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3.2. Interes bereziko baliabide naturalen unitatea
4. Lurzoru garatuen edo garapen berriak hartzeko gaitasuna dutenen unitatea.
5. Diagnostiko orokorraren proposamena lurzoru ez urbanizagarrian.
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HASIERAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA
0. HASIERAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOAREN
AURKEZPENA
Plan bati dagokion moduan eta Ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legearen
6. artikuluari jarraikiz, Ingurumen-ebaluazio Estrategikoaren prozedurari hasiera
emateko helburuarekin landu da eskuarteko Hasierako Dokumentu Estrategikoa
(HDE).
Zehatz esateko, 18. artikuluan aurreikusten denez, lehenengo fasean, Bizkaiko Foru
Aldundiko Garraioak, Mugikortasuna eta Lurraldearen Kohesioko Saila organo
sustatzaile

zein

Estrategikoaren

funtsezkoa

denez,

hastapenerako

berau

eskaera

izango

arrunta

da
garatu

Ingurumen-ebaluazio
eta

laburbiltzeko

arduraduna, Aurrerapena eta Hasierako Dokumentu Estrategikoa (HDE) idazteaz
gainera.
HDEak, gutxienez, barne-hartu beharko ditu:
1) Plangintzaren helburuak.
2) Planaren eta, ikuspuntu tekniko eta ingurunekotik bideragarri diren zentzuzko
hautabideen irismen eta edukia.
3) Plan edo programaren aurreikusteko moduko garapena.
4) Klima-aldaketa kontuan izanik ingurumen-inpaktu nagusiak.
5) Bildutako sektore- eta lurralde-planen gaineko gertakari aurresangarriak.
HDE hau, izan litezkeen ondorio negatiboak saihesteko edo, ahal den neurrian
Planaren proposamenetatik eratorritako kalteak hobetzeko neurrien proposamen
batekin osotzen da.
Eskuarteko HDE Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren (IEE) Hasierako
Eskaerarako idatzi da.
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1. PLANGINTZAREN HELBURUAK
1.1. AURREKARIAK
Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren Aurrerapenaren helburu eta ekitelerro nagusiak Eremu Funtzionalaren egoeraren azterketa eta diagnostikoen fase
baten emaitzetatik abiatuz egin eta eraiki dira; hauek, era berean, Eremu
Funtzionaleko herrietako udal- eta herritar- ordezkariek parte hartu duten partehartze publikoko prozesu batean lortutakoekin osotu dira.
Beste

legeria

batzuetatik,

udalaz

gaindiko

izaeradun

planetatik

(Lurralde

Antolamenduaren Gidalerroak, Lurralde Plan Sektorialak, etab.) eta administrazio
sektorialek eskainitako datuetatik eratorritako informazioa ere aztertu da.
Azterketa honen fruitu, ingurumen-irizpide batzuk eskuratu dira; hauek, LPPren
Aurrerapenaren lurralde-ereduaren oinarriak zein diren adierazten dute eta euren
helburuen zati handi baten oinarri dira.

1.2. INGURUMEN-IRIZPIDE ESTRATEGIKOAK
1) Lurzoru jada artifizializatuen erabilera lehenetsi eta antolamendu sektorialean
estrategiko irizten zaien nekazaritza-balio handiko lurzoruei beste erabilera batzuk
emateko birkalifikatzea ekiditea.
2) Eraikitako eta urbanizatutako ondarearen berreraketa eta bizileku hutsen
erabilera lehenestea.
3) Kutsatutako lurzoruen berreskuratzea lehenestea urbanizatu-ezineko lurzoru gisa
birkalifikatu aurretik. Kontuan izan beharko dira irailaren 30eko 165/2008ko
Dekretuak erregulatutako lurzoruaren kutsatzaile potentzial diren aktibitate edo
instalazioak eusten edo eutsi dituzten lurzoruen Inbentarioan barne-hartzen diren
lursailak, baita eguneratze-zirriborroan jasotako lursailak ere.
4) Hiri-egitura dentso, konpaktu eta konplexuak sustatu eta bereizketa eta
sakabanatze hiritarra ekiditea, erabilera eta aktibitate anitzen integrazio eta kohesio
espazial zuzena mantentzea ahalbidetzeko eta, horrela, ahalik eta mugikortasun
txikiena sorrarazteko.
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5) Lurzoruaren erabilerak modu misto eta malguan planifikatzea.
7) Garraio publikora eta hornikuntza-sare eta ur-saneamendura irisgarritasun ona
duten lurzoruetan garapen berriak zehaztea.
8) Ondoen kontserbatutako ekosistema eta kalitate handieneko paisaia duen
lurraldea eskuratzea.
9) Eremu Funtzionalaren baitan zein kanpoaldearekiko hobeto konektatutako eredu
bat ezartzea.
10) Energetikoki eraginkorragoa den Eremu Funtzionala osatzea, berotegi-efektua
duten kutsagarri- eta gas-ehuneko txikiagoa sortuko duena.

1.3. LPP-REN HELBURUEN DEFINIZIOA
Aurretik azaldutakoaren arabera, Planaren helburuak formulatzen dira. Helburu
bakoitzak, dagozkion irizpide eta jarduketa-ildoak ditu. Guzti honek, LPP berriak
jarraitu behar dituen lerro estrategikoak osatu eta definitzen ditu; LPP eraikitzeko
erabiliko den lurralde-eredu bat. Atal honetan, helburu nagusiak taulen bidez
bilduko dira, ulermena errazteko, eta Planaren garapenari dagozkion hurrengo
ataletan, helburu hauek irizpideekin eta jarduketa-ildo nagusiekin lotuko dira
Eremu funtzionalean identifikatutako egoerekin lotzen dira, eta baita LPP honetan
eskuratu nahi diren helburuekin ere:

1. egoera

Hirigintzak presioa egiten du naturako eta landa-eremuko lurzoru
urriaren gainean; ingurune fisikoa eta landa-eremua zatituta daude,
azpiegiturengatik; eta nekazaritzako lurzoruak eta ustiategiak
galtzen ari dira; horrez gain, baso- paisaia monotonoa da.

1. helburua

Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea honako
hauek bermatuz: ekosistema eta paisaia desberdinek ekologikoki
aurrera egitea beste eremu funtzional batzuekin batera, landaeremua eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera sustatzea, baso
natural eta autoktonoa berreskuratzea, paisaia eta berau hondatzen
duten azpiegiturak hobetzea, lurzoru berriak kalifikatzea saihestuz.
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2. egoera

Eremu Funtzionaleko bizitegi-eskaintzaren hirigintza-eredua irregularra
eta handiegia da.; gainera, bizitegi-parke zaharkitu bat du,
arkitektura- eta hirigintza-oztopoak ditu, gune libre eta berdegune
gutxi, eta enplegu eskaintza desorekatua da udalerri bakoitzeko
biztanleria aktiboa kontuan hartuta.

