta ildo 
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estrategikoetatik, eta, azkenik, ezarri beharreko neurri eta jardueretatik –dagokien 

diru-esleipenarekin 

 

Horrek guztiak bat egin behar du Bruselak LGENF Erregelamenduaren bitartez ezartzen 

dituen xedapenekin. Erregelamendu horrek, laburbilduz, 6 lehentasun handi eta horiei 

lotutako 18 foku-arlo ezartzen ditu, eta horiei zenbait neurri eta jardueren bitartez 

erantzun behar zaie. 

 

LANDA GARAPENEKO 
LEHENTASUNAK 

 FOKU ARLOAK 

1. Ezagutzen eta 
berrikuntzen transferentzia 
sustatzea, nekazaritza- eta 
basogintza-sektoreetan eta 
landaguneetan 

 

1.A. Landa-inguruetan, berrikuntza eta ezagutza-oinarria sustatzea 
1.B. Nekazaritza eta basogintzaren eta ikerketa eta berrikuntzaren 
arteko harremana estutzea 
1.C. Nekazaritza- eta baso-sektorean, etengabeko ikaskuntza eta 
lanbide-heziketa sustatzea 

2. Nekazaritza mota guztien 
lehiakortasuna eta 
nekazaritza-ustiategien 
iraunkortasuna bultzatzea  

 
2.A. Egitura-arazoak dituzten ustiategiak berregituratzea erraztea 
2.B. Nekazaritza-sektorean, belaunaldi-erreleboa erraztea 

3. Elikagaien banatze-
katearen antolakuntza zein 
arriskuen kudeaketa 
hobetzea nekazaritza-
sektorean 

 
3.A. Ekoizleak integratuagoak egotea banaketa-katean 

3.B Arriskuen kudeaketa 

4. Nekazaritza eta 
basogintzaren mendekoak 
diren ekosistemak berritu, 
zaindu eta hobetzea 

 

4.A. (1) Biodibertsitatea leheneratzea eta zaintzea, Natura 2000 
guneak, natura-balioko nekazaritza-sistemak eta Europako paisaiak 
barne 
4.B. (1) Uraren kalitatea hobetzea 
4.C. (1) Lurzoruaren kalitatea hobetzea 

5. Baliabideen 
eraginkortasuna eta 
hipokarbonikoa eta klima-
aldaketetara egokitzeko gai 
den ekonomia bultzatzea 
nekazaritza, elikadura eta 
basogintza sektoreetan 

 

5.A. Nekazaritzan, ura eraginkortasun handiagoz erabiltzea 
5.B. Nekazaritzan eta nekazaritzako produktuen eraldaketan, 
energia eraginkortasun handiagoz erabiltzea 
5.C. Bioekonomia bultzatzeko, energia berriztagarriak, 
azpiproduktuak, hondakinak eta elikagaiak ez diren gainerako 
lehengaiak hornitzea eta erabiltzea erraztea 
5.D Nekazaritzako jardueren oxido nitrokoaren eta metanoaren 
isurketak murriztea 
5.E. Nekazaritza- eta baso-sektorean, karbonoa harrapatzea 
sustatzea 

6. Gizarteratzea, 
pobreziaren murrizketa eta 
garapen ekonomikoa 
sustatzea landaguneetan 

 

6.A. Dibertsifikazioa, enpresa txikien sorrera eta enpleguaren 
sorrera erraztea 
6.B. Landa-inguruneetan, tokiko garapena bultzatzea 
6.C. Landa-inguruneetan, informazio eta Komunikazio Teknologiak 
(IKT) eskuratzea hobetzea, bai eta horien erabilera eta kalitatea 
ere 

 

 

Landa garapenerako ezartzen diren lehentasunak eta foku-arloak, nahiz eta paisaiaren 

babesari berariazko erreferentziarik ez egin, 4. lehentasunean “Nekazaritza eta 

basogintzaren mendekoak diren ekosistemak berritu, zaindu eta hobetzea” jasota 

dagoela kontsideratu daiteke. 
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6.11. Bizkairako Energia Iraunkorreko Estrategia, 2020 
 

Bizkaiko Foru Aldundiak hausnarketa estrategiko bat egin du bere etorkizun 

energetikoaren inguruan eta Bizkaia 2020ko (EESB 2020) Energia Iraunkorraren 

Estrategia formulatu du. Estrategia honek Foru Aldundiak aurrezte eta eraginkortasun 

energetikoaren alde, energia berriztagarri eta garbien iturrien alde, ondare natural eta 

kulturalaren kontserbazioaren alde eta agenteen arteko kooperazioaren alde egindako 

apustua zehazten du. 

EESB 2020 Esparru estrategikoen barruan zehazten diren erronka energetikoak 

hurrengoak dira: 

- 1. erronka. Energia gutxiago kontsumitzea eta eraginkortasun energetikoa 

hobetzea. 

- 2. erronka. Petrolioa eta gas naturalaren dependentzia murriztea. 

- 3. erronka. Kontsumo energetikoa jarduera ekonomikoaren eboluziotik 

deslotzea. 

- 4. erronka. Ondare natural eta kulturalaren kontserbazioa jarduera 

energetikoarekin bateratzea. 
 

4. erronka “Ondare natural eta kulturalaren kontserbazioa jarduera energetikoarekin 

bateratzea”, ondare natural eta kulturalaren parte den paisaien kontserbazioari hedatu 

daiteke. 

6.12. Klima-Aldaketaren Aurkako 2050erako Euskal Estrategia 

(Gobernu Kontseiluak 2015eko ekainean onartua) 

 

Estrategia hau planifikazio tresna bat da eta Euskadik amaierako horizontea 2050 

urtea izan arren, Estrategia berriak helburu eta jarduera zehatzagoak ere definituko 

ditu 2020ko eta 2030eko horizonteetarako, klima aldaketari egokitzeko eta bere 

eraginak gutxitzeko. 

 

Horrela, klima aldaketaren aurkako akzioa bi modutan egin daiteke: 

- Lehenik, berokuntza globalaren kausei aurre egiten saiatuz, BEG emisioak 

beren emisio-iturrietan murriztuz. Lan-arlo horri klima “moteltzea” deitzen 

zaio. 

- Bigarrenik, inpaktuak gutxitzera zuzendutako jarduerak bultzatzea, 

inplikatutako sektoreetan, batez. Horri, “egokitzea” deitzen zaio. 

 

KAEE 2050ak hiru konpromiso zehazten ditu, helburuak gidatuko dituztenak: 

1. Lurralde antolamendua eta hiri-plangintza helburuak lortzeko garrantzitsuak 

dira beroketa efektua sortzen dituzten zergatiei lurraldetik aurre egiten, BEGen 

isurketak murriztuz eta inpaktuak gutxitzeko ekintzei bultzada emanez; 

2. Lurralde seguru eta osasungarri bateko eta karbono gutxiko ekonomia bateko 

garapena bultzatu eta antolatu. Irtenbide berritzaileak gehitu behar zaizkio 
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energia, garraio eta industria inbertsioak mugiarazteko eta energia 

eraginkortasuneko politikak nabarmendu; 

3. Egokitzeko teknologiak garatu I+Garen eta formazioaren bitartez. 

 

Paisaiaren Zehaztapenetatik eratorritako jarduerek klima aldaketan izango duten 

erasanak 9.2.7. atalean aztertuko dira. 
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7. EREMU FUNTZIONALAREN INGURUMEN AZTERKETA, 

DIAGNOSIA ETA BALIOZTATZEA 

 

7.1. Igorreko Eremu Funtzionaleko deskribapen orokorra 

 

Igorreko Eremu Funtzionala Bizkaiko Lurralde Historikoaren erdialdean-hegoaldean 

dago. 203 km2-ko azalera du eta 13.700 biztanle inguru, Arantzazu, Areatza, Artea, 

Bedia, Dima, Igorre, Lemoa eta Zeanuriko udalerrietan batuta. 

 
42 m (Bedia) eta 1.482 m (Gorbeia) 

arteko altueren artean dago eta 

hurrengo Eremu Funtzionalekin muga 

egiten du: ipar-mendebaldean Bilbo 

Metropolitarra, ekialdean Durangaldea, 

mendebaldean Aiara eta hegoaldean 

Araba Erdialdea. Muga naturalei 

dagokienez, Urkiolako Parke Naturala, 

Eremu Funtzionalaren ekialdeko muga 

da eta Gorbeiako Parke Naturala hego-

mendebaldekoa. 

 

Igorreko Lurraldeko Plan Partzialaren 

Aldaketak ingurumenean duen eragina 

baloratu ahal izateko, honako arloak 

aztertu dira, batzuk besteak baino 

sakonago, garrantziaren arabera 

betiere: 

- Klima 

- Substratu geologikoa, litologia eta interes geologikoko guneak 

- Geomorfologia  

- Hidrogeologia 

- Hidrologia 

- Landaredia, lurzoruaren erabilera eta onura publikoko mendiak 

- Fauna  

- Paisaia 

- Natura 2000 Sarea, Batasunaren Intereseko habitatak eta babestutako beste 

Espazio eta espezie batzuk  

- Ingurumenari loturiko bestelako alderdiak (zarata, kutsatuta egon daitezkeen 

lurzoruak, etab.) 
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7.2. Klima 

 

Igorreko Eremu Funtzionala EAEko atlantiar isurialdean dago kokatua, beraz, klima 

mesotermiko baten ezaugarriak aurkezten ditu, hotz-beroaren ikuspegitik epela eta 

oso euritsua. Klima honetan, Atlantiar ozeanoak eragin esanguratsua dauka. Ozeanoko 

urekin epeldutako aire masak itsasertzera iristean gau eta egunen, eta uda eta 

neguaren arteko oszilazio termikoak txikitzea dakar. 

 

Ezaugarri orografikoak eta fronte polarraren iraunkortasuna dira atlantiar isurialdea 

hain euritsua egiten dutenak. Eremu Funtzionalean, urteko bataz besteko prezipitazioa 

1.250 eta 2.000 mm artean dago. udako hilabeteak dira lehorrenak eta udazkenekoak 

eta negukoak, aldiz, euritsuenak. Udaberrian zehar ere, eurite handiak egon ohi dira. 

 

Tenperaturak moderatuak dira, orokorrean, negua eta uda atseginekin. Nahiz eta udak 

hozkirriak izan, epe laburreko beroak ere egoten dira, eta 40ºC-ko tenperaturak 

lortuz. Urteko bataz besteko tenperatura, 10ºC ingurukoa da. 

 

Haizeari dagokionez, mendebaldeko haizeak dira nagusi, naiz eta noizbehinka 

hegoaldeko haizeak egon. 

 

7.3. Substratu geologikoa eta litologia  

 

Hasierako informazio moduan, EVEk 1/25.000 (62-III, 87-I, 87-II, 87-III eta 87-IV 

orriak), eta 1/100.000 eskaletan egindako kartografia geologikoa eta EAEko funtsezko 

kartografia hartu dira.  

 

Interes eremua, ikuspegi geologikoari dagokionez, Arro Euskal Kantabriarrean dago. 

Honen historia aktiboa orain dela 200 miloi urtetik, orain dela 40 milioi urteraino doa, 

beraz, gehienbat, sedimentazio mesozoikoa jaso zuen. Material hauek ziklo alpetarrean 

tolestu ziren eta, gaur egun, Kantauriar Mendikatearen mendebaldeko zatia osatzen 

dute. 
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Eusko Jaurlaritzako kartografia funtsetik ateratako  mapa geologikoaren arabera, 

Arratiako eskualdean hiru unitate tektoniko desberdin daude: 

 Igorre Unitatea. Eremu Funtzionaleko udalerriek, unitate honen barruan bi alde 

bereizietan kokatuta daude:  

o Anboto aldea, Igorre Unitatearen ipar-ekialdean, Aramotzeko 

kareharrizko litosomoaren zati handi batekin bat dator. 

o Mandoia aldea, Arantzazu barne hartzen duena eta Igorreko 

unitatearen barruko ziri tektonikoa da. 

 Oiz Unitatea. Bediako eta Lemoako iparraldea, unitate honen Durango 

aldearen barruan daude. 

 Gorbeia Unitatea. Unitate honek Artea, Areatza, Zeanuri eta Dima hegoaldeko 

eremuak hartzen ditu. 

 

Eremuaren zutabe estratigrafikoaren barruan, material mota desberdinak daude: 

 

Konplexu Urgoniarra. Kareharri ez puruak, margak, limolitak eta hareharriak 

Txandaketa itxuran agertzen diren litologia desberdinak sartzen dira. Litologia 

ugarienak kareharrizko lutita grisak, kareharrizko bretxak kareharri margatsuak eta 

kareharrizko margak nahiz limolitak dira, hareharriekin nahasiak.  

Konplexu Supraurgoniarra. Hareharriak, lutitak eta margak 

Batez ere, lutita beltzen eta hareharrien txandaketari dagokio. Lutitak neurri 

dezimetrikotik metrikora bitarteko geruzetan daude, eta kolore iluna dute materia 

organikoaren eta barruko sulfuroen eraginez. Hare-harriak askoz ere urriagoak dira; 

15-20 cm-ko potentzia duten maila txikiak osatzen dituzte. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko mapa litologikoa 
 

7.3.1. Interes geologikoko puntu eta eremuak 

 

EAEko gaikako kartografian oinarrituta, Eremu Funtzionaleko interes geologikoko 

puntu eta eremuak identifikatu dira (Paisaiaren Katalogoko III. Eranskineko 01-

Geomorfologia eta interes geologikodun puntuak mapa ikusi). Alde batetik, 

katalogatutako 20 gailurrei dagozkien zenbait puntu interesgarri topatu daitezke, 

hauen artean Lemoatxa, Leungana, Ilunbe, Urragikoatxa, Upo, Aldamin eta Gorbeia 

nabarmentzen dira. 
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Bestalde, interes geologikoa duten 54 eremu eta 40 puntu daude, hauen ezaugarriak 

hurrengo tauletan jaso dira: 

 

KODEA EREMUA INTERESA BALIOA KODEA PUNTUA INTERESA BALIOA 

0535 
Mugarra Haitza 
eta Aramotzeko 
karsta 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0807 Arrainak Naziokoa 
Oso 
altua 

0546 Kolubialak Eskualdekoa Ertaina 0808 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 

0547 Bretxak Tokikoa Ertaina 0810 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Ertaina 

0548 Zehar-ebakia Eskualdekoa Ertaina 0814 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Ertaina 

0549 Taffoniak Tokikoa Baxua 0816 
Balzolako 
karsta 

Tokikoa Altua 

0550 Askagunea Tokikoa Baxua 0817 Terraza Tokikoa Baxua 

0551 Lumakelak - Baxua 0818 
Alboko 
ibilbidea 

Tokikoa Ertaina 

0552 Kareharri txapela Tokikoa Ertaina 0819 
Zanburuko 
karsta 

Tokikoa Ertaina 

0553 Zona birtolestua Tokikoa Baxua 0846 Zumeltza - 
Oso 

altua 

0555 
Geruzapen 
gurutzatua 

Tokikoa Baxua 0847 
Barazarko 
lautada 

Eskualdekoa Baxua 

0559 
Kareharri-barra 
detritikoa 

Tokikoa Baxua 0848 Zohikaztegia Naziokoa Altua 

0560 Toles etzana Tokikoa Baxua 0852 
Arraldeko 
karsta 

Tokikoa Altua 

0563 
Kareharri-
harrobia 

Eskualdekoa Baxua 0854 
Kareharrizko 
aurrealdea 

Tokikoa Ertaina 

0564 Tupa-harrobia Eskualdekoa Ertaina 0856 
Metakin 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Altua 

0766 
Metakindun 
terrazak 

Tokikoa Baxua 0857 Kolubiala Tokikoa Ertaina 

0774 
Kolubial 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Baxua 0858 
Kareharrizko 
aurrealdea 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0776 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 0859 Morrena Eskualdekoa Altua 

0777 Trabertinoa Tokikoa Baxua 0860 
Geruzapen 
gurutzatua 

Tokikoa Ertaina 

0781 Ilunbeko karsta Tokikoa Ertaina 0861 
Gorbeiako 
gailurra 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0782 Harrieta Eskualdekoa Baxua 0862 
Aldamingo 
karsta 

Tokikoa Altua 

0783 Indusiko karsta Eskualdekoa Altua 0868 
Itxinako 
karsta 

Naziokoa 
Oso 
altua 

0792 Toles etzanak Tokikoa Ertaina 0870 
Lekandako 
kareharrizko 
aurrealdea 

Eskualdekoa Altua 

0794 Lumakelak Tokikoa Baxua 0871 
Kalkarenita- 
barrak 

Tokikoa Altua 

0803 
Kolubial 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Baxua 0872 
Arrabako 
zelaiak 

Naziokoa Altua 

0804 
Kolubial 
periglaziarrak 

Eskualdekoa Baxua 0874 

Kareharrien 
higadurako 
albo-
pasabidea 

Tokikoa Altua 

0805 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 0877 
Kareharrizko 
aurrealdea 

Eskualdekoa Altua 

0806 
Kolubial 
zementatuak 

Tokikoa Baxua 1199 
Alboko 
Morrena-
hondarrakl 

Eskualdekoa Altua 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Interes Geologikoko Eremuak 
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IGP PUNTUA INTERESA BALIOA IGP PUNTUA INTERESA BALIOA 

0778 Birtolesak Tokikoa Baxua 0797 
Seriea eta 
eskistositatea 

Tokikoa Baxua 

0779 Slumpa Tokikoa Baxua 0799 Gasteropodoak Tokikoa Ertaina 

0780 
Lumakela eta 
eskistositatea 

Tokikoa Baxua 0800 Ikatza Tokikoa Baxua 

0784 Seriea Tokikoa Ertaina 0802 
Wealdear 
mikrita eta 
tupak 

Tokikoa Baxua 

0785 Harrobia Tokikoa Baxua 0809 
Indusiko 

itxitura 
Eskualdekoa Ertaina 

0786 Balzolako kobazuloa Eskualdekoa Altua 0811 Ubideratzeak Tokikoa Baxua 

0793 Wealdar kareharriak Eskualdekoa Ertaina 0812 Slumpa Tokikoa Baxua 

0787 Gentilzubi Naziokoa Altua 0813 Panoramika Eskualdekoa Altua 

0788 Iturbegia Tokikoa Baxua 0815 Rippleak Tokikoa Ertaina 

0789 Meandroa Tokikoa Baxua 0875 Seriea Tokikoa Ertaina 

0790 Askagunea Tokikoa Baxua 0876 
Ostreido-
bankua 

Tokikoa Ertaina 

0791 Alboko ibilbidea Tokikoa Baxua 0878 
Indusi ibaiaren 
burua 

- 
Oso 
altua 

0763 Bibalbioen lumakela Tokikoa Baxua 0554 
Itsas faunaren 
aztarnategia 

Tokikoa Baxua 

0764 Megabretxak Eskualdekoa Altua 0558 Eskistositatea Tokikoa Baxua 

0765 Megabretxak Tokikoa 
Oso 
baxua 

0853 Lumakelak Tokikoa Altua 

0767 
Harri igneoa eta 
pirita-mineralizazioa 

Eskualdekoa Ertaina 0855 Ammoniteak Tokikoa Baxua 

0768 
Bikotz-Ganeko 
zehar-ebakia 

Eskualdekoa 
Oso 
altua 

0849 Seriea Tokikoa 
Oso 
baxua 

0773 
Glaukonia eta 
bibalbioen lumakela 

Tokikoa Ertaina 0850 Seriea Tokikoa Ertaina 

0775 Slumpak Tokikoa 
Oso 
baxua 

0851 Seriea Tokikoa Altua 

0796 Glaukonien lumakela  Tokikoa Ertaina 1172 
Islandiako 
espatozko 
meategia 

Naziokoa Altua 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Interes Geologikoko Puntuak 

 

Geologia Interesdun Lekua (GIL), EAEko Geodibertsitatearen Estrategiaren arabera, 

Eremu Funtzionalean hiru Geologia Interesdun Leku (GIL) daude, hondoren xehatu 

direnak: 

 Arteako Weald beltzeko seriea (GIL 011) 

Arteako flysch beltza lutita beltzez osatua dago eta ur gazitako gasteropodoak dauzka. 

haietan, 3-4 m lodi diren pikor fineko hareharrien banku lodiak tartekatzen dira, pikor-

tamaina eta estratuak gero eta handiagoak dituzten sekuentziak osatzen dituztenak 

(deltako gingilen progradazioaren adierazgarria da). “Areatzako formazio” deritzo 

unitate horri eta trantsizio bat markatzen du; hain zuzen, Kantabriako eta Arabako 

iparraldeko, Burgoseko eta Palentziako ibai-sistemetatik gaur egun Bilboren 

hegoaldean dagoen sektore zabal bat hartu zuten ur gazien estuario-faziesetarako 

trantsizioa. Azaleramendua oso garrantzitsua da, ez baita halako asko eta 

azaleramenduak ez baitira kalitate onekoak, oro har.  
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Jentilzubi arkua Diman 
 

 Itxinako karsta (GIL 056) 

Mendigune honen ikusgarritasuna, inguru heze batean, kareharri mikritikoetan 

garatutako karstifikazio prozesuak dira. Lapiaz sakonak, gailur forma daukaten 

sedimentuz estalitako lapiazak eta ildoek banatutako kareharri hondarrak ugariak dira. 

