
 

EZAUGARRI OROKORRAK 

 

 Mendiguneen gailurrak. 

 Bailaren arteko mugak. 

 Ezagututako hondo eszenikoa. 

 Nortasun handiko paisaia mugarriak. 

 Ikusgaitasun handiko begiratokiak. 

 Gorbeia eta Urkiola Parke Naturalak. 

 Paisaia heterogeneotasuna kolore, forma eta ehunduretan: 

gailurrak, larreak, txilardiak, pagadiak, artadiak, hariztiak. 

  

ISURIALDEAK BANATZEN DITUZTEN MENDIAK 

 

PAISAIA-DINAMIKA 

Ia aldaketarik gabeko paisaia naturala. 

  

AHULEZIA ETA MEHATXUAK INDARGUNE ETA AUKERAK 

 
 Ikusmen hauskortasuna.  

 Ekosistema sentiberak. 

 Txangozaletasun eta aisialdi jardueren presioa. 

 Abeltzaintzaren presioa. 

 
 
 

 
 Naturaltasun maila altuko eremuak. 

 Populazioak ezagutzen eta balioesten dituen paisaiak 

 Ikusgaitasuna. 

 Paisaiaren aldaketak urtaroaren arabera. 

 Legez babestutako eremuak. 

 Gizartearen ingurumen-sentsibilitatea. 

 

  

1945 2016 

Aramotz mendilerroa (Urkiola PN) 

Arrabako landak (Gorbeia PN) 

Ortoargazkia 



ISURIALDEAK BANATZEN DITUZTEN MENDIAK PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK 

4. PKH. Azpiegitura linealen eta telekomunikazio-azpiegituren paisaia-integrazioa 9. PKH. Hezegune, ibai, erreka eta ibaiertzen kontserbazioa edota birnaturalizazioa 

Atzera bueltarik ez duten paisaia-inpaktu berriak sortuko dituzten elementuen sarrera saihestea, batez ere, 

paisaia balio handieneko bisualetan. 

Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea, paisaia egituratzen duten elementu gisa, ibai eta erreken balio ekologiko 

eta paisaia-balioen babesa eta ingurumen hezkuntza, aisialdia eta gozamenari lotutako jarduerak uztartuz. 

Neurriak 

- Paisaia antena eta linea elektrikorik gabe mantendu  

- Lerro elektriko berriek kalitate handieneko hondo-eszenikoei eragitea saihestu 

- Hezeguneetako paisaia babestu. 

o Zeanuriko zingirak 

o Urkiolako zingirak (Dima) 

o Mendizabal presa (Iondegorta) Zeanurin 

Indikatzaileak 

Antena eta linea kopurua 

Desegindako antena eta linea kopurua 

Indikatzaileak 

Hiri-plangintzak babestutako eremu kop. 

10. PKH. Paisaia naturalen eta hondo-eszenikoen babesa eta kontserbazioa 11. PKH. Ondare-elementuak kontserbatu eta balioan jarri 

Apartekoa balio duten paisaia naturalak, batez ere presio handiena jasaten dutenak, kudeatu, dituzten 

balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta gozamena baimenduz. 

Historiaurreko aztarnategiak eta bestelako ondare elementuak babestu eta balioan jarri, mugaketaren, 

seinaleztapenaren eta informazio-panelen bitartez. 

Neurriak 

- Mendietako larre eta bertako zuhaitzen mantenua ahalbidetuko duen abeltzantza kudeaketa 

sustatu(pagoak, besteak beste) 

o Arimekortako landak 

o Arrabako landak 

o Eskuagako landak 

o Artaunganeko landak 

- Balio handieneko bertako basoak kontserbatu 

o Aramotzeko artadia 

o Iondegortatik gertu dagoen pagadia 

- Zuhaitz apartekoak mantendu 

o Aginalde hagina 

o Aginarte hagina 

- Multzo geomorfologiko eta interes geologikoko eremu esanguratsuak babestu eta balioan jarri: 

o Itxinako karsta 

o Aldamineko karsta 

o Arraldeko karsta 

o Aramotzeko karsta 

Kokapena 

- Errekatxuetako Atxa trikuharria 

- Gorbeiako tumulua eta Gurutzea 

- Sastegiko landa 

- Azeroko Historiaurreko giza-kokalekua 

Indikatzaileak 

Balioan jarritako ondare-elementu kopurua 

12.PKH. Ibilbide eta begiratokien sarea mantendu eta hobetu  

Paisaia hauek balioan jarriko dituzten eta irisgarritasuna erraztuko duten paisaia-ibilbideen sarea baliabidearen balio 

galera ekarri gabe mantendu, seinaleztapen egokia sortuz.  

Neurriak 

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

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 

- Egungo begiratokiak mantendu: Arraba eta Gorbeia 

- Pagomakurren bisitarien sarbidea kontrolatu. Jendetza gehien hurbiltzen den egunetan Areatzatik ibilgailuen 

sarrera mugatu daiteke autobus zerbitzua eskainiz. 

Indikatzaileak 

Gorbeia eta Urkiolako Parke Naturalen eta KBEen kudeaketa-dokumentuetan proposatutako neurriak hartzea 

Indikatzaileak 

Mantentze egokia duten ibilbideak 

Sarbide nagusietatik bisitari kopurua 

Ipinitako seinale eta panel kopurua 

  



 

EZAUGARRI OROKORRAK 

 

 Landazabaleko euskal paisaia kulturala, nekazaritza 

ustiapenaren ardatza baserria izanik. 

 Azalera handia. 

 Malda handiko mendi-magalak 

 Nekazaritza eta baso mosaikoa: larreak, baratzak, baserriak 

eta basoak. 

 Balio estetiko altua. 

 Landa eremuko jarduera tradizionalen gainbehera. 

 Koniferoen basoen areagotzea, ikuspegi monotonoa sortuz 

eta jatorrizko egoera aldatzen dutenak. 

 

BASO-NEKAZARITZA MOSAIKO ATLANTIARRA 

 

PAISAIA-DINAMIKA 

Landa eremuko jarduera tradizionalak utzi eta koniferoen ustiapenak areagotu dira. 

  

AHULEZIA ETA MEHATXUAK INDARGUNE ETA AUKERAK 

 
 Paisaia aberasten duten jarduera tradizionalak uztea. 

 Paisaia homogeneoa izateko joera. 

 Eraikuntza berrietan, hirietako ezaugarriak dituzten hesiak 

jartzerakoan, paisaia irizpideak ez izatea.  

 
 Gizarteak ezagutzen duen eta nortasunekoa den euskal 

paisaia kulturala. 