2. helburua

Hirigintza-ereduan
oreka
ezartzea
etxebizitza-beharren
eta
eskaintzaren eta jarduera ekonimokoen artean, landa-eremuari eta
lurzoru berriaren kontsumoari kalte egitea saihestuz, etxebizitzak
birgaituz eta haien tipologia egokituz. Horretarako, hirigintza-oztopoak
kendu behar dira, gune libreetara eta berdeguneetara sartzeko aukera
hobeak jarri eta garraio-sare kolektibo egoki batzuen bilbe bat garatu.

3. egoera

Indarrean dagoen LPPko dauden hirigintza-aurreikuspenek gaur
egungoak gainditu litzakete, eta baliteke lurzorua okupatzeko
dauden optimizazio-irizpideei ez erantzutea. Horrez gain, jarduera
ekonomiken
esparru
batzuk
zaharkituak
daude
eremu
estrategikoetan.

3. helburua

Indarrean dagoen LPPko proposamenen oraingo egoerak aztetzea
eta horietara egokitzea, garrantzia berezia emanez kutsatuak izan
daitezkeen lurzoru estrategikoen birsorkuntzari.

4. egoera

Hiri-bilbearekin jarraipenik ez duen lurzoru urbanizaezineko
ekipamenduen arazoa; zaila da garraio publikoaren bidez edo
ibilgailu motordunik gabe erabiltzea.

4. helburua

Jende askok erabiltzen dituzten aisialdi-guneak eta ekipamendu
berriak lehendik dauden hiri-bilbeari jarraitu gabe sortzeko mugak
jartzea. Horietara sartzeko, ibilgailu pribatua ez den beste bide
ordezkoren bat erabili ahal izan dadin saiatzea. Hiriko trenbidehesiak kendu eta ihesbideak irekiz gune publikoak berreskuratzeko
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aukeren azterketa.

5. egoera

Hirigintzak, industriak eta azpiegiturek presio handia eragiten dute
paisaian eta ondarean: elementu eta leku interesgarri asko
abandonatu egiten dira, ez dira babesten eta hondatu egiten dira.
Ondare-elementuak indibidualki tratazen dira, eta haien inguraren
testuingurutik aterata.

5. helburua

Ondare material eta immateriala eta paisaia banakako eta baterako
ikuspegi batekin tratazea, identitatearen, abesrastasunaren eta
enpleguaren adierazpide gisa. Horretarako, paisai eta ondareelementu ezberdinak oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide
naturalistikoen bitartez lot daitezke, eta horiek, era beraean, hiri
habitatarekin lotu, aisialdirako eta osasuna sustatzeko duten
ahalmena bultzatzeko.

6. egoera

Bidaien bi heren baino gehiago lan-kontuengatik egiten dira, eta
ibilgailu pribatua erabiltzen da gehienbat. Hori dela eta, karbono
dioxidoa eta beste faktore kutsatzaile ugari isurtzen dira.

6. helburua

Mugikortasunaren piramidea iraultzea, metropoli-eremu barruko zein
kanpoko lekualdatzeetarako, intermodalitatean, garraio publikoan
eta ibilgalilu ez motordunetan orinarrituta. Espazio publikoa
berreskuratzea, trenbideetako arkitektura-oztopoak kenduz.

7. egoera

Arlo jakin batzuetan, udal-plangintzen bateragarritasuna eta lurralde
administrazioen koordinazioa beharrezkoak dira.

7. helburua

Udalaz gaindiko estrategia bat ezartzea lurralde osoan, beharrezkotzat
jotzen diren eremuak zein diren adieraziz.
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8. egoera

Lurraldearen garapenean eragina duten ikuspegi berriak sartu behar
dira plangintzan.

8. helburua

Zeharkako alderdiak esplizituki txertatzea proposatutako ereduan:
generoa, haurrak, osasuna, irisgarritasuna, euskara eta klimaaldaketa..

9. egoera

LPPrekiko egokitze irregularra eta urria udal-plangintzaren aldetik.
Aurreikusitako jardukerak aldi baterako programatzea eta/edo
agente arduradunak identifikatzea falta da.

9. helburua

LPPren Berrikuspenean proposatzen diren jarduketak lehenestea eta
koordinatzea, eta horiek gauzatzeko agente arduradunak definitzea.

10. egoera

Bilbo metropolitarraren lurraldeak baldintza bereziak ditu, honako
hauek direla eta: kokapena, tamaina, ingurua, komunikazioak eta
interakzio ekonomikoak hainbat eskalatan.

10. helburua

Lurralde –estrategia orekatu, adimendun, inklusibo, erlazionatu eta
parte-hartzaile bat gauzaten saiatzea, Eremu Funtzional gisa dituen
abantailak aprobetxatzeko, lurralde-euskarria kalitatezko faktore gisa
errespetatuz, barne-zein kanpo-ikuspegi batetik.
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2. PLANAREN ETA AZTERTUTAKO ALTERNATIBEN
IRISMENA ETA EDUKIA
2.1

PLANAREN IRISMENA TESTUINGURURA EKARTZEA

Planaren xehakapen maila bat dator plana bera dagoen fasearekin. Aurrerapen fase
honen helburua une honetan eremu funtzionalaren lurralde-eredua irudikatzea da.
Horretarako, bada, eskuratu asmo diren helburuak mugarritu eta helburu horiek
lortzeko jarduketa-ildoak finkatu dira. Hitz labur esateko, hasierako fasean dagoen
Plana da, sortze-bidean, osagai Estrategiko handikoa, etorkizunean eskuartean
izango dugun Plana zein ildo nagusiren gainean eraikiko den erakutsiko diguna.

2.2

BILBO
METROPOLITARREKO
EREMU
FUNTZIONALAREN LURRALDE PLAN PARTZIALAREN
ALTERNATIBAK

Hasierako Dokumentu Estrategiko honetan hurrengo alternatibak jaso eta aztertuko
dira:
0 alternatiba, jarduketa gabea, indarreko LPPrekin bat dator. Alternatiba



honek LPP 2006. urtean planteatu zen bezalaxe mantentzea babesten du.
1 alternatibak, aldiz, gaur egungo egoerara egokiago moldatzen den



lurralde-eredu berria proposatzen du.
2.2.1

0 ALTERNATIBA. INDARREKO LPP

Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalaren LPPk irailaren 26ko 179/2006
Dekretuaren behin betiko onespena jaso zuen. Orduz geroztik 10 urte baino gehiago
igaro dira eta, orduko egoera sozial eta, batez ere, ekonomikoa, aldatu egin da. 10
urte hauetan ingurumen-araudi eta udalaz gaindiko izaerako dokumentazio multzo
bat sortu da. Honek lurralde-antolamenduaren gainean irizpide-aldaketa ekarri du,
aldagai guztien gaineko jasangarritasuna sustatuz lurraldearen erabilera are orekatu
eta koherenteagoa lortu ahal izateko.
2.2.1.1 INDARREKO LPP-REN HELBURUAK