Tamaina desberdinetako dolinak ere deigarriak dira, kono alderantzikatuko morfologia 

daukatenak. Gainera, endokarstaren garapen garrantzitsua ere. 
 

 Indusiko Karsta (GIL 061) 

Interes geomorfologiko altua dauka, karstaren forma bereziak direla eta. Honekin 

batera, interes hidrogeologikoa ere nabarmentzekoa da, karstaren dinamika 

ezagutzera laguntzen duena, ur-sorburu eta hobien adibide onak agertuz. 

 

7.4.  Geomorfologia  

 

Atal honek azterketa eremuan dauden erliebe formak aztertzen ditu. Mapa 

geomorfologikoaz gainera, Eremu Funtzionaleko malda, altuera eta esposizioak 

aztertuko dira.  

 

Igorreko Eremu Funtzionala altuera moderatua eta ez oso malkartsua duen geografia 

menditsuz bereizten den mendi eta haran atlantiarren inguru tipikoaren barruan sartu 

daiteke. Gehienezko altuerak Gorbeia mendian daude 1.482 m-ko altuerarekin, 

gutxienekoa, aldiz, Ibaizabal ibaiari dagokio, 42 m-rekin Bedia udalerritik ateratzen 

denean. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko mapa hipsometrikoa 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean agertzen diren egitura geomorfologikoak karstikoak, 

alubiarrak, glaziarrak eta mendi-hegaletakoak dira. Sistema karstikoaren barruan, 

lapiazak (estali gabekoak, erdi-estaliak eta estaliak) dira nabarmen, arroka 

karbonatatuek sortutako egiturak. Batez ere, Diman eta Zeanuriko hego-

mendebaldean agertzen dira. Dolinak ere lurraldearen zenbait lekutan agertzen dira. 

 

Ibai nagusiei lotuta, metaketa alubialak agertzen dira. Nabarmentzekoak dira Ibaizabal 

ibaiak Lemoan eta Bedian sortutakoak eta Arratia ibaiak Igorren, Arantzazun, Artean 

eta Areatzan sortutakoak. Zeanurin eta Diman, Indusi haran-hondoari lotuta ere 

agertzen dira. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko mapa geomorfologikoa 

 

Eremu Funtzionalean % 20 baino handiagoak diren maldak dira nagusi. Leku lauenak 

(% <10), Arratiako haran-hondoan, Areatzan, Arantzazun eta Igorren batez ere; 

Indusiko haranean, Dimaren irteeran Igorrerantz eta Bedia eta Lemoan Ibaizabal 

ibaiaren ondoan daude kokatuta. Arrabako landetan eta Saldropo inguruetan, Zeanurin 

malda leunak daude ere.  
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Igorreko Eremu Funtzionaleko malden mapa  
 

Esposizio mapak (Paisaiaren Katalogoko III. Eranskineko 04-Esposizioa mapa) azalera 

baten posizioa zehazten du puntu kardinalei dagokienez. Haranaren orientazioa (ipar-

mendebaldetik hego-ekialdera) lerrokatze tektonikoen berdina da, argia egotea posible 

egiten duena eta formak eta erliebeak egunsentian eta ilunabarrean nabarmentzen 

dituena, maldetan agertzen diren itzalak kontraste handiak sortzen baititu. Ibai 

nagusien ertz bien esposizioak ongi ikus daitezke. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko esposizio mapa 

 

7.5. Hidrogeologia 

 

Azterketa hidrologikoa egiteko, EVEk 1/100.000 eskalan argitaratutako Euskadiko 

Mapa Hidrologikoa eta Eusko Jaurlaritzaren ingurune kartografia erabili dira. 
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Igorreko Eremu Funtzionala Hego Antiklinorioa Unitate Hidrogeologikoan kokatzen da, 

bertan lurrazpiko bost ur-masa bereizten dira: Balmaseda-Elorrio, Aramotz, Altube-

Urkillaga, Gorbea eta Itxina. Aldamin, Aramotz-Anboto, Arralde, Aramotzeko 

kuaternarioa, Balmaseda-Elorrioko kuaternarioa, Eskubaratz, Illunbe-Indusi, Itxina eta 

Zubialdea sektoreak, iragazkortasun altua izateagatik nabarmentzen dira. 

 

 
Lurrazpiko ur-masak eta ur-puntuak Igorreko Eremu Funtzionalean 
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7.5.1. Ur-aprobetxamenduak 

 

Mota askotariko ur aprobetxamenduak daude (iturburuak, lurgaineko hartunea, 

galeria, piezometroa, zulatutako putzuak, ustiaketa-zundaketak eta azterketa-

zundaketak) eta erabilera desberdina daukatenak (ureztapena, abeltzaintza, 

nekazaritza, etxe-erabilera, hiri-hornidura, iturri publikoa, aprobetxamendu 

hidroelektrikoa eta jarduera industriala).  

 

Hauetatik 3 puntu hornidura-jasotze puntu bezala daude sartuta Kantauri Ekialdeko 

Plan Hidrologikoak jasotako Eremu Babestuen Erregistroan: Lekubasoko eta 

Undurragako urtegiak eta Santa Lucia iturburua, perimetro desberdinak dituztenak 

zerbitzua ematen dioten pertsona kopuruaren arabera.  

 

7.5.2. Akuiferoen zaurkortasuna 

 

Lurraldearen gehiengoan ez dago zaurkortasunik edo baxua da, hareharri silizetsu, 

lutitak hareharri pasadekin, margokareharriak eta marga ilunak, etab. bezalako 

materialen iragazkortasun baxua dela eta. Hala ere, erdialdean, Aramotzen eta 

Gorbeian, zaurkortasun oso altuak daude, iragazkortasun ertain eta altuko kareharri 

urgoniarrei eta metaketa kolubialei lotuta. 

 

7.6. Hidrologia 

 

Igorreko Eremu Funtzionalaren gehiengoa Ibaizabal unitate hidrografikoaren barruan 

dago; hegoaldea aldiz, Zadorra unitatearen barruan dago eta Gorbeiako Parke 

Naturalaren eremu txiki bat, Baia unitatean. 

 

Aipatutako unitate hauen barruan, arro hidrografiko desberdinak bereizten dira, 

nagusiak hurrengoak izanik: Arratia ibaiarena, lurraldearen gehiengoa hartzen duena; 

Indusi ibaiarena, Diman eta Ibaizabal ibaiarena, iparraldean (Lemoa eta Bedia). 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko sare hidrografikoa 

 

Uholde arriskua dago hiru errepika denboretan (10, 100 eta 500 urte), Ibaizabal, 

Indusi, Arratia eta Iraurgi ibaiei lotuta. Era berean, Eremu Funtzionalean Uholde 

Arrisku Handiko 5 Eremu (UHAE) daude: Igorre (ES017-BIZ-2-1), Zeanuri (ES017-

BIZ-2-2), Lemoa (ES017-BIZ-9-3), Bolunburu (ES017-BIZ-9-4), eta Galdakao (ES017-

BIZ-12-3). Katalogoaren 2. mapa ikusi.  
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Uraren Euskal Agentziako Plangintza eta Lanen Zuzendaritzaren txostenean jasotzen 

den bezala, uholde arriskuen prebentziorako egitura-neurrien artean, Lemoako UHAEn 

(ES017-BIZ-9-3) Txiriboketa zubia eta errota botatzea eta Igorreko UHAEn (ES017-

BIZ-2-1) San Juan zubia ordezkatzea aurreikusita dago. 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Paisaiaren Katalogoak Arratia eta Ibaizabal ibaiak 

paisaia-unitatetzat hartu ditu. Ondo kontserbatutako ibaiertzak eta narriatutakoak 

paisaia-interes bereziko eremuak dira (Undurragako urtegiaren atzealdea, Arratia ibaia 

Areatzan, Arratia ibaia Igorren, Arratia ibaia Urkizun, Indusi ibaia Ugaranan eta 

Ibaizabal ibaia Lemoan).   

 

7.7. Edafologia eta kalitate agrologikoa 

 

Lurzoruaren profila geruza horizontalez osatzen da. Hauek prozesu fisiko-kimiko eta 

meteorizazio biologikoaren ondorioa dira (klima, topografia, izaki bizidunak, etab.) 

jatorrizko substratu arrokatsuan aldaketak sortu dituztenak. Lurzoru mota asko daude, 

ugarienak hainbat kanbisol mota (gleikoa batez ere, nahiz eta eutrikoa, humikoa, 

distrikoa eta kromikoa ere agertu). Ibai nagusiei lotuta flubisol eutrikoa dago. Regosol 

eutriko eta distrikoak, lubisol kromikoak eta gleikoak, litosolak eta rendsinak urriagoak 

dira. ranker lurzoruak eta histosol distrikoa gutxienekoak dira, ekialdean eta 

hegoaldean agertuz, hurrenez hurren. 

- Kanbisolak: kanbisolak, horizonte B kanbiko bat ama arrokaren neurrizko 

aldaketa izateagatik eta horizonte A molikoa (zuria eta organikoa), unbrikoa 

(orbanikoa baina molikoa baino bigunagoa) edo okrikoa (gainazalekoa eta 

gutxi garatutakoa) izateagatik nabarmentzen dira. 

- Flubisolak: ibai ibilguei lotutako lurzoruak dira, ibaiaren metaketez osatua eta 

aldian-aldian urez betetzen direnak (Oka eta Orobio). AC profila dauka, non 

horizonteak bereiztea zaila den Ibaizabal, Arratia, Indusi eta Iraurgi haranetan 

dago. 

 

Kalitate agrologiko handieneko lurzoruak, Nekazaritza eta Basosaintzako Lurralde 

Arloko Planean “Nekazaritza-abeltzaintza eremua: Balio Estrategiko Altua” kategoria 

dutenak dira; hauetan nekazaritza-erabilerak lehenesten dira. Eremu Funtzionalean, 

lurzoru hauek Arratia, Indusi eta Ibaizabal ibaien haran-hondoan dauden 

herriguneetatik eta jarduera industrialetatik gertu kokatzen dira, baita Diman 

sakabanatuta dauden herriguneetatik gertu ere (Artaun, Bikarregi, Amantegi eta 

Indusi) eta Artea (Ugaldeta eta Elejabeitia). Dima eta Zeanuriko hegoaldean, Iraurgi 

eta Montebideo (Dima) eta Undabe (Zeanuri) ibaietan zehar, Balio Estrategiko Altuko 

lurzoruak daude ere. 
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7.8. Landaredia eta lurzoruaren erabilera 

 

7.8.1. Landaredia potentziala 

 

Eremu Funtzionaleko landaredia potentziala 1:25.000 eskalan eginda dagoen EAEko 

landaredi mapan agertzen da. Bertan, hurrengo landaretza unitateak irudikatzen dira: 

- Artadi kantauriarra 

- Haltzadi kantauriarra 

- Harizti azodofiloa eta harizti-baso misto atlantiarra 

- Pagadi kaltzikola edo eutrofoa 

- Karaitzetako komunitate-konplexua 

- Pagadi azidofiloa 

 

Landaretza potentzialaren unitate handiena harizti azidofilo eta harizti baso misto 

atlantikoa litzateke. Kantauriar isurialdean oso ugaria den landaretza multzo honetan, 

haritz kandudunez osatutako basoak dira nagusi.  

 

Pagadi azidofiloak hegoaldeko azalera handiak hartuko lituzke, pagadi kaltzikola 

edo eutrofoa, aldiz, Aramotz eta Gorbeiako eremu garaienetan kokatuko litzateke. 

 

Artadi kantauriarra lurraldean sakabanatuta dago, Aramotz eta Ugatxako 

mendizerraren kareharri azaleratzeetan betez. Artadi kantauriarrean artea (Quercus 

ilex) da zuhaitz-espezie nagusia. Masa hauek hostoiraunkorreko espezieengatik, 

landare igokariengatik eta dentsitate handiko zabaleragatik bereizten dira. 

 

Haltzadi kantauriarra Eremu Funtzionaleko ibai nagusien ertzetan kokatuko 

litzateke. Karaitzetako komunitate konplexuek azalera txikiak hartuko lituzkete 

Eremu Funtzionalaren ekialdean eta hegoaldean. 

 

7.8.2. Egungo landaredia 

 

Denboran zehar, landaretza estalduran aldaketak egon dira, batez ere gizakion 

jarduera dela eta, beraz, gaur egun aurkitu daitekeen landaretza egon beharreko 

landaretza potentzialaren desberdina da. Ondoren, Igorreko Eremu Funtzionalean 

adierazgarrien diren landaredia unitateak jasotzen dira, Eusko Jaurlaritzako landaredia 

eta habitaten mapan agertzen den informazioaren arabera (2009 urtea): 
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Azalera (Ha) % eremu Funtzionalean  

Baso-landaketak 12.004 59 

Larreak eta belardiak 2.586 13 

Hariztia eta baso mistoa 1.056 5 

Pagadiak 866 4 

Artadiak 497 2 

Txilardiak 822 4 

Arantzadia 472 2 

Iralekua, lahardiak, otadia 398 2 

Ibaiertzeko landaredia 263 1 

 

Belardiek, laborantzek eta baso birlandaketek (Pinus radiata batez ere), jatorrizko 

basoaren gehiengoa ordezkatu dute. Hala ere, bestelako zuhaitz eta zuhaixkak 

agertzen dira, paisaiari aniztasuna eta kromatismoa gehitzen diotenak (pagadiak, baso 

mistoa, haltzadiak, txilardiak eta otadiak). Koniferoen baso birlandaketen artean, 

alertzeek ere paisaia aniztasunean eragina daukate, udazkenean kolore aldaketa 

baitute. 

 

Bertako basoen azalera %12a besterik ez da Eremu Funtzionalean. Hala ere, espezie 

desberdinak agertzen dira lurraldean zehar sakabanatuta eta orban txikiak osatuz, 

Urkiola eta Gorbeiako Parke Naturaletan batez ere (hariztiak, baso mistoak, pagadiak 

eta artadi kantauriarrak). 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko landaredia eta habitaten mapa sinplifikatua 
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7.8.3. Mehatxatutako flora espezieak 

 

EAEko ingurumen kartografiaren eta DFBko Bioaniztasun eta Paisaia Sailak igorritako 

txostenaren arabera, Eremu Funtzionalean edo inguruetan Mehatxatutako Espezieen 

Euskal Katalogoan (MEEK) edota EAEko Zerrenda Gorrian dauden 10 espezie aurkitu 

daitezke. Ondorengo taulan, espezieak eta mehatxu maila jasotzen dira: 

 

Izen Zientifikoa MEEK Zerrenda Gorria 

Berberis vulgaris Arraroa Arraroa 

Botrychium lunaria Arraroa Arraroa 

Carex rostrata Galtzeko arriskuan Arriskuan 

Dryopteris aemula Arraroa Ia mehatxatua 

Ilex aquifolium Interes Berezikoa Ardura txikia 

Menyanthes trifoliata Galtzeko arriskuan Arraroa 

Ophioglossum vulgatum Arraroa Interes Berezikoa 

Taxus baccata Interes Berezikoa Interes Berezikoa 

Tozzia alpina Kaltebera Arraroa 

Veratrum album Interes Berezikoa Interes Berezikoa 

Igorreko Eremu Funtzionalean dauden mehatxatutako flora espezieak 

 

7.8.4. Lurzoruaren erabilera 

 

Lurzoruaren erabilerari dagokionez, azken Baso Inbentarioan jaso denaren arabera, 

hurrengo moduan banatzen dira (Paisaiaren Katalogoko III. Eranskineko 05-

Lurzoruaren erabilera mapa): 

 

Erabilerak Hektarea % 

Ura 30,06 0,15 

Harkaitz azaleratzeak 484,72 2,38 

Hostozabal erorkorren basoa 1.731,39 8,51 

Hostozabal hostoiraunkorren basoa 594,61 2,92 

Baso mistoa 939,62 4,62 

Koniferoen basoa 11.152,39 54,84 

Zuhaixkak eta sastrakadia 2.098,02 10,32 

Laborantzak 146,86 0,72 

Belardiak eta larreak 2.223,22 10,93 

Azalera artifizialak 937,43 4,61 

GUZTIRA 20.336,49 100 

2016 urteko Baso Inbentarioa(Eusko Jaurlaritza) 
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Koniferoen basoek Eremu Funtzionalaren erdia baino pixka bat gehiago hartzen dute 

(>11.000 hektarea). Sastrakadiek, larreek eta belardiek azaleraren %11 hartzen dute 

(bakoitzak). Bertako basoek lurraldearen %11 hartzen dute. 

 

 

Eremu Funtzionalean ematen diren lurzoruaren erabilera nagusien  

banaketaren errepresentazio grafikoa  

 

 

 

Ura/Agua

Harkaitz azaleratzeak/Afloramientos
rocosos

Hostozabal erorkorren basoa/Bosque de
frondosas caducifolias

Hostozabal hostoiraunkorren
basoa/Bosque de frondosas perennifolias

Baso mistoa/Bosque mixto

Koniferoen basoa/Bosque de coníferas

Zuhaixkak eta sastrakadia/Arbustedos y
matorral

Laborantzak/Cultivos

Belardiak eta larreak/Prados y pastos

Azalera artifizialak/Superficies artificiales
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Lurzoruaren erabilerak Igorreko Eremu Funtzionalean (antzeko kategorietan batuta). Egileek 

moldatua. Iturria: 2016ko Baso Inbentarioa 
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7.9. Fauna  

 

Faunaren informazioa, gehienbat, Eusko Jaurlaritzaren ingurune kartografiatik eta 

“Euskal Autonomi Elkarteko Ornodunak” argitalpenetik hartu da. Animalia elkarteen 

ezaugarriak batez ere, ikerketa eremuan dauden landare elkarteei lotuta dagoen 

faunaren bitartez egin da, beraz, hurrengo zerrendak izaera orokorra dauka. 