 Paisaia heterogeneoa izateko gaitasuna. 

 Ikusmen kalitatea. 

 Ondo zaindutako bertako landaredia eremuak. 

 Absortzio gaitasuna izateko ahalmena. 

 Hirigintza presio baxua. 

 Landa garapenerako aukera “tokiko”-ekoizpena bultzatuz. 

  

1945 2016 

Undurraga (Zeanuri) 

Altzuaga (Zeanuri) 

Ortoargazkia 

 



MOSAICO AGROFORESTAL ATLÁNTICO PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK 

1. PKH. Egoitzarako hiri-garapen berriak paisaian integratu 2. PKH Jarduera ekonomikoetarako eremuak paisaian integratu 
4. PKH. Azpiegitura linealen eta telekomunikazio-azpiegituren paisaia-

integrazioa 

Hiri-garapen berri 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. 

Jarduera ekonomikoetarako eremuak paisaia-hauskortasun txikiko eremuetan 

kokatu, paisaia-intrusio handiko elementuen sarrera saihestuz (formak, koloreak, 

materialak…). 

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. 

Neurriak 

- Hiri garapen berrien beharra eta kokapena berraztertzerakoan aukeren 

analisian paisaia irizpideak txertatu. 

o Dima: 

 Lurzoru Urbanizagarria: 1 Ugarana-Ibarra sektorea 

 LPPko proposamenak: B1, B2 eta B3 

o Zeanuri: 

 Lurzoru Urbanizagarria: 3.5 Area 

 Egikaritza Unitateak: UE 3.3. eta UE 2.1 

 LPPko proposamenak: A1, B1 eta B2 

- Interes handiko herriguneen profila babestu, ikuspegiak behin-betiko 

oztopatuko duten eraikuntza berriak ezartzea saihestuz: 

o Ugaranako herrigunea 

o Zeanuriko herrigunea 

Neurriak 

- Jarduera ekonomikoetarako garapen berrien kokapen eta beharra 

berraztertzerakoan aukeren analisian paisaia irizpideak txertatu. 

o Lurzoru urbanizagarri industriala Diman: Ziarrusta sektorea 

o Hiri Lurzoru industriala Zeanurin: UE 4.1. Lezeaga 

- Industria eta jarduera ekonomikoetarako eremuak bisualki hobetu, 

paisaian integratzeko, besteak beste, elementu begetalak jarriz. 

o Olabarri industrialdea (Zeanuri) 

- Industria-ondare elementuak balioan jarri: 

o Barazargo zentral hidroelektrikoa (Undurraga, Zeanuri) 

o Dimako zentral hidroelektrikoa: Atremin 2 eta Errotazar 

Neurriak 

- Komunikabide nagusien paisaia-integrazioa: 

o Zeanuriko saihesbidea (N-240) 

o Lemoako iparraldetik pasatzen den Abiadura Handiko trenbidea 

- Planteatuta dauden azpiegitura berrien beharra berraztertu: 

o Dimako saihesbidea 

- Komunikabideetan zehar azpiegitura-korridoreak sortu 

- Lerro elektriko berriek kalitate handieneko naturguneei eta hondo-

eszenikoei eragitea saihestu. 

o Güeñes – Ezkio-Itxaso Goi-Tentsioko linea 

- Trafiko gutxiago duten bigarren mailako errepide tarteak ekobulebar 

bilakatu. 

o BI-3530 Artea eta Zeanuri artean 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Narriatutako ehundurak balioztatzeko eta hiriaren irudiaren hobekuntzan eragin 

zuzena duten birgaitze eta berriztatze proiektu kop. 

Besteak beste, erasan paisajistikoagatik onartu ez diren proposamen kop. 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Jarduera ekonomikoen eremuak paisaian integratzeko hirigintza-araudia duten 

udalerri kop. 

Besteak beste, erasan paisajistikoagatik onartu ez diren proposamen kop. 

Indikatzaileak 

Egindako Paisaiaren Integratzearen Azterlan kop. 

Antena eta linea kopurua 

Paisaian integratutako azpiegitura elektriko eta telekomunikazioen azpiegitura kop. 

Eraitsitako azpiegitura zaharkitu kopurua 

5. PKH. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren eta erauzketa jardueren 

paisaia-integrazioa 
6.PKH. Landa-guneak eta barreiatutako eraikinak inguruan integratu 7.PKH. Nekazaritza eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak babestu 

Hondakinen kudeaketarako azpiegitura (zabortegiak eta betelanak, hondakin-uren 

araztegiak, garbiguneak, etab.) eta erauzketa jardueren paisaia-integrazioa, 

jatorrizko paisaia lehengoratzen edo, balio-bizitza bukatzerakoan paisaia berriak 

sortuz. 

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. 

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. 

Neurriak 

- Harrobi jarduerak amaitutakoan aurrera eraman beharreko lehengoratze 

planak eraginkortasunez bete: 

o Peña Lemoa harrobia 

- Kudeaketa azpiegituren paisaia lehengoratu landare hesiak, sarbideen 

paisaia-integrazioa etab.-ekin. 

o Bidestubieta zabortegia Lemoan 

o Zeanuriko ur-araztegia (eraitsia ez bada) 

o AHTren betelanak Lemoa-Bedian 

- Harrobi zaharrak paisaian integratu. 

o Iruiturri harrobia Lemoan 

o Ilunbe, Bargondia eta Bernaola harrobiak Diman  

o Xorokil eta Angoitia harrobiak Barazarren (Zeanuri) 

Neurriak 

- Kontserbazio neurriak ezartzerakoan intereseko jatorrizko eraikin ugari 

duten, oso agerikoak diren eta paisaia interes handia duten auzo eta 

landa-guneak lehenetsi. 

o Zeanuri: Altzuste, Kalearte, Ipiña, Ipiñaburu 

o Dima: Artaun, Oba 

o Lemoa: Elorriaga 

o Igorre: Santa Lutzia 

- Inbentariatutako landa-guneetan, araudi xehatuak eraikuntza dentsitateak, 

bolumen zehaztapenak eta gune bakoitzari berezkoak zaizkion lursailen 

baldintzak mantendu. 

o Zeanuri: Arzuaga, Asterria, Emaldia, Ipiña, Ipiñaburu, Kalearte, 

Ortuzar, San Pedro, Uribe-Zelai, Urrukutxi 

o Dima: Amantegi, Aroztegieta, Artabe, Bargondia, Bikarregi, 

Biteriño, Oba, Olazabal, Ziarrusta 

o Lemoa: Elorriaga 

o Bedia: Utxarain 

- Nekazaritza eta abeltzantzarako pabilioi handiak oso agerikoak diren 

eremuetan edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak oztopatuz 

kokatzea saihestu.  