a) Ekonomia berriaren oinarri den eremu emankorra sortu eta antolatzea.
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b) Multzo metropolitarra ikuspegi funtzionaletik hobetzea, beste funtzio
batzuk ere betetzen dituen bideko garraioari, zein garraio publikoari
(batez ere trenari) dagokionez; intermodalitate eta banaketa modal
berri baten aldeko apostua egin da, norberaren ibilgailuarekiko
mendekotasun urriagoa duena.
c) Eremu metropolitarra hornitzea, guztien zerbitzurako berezitasun
bereizgarri den aldetik.
d) Bizitegi-eremua kontzentratzea, lurzoru eskasiari zein eskari berri eta
anitzi erantzunez eta kokaleku, tipologia eta prezio aldetik anitza den
eskaintza zabala lortzen lagunduz.
e) Ingurumenaren ikuspuntutik baliotsua den eremua jasotzea, metropoli
moderno eta lehiakor baten osagai oso beharrezko dena, egun inoiz
baino gehiago.
f) Zerbitzuak eta hauen kalitatea ziurtatzea, ikuspuntu zabal zein anitzetik,
gutxieneko zerbitzuetara mugatu gabe eta ingurumenaren ikusmolde
zabal batetik.
2.2.1.2 INDARREKO LPP-REN ANTOLAMENDU-IRIZPIDEAK
Indarreko LPPn aztertutako aldagaiak

Antolamendu Irizpideak
- Hiri-garapenetik salbuetsita dagoen Planaren esparrua
osatzen duten Antolamendu Kategorien konfigurazioa,
plangintza sektorial eta udal-plangintza errespetatu behar
dituena.

MEDIO FÍSICO

- Antolamendu-kategorien konfigurazioa, maila ezberdinetako
Babes Eremu modura, garapeneko gainerako plangintzatresnen bidez.
- Baldintzatzaile
Gainjarrien
ezarpena;
erabileraren
baldintzatzaile modura jokatzen dute, Babes Eremuen
gainetik nagusituz, hauen gaineko jarduera zehatz batzuk
zein eratan gara daitezkeen mugatuz, kasu bakoitzean
aurkeztutako arrisku motaren arabera.
- Ingurune naturalean nabariak diren osagaien definizioa,
mugaketa zehatzik gabeko elementu gisa dihardutenak,
hauen
mugaketa
zein
erregulazioa
garapenaren
plangintzaren esku utziz.
LPP
honetatik
abiatutako
bizitokien
edo
aktibitate
ekonomikoaren gaineko proposamenak hainbat parte-hartze
modu ezberdinen bidez gauzatzen dira: birmoldaketa,
eraberritze,
eraikitako
ondarearen
gaineko
jarduketa,
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Indarreko LPPn aztertutako aldagaiak

Antolamendu Irizpideak
birdentsifikazio eta garapen berriak.

EGOITZATARAKO
EKONOMIKORAKO
MOLDEAK

EDO

JARDUERA
ESKU-HARTZE

- BIRMOLDATZEA: Lurzoru okupatu sendoen hobetzea,
industrialde zaharkituen birmoldaketa, okupatu gabe dauden
baina tipologia berriak barne hartzeko industria-kalifikazio
egokia duten lurzoruen garapena; tipologia hauek dira
ingurumen atsegina, eraikin-eremuen erakarpena eta faktore
kualitatiboak kuantitatiboen gainetik nagusitzea moduko
aspektuak lehentasunezko ezaugarritzat dituztenak.
- BERRITZEA: Gaur egun bizitoki-kalifikazio orokorra duten
haiek, Olabeaga, Basurto, Zorrozaurre eta Galindo hain
zuzen ere, eta kontrara, erabilera nagusia industriala duten
haiek, Zorrozako Punta eta Lutxana-Burtzeña..
- ERAIKITAKO ONDAREAREN GAINEKO JARDUERA: Eskuhartzea etxebizitza hutsaren gainean, zaharberritzea
sustatzea, tipologiak egungo eskaerei gehiago egokitzen
zaizkien moduluetara egokitzea, salbuespen garbi izanik
eraikigarria ez den lurrean kokatutako eraikinak.
- BIRDENTSIFIKAZIOA: Esku-hartzea etxebizitza hutsaren
gainean, zaharberritzea sustatzea, tipologiak egungo
eskaerei gehiago egokitzen zaizkien moduluetara egokitzea,
salbuespen garbi izanik eraikigarria ez den lurrean
kokatutako eraikinak.
- GARAPEN BERRIAK: Esku-hartze molde hau urbanizagarria
ez den zoruan egoitza edo jarduera ekonomikorako zoru
berriak sortzeko pentsatua da.
Datozen urteetako
hazkundea azalera hauetara mugatuko da. Nolanahi den ere,
eremu malguak dira, nahitaez okupatu behar ez direnak,
ezta osotasunean ere.
- Lezama, Zamudio, Loiu, Uduliz, Lemoiz, Larrabetzu, eta
Zeberio
eta Arrankudiaga lehentasunezko
nekazalgarapeneko udalerri kontsideratzea.
- Intereseko lurzoru eta nekazaritzako unitateen zainketa,
bereziki lehentasunezko nekazal-garapeneko udalerrietan.
- Landa-munduko
giza-berkapitalizazioa,
prestakuntza
jarraituko programen sustapenaren bidez.
- Nekazaritza eta abeltzaintzakoen osagarri diren aktibitateen
sustapena, nekazarien errentak dibertsifikatzen dituztenak.
- Hiriguneetako turismo-erakargarritasuna areagotzea.
- Baserriari lotutako arkitektura landatarra babestea, udal
plangintza orokorreko ondare kulturalaren katalogoetatik
abiatuz.
- Nekazaritza eta abeltzaintzako eta basoko ustiaketametodoak hobetzea, ingurune fisikoarekiko erasoak
saihesteko, era horretan ekosistema landatarra mantentzeko
berme izaten jarrai dezaten, eta ez mehatxu bat gehiago.
- Lurraldearen babesaren alde apustu egitea, Planaren
esparrua garapen urbanistikotik at utziz.
- Eskualdeko mugikortasun eredu baten sustapena, garraio
publikoa eta alternatiboa lehenesten dituena, nekazal
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Indarreko LPPn aztertutako aldagaiak
LEHEN SEKTOREA

Antolamendu Irizpideak
lurzoruaren
kontsumitzaile
diren
gaitasun
azpiegitura handien eskaria saihesteko.