 

Artadi kantauriarreko basoek ez dute erabateko fauna-komunitate, nolabait ur 

librerik ez dagoelako. Hala ere, landaredia trinkoa denez, espezie batzuek babesa 

aurkitzen dute bertan: zozoa, erregetxo bekainzuria, txantxangorria edo kukua, 

besteak beste. Hariztiak, orokorrean, azalera txikikoak direnez, tamaina handieneko 

animaliak egotea mugatzen du: urubia, uhandre marmolairea, okil txikia, eskinosoa, 

lursagua, katagorria, katagineta, azeria, etab.  

 

Pagadietan oihanpe urritasuna dela eta, animali kopurua txikia da. pago motzek, 

aldiz, espezie desberdinei babeslekua eta jakiak eskaintzen dizkiete; besteak beste, 

igel gorria, zirauna, sugandila bizierrulea, zata arrunta, txio arrunta, amilotx 

mottoduna, etab. 

 

Aramotzeko harkaitzek interesekoak diren hegaztiak ditu (sai zuria edo sai arrea), 

ugal, eta pausa daitezkeen tokiak baititu. 

 

Eremu Funtzionalean hezegune ugari dago, baina azalera gutxikoak, beraz, ez dituzte 

hegazti asko izaten. Narrastiak eta anfibioak, aldiz, ugariak dira (uhandre palmatua, 

zuhaitz-igel arrunta, ur-igel arrunta, suge gorbataduna…). 

 

Landazabalak aniztasun faunistiko handia du. Eremu honetako espezie bereizgarriak 

hurrengoak dira: uhandre mota desberdinak, apoak, muskerrak, lursaguak, satitsuak 

eta saguak, kirikinoa, erbinudea, lepazuria, euli-txori grisa, lepitzulia, txolarrea, 

arbazozoa, etab. 

 

Ibai-ibilguetan eta inguruetan, ezkailua eta amuarraina; arrabioa, apo mota 

desberdinak; kuliska txikia, martin arrantzalea eta ipurtatsa, muturluze piriniotarra eta 

uretako arratoia. 

 

 



 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPParen Aldaketaren, Paisaiaren Zehaztapenei dagokienez, Ingurumen 

Ebaluazio Estrategikoa. Ingurumen Azterketa Estrategikoa. Testu Bategina. 2020ko abendua  70 

Aramotz eta Gorbeiako bazkalekuak eremu zabaletako hegaztiak izateagatik 

bereizten dira (hegatxabal arrunta, buztangorri iluna, buztanzuri arrunta…). Ugaztunen 

artean elur-lursagua, lursagu piriniotarra eta basasagua nabarmentzen dira.  

 

Landa atlantiarrek narrastiak eta anfibioak egotera laguntzen dute (sugandilak, 

sugegorri kantabriarra, suge kantabriarra …), bertan dauden hegaztiak, aldiz, eremu 

zabaletakoak dira (belatz handia, berdantza horia, etab.). Besteak beste, kirikiñoa eta 

lursagua bezalako ugaztunak ere agertzen dira. 

 

Eremu Funtzionalean azalera handiak hartzen dituzten koniferoen birlandaketetan, 

landaketen zikloei moldatuta dauden zenbait espezie aurkitu daitezke (katagorria, 

gabirai arrunta, basasagua, apo arrunta…). 

 

7.9.1. Mehatxatutako fauna espezieak 

 

Eusko Jaurlaritzako kartografiaren arabera eremu Funtzionalean Mehatxatutako 

Espezieen Euskal Katalogoko hainbat espezie aurkitu liteke. Erantsitako taulan espezie 

hauek jaso eta aipaturiko katalogoan ematen zaien babes kategoria azaltzen da. 

 

 Izen zientifikoa Izen arrunta Kategoria 

Ugaztunak 

Chionomys nivalis Elur-lursagua Arraroa 

Felis sylvestris Basakatua Interes berezikoa 

Lutra lutra Igaraba arrunta Galtzeko arriskuan 

Martes martes Lepahoria Arraroa 

Mustela erminea Katazuria Interes berezikoa 

Mustela lutreola Bisoi europarra Galtzeko arriskuan 

Mehatxatutako kiropteroen 22 espezie Hainbat kategoria 

Anfibioak 
Rana iberica Baso-igel iberiarra Interes berezikoa 

Triturus alpestris Gailurretako uhandrea Kaltebera 

Narrastiak Lacerta schreiberi Schreiber muskerra Interes berezikoa 

Arrainak 
Cobitis calderoni Mazkar arantzaduna Galtzeko arriskuan 

Squalius pyrenaicus Iparraldeko katxoa Galtzeko arriskuan 

Hegaztiak 

Aquila chrysaetos Arrano beltza Kaltebera 

Ciconia ciconia Amiamoko zuria Arraroa 

Circus cyaneus Mirotz zuria Interes berezikoa 

Dendrocopos minor Okil txikia Interes berezikoa 

Dryocopus martius Okil beltza Arraroa 

Gypaetus barbatus Ugatza Galtzeko arriskuan 

Gyos fulvus Sai arrea Interes berezikoa 

Neophron percnopterus Sai zuria Kaltebera 

Platalea leucorodia Mokozabala Kaltebera 

Prunella collaris Mendi-tuntuna Interes berezikoa 

Pyrrhocorax graculus Belatxinga mokohoria Interes berezikoa 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Belatxinga mokogorria Interes berezikoa 
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Bisoi europarrari (Mustela lutreola) aipamen berezia egin behar zaio izan ere haragijale 

erdi urtar hau autonomi, penintsula eta Europa mailan galtzeko arriskuan kategorian 

dago katalogatuta. Ugaztun honek Bizkaiko Lurralde Historikorako Kudeaketa Plan bat 

dauka (2006/118 Foru Dekretua). Arratia ibaia, Interes Bereziko Eremuen artean 

ezartzen da, Artea eta Igorreko tartea ez ezik, azken hau hobetu beharreko tartea 

baita. 

 

Era berean, ugatzak (Gypaetus barbatus), galtzeko arriskuan ere, sai zuriarekin eta sai 

arrearekin batera, Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazti 

Nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Plana” du, Bizkaiko Lurralde Historikorako 83/2015 

Foru Dekretuak onartu zuenak. Eremu Funtzionalean, Plan honen aplikazio eremua 

Urkiola eta Gorbeiako Parke Naturalak dira. 

 

Igaraba arruntak, mazkar arantzadunak eta iparraldeko katxoak, nahiz eta altzeko 

arriskuan egon, ez daukate bere habitata mugatzen duen eta espeziea irauteko 

neurriak zehazten dituen kudeaketa planik. 

 

 Bisoi Europarraren Kudeaketa Plana 

 

Bisoi Europarraren Kudeaketa Planaren arabera, Bizkaiko Lurralde Historiko osoan, Hurrengo 

debeku generikoak aplikatu ahal izango dira (6. artikulua): 

a) Animaliok edo euren kumeak hil, jazarri edo gogaitzeko eta euren habitata eta batez ere 

euren umetzeko eta atsedena hartzeko lekuak suntsitzeko asmoz baimenik gabe egiten 

diren jarduera guztiak. 

b) Espezieko animalia biziak edo hilak eduki, naturalizatu, garraiatu, saldu, 

erakutsi,inportatu edo esportatzea, baldin eta beren-beregi baimenduta ez badago. 

c) Euren populazioei kalteak eragin diezaieketen beste animalia-espezie batzuk sartzea 

natura-inguruan. 

 9. art.: Espezieak ugaltzeko edo babesteko erabiltzen duen habitataren ezaugarriak 

aldatzea eragingo duen jardueraren bat egin nahi bada interes bereziko arloetan, Nekazaritza 

Sailaren baimena beharko da.  
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 10. art.: Interes bereziko arloetan, zuzenean zein zeharka, espeziea kontserbatu edo 

berreskuratzeari aintzat hartzeko moduko eraginik ekarriko dion edozein plan edo proiektu 

egitekotan, bera bakarrik edo beste plan edo proiektu batzuekin batera, Nekazaritza 

Sailaren nahitaezko txostena egin beharko da horri buruz. Izan ere, Kudeaketa Plan honetan 

azaldutako helburuengan izango dituen eraginak behar bezala balioztatuko direla zainduko 

da bertan. Balioztatze horrek, beste alderdi batzuen artean, espezieari, uren kalitateari eta 

habitatari egin liezazkieten eraginak aztertuko dira. 

 

 Art. 12: Lurraldeko eta hirigintzako plangintza-tresnek bisoi europarraren habitatak 

gorde, iraunarazi edo leheneratzen direla ziurtatuko dute, eta habitat horiek mugatzea 

beharrezkoa denean, hori justifikatu beharko dute. 

 

 Euskal Autonomia Erkidegoan Batasunaren Intereseko Hegazti Nekrofagoak 

Kudeatzeko Baterako Plana 

 

5. art.: Kudeatzeko Baterako Plana Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan aplikatuko da. 

Aplikazio-eremuaren barruan, interes bereziko eremuak hartuko dira, Urkiola besteak beste, eta 

hauetako habitata babesteko eta hobetzeko jarduketei eta zaintza- eta kontrol-jarduketei emango 

zaie lehentasuna. 

 Lurraldea eta hirigintza planifikatzeko tresnek ugatzaren eta sai zuriaren habitatak 

babestea, atxikitzea eta lehengoratzea ziurtatuko dute eta, beharrekoa bada, erabilerak 

arautuko edo murriztuko dituzte horretarako,arrazoiak emanez. 

6. Art.: Baldin eta plan, programa edo proiektu batek zuzeneko edo zeharkako eragina izan 

badezake Batasunaren intereseko hegazti nekrofagoen interes bereziko eremuetan edo ugatzaren 

edo/eta sai zuriaren eremu kritikoetan eta, bakarka edo beste batzuekin batera, eragin 

nabarmena izan badezake espezie horien babesean eta haiek lehengoratzeko aukeretan, lurralde 

historiko bakoitzean Baterako Kudeaketa Plana aplikatzeko eskumena duen sailak txosten bat 

egingo du nahitaez.  

 

7. art.: debekatuta dago, oro har: 

a) Espezieak (eta haien txita eta arrautzak) akabatzeko edo harrapatzeko eta espezieei 

jazartzeko edo traba egiteko baimendu gabeko edozein jarduketa egitea eta haien 

habitata suntsitzea eta aldatzea; bereziki, habiak, urmatze-lurraldeak, pausalekuak eta 

janlekuak. 

b) Ale bizi edo hilak edukitzea, naturalizatzea, garraiatzea, saltzea, erakustea, inportatzea 

eta esportatzea eta elikatzea, araudiak dioenean izan ezik. 

c) Postu finkoak ezartzea behatzeko eta irudia edo soinua erregistratzeko, baldin eta 

postuak aleetatik 250 m baino gutxiagoko eta ohiko pausalekuetatik, hezurrak apurtzeko 

tokietatik eta habia egin dezaketen tokietatik 500 m baino gutxiagora badaude, salbu 

eskumena duen sailak baimena ematen badu. 
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7.10. Paisaia 

 

Paisaiaren deskribapena bi alderditan oinarritu da batez ere: ikus-arroak eta berezko 

paisaia-unitateak. Ikus-arroak euren baitara bildutako ikus-eremuak dira. Paisaia-

unitateak, aldiz, hautemate eta funtzionaltasun aldetik nahiko homogeneoak diren 

eremuak dira. Orokorrean, unitate hauek, arro, topografia, egitura geomorfologikoak, 

etab. bezalako alderdi naturalei lotuta daude. Kontuan izan dira ere Paisaia Berezi eta 

Apartekoen Katalogoa eta Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoan zehaztutako 

Paisaia-interes Bereziko eremuak (PIBE) (Paisaiaren Katalogoko 11. mapa). 

 

7.10.1. Ikus-arroak 

 

Arratiako haranaren egitura morfologikoa dela eta, Igorreko Eremu Funtzionalaren 

ikuspena gehien bat barnekoa dela esan daiteke, haranaren ekialdeko muga Aramotz 

mendizerra delako, mendebaldekoa Mandoia, Murga, etab. eta hegoaldekoa Gorbeia 

delako. 

 

1990ko EAEko Paisaiaren Kartografiaren arabera, Eremu Funtzionala 24 ikus-arroetan 

dago zatitua. Hurrengo taulan eta irudian bakoitzaren kokapena eta azalera jasotzen 

da: 

 

Arroa Azalera (Ha) EFan Arroa Azalera (Ha) EFan 

Amorebieta 2.529,71 % 7,2  Lekubaso 1.069,49 % 45,0  

Ardanabi 3.614,00 % 3,1  Mañaria 1.664,42 % 6,0  

Arraibi 1.328,42 % 94,5  Otxandio 1.772,71 % 5,7  

Arratia 1.722,28 % 99,0 Ubegi 829,34 % 18,3 

Baltzola 2.186,02 % 94,9 Uguna 2.185,44 % 99,7  

Dima 2.280,67 % 99,8 Undebe 954,65 % 60,2 

Euba 2.754,06 % 3,5  Usansolo 790,96 % 53,2  

Gorbiako urtegiak 1.516,77 % 14,8  Utzarain 774,36 % 98,6  

Gumuzio 583,17 % 6,1  Zeanuri 3.289,33 % 99,8  

Igorre 1.953,95 % 99,2  Zeberio 1.971,72 % 11,4  

Iraurgi 1.210,73 % 77,6 Zocoko troka 299,67 % 1,1  

Leginetxe 537,45 % 49,8 Zubizabala 1.129,84 % 82,3 

 

Ikus-arro guztiak Eremu Funtzionalaren barruan daude, inguruko eremu funtzionalekin 

partekatutako arroen azalera txikiak izan ezik (Ubegi, Ardanabi, Zeberio, Euba, 

Mañaria, etab.). 

 

Eremu Funtzionalaren barruan kokatuta dauden ikus-arro zabalenak Ugunakoa, 

Zeanurikoa, Dimakoa, Baltzolakoa, Arratiakoa eta Igorrekoa dira. 
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7.10.2. Paisaia Unitateak 

 

EAEko ingurumen kartografiaren arabera, Igorreko Eremu Funtzionalean 23 paisaia 

unitate desberdin daude, 22 hiru domeinu geomorfologikoetan (flubiala, karstikoa eta 

antropogenikoa) eta bat domeinuen barruan ez dagoena (Urtegia):  

 

Eremu karstikoa Eremu flubiala 

- Belardiak eta atlantikoaldeko laborantzak 

nagusi dituen nekazaritza 

- Sastrakadia 

- Baso-landaketak 

- Mendietako larreak 

- Hosto erorkorreko hostozabalak 

- Hosto iraunkorreko hostozabalak 

- Harritza 

- Baso-mosaikoa 

- Sastrakadiko baso-mosaikoa 

- Mendiko larreak dituen baso-mosaikoa 

- Belardiak eta atlantikoaldeko laborantzak 

nagusi dituen nekazaritza 

- Sastrakadia 

- Baso-landaketak 

- Mendietako larreak 

- Hosto erorkorreko hostozabalak 

- Baso-mosaikoa 

- Sastrakadiko baso-mosaikoa 

- Baso-landaketak dituen nekazaritza 

mosaikoa 

- Baso-nekazaritza mosaikoa 

- Mosaiko mistoa Eremu antropogenikoa 

- Industria 

- Meagintza 

 

Eremu Funtzionaleko Paisaia Unitateak. Iturria: EAEko ingurumen kartografia 

 

Eremu flubialean baso-landaketen unitatea da nagusi, bertan, baso landaketen artean 

larreak tartekatuta agertzea dira, mosaiko bat osatuz.  

 

Paisaiaren aldetik, Eremu Funtzionaleko unitaterik bereizgarriena da eta atzealde 

eszeniko nagusia osatzen du, haranean bizi diren, bisitatzen duten edota mugitzen 

diren pertsonek begiratzen dutena. Neurri askoz txikiago batean, eremu flubialean 

basoko nekazaritza-mosaikoa ere nabarmentzen da. 
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Igorreko Eremu Funtzionaleko paisaia unitateak (EAEko Paisaiaren Kartografia, 1990) 
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7.10.3. EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogo Irekia 

 

“EAEko Paisaia Berezi eta Apartekoen Katalogo Irekiak”, aurretik aipatutako ikus-arro 

batzuk paisaia-balio handikotzat hartzen ditu. Horien artean, Itxina, Herreriaseko 

troka, Ubegi eta Undebe, ohikoak ez direnak. Denak, Gorbeia eta Urkiolako Parke 

Naturalen barruan kokatuta daude.  

 

Urkiolako Parke Naturalaren barruan dagoen Indusi haranaren zatia Paisaia Berezia da. 

Aipatutako naturgune babestuak ere, beraien interes paisajistikoagatik katalogatuta 

daude. 

 
Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren aurreproiektuan katalogatutako eremuak (2005) 

Katalogatutako ikus-arroak 
 
Paisaia interesagatik katalogatutako Babestutako Naturguneak 
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7.10.4. Paisaia-interes Bereziko Eremuak (PIBE) 

 

Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogoak, Paisaia-interes Bereziko 41 

Eremu zehazten ditu, 1.2. atalean jasotakoak. PIBE hauetatik 6, paisaia naturalekin 

erlazionatuta daude, 9 uraren paisaiekin, 13 nekazaritza paisaiekin, 10 paisaia 

antropikoekin eta 3 ageriko paisaiekin (Paisaiaren Katalogoko 11. Mapa ikusi). 

 

7.11. Naturguneak eta interes ekologikoa duten bestelako 

alderdiak  

 

Eremu Funtzionalean Babestutako hiru Naturgune daude (Urkiola eta Gorbeiako Parke 

Naturalak, azken honen barruan Itxinako Biotopoa eta Zadorrako Urtegiak), baita 

hauek lotzen dituen korridore ekologikoen sarea, bi Zuhaitz Apartekoak eta 

Batasunaren Intereseko Habitatak. 

 

7.11.1. Babestutako Naturguneak (Natura 2000 Sarea) 

 

Babestutako Naturguneen Sarea, apirilaren 15eko 1/2014 Legegintza Dekretuak, 

EAEko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena, xedatzen 

dituen helburu eta baldintzak betetzen dituzten eta xedatutako babes estatuturen 

baten barruan jasota daude. Babestutako Naturgune Sare honen helburua, alde 

batetik, Euskadiko ekosistema eta formazio naturalak irudikatzea eta bestetik, 

kudeaketa sistema orokorrak batzea da.  

 

Urkiolako Parke Naturala  

Eremu hau 1989 urtean izendatu zen Parke Naturala, 2004 urtean Natura 2000 Sarean 

sartu zen Batasunaren Garrantzizko Leku kategoriarekin (BGL ES2130009), eta duela 

gutxi Kontserbazio Bereziko Eremua (KBE) izendatua izan da, otsailaren 16ko 24/2016 

Dekretuaren bidez. Urkiolako Parke Naturala, guztira ia 6.000 hektarea bi Lurralde 

Historiko desberdinetan hartzen dituena, Eremu Funtzionalaren ekialdean agertzen da, 

honen %7a hartuz (1.512 ha).  

Ezaugarri nagusiak kareharrizko harkaitzak eta malda malkartsuak dira, hauen 

gainean garatutako morfologia karstikoekin batera. Bertako basoak eta baso-

landaketak (pinuak gehien bat) dira nagusi. Bertako basoari dagokionez, pagadiak, 

artadiak eta hariztiak dira nagusi. Arkeologia-intereseko elementuei dagokienez, 

kobazuloetan aztarnategiak, trikuharriak eta burdinolak agertzen dira, besteak beste. 
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Gorbeiako Parke Naturala  

Guztira, 20.016 hektarea ditu, Araba eta Bizkaia artean banatuta. Igorreko Eremu 

Funtzionalaren azaleraren %18a hartzen du, 3.590 hektarea guztira. 