Neurriak 

- Nekazaritza paisaiak eta zedarri paisajistiko nabarmenak kontserbatu, 

nekazaritza eta abeltzantza erabilerak mantenduz: 

o Ipiña-Lanbreabe nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

o Altzuste nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

o Zulaibarre nekazaritza paisaia (Zeanuri) 

o Artaun-Oba nekazaritza paisaia (Dima) 

o Elorriaga nekazaritza paisaia (Lemoa) 

o Utxarain nekazaritza paisaia (Bedia) 

o Santa Lutzia nekazaritza paisaia (Igorre) 

o Arratiako ibar-hondoa Zeanurin 

o Indusiko ibar-hondoa Diman 

- Nekazaritza eta abeltzantza baliabideen ustiaketari lotutako elementuak 

paisaian integratu (pabilioiak, negutegi handiak, etab.) 

Indikatzaileak 

Burututako berriztapen proiektuak edo paisaia-integrazio proiektuak 

 

Indikatzaileak 

Landa-ondare arkitektonikoa kontserbatzeko eta berriztatzeko hirigintza-araudia 

duten udalerri kop. 

Lurzoru ez Urbanizagarrian eraikitzeko materialei eta neurriei buruzko ordenantzak 

dituzten udalerri kop. 

Indikatzaileak 

Nekazaritza-azalera erabilgarria eta nekazaritza ustiategi kop. 

Hiri-plangintzan Nekazaritza, Abeltzantza eta Landazabalaren kalifikazioa duen 

azalera 



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

handiko espezie bakarreko landaketak mugatuz 

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

birnaturalizazioa 
10. PKH. Paisaia naturalen eta hondo-eszenikoen babesa eta kontserbazioa 

Baso-landaketen itxura hobetu baso-espezie ezberdinak jarriz eta baso-kudeaketa 

kontrolatu, batez ere, oso agerikoak diren edo paisaia- edota natura-zedarri 

esanguratsuenen inguruko eremuetan. 

Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea, paisaia egituratzen duten elementu 

gisa, ibai eta erreken balio ekologiko eta paisaia-balioen babesa eta ingurumen 

hezkuntza, aisialdia eta gozamenari lotutako jarduerak uztartuz. 

Apartekoa balio duten paisaia naturalak, batez ere presio handiena jasaten dutenak, 

kudeatu, dituzten balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta gozamena 

baimenduz. 

Neurriak 

- Bertako hostozabalen baso orbanen azalera handitu, batez ere, ibarretan 

eta naturgune nagusien arteko lotura eremuetan, korridore ekologiko 

moduan duten ahalmena handituz eta paisaia zatiketa ekidinez: 

o Barazar-Lapurriketa Paisaia-Unitatea 

o Arratiaren goi-ibarra Paisaia-Unitatea 

o Indusiren goi-ibarra Paisaia-Unitatea 

- Higadura izan dezaketen eremuak identifikatu eta birlandaketak burutu: 

o Aldoia, Arkaola, Bargondiko Atxa aldeak (Dima) 

o Upate aldea (Zeanuri) 

o Mandoia aldea (Bedia) 

- Mozketa progresiboko metodoak sustatu, hala nola, entresaka-mozketak, 

zuhaiztika egindako birsorkuntza edo bakanketa jarraiak eta eskuzko 

landaketak mekanikoen aurretik jarri.  

- Gutxienez, jabari publiko hidraulikoari dagokion eremua baso 

ustiapenetatik babestu. 

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

partzela-egitura berezia balioan jarri. 

o Erdiko munarria dagoen kasuetan (haustarria), munarri hauek 

babestuko dira. 

o 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. 

Neurriak 

- Ur-xafla nagusien eta hezeguneen paisaiak babestu. 

o Undurragako urtegia 

o Lekubasoko urtegia 

o Garai bateko Saldropoko zohikaiztegia 

o Areatza, Urkiola, Zeanuri eta Altunganako zingirak 

- Bioingeniaritza tekniken bidez funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak 

birnaturalizatu edota lehengoratu. 

o Undurragako urtegiaren atzealdeak 

o Indusi ibaia Ugaranan 

- Ur-ibilguei lotutako eraikin edo industria tradizionalak berriztu eta balioan 

jarri (errotak eta burdinolak). 

o Bedia: Lekue 

o Igorre: Errrotabarri, Ubokoerrota 

o Areatza: Ugunaga 

o Dima: Zamakola, Arzubia, Zirarruista, Ibarra 

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

Lanbreabe 

- Herriguneetako ibai-fatxadak balioan jartzea sustatu, eraikinen 

aurrealdeen eta ur-ibilguen artean kalitatezko eremuak sortuz: 

o Zeanuriko herrigunea 

Neurriak 

- Balio handieneko bertako basoak kontserbatu: 

o Otzarretako pagadia 

o Ilunbe, Arlanpe, Lemoatxako artadiak 

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

(Igorre), Upo eta Galdosegigana arteko ibarra (Artea), 

Ganekozabalako magalak (Zeanuri), etab. 

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

iturburua (Dima) 

- Multzo geomorfologiko eta interes geologikoko eremu esanguratsuak 

babestu eta balioan jarri: 

o Indusi eta Baltzolako karsta 

o Ilunbeko karsta 

o Zanburuko karsta eta kareharrizko aurrealdea 

o Arlanpeko haitzak 

o Weald Beltzeko seriea 

o Arrain fosilak Areatzan 

o Barazarko lautada 

o Ereñoko kareharrizko kaskoa 

o Mandoiako aireratzea 

Indikatzaileak 

Espezie nagusiaren arabera, bertako basoaren azalera  

Baso-ziurtagiria duten lursail kop./ azalera 

Entresaka-mozketak egiten dituzten lursail kop 

Indikatzaileak 

Landaretza egoera onean duten ertzen luzera 

Birnaturalizatutako ibaiertz tarteen luzera 

Uren kalitatea (egoera biologikoa, kimikoa, ekologikoa) 
Balioan jarritako errota eta burdinola kop. 

Indikatzaileak 

Hiri-plangintzak babestutako azalera eta elementuak 

11. PKH. Ondare-elementuak kontserbatu eta balioan jarri 12.PKH. Ibilbide eta begiratokien sarea mantendu eta hobetu  

Historiaurreko aztarnategiak eta bestelako ondare elementuak babestu eta balioan jarri, mugaketaren, seinaleztapenaren eta 

informazio-panelen bitartez 

Paisaia hauek balioan jarriko dituzten eta irisgarritasuna erraztuko duten paisaia-ibilbideen sarea baliabidearen balio 

galera ekarri gabe mantendu, seinaleztapen egokia sortuz. 