handiko

- Landaren garapenera bideratutako komunitate- eta foruprograma zehatzak baliatzea.
- Landa-mundurako
laguntza ekonomikoak
bultzatzeko
erakunde publikoen parte-hartzea, mundu horren balio
ekologiko, paisajistiko, sozial eta kulturalak direla-eta duen
izaera estrategikoa kontuan hartuz.
- Plangintza orokorraren tresnak berrikustea garapen berrien
esparruei dagokienez, tresna horien eragina jasaten duten
nekazal ustiapenak berrezarri ahal izateko.
- Hiriguneetatik kanpoko eremuak nagusiki ustiaketarekin eta
logistikarekin lotutako jarduketetarako gordeko dira, hirisarearekin oso bateragarriak ez diren jardueretarako, alegia.
Era horretan, ahal bada hiriguneen erdian kokatu behar
diren zentro komertzial eta bulego-eraikin handiak osatzea
saihesten da, esku-hartze maila txikiagoak eta inguruko
hirigintzako eremuari errazago egokitzeko modukoak.
- Hiri-lurretatik kanpoko hirugarren mailako eremuak finkatzea
saihestuko da eta plataforma espazial hauek industrialagoa
den, bizitoki-sareekin hain bateragarria ez den eta
merkantzia-trafiko astunarekin lotura funtzional handiagoa
duen moldeko instalazioetarako gordeko dira; kasua bada,
garraio publikoaren bidezko irisgarritasuna bermatu beharko
da.
- Halaber, Eremu Funtzionaleko azpiegitura komertzial handi
berriak finkatzea mugatuko da, gaur egun daudenen
kopurua eremu guztiarentzat nahikoa dela-eta.
- Jarduketa ekonomikoak aurrera eramateko eremu berrietan
hondakinen bilketa selektiborako guneak ezartzea sustatuko
da, hauetan hondakin asimilagarrien edukiontzientzat guneak
erreserbatuz, hiritarrentzat.
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO
LURZORUA

- Udal Plangintzak, energia-sortzaile diren zentro txikien
instalakuntza ahalbidetuko du industria gune berrietan,
hondakinen tratamenduaren edo energia berriztagarrien
erabileraren bidez, helburu horretara zuzendutako lurzoruari
dagozkion erreserbak eginez, beti ere jarduketa nagusiaren
atzetik doan bigarren mailako jarduera denean.
- Jarduketa ekonomikoko eremuetan, garraio publikoaren
erabilera ahalbidetuko da, garraio pribatuaren erabileraren
aldean publikoa sustatuz.
- Egun indarrean dagoen Plangintza Orokorrean bizilekuen
erabilera edo antzekoak bideratu ahal izateko, jarduketa
ekonomiko modura kalifikatutako lurzoruak suntsitzea,
Itsasadarraren Berroneratze Eremu izendatutakoan izan ezik.
Onetsia izateko aurretik behar hainbat justifikatu behar da
lurzoru horiek jarduera ekonomiko berriak hartzeko duten
ezintasun tekniko, ekonomiko edo hirigintzakoa. Edozein
kasutan, nagusiki erabilera orokorreko operazio mistoetara
bideratuko dira, hots, lanbide- eta ustiapen-sareak orekatzen
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Indarreko LPPn aztertutako aldagaiak

Antolamendu Irizpideak
dituzten jarduketa ekonomikodun bizitegietara.
- LPPk jarduera ekonomikoetarako garapen, berroneratze- eta
berritze-jarduketa berriak planteatzen ditu.
- Bilboko zabalgunea eta Sestaoko Galtzara Nagusia
erreferentzia modura hartu, zeinetan Galtzara Ibilbide
Metropolitarra txertatzen den, jada existitzen diren hiribilbeetan kateatuz.
- Galtzara Ibilbide Metropolitarra askotariko garraio-bideren
euskarri eremutzat hartzea (ibilgailu, tranbea, bizikleta eta
oinezkoena), zeharkatzen dituzten eremuen ezaugarrien
arabera, euren artean lotura-molde ezberdinak izango
dituztelarik.
- Bidaiarien garraio kolektiboari dagokionez, garatuko diren
esparru berrietarako irispidea bermatu, horretarako soilik
egingo diren erreien bidez.
- Metro arinerako edo, halakorik ezean, autobuserako,
nolanahi ere baldintzaturik egon gabe, ezkerraldetik egungo
trenbidearen trazadura eraisteko prozesura.
- Automobilen trafikoari dagokionez, ulertu hiri izaerako bidea
dela Galtzara Ibilbidera txertatzeko gai den bakarra.
- Bilborako sarbide berria eta Enekuritik egiten dena batera
aztertu, hiri garapenaren planteamenduarekin bat datozen
irtenbideak emanez eta kaleen hiriko trazaduran eragina
izatea saihestuz.
- Lotuneen irtenbide berria aztertzerakoan lurraldearen
gaineko inpaktua minimizatzeko faktoreari lehentasuna
eman, desnibela gutxitzeko irtenbideak, ezinbesteko denean,
lurrazpiko bideen bitartez bideratuz.

BIDE SAREAK

- Bide sistema berria sortu, kale-bilbeen barruan trafikoa
modu orekatuan banatuko duena eta Trenbidearen Hiribide
eta Autonomia kaleen arteko lotura ebatziko duena.
- Autobideak Zabalgunearen eta Rekaldeberriren artean
sortutako hesia bideratu, Zabalgunearen ertzaren eta
erdiaren artean espazio-arintasuna bideratuz eta bide
lasterra hiri izaerako bide-zati bihurtuaz.
- Hiru bideetako ardatzen arteko zeharkako loturak bideratu:
ezkerraldea, Ibaiaren Ardatza eta Txorierriko Korridorea
- Ibaiaren ertzak saretu, egungo haustura etenez.
- Ibilbide horretan sortutako aukera-guneak artikulatu.
- Dauden bideak edo proiektuak berrantolatu, gura ez diren
tokiko,
hiriko
eta eskualdeko
trafiko
nahasketak
desagerraraztearren.
- Hiri-garapenen
hazkundea
Metroaren
azpiegituraren
inguruan bildu, ahal den neurrian norberaren ibilgailuan
mugitzea saihestearren.
- Ingurumen aldetik sentibera diren eremu haietaranzko
hazkundeari eutsi, arreta berezia emanez itsasertzeko
parkeari, bertan eraikitzeko aukera kenduz.
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Indarreko LPPn aztertutako aldagaiak

Antolamendu Irizpideak
- Ingurumen baldintzak aintzat hartuta, irisgarritasun egokia
bermatu aurreikusi diren ekipamendu berrietara.
- Bide lasterrak sortzearekin ez eragin lurraldearen gaineko
hesi efektuak, saihesgarriak direnean.
LPPk Sare Berdearen elementu partaide modura jasotzen ditu
hurrengo hauek:
- Aisialdiko Eremuak: Eremu libreak, parke metropolitarrak,
interes paisajistikoko landaguneak.