Gorbeiako eremua 1994an Parke Naturala izendatua izan zen eta Batasunaren 

Garrantzizko Lekua (BGL) 2004an. Geroago, martxoaren 8an, Kontserbazio Bereziko 

Eremua (KBE) izendapena lortu zuen 40/2016 Dekretuaren bidez.  

 

Hostozabalen basoak (hariztiak, pagadiak, etab.) Parkearen azaleraren gehiengoan 

agertzen dira, pagadiak hedapen handiagoa dutelarik. Koniferoen birlandaketa asko 

agertzen da ere (pinuak, altzifreak eta alertzeak gehien bat). 

 

Parke Natural honen barruan Itxina dago, uztailaren 11ko 368/1995 Dekretuak 

Babestutako Biotopoa deklaratu zuena. Konplexu urgoniarreko kararrien metaketa da, 

eta bertan fenomeno karstiko interesgarri eta bereziak gertatu dira. 

 

Geomorfologiaren ikuspegitik, erakuntza karstiko ugari (lurgaineko zein lurrazpikoak) 

dagoelako da interesgarria. Hidrogeologiari dagokionez, euri-ura lurrazpira drainatzen 

duen kubeta endorreikoa da. hauskortasun handiko ekosistemak ditu, harkaitzetako 

baldintzetara moldatuta dagoen flora eta faunarekin. 

 

Zadorrako urtegiak 

2004 urtean Natura 2000 Sarearen barruan sartu zen, Batasunaren Garrantzizko Leku 

izendapenarekin (BGL ES2110011) eta 2015eko ekainaren 30eran Kontserbazio 

Bereziko Eremu (KBE) izendatua izan zen 120/2015 Dekretuaren bitartez. 2.700 

hektarea ditu bi Lurralde Historiko desberdinetan (Bizkaia eta Araba); Eremu 

Funtzionalaren hegoaldean zati txiki bat hartzen du (11 ha baino gutxiago). 

Euskadiko barrualdeko hezegunerik garrantzitsuenetakoa da, uretako espezieek negua 

igarotzeko eta ugaltzeko. Gainera, migrazioetan, hegazti askok atseden hartu eta 

elikatzeko gunetzat jotzen dute. azpimarratzekoa da bisoi europarraren (Mustela 

lutreola), igarabaren (Lutra lutra), baso-igel jauzkariaren (Rana dalmatina) edo apo 

pintatu iberiarraren (Discoglossus jeanneae) presentzia eta naiadeak (Unio elongatus, 

Anodonta anatina eta Potomida littoralis) kontserbatzeko interes bereziko eremua da. 

era berean, flora dibertsitate handia dute. 
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7.11.2. Korridore ekologikoak 

 

Korridore Ekologikoen bidez, Natura 2000 Sarean jasotako batasunaren intereseko 

habitaten eta babes araudirik ez izanagatik ere ingurumen balio nabarmena duten 

beste eremu batzuen arteko lotura praktikoa sustatzen da. 

 

EAEko Korridore Ekologikoen Sareak osatzen duen markoak ondorengo figurak 

dauzka: 

- Ibai tarteak 

- Lotura korridoreak 

- Indargetze eremuak 

- Nukleo guneak 

- Lotura eremuak 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean korridore ekologikoen sareko hurrengo eremuak daude, 

hegoaldean eta ekialdean batez ere, azalera handia hartzen dutenak: 

 

Lotura interes bereziko ibai tarteak  

Ibai sareak habitaten arteko lotura ahalbidetzen du, iturburu eta ibar-arroen artean 

“igarobide berdeak” izan daitezkeelarik jarraikortasuna, kalitatea eta ibaiertzetako 

landaredia naturalaren tamainaren arabera. Igorreko Eremu Funtzionalean Indusi, 

Iraurgi eta Undabe ibaiei dagozkie. 

Lotura korridoreak 

Nukleo guneen artean lotura ahalmen handiena izan dezaketen eremuak dira lotura 

korridoreak. Habitat egokiak izaten dituzte espezieek aldi baterako bizileku edo 

biotopo gisa erabil ditzaketelarik. Urkiola eta Gorbeiako naturguneak lotzen dituen 

lotura korridore bat dago, Eremu Funtzionala hego-ekialdetik zeharkatzen duena. 

Nukleo guneak 

Babestutako guneak dira. Kasu honetan, Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalak dira, 

hego-ekialdean eta ekialdean kokatutakoak, hurrenez hurren. 

 

Indargetze eremuak 

Eremu hauek, Eremu Funtzionalean dauden nukleo gune, lotura korridore eta lotura 

eremuen ingurumarian mugatzen dira, balizko inpaktu negatiboen indargetze eremu 

gisa. 

 

Gainera, hainbat harrapatze-kontzentrazio tarte daude N-240an Zeanurin (Barazar) 

eta Artean (Bildosola) eta N-634aren tarte txiki batean Bedian. 
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Babestutako naturguneak eta korridore ekologikoak Igorreko Eremu Funtzionalean 

 

5.1.1. Batasunaren Intereseko Habitatak 
 

Batasunaren Intereseko Habitaten zabalera naturala oso txikia da edo asko gutxitu da 

batasunaren lurraldean (zohikaztegiak, txilardiak, dunak, etab.), baita, inguru natural 

nabarmenak eta adierazgarriak ere (maiatzaren 21eko 92/43/CEE Kontseiluaren 

Habitaten Zuzentaraua). 

 

2012an argitaratutako kartografia aztertuz, Eremu Funtzionalean 19 mota desberdin 

topatu daitezke, azalera osoaren % 26a hartuz. 6510 habitata, altitude baxuetako 

sega-belardi txiroak, ugariena da eta Eremu Funtzional osoan banatzen da. bigarren 

postuan 4090 habitata dago, txilardi oromediterraneo endemikoak (14 ha) eta jarraian 

6230* habitata, mendialdeko larreak (13 ha). 
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Kodea  Batasunaren Intereseko Habitata 
Azalera 

(Ha) 

EF-aren 

%  

4030 Txilardi lehor europarrak 575,58 2,83 

4090 Txilardi oromediterraneo endemikoak, elorri-triskarekin 750,05 3,69 

5110 Malda arrokatsuetako Buxus sempervirens-eko formazio 
egonkor xerotermofiloak (Berberidion p.p.)  

1,44 0,01 

6170 Larre alpetar eta subalpetar karedunak 225,50 1,11 

6210* Larre mesofiloak Brachypodium pinnatum-dunak 39,18 0,19 

6230* Mendialdeko larreak 670,34 3,30 

6510 Altitude baxuetako sega-belardi txiroak 1.304,29 6,41 

7110* Zohikaiztegi altxatu aktiboak 5,71 0,03 

7140 Trantsizio-zohikaztegiak  15,96 0,08 

7230 Zohikaztegi baxu alkalinoa 3,18 0,02 

8130 Mediterraneo mendebaldeko lur-jausi termofiloak 23,34 0,11 

8210 Landaredia kasmofitikodun malda arrokatsu kaltzikolak 360,17 1,77 

9120 
Pagadi azidofilo atlantiarrak, Ilex oihanpedunak, eta batzuetan 

Taxus-dunak (Quercion robori-petraeae edo Ilici-Fagenion) 
480,41 2,36 

9150 Europa erdialdeko pagadi kaltzikolak (Cephalanthero-Fagion) 3,82 0,02 

9180* Kare-amilburupeko baso mistoak 22,54 0,11 

91E0* Haltzadi eta lizardiak 233,09 1,15 

9230 
Quercus robur eta Quercus pyrenaica-dun harizti galaiko-

portugesak 
11,56 0,06 

9260 Castanea sativa-ko basoak 7,74 0,04 

9340 Quercus ilex eta Quercus rotundifolia basoak 503,68 2,48 

GUZTIRA 5.237,59 25,75 

* Batasunaren lehentasunezko intereseko habitatak 

 

Batasunaren Lehentasunezko Interesa duten Habitatak (*), desagertzeko arriskuan 

daudenez Batasun Europarrarentzat kontserbazio ardura berezia duten habitatak dira. 

Eremu Funtzionalean dauden Batasunaren Intereseko Habitaten azaleraren % 19 

inguru dira, hau da, azalera osoaren % 5 baino gutxiago. Hauek belardi lehor 

erdinaturalak eta kare-substratuetako sastraka-fazieak orkidea ugarirekin (6210*), 

mendialdeko larreak (6230*), Zohikaiztegi altxatu aktiboak (7110*), Kare-

amilburupeko baso mistoak (9180*) eta haltzadi eta lizardiak (91E0*). Habitat hauek 

ibaietan zehar eta altuera handieneko (Gorbeia eta Aramotz) eremuetan daude. 
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7.11.3. Zuhaitz Apartekoak 

 

Eremu Funtzionalean bi Zuhaitz Aparteko daude, biak Gorbeiako Parke Naturalaren 

barruan, Arimekortako landetan zehazki (Zeanuri). Aginarte eta Aginaldeko haginak 

(Taxus baccata) dira, tamaina handikoak izateagatik bereizten direnak. Hauen altuera 

eta adaburuaren diametroa 11-13 metrokoa da eta 3,75 eta 3,93 metro arteko 

perimetroa dute. 

 

265/1994 Dekretuak, maiatzaren 16koa, EAEko zuhaitz batzuk zuhaitz apartekotzat 

jotzen dituenak, Zuhaitz Aparteko hauen eta beraien Inguruko Babesaldearen 

berariazko araudia xedatzen du. 

 

Aginaldeko hagina 

 

7.11.4. Ekosistemen zerbitzuak 

 

Ekosistemen zerbitzuak, naturak populazioari, zuzenean edo zeharka ematen dizkion 

zerbitzuak dira. Hiru zerbitzu mota daude: hornidura (lehengaien ekoizpena, ur geza, 

etab.), erregulazioa (ziklo hidrologikoaren erregulazioa, higaduraren kontrako 

lurzoruaren babesa, polinizazioa, zaraten indargetzea, etab.) eta kulturalak (gozamen 

estetikoa, aisialdia, etab.), denak Eremu Funtzionalean aurkitu daitezke.  

 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak, BFAk eta UPV-EHUk 

ekosistemen zerbitzuei buruzko kartografia egin dute; bertan, besteak beste, karbono 

metaketari, ur-hornikuntzari, egurrari, paisaiaren gozamen estetikoari eta uholdeen 

indargetzeari buruzko informazioa jasotzen da. Orokorrean, Gorbeia eta Urkiola dira 

balio handiagoa dituzten eremuak. Ondoren, eremu esanguratsuenak aurkezten dira.  
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CO2 biltegiratzea 

 
Ur-hornikuntza 

 
Biodibertsitatearen 

kontserbazioa  

 
Uholdeen indargetzea 

 
Aisialdia 

 
Polinizazioa 

 

7.12.  Arrisku naturalak  

 

Eremu Funtzionalean dauden arrisku naturalak, batez ere uholdeak eta higadura dira.  

 

Nekazaritza eta Basozaintzako LAPren gainjarritako baldintzatzaileen kartografiaren 

arabera, metaketa kolubialak, kareharriak, limolitak eta hareharriak agertzen diren 

eremuetan higadura arriskuak daude, orokorrean, iparraldean, ekialdean eta 

hegoaldean kokatutako malda biziei lotuta. 

 

Akuiferoen zaurkortasunari dagokionez, azaleraren gehiengoan baxua da edo ez dago 

zaurkortasunik. Hala ere, erdialdean, Aramotzeko mendizerran eta Gorbeia/Itxina 

mendigunean, kareharri urgoniarrekin eta metaketa kolubialekin lotuta dauden 

zaurkortasun oso altuak agertzen dira. 
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Sute arriskua ertaina da lurralde gehienean, koniferoen landaketek azalera handiak 

hartzen dituztelako. Ibar-hondoan, orokorrean, arrisku baxua dago edo ez dago. leku 

garaienetan, aldiz, sute arriskua altua da, hostozabalen basoak daudelako. 

 

Euskal Autonomi Erkidegoan arrisku sismikoa ekialderantz handitzen doa. Eremu 

Funtzionalak iparraldean eta ekialdean V mailako arrisku sismikoa aurkezten du, honek 

500 urteko aldian Mercalli eskalan V graduko lurrikara bat emateko aukera adierazten 

duelarik. Hegoaldean, aldiz, IV-V mailako arrisku sismikoa dago, 500 urteko aldian 

Mercalli eskalan IV-V graduko lurrikara bat emateko aukera adieraziz. 

 

Uholde arriskua hiru errepika denboretan (10, 100 eta 500 urte) agertzen da Indusi, 

Arratia eta Iraurgi ibaiei lotuta. Eremu Funtzionalean Uholde Arrisku Handiko 5 Eremu 

daude, bi Ibaizabalen (Lemoan eta Bedian) eta 3 Arratia ibaian (Lemoan, Igorren eta 

Diman eta Zeanurin). 

 

Arrisku naturalak Igorreko Eremu Funtzionalean 
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7.13. Ingurumen izaera duten beste alderdi batzuk 

 

7.13.1. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 

 
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak urteetan zehar jarduera industrialeko isurketak 

edo betetzeak jasan duten edo jasaten ari diren lurzoruak dira. EAEko lurzoru 

kutsatuen inbentario bat dago, nahiz eta, hemen agertzen diren lurzoru guztiak 

kutsatuta ez dauden.  

 

IHOBEk 2016 urtean egindako 

“Lurzorua kutsa dezaketen 

jarduerak edo instalazioak 

jasaten edo jasan dituzten 

lurzoruen inbentarioa”-ren 

arabera, Igorreko Eremu 

Funtzionalean kutsatuta egon 

daitezkeen 214 lursail 

aurkitzen dira, guztira 121 ha-

ko azalera hartzen dutenak. 

 

Lurzoruak jarduera 

industrialekin edo 

hondakindegi eta betelanekin 

daude lotuta. Hauen kokapena 

alboko irudian ikus daiteke. 

 

 

 

 

 

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak (IHOBE, 2016)  

Igorreko Eremu Funtzionalean 
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7.13.2. Zarata 

 

Zarata igorle nagusia ibilgailuen trafikoa da. Igorreko Eremu Funtzionalean, lurraldea 

iparraldetik hegoaldera zeharkatzen duen eta ibilgailu astun asko dituen N-240 

errepidean zehar dauden zarata mailak nabarmentzen dira. Harrobietatik, 

zabortegietatik eta betelanetatik eta jarduera industrialetatik eratorritako zarata, 

lurraldearen leku zehatzetara mugatzen da.  

 

Bestalde, Urkiolako 

II. EKZPk, Urkiola 

Zaratatik Babesteko 

Plana egitea 

aurreikusten du. 

Plan honen helburua 

EAEko hots-

kutsadurari buruzko 

urriaren 16ko 

213/2012 

Dekretuaren 26 eta 

27. artikuluetan 

xedatutakoari 

jarraikiz, G 

tipologiako eremuak 

eta jatorri 

naturaleko soinu-

erreserbak 

mugatzea da. 

 

 

 

Zarata guneak Igorreko  

Eremu Funtzionalean 

 

7.13.3. Komunikazio bideak eta lotutako trafikoa 

 

Igorreko Eremu Funtzionalaren errepide sarea hurrengo errepideek osatzen dute: N-

240 (Lehentasunezko Sarea), Bedia, Lemoa eta Arratia osoa Ubidearaino zeharkatzen 

du eta Araban jarraitzen du. 
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BI-635 (Oinarrizko Sarea) errepidearen tarte txiki batek Arratia Bizkaiko ekialdearekin 

lotzen du (Amorebieta, Bermeo, Durango, etab.); BI-2543ko (Eskualdeko Sarea) tarte 

batek Indusiko harana zeharkatzen du Igorretik Otxandiora arte. 

 

Arratia eta Nerbioiko haranak lotzen dituzten Tokiko Sareko BI-3513 eta BI-3524 

errepideen tarte batzuk; BI-3542 (Dima eta Zeanuri), BI-4545, BI-4546 eta BI-4549 

Diman; BI-3527 eta BI-4531 Igorren eta BI-4501, BI-4522 eta BI-4523 Zeanurin. Era 

berean, BI-3530a, N-240aren paraleloan dago, Artea, Areatza eta Zeanuri eta tokiko 

beste errepide batzuk lotuz. 

Eremu Funtzionalean, trafikoa neurtzen duten 26 neurketa-estazio daude. Ondoren, 

2017an trafiko gehien izan zuten errepideetako datuak jaso dira (> 4.000 Eguneko 

Batez Besteko Emaria): 

 
 

Estazioa Errepidea Tartea EBBI Arinak 
Astunak (lan-

egunak) 

Astunen 

% 

164A N-240 Bedia-Lemoa 15.761 17.977 2.638 14,7 

164B BI-635 Lemoa-Amorebieta 7.484 83597 1.046 12,2 

165A N-240 Lemoa-Igorre 15.488 17.599 2.548 14,5 

165E N-240 Igorre-Solaguen 11.611 13.108 2.474 18,9 

165F N-240 Solaguen-Arantzazu 8.081 8.919 2.335 26,2 

166A N-240 Arantzazu-Artea 10.457 11.584 2.520 21,8 

166B N-240 Artea-Areatza 7.166 7.879 2.459 31,2 

168A N-240 Areatza-Zeanuri 6.117 6.814 2.436 35,7 

168C N-240 Zeanuri-Barazar 5.420 6.020 2.238 37,2 

169A N-240 Barazar-Zubizabal 5.009 5.427 2.133 39,3 

169B N-240 Zubizabal-L.P.(Ubidea) 4.707 5.100 2.009 39,4 

Trafiko handiagoa duten estazioak Eremu Funtzionalean 
 

Gainerako neurketa-estazioak hurrengo errepideetan daude kokatuta: 

- BI-3530, hiru estazio. 

- BI-2543; bi estazio. 

- BI-3527, BI-4531, BI-3524, BI-3513, BI-3542, BI-4501, BI-4523, BI-4545, 

BI-4546 eta BI-4549; estazio bat bakoitzean. 

7.14. Irizpide demografikoak eta sozioekonomikoak 

 

Igorreko Eremu Funtzionala 13.700 biztanle inguru ditu Eustateko azken datuen 

arabera (2017). Udalerrietan bereizita, biztanleria hurrengoa da: 

 

Arantzazu:   374 bizt. Dima:    1.448 bizt. 

Areatza:   1.203 bizt. Igorre:   4.123 bizt. 

Artea:         718 bizt. Lemoa:  3.614 bizt. 

Bedia:      1.023 bizt. Zeanuri: 1.251 bizt. 
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Populazioa 1996 urtetik pixkanaka handituz joan da; 2000 eta 2008 urteen artean izan 

zen igoera handiena (INE). Udalerrien artean, Lemoa izan da gehien hazi dena (1.100 

pertsona inguru), Bedian aldiz, populazioaren igoera 50 pertsonakoa izan da bakarrik. 

 

Inguru sozioekonomikoa 

Lehenengo sektoreari lotutako izaera tradizional handiko lurraldea da. Lehen sektorean 

lan egiten duen populazioaren portzentaje altuenak dauzkaten udalerriak Areatza 

(%3,14), Artea (%2,83) eta Dima (%2,28) dira.  

 

Lemoan eta Bedian ez ezik, gainerako udalerrietan EAEan baino populazio gehiago 

lehenengo sektorean lan egiten du (%1,02). 

 

2009ko nekazaritza erroldaren arabera, Eremu Funtzionalean erroldatutako 363 

nekazal-ustiategi daude, 1999ko erroldarekin alderatuta, ustiategi kopurua asko 

murriztu da, urte horretan 1.538 ustiategi baitzeuden.  