Neurriak 

- Kultura-ondare elementuak balioan jarri (ermitak, nekropoliak, elizak, hilerriak, jauregiak eta dorretxeak). Besteak beste:  

o Bedia: Ereñoko San Martin, Tosemando dorretxea 

o Lemoa: Elorriagako San Pedro, Peña Lemoako San Antolin 

o Igorre: San Kristobal, San Joan 

o Dima: Biterinoko Done Millan, Artaungo San Bixenti, Bikarregiko Santa Ageda, San Valentin, Ugaranako Pietatea, 

Iraurgiko San Migel, Olazabalgo San Roke, Bargondiako Santa Apolonia, Obako San Joan, Arostegietako San Ignazio, 

Baltzolako San Lorentzo, Indusiko San Frantzisko, plaza, hilerria, Lamindaoko Santa Maria Madalena, Ugaranako San 

Pedro, Axlor aztarnategi arkeologikoa 

o Areatza: Ugunagako dorrea 

o Zeanuri: Zenurigoiko Piedadea, Altzustako San Miguel, Undurragako San Pedro, Ipiñaburuko San Adrian, Ipiñabruko 

Santa Ageda, Santa Maria, Ipiñako Done Jakue, Akauri dorrea, Zubieta jauregia 

- Eremu Funtzionaleko baserrien azterketa tipologiko bat egitea 

Neurriak 

- Ibilbideak mantentzea eta behar denean seinaleak hobetu: 

o PR-BI-9 Areatza-Pagomakurre 

o PR-BI-41 Baltzola, ibilbide mitologikoa 

o PR-BI-83 Legarmendiko ibilbide handia 

o GR-282 Artzaintza Naturbidea 

o GR-123 Bizkaiko Bira 

o Nordic Walking ibilbideak Areatzan 

- Gaur egun homologatuta ez dauden ibilbideak egokitu:  

o PR-BI-1 Errota arteko ibilbidea (Zeanuri) 

o PR-BI-2 Zeanuriko ermitek (Zeanuri) 

- Bide historikoak egokitu: Erromatar Bidea (ferra bidea).  

o Dauden begiratokiak mantendu: Lemoatx, Bikotzgane eta Larreder 

- Urragikoatxan begiratoki bat egitea eta Dima, Areatza eta Zeanuriko bideak seinaleztatzea 

Indikatzaileak 

Balioan jarritako ondare-elementuak  

Indikatzaileak 

Mantentze egokia duten ibilbide kop., Ipinitako seinale eta panel kop. 

Sarbide nagusietatik bisitari kop., Begiratoki kop.  

 

  



 

EZAUGARRI OROKORRAK 

 

 Arratia, Ibaizabal eta Indusiren azken tartearen haran-

hondoak. 

 Oso artifiziala den lurraldea. 

 Etxebizitza, industria, erauzketa eta nekazaritza erabileren 

nahasketa. 

 N-240 ardatzean zehar antolatutako komunikabideak. 

 Egunerokoa eta asko zeharkatutako eremua. 

 Herriko eta herri-inguruko paisaiak. 

 Itxura gogorra eta oreka gutxikoa forma eta koloreetan.  

IBAR HONDO ATLANTIARRAK 

 

PAISAIA-DINAMIKA 

Azalera artifizializatuaren areagotzea. 

  

AHULEZIA ETA MEHATXUAK INDARGUNE ETA AUKERAK 

 

 Agerikoa eta askoren igarobidea den eguneroko eremua. 

 Lurzoruaren erabileren arteko lehia. 

 Paisaiaren zatiketa. 

 Komunikazio azpiegituren, jarduera industrialen eta 

erauzketa jardueren inpaktua. 

 Paisaiaren narriadura. 

 Familia bakarreko etxebizitzen ugaritasuna. 

 Landaguneen egitura tradizionalaren eraldaketa. 

 Ibai-bazter batzuen artifizializazioa. 

 

 Nekazaritza balio altuko lurzoruak. 

 Erabilera tradizional batzuen iraupena (larreak, belardiak eta 

baratzak). 

 Ibai inguru batzuen egoera ona. 

 Azken urteetako hirigintza garapenaren krisia eta inflexio-

puntua. 

 

1945 2016 

Dima 

Lemoa 

Ortoargazkia 

 



IBAR HONDO ATLANTIARRAK PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK 

1. PKH. Egoitzarako hiri-garapen berriak paisaian integratu 2. PKH Jarduera ekonomikoetarako eremuak paisaian integratu 3. PKH. Herrigunetako sarbideen zaharberritzea eta hobekuntza 

Hiri-garapen berri 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. 

Jarduera ekonomikoetarako eremuak paisaia-hauskortasun txikiko eremuetan 

kokatu, paisaia-intrusio handiko elementuen sarrera saihestuz (formak, koloreak, 

materialak…). 

Landa paisaia eta hiri eta hiri-inguruko paisaiaren arteko trantsizio harmonikoa 

ahalbidetu, eta giza kokaguneak inguruko paisaian integratu eta artikulatu 

kalitatezko paisaiak emango dituzten parke eta espazio publiko sare baten bidez 

Neurriak 

- Hiri garapen berrien beharra eta kokapena berraztertzerakoan aukeren 

analisian paisaia irizpideak txertatu:  

o Bedia: Elexalde 2 Lurzoru Urbanizagarria eta LPPko proposamenak 

(B1, B2 eta B3) 

o Lemoa: SR-1 Arantxe eta SR-2 San Inazio Lurzoru 

Urbanizagarriak eta LPPko proposamenak (B1 eta B2) 

o Igorre: Z-4 eta Z-23 Lurzoru Urbanizagarri zonak eta LPPko 

proposamenak (A1, B1, B2, B3, C1 eta C2) 

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

o Artea: SAPU Gaztelu eta SAPU Centro-Errotabarri sektore 

urbanizagarriak eta LPPko proposamena (B1) 

o Areatza: Erdialdeko Sektore Urbanizagarria eta LPPko 

proposamenak (B1 eta C1) 

- Interes handiko herriguneen profila babestu: 

o Areatzako Alde Zaharra 

- Hiri-jarraitu berriak sortzea ekidin. 