SARE BERDEA

- Ibilbide
naturalistikoak:
Oinezkoentzako
bizikletentzako ibilbideak.
- Intereseko Puntuak: Naturalak, zientifikoak,
bakanak.

2.2.2

ibilbideak,
kulturalak,

1 ALTERNATIBA. LPP-REN BERRIKUSPENA

LPP berriaren Aurrerapenaren Eremu Funtzionalak aurrez beste atal batean aurkeztu
diren helburuen multzo bat planteatzen du.
Hurrengo atalean, LPPren Berrikuspenaren Irismena izenekoan, proposamenaren
irismena zehazten da.
Proposamena, lurraldearen eredu integral bat da, gai ezberdinak barne-hartzen
dituena:
GAIA

AURRERAPENAREN IRIZPIDE ESTRATEGIKOAK
-

Ondare naturala babestea eta biodibertsitatearen
galera etetea.
Gaur egun babestu gabe dauden eremuak babestea.

-

Konektibitate ekologikoa sustatzea eta lurraldearen
zatikatzea etetea, eremu funtzional mugakideekin bat
egiten duten korridore ekologikoen eskualde-sare bat
eratuz.

-

Sare urdinak garrantzi handia jasotzen du, ibai-sareak
eta ibaiei loturiko ekosistemak, alegia, eta asmoa
erabat lehengoratzea da.

-

Azpiegitura berdearen (sare urdin eta berdea) eta
“grisaren” arteko gatazkak zehaztu behar dira eta
azpiegituraren jarraitutasuna eta osotasuna kaltetzen
duten eremu andeatuetan esku hartzea lehenetsi
behar da.

-

Azkenik, natura-intereseko eremu batzuk kalifikatzea
komeni da, antzemandako faktore batzuk direla-eta.

-

Zaintzea

AZPIEGITURA BERDEA

eta

daukan

garrantzia

azpimarratzea,
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GAIA

AURRERAPENAREN IRIZPIDE ESTRATEGIKOAK

-

LANDA-HABITATA

nekazaritza-eremu estrategikoak zehaztuz, hau
da, erabilera horietarako ahalmen gehien duten
lurzoruak hirigintzako eta azpiegituretako eskuhartzeetatik babestuz.
Nahitaez landa-ingurunean ezarri behar ez diren
instalazio eta azpiegituren kokapena mugatzea
proposatzen da.

-

Ingurune fisikora gerturatzea errazteko, hiribaratzeak jar daitezkeen esparru batzuk zehaztu
ditugu.

-

Landaguneentzat
landa-izaera
berreskuratzea,
nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera sustatzea eta
biztanleen bizi-kalitatea hobetzea, konektibitatea
hobetuz.

-

Baso-azalera berriz orekatzea eta dibertsifikatzea,
horretarako, komeni da lurzorua prestatzeko teknika
erasokorrik ez erabiltzea, lurzorua kontserbatzeko
eta ziklo hidrologikoak zaintzeko; basoko baliabideak
antolatzeko ezaugarri homogeneoak kontuan hartzen
dituzten planak idaztea eta berraztertzea; eta mendi
babesleen katalogoa egitea, indarrean dagoen
legeriari jarraikiz.

-

Hirien erdialdeak ez soiltze aldera erabilerak
nahasteko jarraibideak finkatzen dira; eremu
batzuetako espazio libre eta azpiegituren hutsak
konpontzea eta espazio publikoak hobetzea.

-

Hiria eta natura-ingurunea lotzea hiri-azpiegitura
berde bat eratuz, itsasadarra, haren adarrak, uholdelautadak eta ibaiertzeko parkeak inguruko mendietako
gerriko berde metropolitarrarekin lotzen dituena;
horretarako, hiriko berdeguneak sare moduan
antolatuko dira.

-

Udalerriak haien artean osatzea ere bada asmoa,
proposaturiko bateratze-eremuen bitartez.

-

Lurzoruaren kontsumoa mugatu eta natura- eta
landa-ingurunearen kaltetzea saihestea, plangintzan
libre dagoen ahalmena optimizatzeaz gain.

-

Dentsitate txikiko
desklasifikatzea.

-

Hiri-lurzoruak suspertzeko lehentasuna duten
esparruak zehaztu ditugu; bereziki, kutsatuta egon
daitezkeen lurzoruak dituztenak. Horretarako,
batetik, industria-lurzoru zaharkitu eta libreak
suspertzeko kudeaketa- eta finantziazio-tresnak ezarri
behar dira; eta bestetik, baliabideak optimizatzeko
eskura dauden lurzoru eta eraikinen inbentarioa egin
behar
da.
Alde
horretatik,
funtsezkoa
da
irisgarritasuna hobetzea.

HIRI-HABITATA

lurzoru

urbanizagarri

batzuk
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GAIA

AURRERAPENAREN IRIZPIDE ESTRATEGIKOAK

MUGIKORTASUNA
LOGISTIKA

EKIPAMENDUEN
ATSEDENLEKUEN
OROKORRA

-

Itsasadar ingurua berreskuratzeko jarduerak lursail
eta udalerri mugakideetara zabaltzea proposatu da,
eta baita indarrean dagoen LPPn jasotako
Itsasadarreko Ardatzaren proposamena eguneratzea
ere,
askotariko
garraiobideen
oinarria
baita
(ibilgailuak, tranbia, bizikletak, oinezkoak).

-

Jarduera
ekonomikoen
eskaintza
ahal
bezainbeste
orekatzea,
enplegu-eskaintzaren,
biztanleen bizitokiaren eta mugikortasunaren arteko
erlazioa hobetzeko. Horretarako, jarduera ekonomikoa
zer eremutan sustatu behar den zehaztu da.

-

Lehen etxebizitza eskuratzen laguntzeko politikak
sustatzea, gaur egungo eskariekin eta gizartearen
aniztasun eta konplexutasunarekin bat datozen
etxebizitza-motak jartzea, etxebizitzak sustatzeko
eta finantzatzeko eta agenteek hitzarmenak sinatzeko
neurriak ezartzea, etxebizitzak birgaitzea sustatzea,
eta
etxebizitza
hutsetan
eta
errentako
etxebizitzetan esku hartzea bultzatzea, karga
handiagoak ezarriz.

-

Funtsezkoa da mugikortasunaren piramidea
behekoz gora jartzea, hau da, motorrik gabeko
garraiobideak eta garraio kolektiboa sustatzea.

-

Eredu-aldaketa horren euskarriak dira, batetik,
intermodalitatea, hau da, ibilgailu pribatua, garraio
kolektiboa
eta
garraio-azpiegitura
publikoak
konbinatzea;
eta
bestetik,
motorrik
gabeko
garraiobideak, bizikleta eta oinez ibiltzea, adibidez.