 

7.15. Ondare Historiko-Kulturala 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean ondare arkeologiko eta kultural aberatsa dago. Hauen 

artean, Baltzolako kobazuloa, Historiaurreko aztarnategiak (Axlor Aterpea) eta 

Errekatxuetako Atxa trikuharria nabarmentzen dira. Areatzako alde zaharrak, 

maiatzaren 28ko Dekretuaren bitartez, Monumentu Multzoa sailkapena du. Paisaia 

aldetik interesekoak diren elizak eta baselizak, jauregiak, dorretxeak, baserriak, 

fabrika zaharrak, burdinolak eta errotak ere agertzen dira. 
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Ondare naturalaren eta kulturalaren elementuen kokapena Igorreko Eremu Funtzionalean  

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialak (LPP), Balio Arkitektoniko 

Handiko Ezarkuntzak eta Interes Orokorreko Multzoak jasotzen ditu, Bide Historikoa-

Erromatar Bideaz gainera. Badirudi azken honek Donejakue bidearekin erlazionaturiko 

ibilbidea dela, Bermeoko portutik Lautadarako bidean lurraldea zeharkatzen zuelako 

eta Bizkaiko Donejakue bideetariko batekin gurutzatzen zen. LPPk, interes historiko 

eta kultural erakargarria duen ibilbidetzat suspertzea proposatzen du. Ibilbide hau, 

gainera, paisaia-intereseko bidea izateko egokia izan daiteke.  
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7.6. Hidrologia atalean aipatu den bezala, Txiriboketa zubia eta errota botatzea eta 

San Juan zubia ordezkatzea aurreikusita dago. 

 

Igorreko LPPan bildutako ondare kulturaleko elementuetako batzuk hurrengo taulan 

aipatzen dira.  
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Arrikibar Zeanuri 

E
rr

o
ta

 e
ta

 

b
u
rd

in
o
la

k
 

Bildosola Arantzazu 

Ugunaga burdinola-errota Areatza 

Ibarra errota Bedia 

Arzubia Dima 

Ubokoerrota Igorre 

Txiriboketa Lemoa 

Lanbreabeko burdinola Zeanuri 

B
e
s
te

 

b
a
tz

u
k
 Sastegiko Landa trikuharria Zeanuri 

Eguzkiola kobazuloa Zeanuri 

Axlor kobazuloa Dima 

Elorriagako San Pedro nekropolia Lemoa 

 

7.16. Paisaia-erasana duten eremu narriatuak 

 
Eremu Funtzionalean, paisaian eragin txar handia duten eremuak daude. Besteak 

beste, hurrengoak nabarmentzen dira: errepide azpiegiturak, Bediako, Lemoako eta 

Igorreko industrialdeen zati bat (industria hondarrak dituztenak) eta Lemoa, Igorre eta 

Dimako jarduera duten eta jarduerarik ez duten harrobiak. Elementu hauetako batzuk, 

errepide nagusietatik ikusten dira. 

 

Garraio azpiegiturek inguruko paisaiaren matrizea apurtzen dute, habitaten arteko 

lotura ekologikoa mantentzeko oztopo bat dira, landa lurzoruetan eragina dute eta 

zeharkatzen duten paisaia, nola edo hala baldintzatzen dute, batzuetan, inguruko balio 

naturalak, historikoak edo sinbolikoekin gatazka sortuz. Azpiegitura lineal hauek, 

estetika eta funtzionaltasun erasana duten berezko paisaia jarraituak sortzen dituzte.  
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Zentzu honetan, paisaian eragiten duten inpaktuagatik, Igorre eta Zeanuriko 

saihesbideak, Artea/Arantzazuko industrialdeko eta Aparioko harrobi eta zabortegiko 

(Lemoa/Igorre) sarbideak nabarmentzen dira. 

 

Erauzketa jarduerek edo hauei lotutako eraikinek inguruko paisaian eragina daukate. 

Harrobien inpaktu paisajistikoa nabarmena da, Peña Lemoakoa batez ere, nahiz eta 

berreskuratze prozesuan egon, paisaian egindako aztarna ezkutatzen zaila dena. 

 

Lemoako beste bi harrobiak (Apario eta Monte Murgia) bideetatik edo biztanle asko 

dauzkaten inguruetatik oso gutxi ikusten dira, Aparioko zabortegia eta Arantzazuko 

betelana bezala. Kortederrako zabortegia, Lemoan, N-634tik eta AP-8tik ikusten da 

bakarrik (Galdakao eta Amorebieta lotzen dituen errepidea). Igorren, Diman, 

Zeanurin, etab. kokatuta dauden eta gaur egun jarduerarik ez duten beste harrobi 

txiki batzuek, paisaian eragin mugatuagoa dute. 

 

Urtegien artean (Lekubaso, Undurraga eta Iondegorta), Undurragakoa da 

garrantzitsuena, urtegia ikus dezaketen pertsona kopuruagatik, uraren azaleragatik, 

ubideengatik eta presaren altueragatik. 

 

Goi tentsioko lineek eta dorreak lurralde osoa zeharkatzen dute, herriguneak 

eraldatze- eta banaketa-subestazioekin konektatuz. Igorreko Eremu Funtzionalaren 

paisaian daukaten eragina garrantzitsua da. 

 

Narriatutako ezaugarri batzuk aurkezten dituzten paisaiak landa eta herriguneen 

arteko trantsiziozko eremuak izan daitezke, telekomunikazio azpiegituren (antenak, 

etab.) eragina duten eremuak, baita hormekin eta harri-lubetekin kanalizatutako ibai 

tarteak ere, ibaiertzeko landaredia kendu den lekuetan. 

 

Aipatu beharrekoak dira Eremu Funtzionalean egingo diren azpiegitura berriak, 

paisaian izango duten eraginagatik: 

- Boroa – Lemoa arteko errepidea, AP-8a eta Igorreko saihesbidea lotuko 

dituena, Bedian eta Lemoan N-240 errepidetik trafikoa kentzeko asmoz. 

- Gueñes-Itxaso goi tentsioko linea berria, Bedia, Lemoa eta Igorretik pasako 

dena eta besteak beste, Eremu Funtzionaleko paisaia-interes bereziko 

eremuetako batean erasana izango duena (Arlanpeko harkaitzak). 
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Goi tentsioko dorrea, Bedian 

 
kareharrien harrobi zaharra, Dima 

 

 

7.17. Ingurumen eta paisaia-unitate homogeneoak 

 

Eremu Funtzionalean, homogeneoak diren hiru ingurumen--unitateetan banatu 

daiteke, Paisaiaren Katalogoan jaso diren paisaia-domeinuekin bat egiten dituztenak 

eta sarritan Bizkaia eta EAE mailan errepikatzen direnak. 

 

- Isurialdeak banatzen dituzten mendiak 

- Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarra  

- Ibar-hondo atlantiarrak 
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Isurialdeak banatzen dituzten mendiak  
 

Arratia eta Indusiko haranen mugak osatzen dituzten eta hondo-eszenikoa diren 

mendizerren gailurrak dira. Gailurrak, Eremu Funtzionaleko paisaia-zedarriak eta 

begiratokiak dira, ikuspegi ahalmen handia dutelako. Gorbeia eta Urkiolako Parke 

Naturalen gailur arrokatsuek osatzen dute. Eskuagatx, Aramotz eta Gorbeiako arroka 

biluziak, mendi-hegaletako bertako landarediaren aniztasun handiarekin batera 

(hariztiak, artadiak, pagadiak), kromatismo eta ehundura desberdinak ematen dituzte. 

Horregatik, gailurretako paisaia hauek, Igorreko Eremu Funtzionaleko leku 

baliotsuenak eta nortasun handienekoak dira. 

 

Gizakiaren aldaketa eskasa eta orekatuaren ondorioz, paisaiaren esentzia mantendu 

da, balio naturalak nabarmenak dira, eta horregatik, gune babestuak dira. Balioztatze 

altua dute eta erraz ezagutzen diren lekuak dira eta populazioak bisitatzen dituzte 

irisgarritasun erraza ez izan arren. 

 

Natura- eta paisaia-interes handia duen domeinua da. Bertan, kontserbazio irizpidea 

lehentasunezkoa da, aisialdiko (mendi-ibiltaritza, hegaztien behaketa, etab.) jarduerak 

eta mendietako larreetan abeltzaintza estentsiboa har ditzakeen arren. 

 

Baso-nekazaritza mosaiko atlantiarra  
 

Baso-nekazaritza paisaia da, Eremu Funtzionalean azalera handienak hartzen ditu ere. 

Mendi-hegalen erdialdean kokatutako koniferoen baso-landaketez osatuta dago, landa-

gune sakabanatuen inguruetan dauden belardi eta larreekin nahastuta. 

 

Lurzoruaren erabilera,. baserriko nekazaritza jardueran eta abeltzaintza estentsiboan 

oinarritu da, balio handiko nekazaritza- eta abeltzaintza-mosaikoa sortzen duena. 

Denboran zehar, erabilera hauek galtzen joan dira, baserriari lotutako jarduerak 

pixkanaka utzi direlako eta baso-birlandaketak areagotu direlako, paisaian monotonia 

eta homogeneotasun handia sortuz. 

 

Domeinu honetan, Bizkaiko landa-paisaia kulturala eta bertako basoak mantentzea 

gailendu beharko litzateke. Baso-jarduera eta nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak 

jasotzeko ahalmena du, nahiz eta lehen sektoreari lotutako hirigintza-garapenak era 

har lezake. 
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Ibar hondo atlantiarrak  
 

Ibar-hondoa, ibai nagusietan zehar dauden herri- eta landa-guneek, herri-kanpoko 

eremuek eta azpiegiturek osatzen dute. 

 

Ibar-hondoa, orokorrean, komunikabideetara eta Ibaizabal eta Arratia ibaietara lotuta 

dagoen urbanizazio ia jarraitua izateagatik bereizten da. Bertan, egoitzek, industriek, 

erauzketa jarduerek, azpiegiturek eta ekipamenduek, aldatuta dagoen paisaia osatzen 

dute. 

Unitate honek, batzuetan atseginak ez diren erabilerez osatutako paisaia zatitua 

irudikatzen du. Jende asko dagoen paisaia da, Eremu Funtzionaleko biztanleria gehiena 

hartzen duelako eta komunikabide ardatzengatik jende asko igarotzen delako. 

 

Eremu Funtzionaleko unitaterik konplexuena da. Alde batetik, giza erabilerak jasotzeko 

ahalmena duen unitatea da: etxebizitza, industria, aisia, zerbitzuak, kultura, etab.; 

bestetik, tarte batzuetan ondo zaindutako landaredia duten Ibaizabal eta Arratia ibaien 

presentziak, unitateari nolabaiteko paisaia eta natura interesa ematen diote. 
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8. PROPOSAMENAK INPLEMENTATZEN DIREN BITARTEAN 

INGURUMEN INPAKTUA SORTU DEZAKETEN ZEHAZTAPENAK 

 
Igorreko Eremu Funtzionalaren Paisaiaren Katalogotik eratorritako Paisaiaren 

Zehaztapenak abiapuntua dira. Hauek, aldaketa baten bitartez LPPean jaso dira eta 

Paisaiaren Europako Hitzarmenaren mamia lurralde antolamenduan jasotzeko helburua 

dute. Era berean, LPPren aldaketan jarraitzen diren Paisaia-Kalitateko Helburuak, 

Eremu Funtzionaleko paisaiaren babesa, kudeaketa eta antolamendua sustatzen dute 

paisaiaren balio ekologikoak eta ingurumen-balioak, besteak beste, kontuan hartuz. 

 

Beraz, aurreikusitako ingurumen ondorioak, nagusiki, izaera positiboa dute, hurrengo 

helburuak jarraitzen dituztelako: 

- Paisaiaren babesa eta kontserbazioa 

- Paisaiaren berriztapena eta paisaia-integrazioa 

- Paisaia balioan jartzea 

 

Hala ere, zehaztapenetan jasotzen diren proposamen batzuk –LPPren hurrengo 

faseetan edo sektoreko edo udalerriko planek paisaiaren babeserako eta paisaia 

balioan jartzeko edo narriatutako eremuak leheneratzeko berariazko proiektuak 

garatzen dituztenean burutuko direnak- egiten diren bitartean nolabaiteko ingurumen 

erasana izan dezakete. Ondoren, zehaztapen batzuetan hartu daitezkeen neurriak jaso 

dira: 

 

7. artikulua. Herriguneetako sarbideak zaharberritu eta hobetzeari, eta era berean, 

inguruko paisaietan integratu eta artikulatzeari buruzko zehaztapenak (3 PKH) 

 

D. Elkarrekin eta landa paisaiekin lotutako pasealeku eta espazio publikoen sarea 

artikulatu, hiri- eta hiri-kanpoaldeko paisaiari balioa erantsiko dioten elementu 

sinboliko, historiko edo naturalak barneratuz, herritarren gozamenerako balioko 

duten trantsizio eremu erakargarriak sortuz eta herrietako sarbide bakoitza 

besteengandik bereiziz.  

 Zehaztapen hau aurrera eramateko balizko neurriak Bedia eta Lemoa artean, 

Mendieta industrialdearen atzealdetik, kalitatezko espazio libre bat diseinatzea 

eta ibaiertzeko eremuak pixkanaka libratzea izan daitezke. 

E. Herriko espazio publiko berdeekin lotuta egongo liratekeen eta zuhaitzez 

hornitutako bide, pasealeku eta eremuak txertatu edo dauden tokietan indartu, 

azpiegitura berde moduko bat eratuz.  

Zehaztapen hau aurrera eramateak garrantzia dauka Bedia-Lemoa trantsizioan. 
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8. artikulua. Azpiegitura lineal eta telekomunikazio azpiegituren paisaia-integrazioari 

buruzko zehaztapenak (4 PKH) 

 

C. Komunikabide nagusien paisaia-integrazioa, ondorengo azpiegituren Paisaiaren 

Integratzearen Azterlanei esker: Igorreko saihesbidea, Zeanuriko saihesbidea, 

Aparioko harrobi eta zabortegirako sarbideak, Bildosolako industrialderako 

sarbideak (Artea/Arantzazu) eta Lemoako iparraldetik pasatzen den Abiadura 

Handiko trenbidea. Era berean, Lemoako transformazio elektrikorako zentrala 

bezalako azpiegitura elektrikoen paisaia-integrazioa sustatze. 

 

9. artikulua. Narriatutako eremuen lehengoratzeari, eta era berean, hondakinen 

kudeaketarako azpiegitura eta erauzketa jardueren paisaia-integrazioari buruzko 

zehaztapenak (5 PKH) 

 

B. Harrobi zaharrak paisaian integratzea, ahal denean jatorrizko paisaia 

berreskuratuz edo erabilera zehatz batzuekin bateragarriak izango diren paisaia 

berriak sortuz (aisialdi jarduerak, ekipamenduak…). 

Eremu funtzionalean honako hauek aurkitu dira (baliteke gehiago egotea): 

Garakoi eta Urkizu Igorren, Iruiturri Lemoan, Bargondia, Bernaola eta Ilunbe 

Diman eta Angoitia eta Xorokil Zeanurin. 

C.  Zabortegi, hondakindegi edota betelan gisa diharduten edo jardun zuten 

eremuen paisaia lehengoratzea. baita hondakinen kudeaketarako bestelako 

azpiegituretan ere (transferentzia instalazioak, gaikako bilketa puntuak, 

hondakin-uren araztegiak, etab.), egungo funtzioarekin bateragarriak diren 

neurrien bidez landare hesiak, sarbideen paisaia-integrazioa etab.  

Zehaztapen hau, hasiera batean, hurrengo eremuetan erabiliko da: 

- Bidestubieta zabortegia Lemoan  

- Zeanuriko ur-araztegia (eraitsia ez bada)  

- AHTren betelanak Bedia-Lemoan  

- Bildosolako betelanak (Arantzazu)  

- Aparioko zabortegia (Igorre)  
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12. artikulua. Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologikoa handitzen lagunduko 

duten produkziorako landaketen baso-kudeaketari buruzko zehaztapenak (8 PKH) 

 

B. Higadura arazo nabarmenak dituzten edo arrisku natural nagusiak jaso 

ditzaketen eremu guztietan birlandaketa eta lehengoratzeak burutzea.  

Hasiera batean arazo hau daukaten ondorengo eremuak identifikatu dira, 

Mandoia ingurua Bedian, Apario ingurua Lemoan, Aldoia, Arkaola eta Bargondiko 

Atxa Diman eta Upate ingurua Zeanurin. 

 

13. artikulua. Hezegune, ibai, erreka eta erreka-ertzen kontserbazio edota 

birnaturalizazioari buruzko zehaztapenak, herritarren erabilera eta gozamenarekin 

bateragarriak (9 PKH) 

 

A. Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea Eremu Funtzionaleko paisaia 

egituratzen duten elementu gisa, ibai eta erreken balio ekologiko eta paisaia-

balioen babesa eta ingurumen hezkuntza, aisialdia eta gozamenari lotutako 

jarduerak uztartuz (paisaiari loturiko ibai-ibilbidea, atsedenlekuak, udako 

igerilekuak, etab.). 

C. Bioingeniaritza tekniken bidez funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak 

birnaturalizatu edota lehengoratuz ibai-paisaiak hobetzea. 

Zehaztapen hau erabiltzea bereziki interesgarria izango da ondorengo 

eremuetan: Undurragako urtegiaren atzealdea (Zeanuri) (2.2.A. PIBE.), Arratia 

ibai herrigune ezberdinetan, Areatzan (2.2.B. PIBE.), Igorren (2.2.C. PIBE.) eta 

Urkizuko industrialdean (2.2.D. PIBE.), Indusi erreka Ugaranan (Dima) (2.2.E. 

PIBE.) eta Ziarrusta industrialdean eta Ibaizabal erreka Lemoako herrigunean 

(2.2.F. PIBE.).  

D. Ibaien presentzia berreskuratzea herriguneetan, ahal den guztietan estaldurak 

kenduz eta honela uraren paisaia ezkutuak agerian utziz.  

F.  Uren kalitatea mantendu edota hobetzeaz arduratu, kontrolik gabeko isurketarik 

edota araztu gabeko hondakin-uren isurketarik ez dagoela egiaztatuz. 

Arantzazu: Bildosola 

Areatza: Ugunaga 

Artea:  Errotazarra, Ugarte 

Bedia: Lekue errota, Astietxe, Ibarra, Bediakolea ubidea eta presa 

Dima: Zamakola errota, Arzubia, Ziarrusta errota-burdinola, Ibarra 

Igorre:  Errotabarri, Ubokoerrota, Olabarri 

Zeanuri: Arrabalde, Goikoerrota, Olabarri, Errotabarri, Ibergutxi, 

Lanbreabe 

G.  Herriguneetako ibai-fatxadak balioan jartzea sustatzea (Lemoa, Igorre, 

Arantzazu, Areatza eta Zeanuri), eraikinen aurrealdeen eta ur-ibilguen artean 

kalitatezko eremuak sortuz. 
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14. artikulua. Paisaia natural eta hondo eszenikoen babesa eta kontserbazioari 

buruzko zehaztapenak (10 PKH) 

 

C. Izaera inbaditzailea duten landare exotikoen sarrera eta ugaltzea modu 

eraginkorrean kontrolatzea. 

D. Higadura edota degradazio arazo nabarmenak dituzten eta aipagarriak eta oso 

agerikoak diren paisaietan birlandaketa eta lehengoratzeak burutzea. 