Neurriak 

- Jarduera ekonomikoetarako garapen berrien kokapen eta beharra 

berraztertzerakoan aukeren analisian paisaia irizpideak txertatu: 

o Lurzoru urbanizagarri industriala Lemoan: Bolunburu 2 eta S.I. 1 

Apario sektoreak. 

o Lurzoru urbanizagarri industriala Igorren: Z-26 sektorea 

o Lurzoru urbanizagarri industriala Areatza: Zubizarra-Asterria 

sektorea. 

- Industrialde zaharrak berroneratu: 

o Murtatza eta San Lorenzoko lurzoru industrialak (Bedia) 

o Cementera, Zubieta, Mendieta eta geltokiaren inguruko lurzoru 

industrialak (Lemoa) 

o Urkizu industrialdea (Igorre) 

- Industriarako eremuak bisualki hobetu, elementu begetalak jarriz eta 

ibaiekin erlazio orekatua sustatuz: 

o Bolunburu industrialdea (Lemoa) 

o Urkizu industrialdea (Igorre) 

o Ziarrusta industrialdearen inguruak  Bi-2542 Dima) 

- Industria-ondarea balioan jarri: 

o Cementos Portland Lemoan 

o Areatzako hiltegia 

Neurriak 

- Herriguneetako sarbide eta herri kanpoaldeko eremuen paisaia hobetzeko 

neurriak ezarri, jarduera desberdinak antolatuz, seinaleztapena eta 

argiteria altuz, publizitate-panelak kenduz, etab. 

o Igorretik Lemoarako sarbidea 

o Lemoatik Igorrerako sarbidea 

o Usansolotik Bediarako sarbidea 

- Zuhaitzez hornitutako pasealeku eta eremuak txertatu edo indartu, 

udalerrien arteko eta hiri- eta landa- paisaiaren arteko trantsizio-eremua 

sortuz. 

o Bedia eta Lemoa artean, Mendieta industrialdearen atzealdetik, 

kalitatezko espazio libre bat diseinatu 

o Ibaiertzeko eremuak eta hauen sarbideak pixkanaka libratu 

Indikatzaileak 

Herri-ingurune jarraietan atondutako gune libreen azalera 

 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Narriatutako ehundurak balioztatzeko eta hiriaren irudiaren hobekuntzan eragin 

zuzena duten birgaitze eta berriztatze proiektu kop. 

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

4. PKH. Azpiegitura linealen eta telekomunikazio-azpiegituren paisaia-

integrazioa 

Indikatzaileak 

Aukeren analisian paisaia aldagaia jasotzen dituzten plan kop. 

Jarduera ekonomikoen eremuak paisaian integratzeko hirigintza-araudia duten 

udalerri kop. 

Burututako birsorkuntza proiektu kop. 

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. 
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. 
5. PKH. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren eta erauzketa jardueren 

paisaia-integrazioa 

Neurriak 

- Kontserbazio neurriak ezartzerakoan intereseko jatorrizko eraikin ugari 

duten, oso agerikoak diren eta paisaia interes handia duten auzo eta 

landa-guneak lehenetsi. 

o Bedia: Eroso-Ugarte 

o Lemoa: Arraño 

o Artea: Esparta, Uribarri-Ugarte 

- Inbentariatutako landa-guneetan, araudi xehatuak eraikuntza dentsitateak, 

bolumen zehaztapenak eta gune bakoitzari berezkoak zaizkion lursailen 

baldintzak mantendu. 

o Lemoa: Arraño, Errekalde 

o Bedia: Eroso-Ugarte, Berroeta 

o Artea: Esparta 

- Nekazaritza eta abeltzantzarako pabilioi handiak oso agerikoak diren 

eremuetan edo paisaia-zedarriak edo hondo eszenikoak oztopatuz 

kokatzea saihestu. 

Neurriak 

- Komunikabide nagusien paisaia-integrazioa: 

o Igorreko saihesbidea (N-240) 

o Aparioko harrobi eta zabortegirako sarbideak (Igorre) 

o Bildosolako industrialderako sarbideak (Artea/Arantzazu) 

- Linea desberdinak komunikabideen ondoan korridoreetan kontzentratu 

- Energia azpiegiturak paisaian integratu 

o Lemoako eraldatze elektrikoko zentrala 

- Trafiko gutxiago duten bigarren mailako errepide tarteak paisaia hauteman 

eta gozatzea erraztuko duten ekobulebar bilakatu 

o Igorre eta Arantzazu arteko N-240ren ibilbide zaharra 

o BI-3530 Artea eta Zeanuri artean 

Hondakinen kudeaketarako azpiegitura (zabortegiak eta betelanak, hondakin-uren 

araztegiak, garbiguneak, etab.) eta erauzketa jardueren paisaia-integrazioa, 

jatorrizko paisaia lehengoratzen edo, balio-bizitza bukatzerakoan paisaia berriak 

sortuz. 

Neurriak 

- Harrobi jarduerak amaitutakoan aurrera eraman beharreko lehengoratze 

planak eraginkortasunez bete: 

o Apario eta Azurreka harrobiak (Lemoa) 

- Kudeaketa azpiegituren paisaia lehengoratu landare hesiak, sarbideen 

paisaia-integrazioa etab.-ekin. 

o Bildosolako betelanak (Arantzazu) 

o Aparioko zabortegia (Igorre) 

- Harrobi zaharrak paisaian integratu. 

o Garakoi eta Urkizuko harrobiak Igorren 

Indikatzaileak 

Azpiegiturentzako egindako Paisaiaren Integratzearen Azterlanak 

Antena eta linea kopurua 

Paisaian integratutako edo lurperatutako aireko lineak 

Eraitsitako azpiegitura zaharkitu kopurua 

Indikatzaileak 

Burututako berriztapen proiektuak edo paisaia-integrazio proiektuak 

 

Indikatzaileak 

Landa-ondare arkitektonikoa kontserbatzeko eta berriztatzeko hirigintza-araudia 

duten udalerri kop. 

Lurzoru ez Urbanizagarrian eraikitzeko materialei eta neurriei buruzko ordenantzak 

dituzten udalerri kop. 

 

 



7.PKH. Nekazaritza eta abeltzantza erabilerei lotutako paisaiak babestu 
8.PKH. Paisaia dibertsitatea eta dibertsitate biologiko handiagoa, azalera 

handiko espezie bakarreko landaketak mugatuz 

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

birnaturalizazioa 

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. 

Baso-landaketen itxura hobetu baso-espezie ezberdinak jarriz eta baso-kudeaketa 

kontrolatu, batez ere, oso agerikoak diren edo paisaia- edota natura-zedarri 

esanguratsuenen inguruko eremuetan. 