-

Bizikleta-sarearen helburua da eremu funtzionalean
eguneroko
mugikortasuna
konpontzea
eta
inguruko eremu funtzionalekiko konektibitatea
hobetzea. Horretarako, udalerriak lotzen dituen sareegitura bat eratu behar da.

-

Ekipamenduak, espazio libreak, hondartzak eta
natura-ibilbideak aisia-zeregina betetzeko lotu behar
dira, osasungarriak izan daitezen.

-

Ondare-mota guztiek duten garrantzia azpimarratzea
(ondare materialari dagokionez, giltza birgaitzea da),
nortasunaren adierazpen garrantzitsuak direlako eta
balio kolektibo handia dutelako. Alde horretatik,
ezagutzera ematea eta zaintzan parte hartzea
sustatzea komeni da.

-

Ondarea aberastasuna eta enplegua sortzeko gai
den sektore kultural bat da, gizartea eta ekonomia
garatzeko ahalmen handia baitu. Horregatik,

ETA

ETA
SISTEMA

ONDAREA ETA PAISAIA
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GAIA

AURRERAPENAREN IRIZPIDE ESTRATEGIKOAK
irisgarria izan behar du.

BALIABIDEEN
IRAUNKORRA

Habitat naturalak indartzea, paisaiara heltzeko
sareak kudeatzea, hiri-eremua birnaturalizatzea,
paisaia
kulturalak
aldarrikatzea,
paisaiako
inpaktuak
arintzea
edo
trantsizio-paisaiak
antolatzea.

-

Ura, energia, hondakinen kudeaketa eta
lurzorua, baliabide mugatu gisa, jaso dira.
Horretarako, integratu dira ekonomia zirkularraren
kontzeptua, Euskadiko Energia Estrategian eta
Klima Aldaketaren Euskal Estrategian ezarritako
helburuak eta arlo hauetako aldagaiak: ingurumena,
ura, hirigintza eta uholde- eta lehorte-arriskuen
prebentzioa.

-

Landutako zeharkako gaien inguruko jarraibide eta
jarduketa-ildoak proposatu dira: klima-aldaketa,
inklusioa
eta
genero-ikuspegia,
haurrak,
osasuna eta euskara.

KUDEAKETA

ZEHARKAKO GAIAK

2.3

-

LPP-REN BERRIKUSKETAREN IRISMENA

LPPren Berrikusketak egiten duen ingurune fisikoa antolatzeko proposamenak,
indarreko LPPrenak bezalaxe, Lurraldea Antolatzeko Gidalerroetan aurkeztutako
lurralde eredua du oinarri, Berrikusketan aurreikusitako antolakuntza-kategoriak eta
baldintzatzaile gainjarriak errespetatuz.
Antolakuntza-kategoriak honako hauen arabera zehazten dira: lurzoruen berezko
ezaugarriak,

abegi-gaitasuna

eta

bokaziozko

erabilerak,

lurraldeko

eremu

homogeneoak besarkatuz. Ondo taulan jaso den moduan, urbanizagarria ez den
lurzoruaren

eremuan

Bilbo

Metropolitarreko

lurzoru

ez

urbanizagarriak

antolamenduan bost kategoria bereizten ditu.
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Antolamendu-kategoriak

Baldintzatzaile gainjarriak

(Ingurune fisikoari eta azpiegitura berdeari buruzko kapituluan landu ditugu)
Babes berezia

Antolamendu-plan espezifikoak dituzten
naturaguneak: parke naturalak, Natura
2000 Sarea
Biodibertsitate aldetik interesgarriak
diren eremuak
Geodibertsitatearen
aldetik
interesgarriak diren eremuak
Igarobide ekologikoak
Parke metropolitarrak
Espazio libreen sistema orokorra
Urak har ditzakeen eremuak
Azpiegitura berdeak eta grisak gatazkak
dituzten eremuak



Ingurumenaren hobekuntza


Azaleko uren babesa








(Landa-habitatari buruzko kapituluan landu ditugu)
Mendia

Onura publikoko mendiak
Nekazaritzako eta abeltzaintzako eremu
estrategikoak
Hiri-baratzeak jar daitezkeen eremuak




Nekazaritza,
landazabala

abeltzaintza

eta


Balio estrategiko handia
Trantsizioko landa-paisaia
Landaguneak

2.3.1

INGURUNE

FISIKOARI

BURUZKO

KAPITULUAN

ETA

AZPIEGITURA

LANDUTAKO

BERDEARI

ANTOLAMENDU-

KATEGORIAK
Bilbo Metropolitarraren LPPn azpiegitura berdea hurrengo eremuek osatzen dute:
-

Sare Berdea:
16

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

- Babes bereziko eremuak.
- Ingurumena hobetzeko eremuak.
- Natura-gune babestuak.
- Biodibertsitatearen aldetik interesgarriak diren eremuak.
- Geodibertsitatearen aldetik interesgarriak diren eremuak.
- Lehorreko korridore ekologikoak.
- Parke metropolitarrak.
- Espazio libreen sistema orokor eta lokalak.
- Hiri-hondartzak.
Sare Urdina:

-

- Azaleko urak babesteko eremuak.
- Urak har ditzakeen eremuak.
- Ibaietako korridore ekologikoak.
Alde horretatik, landa-habitateko baso- eta nekazaritza-lurzorua ere azpiegitura
berde horren osagarri da.
Azkenik, Bilbo Metropolitarreko LPPk azpiegitura berde eta grisaren arteko gatazkaeremuak kokatu ditu; eremu horietan jarduera-neurriak ezarri beharko dira,
azpiegitura osoan funtzionaltasun integrala ziurtatze aldera.
Babes berezia

Kategoria honetan sartzen dira hain ugariak ez diren tokiko baso eta Batasunaren
intereseko lehentasunezko habitatak. Itsasertzean babestutako eremuak ere barne
hartzen ditu, nagusiki itsaslabarrak, hondartza naturalak eta hezeguneetako babeseremuak.
Babes bereziko hurrengo espezie eta eremuak barne hartu dira:


Baso natural autoktonoak eta artadien aurreko sastrakak: hurrengo baso eta
sastrakak barne hartzen dira, euren EUNIS klasifikaio-kodearekin batera:
F5.11(X) sastraka garai mediterranearra, Erica arborea eta Arbutus unedoarekin, F5.21(Y) Gurbizti edo sastraka garai termoatlantikoa, F6.11(Z)
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Abarizti atlantiarra, G1.21(Z) Ibarreko haltzadi eurosiberiarra, G1.62 Pagadi
azidofilo atlantiarra, G1.71 Quercus pubescens-aren erkameztia, G1.7B1
Amezti eurosiberiarra, G1.7D Gaztainondo baso edo landaketa zaharrak,
G1.86 Quercus robur-a nagusi den baso azidofiloa, G1.91 Urkidia, G1.A1
Harizti mesotrofo atlantiarra, G1.A1(X) Hostozabalen baso mistoa, G2.121
Artadi kantauriarra, G4.(V) Quercus faginea eta Quercus rotundifolia baso
mistoa, G4(Z) Quercus robur eta Quercus ilex

baso mistoa, eta G6.61,

Hostozabalen baso natural gazteak (Eunis 2009 kartografia errepasatu da,
2016ko ortoargazkiaren gainean).