 

16. artikulua. Paisaia esanguratsuenen pertzepzioa balioan jarriko duten paisaia-

ibilbide, ekipamendu eta begiratokiek osatutako sarea mantendu eta hobetzeari 

buruzko zehaztapenak (12 PKH) 

 

A.  Bide historiko eta abelbideak kontserbatu eta sustatu paisaia egituratzen duten 

ardatz gisa. 

B.  Eremu Funtzionaleko paisaia esanguratsu eta berezienak balioan jarriko dituzten 

begiratoki eta paisaia-ibilbideen sarea mantendu.  

Balizko neurri zehatzen artean ondorengoak proposatzen dira: 

- Ibilbide historikoak egokitu: Erromatar bidea (ferra bidea)  

- LPPko paisaiari loturiko ibai-ibilbidea egokitu  

- Urragikoatxan begiratoki bat egokitu eta Dima, Areatza eta Zeanuritik 

iristeko ibilbideak seinaleztatu   
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9. INPAKTUEN IDENTIFIKAZIOA ETA BALORAZIOA  

 

Ingurumen Azterketa Estrategikoak jarraitutako prozesu metodologikoan lehenik eta 

behin, Igorreko LPPren aldaketak, Paisaiaren Zehaztapenei dagokionez, proposatutako 

neurriak egitearen ondorioz eratorritako balizko ingurumen inpaktuak identifikatzen 

dira. Ondoren, ingurumen ebaluaketaren, abenduaren 9ko 21/2013 Legean 

definitutako ezaugarri eta kontzeptu teknikoen arabera aipatutako inpaktuen 

karakterizazioa eta balorazioa egingo da. 

 

Testuinguru honetan, kontuan izan beharra dago, dokumentuaren izaera eta 

proposamenen garapen maila eta eskala dela eta, xehetasun maila txikia dela. LPPren 

ondorengo garapen faseetan, udalerrien Plan Orokorrek narriatutako eremuen 

berriztapenerako edota paisaiaren babeserako, berariazko proiektuak garatzen 

dituztenean adibidez, inpaktuak sortu ditzaketen jarduketak identifikatzea posible 

izango da  

 

eta aldi berean neurri babesle eta zuzentzaile egokiak proposatzea posible izango da. 

Hauek, aldez aurretik Paisaia-Interes Bereziko Eremuetan garatuko dira (LPPeko 

Aldaketaren Araudiaren 3. Artikuluan xedatuak eta Igorreko Eremu Funtzionaleko 

Paisaiaren Katalogoaren 11. mapan irudikatuak). 

 

9.1. Inpaktuen identifikazioa, karakterizazioa eta balorazioa 

 

Behin ingurumen inpaktuak sortu ditzaketen Zehaztapenak hautemanda –

zehaztapenak inplementatzeko proposamenak- (8. atala ikusi), aldatu litezkeen 

ingurumen elementuak identifikatzeari ekin zaio. Informazio honetatik abiatuz, 

inpaktuak identifikatzen eta baloratzen dituen matriz kromatiko bat egin da. 

 

Matriz honetan, aurreikusitako zehaztapenen eta ingurumen osagaien arteko lotura 

egin da, balizko aldaketak identifikatuz eta inpaktu mailak, bai positiboak bai 

negatiboak, baloratuz. 

 

 

Balizko inpaktuak eragin ditzaketen zehaztapenen identifikazioa 

 

Zehaztapenetan proposatutako neurrien gauzatzeak maila handiago edo txikiagoko 

inpaktuak sortuko dituzten jarduerak daramatzate inplizituki. Inpaktu hauek eraikitze 

fasean emango dira bakarrik. 
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Eraikitze fasea: Ustiapen edota erabilera fasea: 

- Mozketa eta soiltzeak 

- Lur mugimenduak 

- Makinariaren zirkulazioa 

- Eraispenak 

- Hondakinen sorrera (obra-hondakinak) 

- Bideen mozketa 

- Bide zirkulazioaren eta garraioaren aldaketa 

- Halabeharrezko isurketak 

- Ereintzak eta landaketak 

 

 

 

Ez dira ekintza nabarmenak antzeman 

eraikitze fasearen ostean. Izatekotan, 

paisaiaren pertzepzioak edota lurzoruen 

erabileran aldaketa positiboak 

 

Eraginda edo hobetuta gerta daitezkeen ingurumen elementuen identifikazioa 

 

Ingurumen alderdia 
Zehaztapenak/ 

Neurriak 

Elementu edo ingurumen 

ezaugarriak 

Lurzorua 

7/D,E Art. 

12/B,C Art. 

16/A,B Art. 

- Higadura eta trinkotzea 

- Lurzoruaren galera 

- Higadura prozesuak gelditu 

Hidrologia/Hidrogeologia 

7/D Art. 

13/A,C,D,F Art. 

16/A,B Art. 

- Ubide eta ibai-ertzetan eragina 

- Lurzoruaren iragazgaiztea  

Airea 

7/D,E Art. 

8/C Art. 

9/B,C Art. 

13/A,C, D,F Art. 

16/A,B Art. 

- Airearen kutsadura 

- Zarata mailaren igoera 

Paisaia 

7/D,E Art. 

8/C Art. 

9/B,C Art. 

12/B,C Art. 

13/A,C,D,F Art. 

16/A,B Art. 

- Obra garaian paisaiaren kalitatea 

aldatzea 

- Paisaiaren hobekuntza eta 

balioztapena 

Landaredia 

7/D,E Art. 

8/C Art. 

12/B,C Art. 

13/A,C,D,F,G Art. 

14/C,D,E Art. 

16/B Art. 

- Zuhaixken eta belarkarengan erasana 

- Landaredi inbaditzailea kentzea 

- Zuhaiztien areagotzea 

Fauna 13/C, F Art. - Uren kalitatearen aldaketa 

Hondakinak 

7/D,E Art. 

9/B,C Art. 

13/A,C,D,F Art. 

16/A,B Art. 

- Hondakinen sorrera 

Giza-ingurunea eta 

sozio-ekonomia 

7/D,E Art. 

8/C Art. 

9/B,C Art. 

12/B,C Art. 

13/A,C,D,F Art. 

15/A,C Art. 

16/A,B Art. 

- Lana 

- Nekazal produktibitatea 

- Paisaiaren hobekuntza 

- Bizi kalitatea 

- Ondare kulturala 
Giza-ingurunea eta 

sozio-ekonomia 

 

Inpaktuak daukaten garrantzi mailaren arabera sailkatzen dira: 

- Esangura gutxikoak 

- Esanguratsuak 

- Oso esanguratsuak 

- Positiboak 
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Matrizaren emaitzetatik ondorioztatu daitekeenez, ez dago inpaktu ESANGURATSUrik, 

bakarrik ESANGURA GUTXIKOAk edo POSITIBOak daude. Esangura gutxiko inpaktuak, 

batez ere lurzoruaren galerarekin, ibai ibilguen eraginarekin eta uren kalitatearekin 

lotuta daude, eta neurri txikiagoan landarediaren eraginarekin. 

 

Inpaktuen karakterizazio eta balorazioa egiterakoan plan, programa edota proiektuen 

eragin esanguratsuak ebaluatzeko 21/2013 Legeko VI. Eranskinean deskribatzen diren 

kontzeptu teknikoak hartu dira kontuan. Inpaktuen klasifikazioa hurrengoa da: 

 

- INGURUMEN INPAKTU BATERAGARRIA: Jarduera amaitutakoan berehalakoan 

berreskuratzen den inpaktua, inolako badaezpadako neurri edota neurri 

zuzentzailerik behar ez duena. 

- INGURUMEN INPAKTU MODERATUA: Berreskuratzeko badaezpadako neurri 

edota neurri zuzentzaile gogorrik behar ez duen inpaktua, eta aurretiazko 

ingurumen egoerara bueltatzeko denbora nahiko behar duena. 

- INGURUMEN INPAKTU LARRIA: ingurumen egoeraren berreskurapenerako 

neurri zuzentzaile eta badaezpadako neurriak ezarrita ere denbora tarte luzea 

behar duena.  

- INGURUMEN INPAKTU KRITIKOA: Onargarria ez den inpaktu maila da. 

Ingurumen kalitatearen behin betiko galera ematen da, berreskuratu ezina 

badaezpadako neurri edota neurri zuzentzaileak hartuta ere.  

- EFEKTU POSITIBOA: Bai elkarte teknikoak eta zientifikoak, bai populazioak 

orokorrean onartzen duena, kostuen eta irabazi orokorren eta aurreikusitako 

jarduketaren kanpoko eraginen testuinguruan. 

 

9.2. Ingurumen faktore desberdinen gaineko eragina 

 

9.2.1. Lurrazpiko eta lurrazaleko urengan eragina 
 

LPPren Aldaketan ez da eremuren bakar batean ere ez artifializazioa edo obra handiak 

planteatu, beraz, ez dirudi zehaztapenek lurrazpiko urengan inpaktuak izango 

dituztenik. 

 

Hezegune, ibai, erreka eta erreka-ertzen kontserbazio edota birnaturalizazioari 

buruzko zehaztapenak, herritarren erabilera eta gozamenarekin bateragarriak diren 

zehaztapenek (13. artikulua), ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzeko 

jarraibideak xedatzen dituzte Eremu Funtzionaleko paisaia egituratzen duten elementu 

gisa. Honen harira, ur-xafla nagusien paisaiak babestea, baita hauekin lotutako 

landaredia; funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak hobetzea eta uren kalitatea 

mantendu edota hobetzea proposatzen da. 
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Bestalde, paisaia hauek balioan jartzea planteatzen da ibaien presentzia herriguneetan 

berreskuratuz eta herriguneetako ibai-fatxadak balioan jartzea sustatuz, eraikinen 

aurrealdeen eta ur-ibilguen artean kalitatezko eremuak sortuz.; baita ur-ibilguei 

lotutako eraikin edo industria tradizionalak berriztuz eta balioan jarriz. 

 

Aurrekoa kontuan harturik, orokorrean LPPren Aldaketak sare hidrografikoan izango 

duen inpaktua positiboa izango da. 

 

Hala ere, ibai-inguruan erasan esanguratsuak ez izateko, diseinatzen eta egiten 

direnean, eremu hauez gozatzeko eta aisiarako proposamenetatik (udako igerilekuak, 

paisaiari loturiko ibai-ibilbidea eta atsedenlekuak) eratorritako erasanak zehetasunez 

aztertu beharko dira (13. artikulua, A, C, D, F eta G neurriak). Erasan hauek ibai-

bazterreko landarediarengan eta uren kalitatean ondorio txarrak izan lezakete, obra 

garaian solido esekiak areagotu daitezkeelako. Hala ere, Esangura Gutxikotzat eta 

Bateragarritzat hartu dira, nolabait, garrantzi gutxikoak eta behin-behinekotasuna dela 

eta. 

 

Honi dagokionez –Uraren Euskal Agentziaren 2018ko ekainaren 10eko txostenaren 

arabera, Paisaiaren Katalogoan, Lemoako UAHEn (ES017-BIZ-9-3) bi elementu 

inbentariatuta daude (Txiriboketako zubia eta errota) eta hauek botatzea aurreikusita 

dago. Bestalde, Igorreko UAHEn (ES017-BIZ-2-1) dagoen San Juan zubia ordezkatzea 

aurreikusi da, ura husteko gaitasuna eskasa delako.  

 

Elementu hauekin erlazioa duen edozein jarduketa planteatzerako edo egiterako 

orduan, uholde arriskutik babesteko planifikazioan jasotzen diren aurreikuspen hauek 

kontuan hartu beharko dira. 

 

9.2.2.  Lurzoru galerarengan eta nekazal produktibitatearengan 

eragina  

 
LPPren Aldaketak ez ditu artifizializazioa edo obra handiak planteatzen, beraz, ez dirudi 

proposatutako zehaztapenek lurzoruaren galerarengan inpaktua egongo denik. Hala 

ere, pasealeku edo bide berriak, etab. egitekotan (7. Art. D eta E neurriak; 12. Art. B 

neurria eta 16 Art. A neurria) lurzoruaren galera edota trinkotzea eman liteke. Hau, 

esangura Gutxikotzat hartu da eta Bateragarria izango da tamaina txikikoa delako eta 

gertatzeko probabilitatea txikia delako.  
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Nekazaritza eta abeltzaintza erabilerei lottuako paisaiak mantentzeari buruzko 

zehaztapenek (besteak beste: 11. art. A, B eta E; 14. art. A), jatorrizko landa paisaiak 

mantentzearen alde egiten dute, nekazal baliabideak balioan jartzea oinarri hartuz, 

landa inguruneko biztanlegoa mantenduz eta lana, ongizatea eta bizi kalitatea 

sustatuko dituen jarduera ekonomiko eraginkor batekin uztartuz. Bestalde, 

intentsibitate txikiagoa duten eta jasangarriagoak diren nekazaritza eta abeltzantza 

tekniken erabilera sustatzearen eta dentsitate baxuko egoitza erabilerentzat balioa 

duten nekazal lursailen okupazioa saihestearen alde egiten dute.  

 

Aurrekoa kontuan izanik, paisaiaren zehaztapenak nekazaritza produktibitatean erasan 

txarrik izango ez dutela uste da, izatekotan, indartu dezakete. 

 

9.2.3. Landarediarengan eragina 

 

Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologikoa handitzen lagunduko duten 

produkziorako landaketen baso-kudeaketari buruzko zehaztapenek (12. Artikulua, A, B 

eta C), baso-espezie ezberdinak tartekatuko dituen, bertako hostozabalen baso 

orbanen azalera handituko dituen eta higadura arazo nabarmenak dituzten eremuetan 

birlandaketa egingo duen baso-kudeaketa proposatzen dute. 

 

LPPren Aldaketaren beste artikulu batzuetan ere (besteak beste: 13. art. C; 14. art. A, 

C, D eta E) landarediari lotutako zehaztapenak jasotzen dira: izaera inbaditzailea 

duten landare exotikoen sarrera eta ugaltzea modu eraginkorrean kontrolatzea; 

mendietako larreen mantenua ahalbidetuko duen abeltzantza kudeaketa sustatzea; 

azpiegitura- edo hirigintza-garapenerako landare hesiak diseinatzea; herriko espazio 

publiko berdeekin lotuta egongo liratekeen zuhaitzez hornitutako eremuak sustatzea; 

obren, harrobien, zabortegien eta betelanen lehengoratze-planak modu eraginkorrean 

inplementatzea; landa-eremuan heskai biziak eta zuhaixka eta zuhaitzen orbanak 

mantendu edota leheneratzea; ibaiertzeko landaredia mantentzea, etab. 

 

landare exotikoak kentzera bideratuta dauden ekintzak (14. art. C) egiten diren 

bitartean, lurzoruaren galerarengan eta higadurarengan erasana izan dezakete. Hauek, 

Esangura Gutxikotzat eta Baterragarriak izango dira, orokorrean, neurri honek 

bionaniztasuna mantentzeko eta paisaiaren pertzepzioan ondorio positiboak izango 

dituelako. Higadura prozesuak murrizteko birlandaketa ekintzekin (14. art. D) berdin 

gertatuko da. 

 

Aurrekoa kontuan hartuz, orokorrean, Igorreko LPPren Aldaketak landarediarengan 

izango duen inpaktua Positiboa izango dela uste da. 
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9.2.4.  Geologia eta geomorfologiarengan eragina  

 

Paisaia natural eta hondo eszenikoen babesa eta kontserbazioari buruzko 

zehaztapenetan (14 art. F, G, H), multzo geomorfologiko esanguratsuak babestu eta 

balioan jartzearen eta Interes Geologikodun Tokiak balioan jartzea eta 

jendarteratzearen (EAEko Geodibertsitatearen Estrategian jasotakoak bereziki: Arteako 

Weald beltzeko seriea, Itxinako kasta eta Indusiko kasta) alde egiten du. Era berean, 

hauskortasun bisual handiko eremuetan paisaia-intrusio handia eragin dezaketen 

elementuak jartzea saihestea proposatzen du. Aurrekoa kontuan izanik, LPPren 

Aldaketak balio geologikoengan izango duen inpaktua Positiboa izango dela uste da.  

 

Bestalde eta hasiera batean, paisaiaren zehaztapenak ezartzetik eratorritako 

jarduketek ez dituzte lur mugimenduak izango, egin litezkeen lurraren birmoldaketa 

txikiak eta puntualak izan ezik. Beraz, geomorfologia ezaugarrien gaineko erasana ez 

da esanguratsua izango. 

 

9.2.5. Faunarengan eragina 

 

Aurreko ataletan aipatutako zehaztapenek (lurrazaleko uren gaineko erasanari eta 

landarediaren gaineko erasanari buruzkoak), neurri handi batean habitat naturalen, 

nekazaritza-, ibai-, eta baso-habitaten hobekuntza suposatzen dute. Beraz, paisaiaren 

zehaztapenetatik eratorritako erasana, hasiera batean, positiboa izango da. Hala ere, 

ibaietatik gertu proiektuak egitekotan (pasealekuak, ibaiertzen lehengoratzea, ibai-

igerilekuak, etab. 13 art. A, C, D, F eta G), obra garaian ibaian solido esekien emaria 

egon litekelako, uraren uhertasuna handituz eta urari lotutako faunaren habitatean 

erasana sortuz. Inpaktu hau Esangura Gutxikotzat hartu da eta Bateragarria izango da 

aurreikusitako proposamenen behin-behinekotasuna eta tamaina dela eta. 

 

9.2.6.  Paisaiarengan inpaktua 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPPren Aldaketan jasotako paisaiari buruzko 

zehaztapenen helburua, paisaia-kalitateko helburuak garatzea da, beraz, paisaiaren 

gaineko erasana positiboa izango da. Helburuetatik eratorritako proposamenen artean 

hurrengoak jaso dira, besteak beste: hondo-eszenikoak babestea, paisaia naturalak 

mantentzea, azpiegituraren eta hirigintzaren garapenak integratzea eta narriatutako 

eremuak berritzea.  
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Bestalde, zehaztapenek paisaia balioan hartzeko proposamenak ere jasotzen dituzte, 

alde batetik paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokien bitartez eta bestetik 

dibulgazioa, heziketa eta sentsibilizazioaren bitartez. 

 

Proposamen hauek egiteko orduan (7. art. D eta E; 8. art. C; 9. art. B eta C; 12. art. 

B;13 art. A, C, D eta F; 16 art. B), paisaiaren pertzepzioaren gaineko erasan negatiboa 

egon liteke. Hau, behin-behinekoa izango denez, Esangura Gutxikotzat hartu da eta 

Bateragarria izango dela uste da. Egin ostean, paisaiaren kalitatean inpaktu positiboa 

izango da. 

 

9.2.7. Klima aldaketarengan eragina 

 

Pasaiaren zehaztapenetatik eratorritako jarduketek klima aldaketan efektu positiboak 

sortu lezakete, bi norabideetan onurak suposatuko lituzkeelako: aldaketa 

klimatikoaren efektuak arintzera lagundu eta aldaketa klimatikotik eratorritako 

arriskuetara egokitzeko hobekuntzak. 

 

Arintzeari dagokionez, zehaztapenek ez dute lurzoruaren artifizializazioa edo gas 

kutsatzaileen isurketen areagotzea suposatuko, lehen helburua garapen berriak, 

trinkoak, dimentsio egokikoak eta beti ere finkatu gabeko, narriatutako edota 

erabilerarik ez duten lurzoruak bete eta berroneratu ondoren egitea delako. 

 

Nekazaritza eta abeltzantza jarduerei dagokienez, paisaiaren zehaztapenek intentsitate 

txikiagoa duten eta jasangarriagoak diren nekazaritza eta abeltzantza tekniken 

erabilera sustatzearen alde egiten dute. Teknika hauek berotegi efektuko gasen 

isurketa gutxiago egotea suposatuko luke, intentsiboagoak diren teknikekin alderatuz. 