Ondo kontserbatutako ibai-paisaiak zaintzea, paisaia egituratzen duten elementu 

gisa, ibai eta erreken balio ekologiko eta paisaia-balioen babesa eta ingurumen 

hezkuntza, aisialdia eta gozamenari lotutako jarduerak uztartuz. 

Neurriak 

- Nekazaritza paisaia eta paisaia-zedarri nabarmenenak kontserbatu, 

nekazaritza eta abeltzantza erabilerak mantenduz: 

o Igartza-Ibarretxe nekazaritza paisaia (Artea) 

o Arraño nekazaritza paisaia (Lemoa) 

o Arratiako ibar-hondoa Artea eta Areatza artean 

o Ibaizabaleko ibar-hondoa Lemoan, Arratia ibaiarekin lotzen duen 

eremuan (Larrabeiti auzoa) 

o Ibaizabaleko ibar-hondoa Bedian 

o Bildosolako larreak eta Arratiako ibar-hondoa (Arantzazu) 

- Nekazaritza eta abeltzantza baliabideekin erlazionatuta dauden 

etorkizuneko elementuak paisaian integratu (pabilioiak, negutegi handiak, 

etab.) 

Neurriak 

- Bertako hostozabalen baso orbanen azalera handitu, Arratia eta 

Ibaizabaleko ibar-hondoetan batez ere. 

- Higadura izan dezaketen eremuak identifikatu eta birlandaketak burutu: 

o Apario inguruak (Lemoa)  

- Mozketa progresiboko metodoak sustatu, hala nola, entresaka-mozketak, 

zuhaiztika egindako birsorkuntza edo bakanketa jarraiak eta eskuzko 

landaketak mekanikoen aurretik jarri  

- Gutxienez, jabari publiko hidraulikoari dagokion eremua baso 

ustiapenetatik babestu. 

Neurriak 

- Funtzio ekologikoa galdu duten ibaiertzak birnaturalizatu edota 

lehengoratu. 

o Arratia ibaia Areatza eta Igorreko herriguneen eta Urkizu 

industrialdean zehar 

o Ibaizabal ibaia Lemoako herrigunean zehar 

o Indusi ibaia Ziarrusta industrialdean zehar 

- Ur-ibilguei lotutako eraikin edo industria tradizionalak balioan jarri (errotak 

eta burdinolak).  

o Bedia: Astietxe, Ibarra, Bediakolea ubidea eta presa 

o Igorre: Olabarri 

o Arantzazu: Bildosola 

o Artea: Errotazarra, Ugarte 

- Herriguneetako ibai-fatxadak balioan jartzea sustatu, eraikinen 

aurrealdeen eta ur-ibilguen artean kalitatezko eremuak sortuz: 

o Lemoako herrigunea 

o Igorreko herrigunea 

o Arantzazuko herrigunea 

o Areatzako herrigunea 

Indikatzaileak 

Nekazaritza-azalera erabilgarria eta nekazaritza ustiategi kop. 

Hiri-plangintzan Nekazaritza, Abeltzantza eta Landazabalaren kalifikazioa duen 

azalera 

Indikatzaileak 

Espezie nagusiaren arabera, bertako basoaren azalera  

Baso-ziurtagiria duten lursail kop./ azalera 

Entresaka-mozketak egiten dituzten lursail kop.  

Indikatzaileak 

Landaretza egoera onean duten ertzen luzera 

Uren kalitatea (egoera biologikoa, kimikoa, ekologikoa) 
Balioan jarritako errota kop. 

10. PKH. Paisaia naturalen eta hondo-eszenikoen babesa eta kontserbazioa 11. PKH. Ondare-elementuak kontserbatu eta balioan jarri 12.PKH. Ibilbide eta begiratokien sarea mantendu eta hobetu  

Apartekoa balio duten paisaia naturalak, batez ere presio handiena jasaten dutenak, 

kudeatu, dituzten balioak babesteaz gain sarbidea, erabilera eta gozamena 

baimenduz. 

Historiaurreko aztarnategiak eta bestelako ondare elementuak babestu eta balioan 

jarri, mugaketaren, seinaleztapenaren eta informazio-panelen bitartez 

Paisaia hauek balioan jarriko dituzten eta irisgarritasuna erraztuko duten paisaia-

ibilbideen sarea baliabidearen balio galera ekarri gabe mantendu, seinaleztapen 

egokia sortuz. 

Neurriak 

- Balio handieneko bertako basoak kontserbatu: 

o Hariztiak eta baso mistoa: Bildosola 

o Ibaiertzeko landaredia: 

o Arratia: Zabale eta Arraibi (Lemoa) artean; Arantzazu eta Igorre 

artean; Ugunaga (Areatza) eta Zulaibar artean 

o Ibaizabal: Durandio (Lemoa) eta Barroeta artean (Bedia) 

o Indusi: Ziarrusta eta Ugarana artean (Dima); Torrea (Igorre) 

- Hondo-eszenikoen balio estetikoa mantendu (Lemoatxa, Aramotz, 

Artagaun, Murga, Urrekoatxa, Zanburu, Lekanda, Aldamin, Gorbea, 

besteak beste) eta paisaia hauen bisualetan bat ez datozen elementuak 

jartzea saihestu. 

Neurriak 

- Kultura-ondare elementuak balioan jarri (ermitak, nekropoliak, elizak, 

hilerriak, jauregiak eta dorretxeak). Besteak beste: 

o Bedia: Jon Bateatzaile Deuna, Asteitzako etxe-jauregia, Bedikolea 

jauregia 

o Lemoa: Azurreketako San Lorentzo, Andra Mari, erromatar zubia 

o Igorre: Urkizuko San Andres, Elexaldeko Antonio Santuak, Andra 

Mari, Yurrebaso jauregia, Zubizarreta jauregia 

o Arantzazu: San Pedro 

o Artea: Espartako San Martin, Elexabeitia San Migel, Gaztelu 

dorrea, Galiano dorretxea 

o Areatza: Pietatea, San Bartolome, Gortazar jauregia, Mudejar 

erako etxea, Guardamino etxea, Santa Isabel Komentua 

o Zeanuri: Ogarabeitiako Santa Kruz 

- Eremu Funtzionaleko baserrien azterketa tipologiko bat egitea  

Neurriak 

- LPPko paisaiari loturiko ibai-ibilbidea egokitu 

Indikatzaileak 

Hiri-plangintzak babestutako azalera eta elementuak  

Indikatzaileak 

Balioan jarritako ondare-elementu kopurua 

Indikatzaileak 

Ipinitako seinale eta panel kopurua 

 



 

 

1.1. PU. GORBEIA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Unitate honen paisaia, altuera ertaineko mendi atlantikoaren bereizgarria da. Inguru 

naturalaren elementuak eta artzaintza oinarri duen aldaketa eskasa eta atsegina dira 

nagusi. 