Kostaldearen babesa (Babes berezi zorrotza eta babes berezi bateragarria
kategoriak Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LPSrekin)



Hezeguneen babesa (Babes berezi kategoria Hezeguneen LPSn).



Eremu

funtzionalean hain ugariak

ez diren Batasunaren intereseko

lehentasunezko habitatak hauek dira:
o 2130, haremun gris finkoak (Astondoko haremuna (Gorliz) eta
Areatza hondartzako (Muskiz eta Zierbena) eremu batzuk).
o 3170, Landaretza anfibioa duten urmael iragankorrak (Nerbioi
ibaiaren Arrankudiagako meandro bat).
o 4040, itsasertzeko txilardegi lehorrak (eremu funtzionaleko
itsasertzean).
o 6230, mendi belardiak (eremu funtzionalaren hego-mendebaldean).
Informazioa zein eskalarekin sortu den kontutan hartuta, eremu
gatazkatsuenak sakonago aztertzea komeni da.
Plangintzarako orientazioak:


Dauden balioak kontserbatzea ziurtatzea eta, horretarako, gizakiaren eskuhartzea arautzea sustatzea eta dauden aprobetxamendu-eremuak
kontserbatzeko helburuarekin bateragarri egitea, kudeaketa iraunkorreko
irizpideen bitartez.



Habitat naturalak indartzea eta, horretarako, babestea, berreskuratzea,
ingurumena hobetzea eta, halaber, erabilera publikoa antolatzea, habitat
horien kontserbazioarekin bateragarria izan dadin.



Itsasertzeko ekosistemak babestea eta lehenera ekartzea eta, horretarako,
dauzkaten berezitasun biologiko eta geologikoen balioari garrantzia ematea
eta erabilera publikoarekin bateragarri izateko estrategiak planteatzea.



Itsasertzean hiri-garapena mugatzea eta landa-eremua kaltetzen duten
azpiegitura eta eraikin gehiago ez jartzea.
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Ingurumena hobetzea

Eremu funtzionaleko kategoria honetan sartzen dira andeatuta dauden eta
ingurumena lehengoratzea ezinbestekoa duten gune zehatzak (zabortegiak,
hondakindegiak, harrobiak eta abar). Gune horietako batzuk Lurralde Plan
Sektorialetan ere jasota daude.
Erauzketa-eremuei dagokienez, mugak funtsezko organoak jarri behar ditu eta
dagozkien udal-plangintzetan jaso behar dira.
Plangintzarako orientazioak:



Eremu honen antolamenduaren helburua eremuak eraldatzea da,
egungo egoera eremuon ahalmen ekologikotik hurbilago dauden
egoeretara bideratuta, edo hori egingarria ez balitz, gutxienez paisaian
integratzea.

Azaleko urak babesteko eremuak

LPPk proposatzen du kategoria hori ibai-sistema integral gisa lantzea. Alde
horretatik, eremu funtzionaleko sare hidrografikoa osatzen duten ibai eta erreken
ingurune fisikoa eta lurraldeko hezegune guztiak barne hartzen ditu. Era horretan
azaleko drainatze-sarea babesten du, honako hauek barne: batetik, ibilgu eta
ibaiertzak, EAEko Ibai eta Errekak Antolatzeko LPSn ezarritako dimentsioekin, zati
bakoitzaren neurriaren ordenaren arabera; eta bestetik, Hezeguneen LPSn
inbentariatutako itsasadar eta hezeguneak (URAko ibai-geruza hartu dugu kontuan,
osagai hidraulikoaren arabera zatikatu eta maila bakoitzean atzerapenak ezartzeko).
Kategoria honetako ingurune fisikoak ibai hauen ibilguei dagokien sare hidrografiko
osoa hartzen du: Barbadun, Galindo, Kadagua, Nerbioi, Ibaizabal, Butroe, Asua,
Gobela, Andraka eta Merdeka. Eta barne hartzen ditu, halaber, EAEko Hezeguneen
Inbentarioko 76 hezegune, batez ere meatze-putzuak eta urmaelak (hezeguneen
mugaketa berrikusi da).
Plangintzarako orientazioak: Ziklo hidrologiko naturalen erregulazioa hobetzea da
zona horietan jarduteko irizpidea, eta baita ibai, ubide eta hezeguneen kalitate
ekologikoa lehengoratzea eta kontserbatzea ere, Uraren Esparru Zuzentarauaren
helburuak betez.

19

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

Erabileren eta jardueren antolamenduari esker, ibilgu eta ertzak hartzea edo
aldaraztea saihestu nahi da, halako moldez non ur handien eta uholdeen ondoriozko
kalteak gutxituko baitira.

2.3.2

INGURUNE

FISIKOARI

BURUZKO

KAPITULUAN

ETA

AZPIEGITURA

LANDUTAKO

BERDEARI

BALDINTZATZAILE

GAINJARRIAK
Hurrengoak dira baldintzatzaile gainjarriak:
Naturagune Babestuak

Gaur egun izendatuta daudenak eta etorkizunean izendatzen direnak barne hartzen
ditu:


Gorbeia: Parke Naturala eta KBE; BNAP, EKZP eta kudeaketaneurriak dauzka. Gaur egun berrikusten ari dira, agiri bakar batean
bateratzeko. Zeberioko udalerria.



Barbadungo itsasadarra. KBE; kontserbatzeko helburu eta neurrien
agiriak ditu. Muskizeko udalerria.



Astondoko haremunak. KBE; kontserbatzeko helburu eta neurrien
agiriak ditu. Gorlizeko udalerria.



Mundakako itsasadarra-Ogoño lurmuturra itsas eremua. HBEB.
Itsasertzean dago eta 30 kilometro inguru ditu; eremu funtzionalean
udalerri hauek hartzen ditu: Barrika, Plentzia, Gorliz eta Lemoiz.

Plangintzarako orientazioak:
Eremu horiek dagozkien kudeaketa-planen arabera antolatuko dira.

Biodibertsitatea kontserbatzeko interes-guneak.

Baldintzatzaile horren xedea da kontserbazio-interesa duten fauna- eta floraespezieak dauden habitatak babestea.