 

Egokitzeari dagokionez, paisaiaren zehaztapenen artean herriko espazio publiko 

berdeekin lotuta egongo liratekeen eta zuhaitzez hornitutako pasealeku eta eremuen 

azpiegitura berdea sustatzea planteatzen da. Sare honek, bero-irla uneak murriztea 

ahalbidetuko luke, hiri-jarraietan freskotasuna ematen duten eta airearen zirkulazioa 

hobetuko duten elementu begetalak jasoz. 

 

Bestalde, higadura arazo nabarmenak dituzten edo arrisku natural nagusiak (uholdeak 

adb.) jaso ditzaketen eremu guztietan birlandaketa eta lehengoratzeak burutzea. 

Eremu hauen lehengoratzeak, lurraldeak aldaketa klimatikoaren efektuen aurka duen 

erresilentzia handituko du. 
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9.2.8.  Natura 2000 Sarearengan eragina 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean Natura 200 Sarearen barruan dauden eremuak Gorbeia 

eta Urkiolako Parke Naturalak eta Diman dagoen Zadorrako Urtegien Kontserbazio 

Bereziko Eremuaren zati txiki bat dira (7.11.1. atala ikusi).  

 

Arratiako Paisaiaren Katalogoak bi Parke Naturalak Paisaia-Interes Bereziko Eremutzat 

jasotzen ditu, hala ere, paisaiari buruzko zehaztapenak jasotzen dituzten berariazko 

antolamendu eta kudeaketa planak dituztenez, ez dute Paisaiaren-Ekintza Planik behar 

izango, Aldaketaren Antolamendu Arauen 3.1. artikuluan jasotzen den bezala. 

 

Igorreko LPPren aldaketak ez ditu Natura 2000 Sareko eremuen barruak proiektuak 

edo neurriak proposatu, beraz, ez dira eremu hauetan erasana izango duten 

proiektuak edo planak identifikatu. Honen ondorioz, Irismen Dokumentuak 

ondorioztatzen duen bezala, ez da beharrezkoa izango abenduaren 9ko ingurumen-

ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen 35.1.c. artikuluan aipatzen den atala jasotzea, 

Natura 2000 Sareko guneetan ondorioen ebaluazioari buruzkoa. 

 

9.2.9.  Intereseko elementu naturalengan eragina 

 

Aurreko ataletan aipatu den bezala, Eremu Funtzionalean bertako zuhaitzen basoak 

balio handikoak dira. hauen azalera potentziala oso murriztua da, hiri-jarduerek eta 

azpiegituren okupazioaren ondorioz, baita denboran zehar emandako nekazaritza- eta 

baso-ekoizpenaren ondorioz. Bestalde, nabarmentzekoak dira lurraldearen laurden bat 

hartzen duten Batasunaren Intereseko Habitatak. Era berean, aipatzekoak dira Indusi 

eta Arratiako arroen ibai-eremuak, ibilguen gehiengoan kontserbazio egoera ona 

dutelako eta interesekoak diren paisaia naturalak eta nekazaritza-paisaiak osatzen 

dituztelako. 

 

Paisaiaren zehaztapenei buruzko LPPren Aldaketak, lurralde antolamenduan, besteak 

beste eremu natural eta landa-eremu hauen paisaiaren hobekuntzarako bideratuta 

dauden irizpideak jasotzen ditu; honen ondorioz, funtzionamendu ekologikoan ere 

hobekuntzak egongo dira.  

Honi dagokionez, LPPren Aldaketak Eremu Funtzionaleko eremu naturalen gaineko 

efektuak positiboak izango direla uste da. 
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9.2.10. Ondare kulturalarengan eragina 

 

Igorreko LPPren aldaketaren 15. artikuluan ondarea kontserbatu, zaharberritu eta 

balioan jartzeari buruzko zehaztapenak jasotzen ditu.  

 

Neurriak Ondare elementu garrantzitsuenetara eta paisaiaren ikuspegitik 

esanguratsuenak direnetara bideratuta daude, erabilera berriak edota turismoarekin 

lotutako jarduerak baimenduz. Aldi berean, ondare-zedarri aipagarrienetara (eliza, 

ermita, eraikin bereziak, etab.) dauden ikuspegi-zuzenak kontserbatzeko babes-

neurriak ezartzen dira.  

 

Honekin guztiarekin, ondare kulturalaren hobekuntzarako eta balioan jartzeko 

proposamen hauek paisaian ondorio positiboak izango dituzte. 

 

9.3. Inpaktuen balorazioaren laburpena eta ondorioak 

 

Orokorrean, Igorreko LPPren aldaketak, Paisaiaren Zehaztapenei dagokienez, ondare 

naturalaren eta kulturalaren gaineko efektu positiboak izango ditu. Hala ere, 

sektorekako edo udalerriko plangintzek paisaiaren babeserako edo dauden eremu 

narriatuak leheneratzeko berariazko proiektuak garatzen dituztenean, LPPren hurrengo 

garapen faseetan zehaztuko diren proposamenei arreta jarri beharko zaie.  

 

Testuinguru honetan, Ingurumen Azterketa Estrategiko honetan ondorioztatzen den 

bezala eta planteatutako jarduketen edota neurriak aztertuta, ez da aurreikusten 

proposatutako aldaketak ingurumen inpaktu negatibo esanguratsurik izango duenik. 

Kontuan izan behar da gainera zehaztapenek, Eremu Funtzionalean dauden edo 

proposatu diren hirigintza, jardueren eta azpiegituren garapen paisaia-integraziorako 

irizpideak eta proposamenak xedatzen dituztela. 

 

Aurreikusten diren ingurumen efektuak positiboak dira, proposatutako ekintzak Eremu 

Funtzionalaren paisaia hobetzeko helburua dutelako. 

 

Esangura Gutxikotzat hartutako inpaktuak, Bateragarriak edo Positiboak izango direla 

uste da. Inpaktu Bateragarriak gauzatze fasean bakarrik emango dira, ondare 

naturalaren eta bizigarritasunaren gaineko erasanak denbora baterako izango direlako. 

 

Obra garaian erasan negatiboa izan dezaketen proposamen batzuek, ibai-pasealekuak 

eta ibilbideak sortzearekin, narriatutako eremuen birsorkuntzarekin, etab. lotutakoak 

dira, denak esangura gutxikoak. Hala ere, eta planteatutako neurri babesle eta 

zuzentzaileak kontuan hartuz (10 atala), azkeneko emaitza ingurumenerako positiboa 

izango da, bizi-kalitaterako, paisaia natural eta kulturalaren kalitaterako eta 

narriatutako paisaien birsorkuntzarako bereziki. 
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7/D,E Art. - Herriguneetako sarbideak zaharberritu eta hobetu, eta 

inguruko paisaietan integratu eta artikulatu       

 

            

BATERAGA-
RRIA 

8/C Art. - Azpiegitura lineal eta telekomunikazio azpiegituren 

paisaia-integrazioa      

 

            
POSITIBOA 

9/B,C Art. - Narriatutako eremuen lehengoratzea. Hondakinen 

kudeaketarako azpiegitura eta erauzketa jardueren paisaia-

integrazioa      

 

            

POSITIBOA 

12/B,C Art. - Produkziorako landaketen baso-kudeaketa 
     

 

            
POSITIBOA 

13/A,C,D,F Art. - Hezegune, ibai, erreka eta erreka-ertzen 

kontserbazioa edota birnaturalizazioa      

 

            

BATERAGA-
RRIA* 

14/C,D;E,F Art. - Paisaia natural eta hondo eszenikoen babesa eta 

kontserbazioa      

 

            
POSITIBOA 

15/A,C Art. – Ondarea kontserbatu eta balioan jartzea  
     

 

            
POSITIBOA 

16/A,B Art. - Paisaia-ibilbide, ekipamendu eta begiratokiak 

mantendu eta hobetu       

 

            

BATERAGA-
RRIA* 

 

Positiboa      Esangura gutxikoa  Esanguratsua  Oso esanguratsua  

 

* Balorazio hau, obrak egiteko fasean bateragarriak direla esan nahi du, hauek bukatzerakoan, Eremu Funtzionalean paisaiaren 

hobekuntzarako eta herritarrek paisaiari buruz duten pertzepziorako efektuak orokorrean positiboak izango liratekeelako. 
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10. NEURRI BABESLE, ZUZENTZAILE ETA KONPENTSATZAILEEN 

PROPOSAMENA 

 

Neurri zuzentzaileen helburua, proposatutako neurriak egitearen ondorioz agertu 

daitezkeen balizko aldaketak minimizatu, zuzendu edota konpentsatzea da. 

Horretarako, Igorreko LPPean proposatutako neurriak garatzean, ahalik eta ingurumen 

inpaktu txikiena sortzera bideratuta dauden gomendioak ezartzen dira.  

 

Neurri hauen proposamena aurreikusi diren inpaktuen garrantziaren arabera eta oso 

orokorrean egin dira, Paisaiaren Zehaztapenak, Eremu Funtzionaleko Paisaiaren 

Katalogoan definitutako Paisaia-Kalitateko Helburuak betetzeko gomendioak direlako. 

Neurri hauek, etorkizunean planteatuko diren Paisaiaren-Ekintza Planetan edota 

Paisaian Integratzearen azterlanetan jaso daitezke, baita etorkizuneko hirigintza plan 

eta proiektuetan ere. Testuinguru honetan, Paisaiaren-Ekintza Planak eta Paisaian 

Integratzearen azterlanek, 90/2014 Dekretuaren, ekainaren 3koa, EAEko lurralde-

antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoa, 6. eta 7. 

artikuluetan xedatutakoa kontuan izango dute. 

 

Aurreko kapituluetan agertu den bezala, ez dira efektu negatiboak antzeman Igorreko 

LPPren Aldaketa ezartzearen ondorioz. Hala ere, proposatutako jarduketek soiltzeak 

edo lur mugimenduak egitea behar izatekotan (ibilbideak eta begiratokiak sortzea edo 

hobetzea adb.) eta batez ere, sentikorrak diren eremuetan erasana egongo denean 

(ibai-ibilguak, intereseko naturguneak, etab.), jarduketen diseinuak eremuaren 

berezko ezaugarriak eta paisaia- eta ingurumen-balioak kontuan izan beharko ditu, 

kasu hauetan bioingeniaritza teknika leunak erabiltzea gomendatzen da. 

 

10.2. atalean, hasiera batean erasana izan lezaketen ingurumen alderdi bakoitzerako 

neurri orokorrak jaso dira. 
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10.1. Plangintzatik goragoko mailetan egindako ingurumenaren 

gaineko eraginaren ebaluaziotik eratorritako neurri 

babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileak hautematea 

 

Eremu Funtzionalean eragina duten, Ingurumen Inpaktuen Azterketa jasan duten eta 

behin betiko onarpena duten planak (Igorreko LPP bera, Hezeguneen LAP, Nekazaritza 

eta Basozaintzako LAP, EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPren 1. 

Aldaketa), paisaiari buruzko neurri babesle eta zuzentzaile oso orokorrak ematen 

dituzte eta Igorreko LPP izan ezik, ez dute Arratiari buruzko erreferentzia zuzena 

egiten. Hala ere, egokiak diren neurri orokorrak Ingurumen Inpaktuen Azterketan 

hartu dira. 

 

Igorreko LPPri dagokionez, aipatu beharra dago ingurune fisikoaren eta sare berdearen 

antolamenduaren bitartez paisaiara hurbiltzen dela eta hurrengo helburua jasotzen du: 

“Natura- eta landa-paisaia zaintzea, hobetzea eta suspertzea, eta paisaiaren 

irisgarritasun errespetuzkoa eta ilustratua sustatzea, interes bereziko elementuak, 

paisaia-egiturak eta eremuak kontserbatuz eta paisaiaren behaketa, interpretazioa 

zein gozamena eragiten duten ekintzak garatuz”. Bestalde, esku-hartzeko estrategiei 

dagokienez “Jarduera ekonomikoen espazioak suspertzea, oraingo industria-paisaia 

hobetzeko” zehaztu da.  

 

10.2. Neurri babesle, zuzentzaile eta konpentsatzaileak 

definitzea 

 

10.2.1. Landaredian eragindako ondorioekin lotutako neurriak 

 

Bide, begiratoki edo ibaiertzak birnaturalizatzeko neurriak egiten badira (7/D,E Art.; 

13/A,C,D,F Art.; 16/A,B Art.) irizpide orokor moduan eta lanak amaitu ostean, 

landaredia desagerrarazteko balizko joeraren neurri zuzentzaile edota konpentsatzaile 

gisa, obra garaian kaltetuta gertatu daitezkeen eremuen birlandaketak egingo dira. 

Horretarako, hurrengo irizpideak kontuan izan beharko dira:  

- Interesekoak diren landare egiturei erasana ekiditea, landaredia ondo 

mantentzeaz arduratuz, bertako basoak, heskaiak eta ibaiertzeko landaredia 

batez ere. 

- Eragina izandako eremuetako paisaia egokitzeko bideak jartzea. 
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- Landaredi-galera orekatzea, egokiak diren eta lekura moldatuta dauden 

bertako espezieak bakarrik erabiliz. 

- Bertako espezie begetalen hautaketa arduratsua egin, inguruaren landaredi 

potentzialarekin bat datorrena, hiri- eta azpiegitura-garapenen paisaia-

integrazioan erabiltzeko.  

- Espezie inbaditzaileak etengabe kentzea nabarmendu. 

 

Landaredia berritzeko beharrezkoak diren jardunbideak alde batera utzi gabe, zenbait 

prebentzio neurri eta neurri arteztaile deskribatuko dira landarediaren gaineko eragina 

murrizteko helburuarekin eta zeharka, bioaniztasunaren eta paisaiaren gaineko 

eragina murrizteko helburuarekin: 

 

- Lanak egiten hasi aurretik, eta horiek berraztertu artean, eragina izango den 

azaleran ibilbide zehatz bat egingo da, aurreikusitako zereginak oztopatzen ez 

dituzten zuhaitz aleak hauteman eta markatzeko, eta ahal den neurrian, 

babesteko edo beharrezkoa bada, beste leku batera garraiatzeko. 

- Mantendu beharreko zuhaitzak dauden balizko eremuetan jarduera 

mekanikoak egingo badira, hauek modu egokian babestu beharko dira. Neurri 

horiek hartuagatik zuhaitzei kalteak eragiten bazaizkie, zauriak behar den 

moduan sendatu beharko dira. 

- Lur-mugimenduek harrapatutako landaredia eta proposatutako neurriekin 

bateragarria ez den landaredia baino ez da desagerraraziko. 

- Sastraka kentzeko, bitarteko mekanikoak erabiliko dira; ez dira belar-

hiltzaileak erabiliko.  

- Ezarriko den edozein neurritan (bide, ibilbide eta begiratoki berriak sortuz, 

besteak beste), dibertsitate biologikoaren areagotzea lehenetsiko da habitaten 

funtzionamenduaren babesaren eta lehengoratzearen bitartez. 

 

Bestalde, paisaia natural eta hondo eszenikoen babesa eta kontserbazioari buruzko 

zehaztapenak (14/C Art.) “Izaera inbaditzailea duten landare exotikoen sarrera eta 

ugaltzea modu eraginkorrean kontrolatzea” gomendatzen du, beraz, hurrengo neurriak 

hartu beharko dira, besteak beste: 

- Eremu Funtzionalean egon daitezkeen aleak desagerrarazi, Fallopia japonica, 

Cortaderia selloana eta Buddleja davidii bereziki. 

- Espezie hauek berriz agertzea ekiditeko lurren gaineko kontrol zorrotza egingo 

da narriatutako eremuen lehengoratzean egin daitezkeen lurren ekarpenetan 

(9/B,C Art.). 
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- Makinariaren erabilera garbitasun baldintza egokietan egin, espezie 

inbaditzaileen kolonizazioa ekarri dezaketen landare arrasto edota hazien 

sarrera ezereztuz. 

- Administrazioak eta partikularrek izaera inbaditzailea duten espezieei buruzko 

araudian (630/2013 ED) jasotako espezieak erabiltzeari buruzko debekua 

araudi urbanistikoan jaso.  

 

10.2.2. Paisaiari eragindako inpaktuekin lotutako neurriak 

 

Zehaztapen guztiek, Paisaia-Kalitateko Helburuak burutzea jarraitzen dute, beraz, 

aurreikusitako neurri eta gomendio guztiek, helburu hauek inplementatzera lagunduko 

dute. 

 

Paisaia babestu eta hobetzeko, edo paisaian eragin negatibo handia duten eremuak 

ezkutatzeko, ondorengo neurri babesle eta zuzentzaile orokorrak proposatu dira: 

 
- Intereseko zuhaitzak babestu. 

- Garapen berrietan eraikinik gabe geratuko diren eremuetan bertako 

espezieekin egindako landaketak. 

- Erasan paisajistiko altua duten narriatutako eremuen lehengoratzea (harrobiak 

batez ere). 

- Hiri-eremu berrien diseinua ingurura eta orografiara moldatu beharko da, 

paisaian nolabaiteko mimetizazioa lortzeko. 

- Deforestatutako eta higatutako eremuetan zuhaitzak eta zuhaixkak sartzea, 

landarediaren galeraren aurkako neurria izateaz gain, paisaia-kalitatearen 

galeraren aurkako neurria da ere. 

- Lurzoru berriak hartzea murriztuko da, narriatutako eremuak berrerabilpena 

eta birsorkuntza ahalbidetuz, Eremu Funtzionaleko paisaia-kalitatearen 

hobekuntzan islatuko dena. 

 

10.2.3. Faunan eragindako ondorioekin lotutako neurriak 

 

Jarduketaren bat mehatxatutako faunarengan eragina izango balu, dagokion 

kudeaketa plana aintzat hartuko da, Bizkaiko Foru Aldundiko eskumeneko sailaren 

txostena eskuratuz eta dagokion espeziearen ugalketa fasean obrak mugatuz. Honi 

dagokionez, bisoi europarraren Kudeaketa Plana kontuan hartu beharko litzateke 

bakarrik (7.9.1. atala ikusi), ibai-ibilguen egokitzapena edota obrak egitekotan 

(13/A,C,D,F art.) potentzialki erasana izan lezakeen espezie bakarra delako. 
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Faunarako, orokorrean, hurrengo neurriak errespetatu beharko dira: 

 

- Faunarako interesekoak diren eremuetan erasana ekidituko da, baita 

babestutako espezieen banaketa-eremua. 

- Beharrezkoa bada, fauna espezieen gaineko erasan potentziala duten proiektu 

guztiek, inpaktua murrizteko neurriak jaso beharko dituzte (ihes arrapalak, 

fauna pasabideak, etab.). 

- Proposamenen garapenek lurraldearen lotura ekologikoa mantentzea 

bermatzen duten neurriak zehaztu beharko dituzte. 

 

10.2.4. Baliabide hidrologikoengan eragindako ondorioekin lotutako 

neurriak 

 

13. artikuluan jasotako zehaztapenean “Hezegune, ibai, erreka eta erreka-ertzen 

kontserbazio edota birnaturalizazioa, herritarren erabilera eta gozamenarekin 

bateragarriak” jasotako neurriren bat egiten bada, paisaiari loturiko ibai-ibilbidea, 

atsedenlekuak, udako igerilekuak eta erroten eta urari lotutako bestelako azpiegituren 

berriztapena adibidez, hurrengo prebentzio-neurri orokorrak hartuko dira: 

 

- Egoera onean dagoen ibaiertzeko landaredian erasana ekidin eta, saihestezina 

izatekotan, lehengoratzea bioingenieritza teknika leunen bidez. 