 

Parke Naturalaren izendapena 1994an izan zen eta egun, Natura 2000 Sarearen 

parte ere bada. 

 

Naturalak 

Basoak (pagadiak, hariztiak) 

Zuhaitz bereziak (Haginak) 

Gailurrak: Gorbeia, Lekanda 

Itxinako karsta (Biotopo babestua) 

 

Antropikoak 

Gorbeiako gurutzea 

Abeltzaintza estentsiboa 

Arraban eta 

Arimekortan 

Bordak eta aterpetxeak 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak 

• Ekologikoak eta naturalistikoak 

• Ikuspen altua eta ikusmen potentzial altua 

• Nortasun eta kultura elementuak 

 

• Aisialdiko jarduerek paisaian eta ekosistema 

sentiberetan egiten duen presioa 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

  

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.566 Ha 

 

Udalerriak: Areatza, Zeanuri 

 

Populazioa: Biztanle iraunkorrik gabe 

 

11%

28%

15%

40%

6% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Arrabako larreak Gorbeiako Parke Naturalean 

Iturria: Baso Inbentarioa 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2. PU. URKIOLA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Mendi atlantiarraren paisaia harmonikoa da eta bertan, agerian dagoen kareharria 

da nagusi. Honen gainean lurzoru urrira moldatuta dagoen landaredia hazten da: 

artadiak, arantzadiak, txilardiak, pagadiak… 

 

Parke Naturalaren izendapena 1989an izan zen eta egun, Natura 2000 Sarearen 

parte ere bada. 

 

Naturalak 

Baso naturalak (artadi kantauriarra) 

Gailurrak: Leungana, Eskuagatx 

Kareharrizko azaleratzeak, lapiazak 

Hegazti berezien presentzia  

 

Antropikoak  

Abeltzaintza 

estentsiboa 

Bordak 

 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak 

• Ekologikoak eta naturalistikoak 

• Oso ikusgarria eta ikusgaitasun potentzial altua 

• Aisialdiko jarduerek paisaian eta ekosistema 

sentiberetan egiten duen presioa 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.447 Ha 

 

Udalerriak: Dima, Igorre 

 

Populazioa: Biztanle iraunkorrik gabe 

 

 

18%

32%

14%

34%

2% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Aramotz mendizerra Urkiolako Parke Naturalean  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1. PU. BARAZAR-LAPURRIKETA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Mendateetako unitate honek kontraste gutxiko erliebea dauka, ia aldaketarik gabeko 

altuerarekin eta malda baxuarekin. Larreak, koniferoen landaketekin eta 

hostozabalen basoekin tartekatzen dira, abeltzaintza eta baso mosaikoa osatuz. 

Isurialde atlantikoaren eta mediterraneoaren arteko igarotze eremua. 

 

Naturalak 

Saldropoko hezegunea 

Otzarretako pagadia 

 

 

Antropikoak 

Zumeltzako aerodromoa  

Korten (saroi) ugaritasuna 

Abeltzaintza estentsiboa 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ekologikoak, Gorbeia eta Urkiola arteko korridorea 

• Naturalak, zati bat Gorbeiako Parke Naturalean 

• Produktiboak, nekazaritza, abeltzaintza eta basoa  

 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko 

baso birlandaketen areagotzea 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean : 2.209 Ha 

 

Udalerriak: Dima, Zeanuri 

 

Populazioa: 105 biztanle inguru 

 

6%

70%

8%

13%
2% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Larreak Lapurriketako gainean 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. PU. INDUSIREN GOI-IBARRA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Koniferoen landaketak nagusi diren baso-paisaia, bertako zuhaiztien orbanekin. 

Malda leunagoko eremuetan, baserriek osatutako auzo txikiak nabarmentzen dira, 

belardiez inguratuta. 

Indusi ibaia da desnibel handiko haran estu hau egituratzen duena. Kultura eta 

paisaia erakargarritasuna duen karstak ixten du harana.  

Naturalak 

Hostozabalen eta haltzadien baso 

mistoa 

Indusi ibaia 

Urragikoatxa, San Lorentzo 

Indusiko karsta, Baltzolako kobak 

Antropikoak 

Komunikazio dorrea 

Urragikoatxan  

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak, ekologikoak eta naturalistikoak 

• Produktiboak, basoa batez ere 

• Ikuspen altua (Urragikoatxa) 

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko baso 

birlandaketen areagotzea 
• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 
• Baserri tradizionala produkzio-eremua izatetik baserri-

etxebizitza izatera 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.999 Ha 

 

Udalerriak: Dima, Zeanuri 

 

Populazioa: 110 biztanle inguru 

 

3%
13%

69%

12%
3% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Baso mosaikoa Indusiren goi-ibarrean 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. PU. ARRATIAREN GOI-IBARRA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Euskal mendien paisaia tipikoa, mendiko abeltzaintza eta basogintza mosaikoz 

osatua, Arratiaren goi-ibarra eratzen duen orografia malkartsuarekin. 

 

 

Naturalak 

Hostozabalen eta haltzadien baso 

mistoa 

Arratia ibaia 

 

Antropikoak 

Undurragako urtegia 

Landa auzoak 

Ondare arkitektonikoa 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Abeltzaintza eta baso-ekoizpena 

• Estetikoak, ekologikoak eta naturalistikoak  

• Ikuspen altua edota ikusgaitasun potentzial altua (Pagomakurre, Larreder, 

Altzusta, Ipiñaburu) 

 

• Herriguneen nortasunaren galera eraikin-tipologia 

berrien ondorioz 

• Landa lurzoruen eta paisaien murrizketa industria eta 

etxebizitza garapenen ondorioz 

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 3.729 Ha 

 

Udalerriak: Areatza, Dima, Zeanuri 

 

Populazioa: 1.170 biztanle inguru. 

 

12%

69%

4%

11%
1%

3% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Goi Arratia, Barazartik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. PU. DIMA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Nekazaritza eta abeltzaintza landazabal atlantikoaren paisaia bukolikoa. Pinuen eta 

belardien mosaikoa da nagusi eta baserriz osatutako auzoak modu orekatuan 

agertzen dira. Eremu zabala, argia eta muinotsua da. Pinuen eta larreen kolore 

berdeak nabarmentzen dira, hostozabalen zuhaixkek urtaroetan zehar dauzkaten 

aldaketekin aberastua. 