- Biltegien kontrola: eraikuntza eta eraispen materialak. 

- Substantzia toxikoen ustekabeko isurketak saihestea. 

- Ibilgailuen mantentzea eta erregaia kargatzea iragazgaitzak diren eremuetan 

eta isurketa biltzeko sistema dagoen eremuetan egingo da. Hau egon ezean, 

jarduera hauekin lan egiten dituzten lekuetan egingo dira. 

- Debekatuta dago urak kutsatzen dituzten eta obretatik eratorritako isurketa 

zuzenak edo zeharkakoak egitea, baita urak kutsatu dezaketen edo inguruak 

narriatu dezaketen substantziak edo hondakinak pilatzea.  

- Solido esekien areagotzearen balizko areagotzea murrizteko neurri egokiak 

(dekantazio putzuak, solidoak eusteko sistemak, etab.) 

 

Bestalde, 2018ko ekainaren 19ko Uraren Euskal Agentziaren (URA) txostenean 

jasotzen den bezala, urari buruzko eta indarrean dauden hurrengo araudiak bete 

beharko dituzte, Jabari Publiko Hidraulikoaren (JPH) babesarekin erlazionatuta: 
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- 1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Kantauri Mendebaldeko, 

Guadalquivirreko, Ceutako, Melillako, Segura eta Jucarreko eta Espainiako 

zatiko Kantauri Ekialdeko, Miño-Sileko, Dueroko, Tajoko, Guadianako eta 

Ebroko Demarkazio Hidrografikoen Plan Hidrologikoen berrikuspena onartzen 

duena. 

- 849/1986 E. D., apirilaren 11koa, Jabari Publiko Hidraulikoaren 

Erregelamendua onartzen duena, Uren Legearen testu moldatuaren I., IV., V., 

VI. eta VII. tituluak garatuz, uztailaren 20ko 1/2001 Errege Lege Dekretuak 

onartua. 

 

Araudi honek, besteak beste, hurrengo alderdiak xedatzen ditu: 

- Zortasun eremua 5 metro) igarotzeko libre eta oztoporik gabe utzi behar da  

- Ahal den neurrian, zortasun eremuan ez dira artifizializazio esku-hartzerik eta 

lur naturalaren aldaketarik egingo (espaloiak, bidegorriak, lur mugimenduak, 

betelanak, etab.) 

- Ibilguen zaintza eremuan (100 metro), araudiak lurzoruaren erabilerak eta 

bertan ematen diren jarduerak baldintzatzen ditu. Mugaketak dituzten 

jarduketak, besteak beste hauek dira: uholde erregimenaren urentzako 

oztopoa izango den edo ur-masen, uretako ekosistemaren eta orokorrean, 

JPHren narriadura eragin dezaketen edozein erabilera edo jarduera. 

- EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPean zehaztutako erretiroak 

bete beharko dira. 

- JPHn edo honen babes-eremuetan (zortasun eremua eta zaintza-eremua) 

erasana duen edozein jarduketak, arroaren eskumeneko Erakundearen 

(Kantauriko eta Ebroko Konfederazio Hidrografikoak) aurretiko baimen 

administratiboa beharko du, Uraren Euskal Agentziaren (URA) izapidetza 

aurretik. 

- Urari lotutako eraikinak (burdinolak, errotak) berritzekotan, bere 

funtzionamendurako ibilguetatik ura kendu behar bada eta dagokion baimena 

ez badute, kontzesioa eskuduneko arro-erakundeari eskatu beharko zaio. Era 

berean, eraikuntzak baimena badu eta funtsezko ezaugarriak aldatu badira, 

ezaugarrien aldaketa aproposa eskatu beharko da. 

- Uholde arriskuari dagokionez, urak gainezka egin dezakeen eremuetako 

lurzoruaren erabilerei buruzko araudia kontuan izan beharko da, egungo 

baldintza hidrologikoak okerrera ez egiteko eta uholde arriskuari zaurgarriak 

diren erabilerak ekiditeko. 
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Halaber, Lehentasunezko Fluxu-gunean ura husteko gaitasuna suposatzen duten 

jarduketak egitea ekidin beharko direla kontuan izan behar da, baita uholdeen aurrean 

zaurgarriak diren erabilerak ere. 

 

Bestalde, Paisaiaren Katalogoan Lemoako UAHEn (ES017-BIZ-9-3) bi elementu 

inbentariatuta daude (Txiriboketako zubia eta errota) eta hauek botatzea aurreikusita 

dago. Era berean, Igorreko UAHEn (ES017-BIZ-2-1) dagoen San Juan zubia 

ordezkatzea aurreikusi da, ura husteko gaitasuna eskasa delako. Elementu hauekin 

erlazioa duten edozein jarduketa planteatu edota egiterako orduan, aurreikuspen 

hauek jaso beharko dira. 

 

10.2.5. Lurzoruari eragindako ondorioekin lotutako neurriak 

 

Proposamen batzuetarako, 7/D,E eta 16/A,B artikuluetakoak, besteak beste (ibilbide 

berrien eraikuntza proiektuak edo sarbideen hobekuntza, etab.), ondorengo neurri 

orokorrak kontuan izango dira: 

 

- Ahal den neurrian, lurzorua trinkotzea saihestu beharko da, pisuzko makineria 

ibiltzeko eremuak murrizten. 

- Egon daitekeen lurzoruaren kutsadura ekiditeko neurriak jarri beharko dira: 

isurketak saihesteko, biltegiratzeen kontrola, ibilgailuen mantentzea, eremua 

iragazgaiztu, etab. 

- Nekazaritzarako kalitate oneko landare-lurrak obren hasieran kenduko dira, 

inguruko eremuetako zaharberritze lanetan erabiltzeko. 

- Nekazaritzarako kalitate oneko landare-lurrak pilatzen badira, estali beharko 

dira espezie inbaditzaileen kolonizazioa ekiditeko. 

- Behar izatekotan, burutu daitezkeen proiektu guztiek higadura prozesuak 

ekiditen dituzten neurriak jasoko dituzte, inguruari egokituta dauden espezieen 

birlandaketan oinarrituta batez ere. 

- Oinezkoentzako edo bizikletentzako ibilbide berriak eraikitzeko proiektuek, 

hauen kontrola ustiaketa fasean jaso beharko du, ematen badira, higadura 

prozesuak zuzentzeko. 

 

 

 

 



 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPParen Aldaketaren, Paisaiaren Zehaztapenei dagokienez, Ingurumen 

Ebaluazio Estrategikoa. Ingurumen Azterketa Estrategikoa. Testu Bategina. 2020ko abendua                                          118 

10.2.6.  Ondarearen elementuen gaineko erasana ekiditeko 

neurriak 

 

Ondare kulturalari dagokionez, maiatzaren 9ko Euskal Kultur Ondarearen 6/2019 

Legean xedatutakoari arreta jarriko zaio.  

 

Proposamenek ez dute katalogatutako edo katalogatzea aurreikusita dauden 

elementuen gaineko erasanik izango, ezta paisaia kulturalaren eta landa-paisaiaren 

elementutan ere (harrizko hormak, bordak, kortak, etab.). 

 

Proposamenak egiterako orduan lur mugimenduak egiten badira eta arkeologia 

izaerako aztarnak topatzen badira, BFAko Kultura Sailari berehala jakinaraziko zaio. 

Sail hau izango da hartu beharreko neurri egokiak xedatuko dituena. 

 

Igorreko Eremu Funtzionalean kalifikatuak edo inbentariatuak izateko proposatu diren 

beste Ondasun batzuk daudenez, Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailari atxikita dagoen 

Kultura Ondarearen Zentroari kontsulta egin beharko zaio, oraindik kalifikazio ofiziala 

ez duten baina babesteko edo Inbentarioan sartzeko diren beste ondasunak egon 

daitezkeelako. 

 

10.2.7. Hondakinen sorrerarekin lotutako neurriak  

 

7, 9, 13, 14, 15 eta 16 artikuluetan jasotako proposamenak egiten diren bitartean 

hondakinak, obra-hondakinak edo soberazko lurrak sortu daitezke. Kudeaketa egokia 

izateko, gutxienez, hurrengoa kontuan hartu beharko da: 

 
- Obran sortutako hondakin guztiak indarrean dagoen legegintzarekin bat 

kudeatu behar izango dira. 

- Hondakinak jasotzeko sistema eta denboraldi baterako bilketa sistema ezarriko 

da, baimendutako kudeatzaileak batu arte. 

- Ustekabeko isurketa gertatzen bada, garbitu beharko eta bere izaeraren 

arabera tratamendu egokia eman. 
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10.2.8. Ingurumen-Txosten Estrategikoan jasotako neurri 

osagarriak  

 

LANDAREDIA 

- Aniztasun biologikoa areagotu beharko da, eta, edonola ere, kontserbatu, 

habitaten eta espezieen funtzionamendua babestuta eta leheneratuta. Ezarriko 

diren neurriek (besteak beste, antenak eta aerosorgailuak trinkotzeko 

proposamena eta ibilbide edo behatoki berriak sortzea), gutxienez, ingurumen-

egoera mantentzen dela bermatu beharko dute. 

- Kontuan izan beharko da espezie mehatxatuak kudeatzeko planetan faunari 

eta florari buruz xedatutakoa. 

 

FAUNA 

- Kontuan izan beharko da espezie mehatxatuak kudeatzeko planetan faunari 

eta florari buruz xedatutakoa. 

- Proposamenen garapenak behar diren neurriak ezarriko ditu lurraldeko lotura 

ekologikoa mantentzen dela ziurtatzeko. Lurraldearen iragazkortasuna 

sustatzen duten neurriak aztertu beharko dira: zeharkako eta luzetarako 

drainatze-obrak egokitzea (bideen beheko pasabidea, esaterako, 

faunarentzako pasabideak, arrapalak, erlaitzak edo plataforma paraleloak...); 

era berean, ber-tako zuhaitz eta zuhaixkak era linealean taldekatuta ezartzea 

komeni den aztertuko da, inguruan dagoen landaredi naturalarekin lotzeko. 

 

BALIABIDE HIDROLOGIKOAK 

- Ibilguak babesteko zortasun-eremua errespetatu beharko da, eta bete egingo 

dira plan hauetan ezarritako atzerapenak eta mugak: Euskal Autonomia 

Erkidegoko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana eta 

Kantauri Ekialdeko eta Ebroko Demarkazio Hidrografikoaren Plan 

Hidrologikoak. Aldez aurretik eskumena duen administrazio hidraulikoaren 

baimena/emakida beharko dute jabari publiko hidraulikoan zein hari lotutako 

babes-eremuetan, zortasun-eremuan eta ibilguak zaintzeko eremuan egindako 

jarduketa guztiek, baita lursailera edo ibilgu publikoetara egindako hondakin-

uren isuriek zein ura (lurrazalekoa zein lurpekoa) biltzeak ere. 

- Uholde-arriskuari dagokionez, ura husteko ahalmena nabarmen murriztea 

dakarten jarduketak egitea saihestu behar da, bai eta uraldien aurrean 

kalteberak diren erabilerak ere. Kasu guztietan, aipatutako plan 

hidrologikoetan eta EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plangintza 

Sektorialean ezarritakoa aplikatuko da.  
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LURZORUA 

- Behar diren neurriak jarriko dira eragindako lurzoruen ezaugarri edafikoak 

mantentzeko. Landareztatu behar diren azaleretan eta ezpondetan, ahal dela, 

landare-lurra erabiliko da. Era berean, saihestu egingo da lur-mugimenduek 

espezie inbaditzaileen hedapena sustatzea.  

 

ONDAREA 

- Kultura-ondareari dagokionez, Euskal Kultur Ondareari buruzko maiatzaren 

9ko 6/2019 Legean ezarritakoa hartuko da kontuan. 

 

PAISAIA 

- Orain dauden eta egingo diren garapenak, jarduerak eta azpiegiturak paisaian 

integratzeko erabili behar diren landare-espezieak kontu handiz hautatu 

beharko dira. Bertako espezieak erabiliko dira, paisaian integratu beharreko 

eremuaren balizko landarediarekin bat etorriz, eta kanpoko espezieak 

pixkanaka gutxiagotuko dira. Gainera, hautatutako espezien ezaugarriak 

kontuan har-tuko beharko dira, nahi diren helburuak bermatzearren (haien 

klima- eta edafologia-eskaerak, berezitasun fisiologikoak, egitura, 

kromatismoa, testurak eta abarrak).  

- Ibai-paisaiak lehengoratu eta zaintzeko jarduketek berariaz jaso behar dute 

ibai-inguruneak babestu eta lehengoratzeak gainerako erabileren aurrean 

lehenetsi beharreko erabilera izan behar dutela. Hain zuzen ere, lur azpiko 

nahiz azaleko ur kontinentaletan, ur azpietan, ibilguetan, ur-bazter edo 

ertzetan eragina duten edo izan dezaketen jarduketetan, lehentasuna eman 

behar zaio ura eta haren ingurunea babestu, begiratu eta lehengoratzeari.  
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11. INGURUMEN IKUSKARITZARAKO PLANA 

 

Igorreko LPPren aldaketaren jarraipenerako aurreikusita dauden neurriak, ezarritako 

Paisaia-Kalitateko Helburuak lortu diren mailan eta proposamenen garapena 

ondorengo premisen bitartez ikuskatzean islatzen dira: 

 

- Xedatutako neurri babesle eta arteztaile guztiak modu egokian ezartzen direla 

bermatzea, nola lanen fasean, hala ustiapen-fasean. 

- Ezarritako neurriak eraginkorrak ote diren aztertzeko jarraipena egitea.  

- Xedatutako betebeharrak betetzen ez direla antzemanez gero, edo ingurumen-

aldagaietarako finkatutako mugak gaindituz gero, zer jardunbide gauzatuko 

diren zehaztea.  

 

Oro har, Ikuskaritza programaren edukia eta ikuskatu beharreko alderdiak honakoak 

izango dira: 

 

- Igorreko LPPren Araudian eta Ingurumen Adierazpen Estrategikoan jasotako 

paisaiari buruzko zehaztapenak betetzen dela zaintzea. 

- Landaredian eragindako ondorioak kontrolatzea; bereziki, balio handienekoak. 

- Egiten diren obrek okupatutako azalerak ikuskatzea. 

- Isuriak kontrolatzea. 

- Proposamenak gauzatzeko fasean, zarata kontrolatzea. 

- Landare-lurra kontrolatzea. 

- Gauzatze-fasean, hondakinak egoki kudeatzea. 

- Egiten diren birlandaketak eta paisaia-integrazioak ikuskatzea.  

 

11.1. Ingurumen jarraipena egiteko indikatzaileen 

proposamena 

 

Igorreko Eremu Funtzionaleko LPPren aldaketa honen ezaugarriak kontuan hartuz, 

ingurumen jarraipena egiteko, ingurumen ikuskaritzarako planean erreferentziatzat 

hartzeko esanguratsuak diren indikatzaileetako batzuk adierazi dira. 

Hauetako asko, II. Eranskinean dauden paisaia-unitate eta –domeinuen fitxetan jasota 

daude. 
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Balizko indikatzaileen zerrenda 

- Hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren azalera guztia (etxebizitza, 

jarduera ekonomikoak), azalera osoari eta egungo eta etorkizuneko 

populazioari dagokionez 

- Urbanizazioak eraldatutako lurzoruaren azalera 

- Paisaian integratutako eremu narriatuen azalera 

- Burututako Paisaiarako Ekintza Plan kop. 

- Azpiegituretarako eta paisaian erasana duten jarduera ekonomikoetan 

Paisaiaren Integratzearen Azterlan kop.  

- Basoen monolaborantzaren azaleraren murrizketa 

- Hirigintza planetan edota plan sektorialetan, azpiegiturei lotutako paisaia-

egokitzapen neurriak hartzea 

- Azpiegituren eta industrialdeen erasan bisuala murriztera bideratuta dauden 

jarduketa kop.  

- Higadura duten eremuetan birlandatutako azalera 

- Egokitutako edo balioan jarritako begiratoki kop. 

- Burututako paisaia-pasealekuen eta -ibilbideen luzera 

- Antena kop. eta desegindako antena kop. 

- Hiri-plangintzak babestutako eremu kop. 

- Balioan jarritako ondare-elementu kopurua 

- Mantentze egokia duten ibilbideak 

- Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalen eta KBEen kudeaketa-dokumentuetan 

proposatutako neurriak hartzea  

- Burututako berriztapen proiektuak edo paisaia-integrazio proiektu kop. 

- Landa-ondare arkitektonikoa kontserbatzeko eta berriztatzeko hirigintza-

araudia duten udalerri kop. 

- Narriatutako eremuak integratzeko hirigintza-araudia duten udalerri kop. 

- Jarduera ekonomikoen eremuak paisaian integratzeko hirigintza-araudia duten 

udalerri kop. 

- Paisaiaren babeserako hirigintza-araudia duten udalerri kop.  

- Balioan jarritako errota eta burdinola kop.  

- Birnaturalizatutako ibai tarteen luzera 

- Paisaian integratutako edo lurperatutako aireko lineak 

- Herri-ingurune jarraietan atondutako gune libreen azalera 

- Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 
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12. INGURUMEN- ETA ERREFERENTZIAZKO HELBURU 

ESTRATEGIKOEN INPLEMENTAZIOA  

 

Igorreko LPPren aldaketak, Paisaiaren Zehaztapenei dagokienez, 2.1. eta 2.2. ataletan 

jaso diren ingurumen- eta erreferentziako helburu estrategikoak inplementatzera 

lagunduko du: jarduerek eta azpiegiturek ingurumenean dituzten efektu negatiboak 

txikiagotuz, Arratian eta Igorreko Eremu Funtzionalean bereizgarria den paisaia 

natural eta kulturala mantenduz eta hobetuz. 

 

Helburuak bete diren neurriaren jarraipena eta justifikazioa egiteko, 11.1. atalean 

jasotzen diren indikatzaileak erabiliko dira. 

 

Aipatutako ingurumen- eta erreferentziazko helburu estrategikoen artean, hurrengoak 

nabarmentzen dira:  

 
- Ondasun naturala babestu, kontserbatu eta leheneratzea, ekosistemek eskaintzen 

dituzten zerbitzuak babestuz. Bioaniztasunaren galera gelditu. 

- Ondare geologikoaren babesa eta balio handiagoa izatea indartu, udal eta 

sektorekako plangintzen baliabideetan eta dauden ingurumen-prebentzio 

prozeduretan jasoz. 

- Paisaien babesa, kudeaketa eta antolamendua sustatu. 

- Paisaia gaietan, paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko politikak zehaztu eta 

aplikatu. 

- Paisaia lurralde antolamenduko eta hiriko politiketan integratzea eta kultura, 

ingurumen, nekazaritza, gizarte eta ekonomia gaietako politiketan; baita, 

paisaiaren gainean eragin zuzen nahiz zeharkakoa izan dezaketen bestelako 

zeinahi politiketan ere.  

- Berezko izaeragatik edo kultura-izaeragatik dituzten paisaien balioak 

kontserbatzea. 

- Hiri-inguruetako paisaiak hobetzea: bereziki, aldirietakoak eta guneetara sartzeko 

bideetakoak. 

- Landa-inguruetako paisaiak zaindu, hobetu eta oneratzea. 

- Lurraldearen gaineko esku-hartzeak egokiro integratzea paisaian. 

- Paisaiari balioa ematea, ekonomia-faktore bereizgarri gisa eta turismorako 

baliabide gisa baita kulturaren proiekzio gisa, eta, haren identitatearen adierazpen 

gisa.  
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