 

Naturalak 

Hostozabalen eta haltzadien 

baso mistoa 

Indusi ibaia 

Ilunbeko artadia eta karsta 

 

Antropikoak 

Landa auzoak 

Mahastien laborantzak 

(Iturriotz) 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ekologikoak, naturalistikoak eta estetikoak 

• Ikuspen altua edota ikusgaitasun potentzial altua (Oba, Artaun) 

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Heterogeneotasuna  

• Nekazaritza, abeltzaintza eta baso-ekoizpena 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 

• Herriguneen nortasunaren galera eraikin-tipologia berrien 

ondorioz 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko baso 

birlandaketen areagotzea 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 1.970 Ha 
 

Udalerriak: Arantzazu, Areatza, Artea, Dima, Igorre, 

Zeanuri 
 

Populazioa: 1.515 biztanle inguru 

11%

58%

4%

20%

1% 6% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Erabileren nahasketa Artaunen, Aramotz mendizerraren magalean 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.5. PU. BASOA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Malda handiko eta basoz osatutako mendi paisaia da. Eremu Funtzionalean dauden 

herri gehienen hondo eszenikoa da. Intsinis pinuen hazkunde desberdinen baso-

landaketengatik, zenbait baso atlantikoen orbanengatik eta gutxi artifizializatu diren 

lurzoruengatik bereizten da. 

 

Naturalak 

Hostozabalen baso mistoen 

orbanak 

Igorreko Unitate Tektonikoa 

Bikotzgane mendia 

 

Antropikoak 

Landa auzo txikiak 

Lekubaso urtegia 

San Migel baseliza 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Homogeneotasuna. Paisaiaren homogeneotasuna aberasten duten baso 

mistoen orbanak 

• Mendietatik ikuspen handia eta barrualdean ikuspen baxua. 

• Baso-ekoizpena 

 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko baso 

birlandaketen areagotzea 
• Errepide azpiegitura berriak (Boroa-Igorre) eta goi tentsioko 

linea (Gueñes-Itxaso) 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 5.055 Ha 
 

Udalerriak: Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, 

Igorre, Lemoa, Zeanuri 
 

Populazioa: 250 biztanle inguru 

9%

81%

5% 4% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Koniferoen landaketen nagusitasuna 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.6. PU. LEMOATXA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Mendiko paisaia da, zenbait lurzoruren erabilerek finkatzen duten egitura eta kolore 

mosaikoaz osatua dagoena. Basoa eta belardiak, eta batez ere, harrobi abandonatua 

dira nagusi. 

Unitatearen ezaugarri nagusienetarikoa Eremu Funtzionaleko hainbat lekuetatik 

agertzen duen ikuspen handia da. 

 

Naturalak 

Artadi kantauriarra, hostozabalen 

baso mistoa 

Kareharri azaleratzeak 

 

 

Antropikoak  

Harrobia 

Komunikazio antenak 

Lubakiak 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ekologikoak eta naturalistikoak 

• Ikuspen nabarmena eta ikusgaitasun potentzial altua 

• Baso-ekoizpena 

• Industria garapenaren sinboloa 

 

• Boroa-Igorre errepide azpiegitura berria 

• Landa auzoen itxura tradizionalaren aldaketa 

• Baso birlandaketen presioa artadi kantauriarraren 

gainean  

 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 644 Ha 

 

Udalerriak: Bedia, Lemoa 

 

Populazioa: 35 biztanle inguru 

 

13%

67%

9%

5% 4%
2%

Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Lemoatxa Lemoatik ikusita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1. PU. ARRATIA IBAIA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Arratiaren ibar-hondoak malda leuneko paisaia dauka eta bertan herrigune nagusiak 

kokatzen dira. Hauen artean, lurraldearen erabilera ezberdinak agertzen dira 

(laborantzak, larreak, belardiak, zuhaiztiak, jarduera industrialak eta baserriz 

osatutako auzoak). 

 

Naturalak 

Haran-hondoko hariztiak eta 

haltzadiak 

Arratia ibaia 

 

Antropikoak  

Landa auzoak 

Industriguneak  

Arantzazuko ur-jauzia 

Areatzako Multzo Historikoa 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Estetikoak 

• Ikuspen baxua  

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Nekazaritza eta abeltzaintza ustiapena 

• Heterogeneotasuna 

 

• Landa eta baso lurzoruen murrizketa industria eta 

etxebizitza garapenen ondorioz (HAPO eta Igorreko LPP) 

• Baserri tradizionala produkzio-eremua izatetik baserri-

etxebizitza izatera 

• Herri jarraituen sustapena 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 871 Ha 
 

Udalerriak: Arantzazu, Areatza, Artea, Dima, Igorre, 

Zeanuri 
 

Populazioa: 5.910 biztanle inguru 

 

8%

12%

2%

43%

6%

29%

Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Arratiaren ibar-hondoa Igorren 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. PU. IBAIZABAL IBAIA 

 

AZALPEN OROKORRA ELEMENTU BEREZIAK 

Ibar-hondoko industria paisaia. Eremu artifizial jarraitua da, industriaz, erauzketa 

jarduerez eta era askotariko urbanizazioez osatuta dagoena. 

 

 

Naturalak 

Ibai-ibilguak (Arratia eta Ibaizabal) 

Tupa eta kareharri azaleratzeak 

Haltzadia eta hostozabalen baso 

mistoa 

 

Antropikoak 

Industriguneak  

Harrobiak 

Erromatar zubia 

Zementera 

PAISAIAREN BALIO NAGUSIAK ARRISKUAK 

• Ikuspen baxua  

• Nortasun eta kultura elementuak 

• Abeltzaintza,nekazaritza, industria eta baso-ekoizpena 

 

• Etorkizuneko Gueñes-Itxaso goi tentsioko linea 

• Ibai eta errepide ardatzetan zehar herri-jarraiak 

sustatzea 

• Nekazaritza-jarduerak uztea eta espezie bakarreko 

baso birlandaketen areagotzea 
 

ORTOARGAZKIA 2016 

 

LURZORUAREN ERABILERAK 

 

DATU OROKORRAK 

 

Azalera Eremu Funtzionalean: 846 Ha 

 

Udalerriak: Bedia, Igorre, Lemoa 

 

Populazioa: 4.620 biztanle inguru 

 

11%

21%

3%

31%

10%

23%

1% Harkaitzak

Baso naturala

Baso landaketak

Sastrakadiak

Belardiak/Larreak

Nekazaritza

Artifiziala

Ura

Bedia Lemoatxatik 
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