LAGen natura-intereseko eremuak, inola ere babestuta ez daudenak: Mayor
ibaia-Las Tobas-Akirtza, Ganekogorta mendia, Zierbenako eremua, Galea
lurmuturra-Barrika, Gorliz-Armintza eta Armintza-Bakio.
Belardi menditarrak-harkaiztiak: Antsolako Atxako eremuan (Bilbo),
Muskizeko Las Calizas eta Lauroetako antzinako harrobia (Loiu).
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Landare-espezie mehatxatuak kontserbatzeko eta berreskuratzeko eremuak
(erreserba txikiak).
Biodibertsitate-galera eteteko ahalmena duten beste eremu batzuk.
Eskualde-intereseko eremu berriak: Errekatxo (Barakaldo), Bolintxu (Bilbo),
Larrañazubiko bailara (Getxo, Leioa, Erandio), Saierri (Urduliz, Berango,
Erandio), Txarrotako bailara (Zaratamo), Ganguren (Urduliz) eta Butroe
ibaiaren beheko zatia (Plentzia, Gatika).

Plangintzarako orientazioak:
Babesik gabeko natura-gune garrantzitsu horiek dauzkaten ingurumen-balioen
arabera zaindu behar dira.

Geodibertsitatea kontserbatzeko interes-guneak.

Interes Geologikoko Lekuen Inbentarioan jasotako Bilbo Metropolitarreko Eremu
Funtzionaleko interes geologikoko 19 lekuak barne hartzen dituzte.
24, Armintzako Flysch beltza.
26, Gaztelutxoko zehar-ebakia (Uztrikotze lurmuturra).
35, Meñakozeko kuxin-labak.
44, K-T muga Sopelan.
49, Gorrondatxeko Eozenoa.
59, Haitz Zurietako orratz erako karsta.
90, Barrika-Galeako paleozabalgunea.
91, Astondoko duna fosilak.
93, Barrikako hareak.
94, Areatzako hondartza eta dunak.
96, Gorrondatxe eta Tunelbocako hondartza zementatua.
117, Galea lurmuturreko tolestura sinklinala.
118, Barrikako tolesturak eta Txitxarropunta.
125, Billao lurmuturreko multzoa.
132, Galea lurmuturra – Tunelbocako nummuliteak.
133, San Rokeko ammoniteak eta koralak.
140, Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa).
148, Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko
meategia.
149, Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia.
Plangintzarako orientazioak:
Leku horiek kontserbatzeko, babesteko eta daukaten garrantzia azpimarratzeko
jarraibide espezifikoak garapen-plangintzan ezarriko dira, EAEko Geodibertsitatearen
Estrategia 2020 kontuan hartuta.
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Korridore ekologikoak:

Baldintzatzaile horretan sartzen dira LAGen Aurrerapenean autonomia-erkidegoen
eskalan proposaturiko korridoreak eta eskualde-mailan interesa duten beste
korridore batzuk. Korridore berdeak (lehorrekoak) eta korridore urdinak
(ibaietakoak) bereizten dira:
-

Korridore berdeak:
 Gorbeia eta Urdaibai arteko korridorea, LAGen Aurrerapenean
proposatua.
 Artxandatik Gangurengo Gorbeia-Urdaibai loturaren arteko
korridorea.
 Ganekogortaren eta Barbadun ibaiaren arteko korridorea
(Artibai-Errekatxo-Oiola-Agurriaga).
 Galdamesko meatzaritza-eremuaren eta Montaño-Luzueroren
arteko korridorea, Las Tobas eta Murrietatik igarotzen dena.
 Barbadunetik Castro Urdialesera arteko itsasertzeko
korridorea; Kantabriako Lurralde Antolamenduko Eskualde
Planaren
Aurrerapenean
proposaturiko
itsasertzeko
lotunearekin bat egiten du.
- Korridore urdinak:
 Barbadun ibaiko korridorea.
 Zeberio ibaiko korridorea.
 Larrañazubi ibaiko korridorea.
 Butroe ibaiko korridorea. Zati bat eremu funtzionaletik kanpo
dagoen arren, iparraldea lotzeko oso interesgarria da.

Plangintzarako orientazioak:
Helburu nagusia azpiegitura berdearen lehorreko eta ibaietako konektibitate
ekologikoa ziurtatzea izango da.

Parke Metropolitarrak

Indarrean dagoen LPPn jasota daude, aisia-eremu metropolitar eta lurraldera
sartzeko espazio gisa erabiltzen diren hiri-inguruko parke handiak dira; Aisiarako
Espazio Libre Handien Sarean daude, Ekipamenduei buruzko kapituluan sartuta.
Honako hauek dira:


Artxanda, Cabras eta Banderas mendietatik Santo Domingora
doan kateko tontorrean.



Montefuerte, Malmasineko zonan.
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Meaztegi Parkea, Zugaztietan.



Akarlanda, Unben (Erandio).



Uribe Kostako itsasertzeko parkea, Algortatik Barrikarainoko
itsasertzean.

Espazio libreen sistema orokorra.

Ingurune fisikoa eta landa-eremua hiri-ingurunearekin lotzen dituzte. Orokorrean,
espazio horiek olgetarako erabiltzeko ahalmen handia dute eta biztanleentzako
atsedenleku eta aisia-eremu premiazkoak dira.
Proposamena

da

hiri-inguruneak

berriz

naturalizatzea,

motorrik

gabeko

mugikortasun-sareari loturiko eremu funtzionaleko espazio libreen sarea handitzeko.
Estrategia konbinatua izango da: libre dagoen lurzorua aprobetxatzea, dauden
berdeguneetan biodibertsitatea areagotzea, biodibertsitatea areagotzeko eta klimaaldaketaren eraginei kontra egiteko sistemak bultzatzea (landare-estalki eta fatxadak), eraikuntza berriak egitea, lurzoruaren iragazkortasun-indizeak handitzea
eta hiria berritzeko jardueretan landaretza erabiltzea.
Proposamena da, halaber, hiri-bilbean itsasadarrari eta haren adarrei atxikita
dagoen lurzoru libreak berriz balioa hartzea, lurzoru kutsatuak barne, eta
horretarako aldi baterako erabilera ematea. Era horretan azpiegitura berdea
suspertzen da eta hiri-errealitatearen pertzepzioa eta bizi-kalitatea hobetzen dira.
Espazio hauek dute lehentasuna:
-

Ezkerraldean, Santurtzitik Bilbora pasealekua lotzeko, Galindoko lurzoru
librea, portuko kaitik Kadagua ibaiaren ahora arteko lurzorua eta
erabiltzen ez den industria-lurzorua, Zorrotzaraino heltzeko.

-

Eskuinaldean, Lamiakoko ibarra aukera egokia da Getxo eta Astrabudua
lotzeko eta Bilboraino jarraitzeko; horretarako, itsasadarreko errepidea
pasealeku bateratu bihurtu behar da.

Azpiegitura berde eta grisen arteko gatazkak dituzten eremuak.

Hauek dira azpiegitura berdearen funtzionaltasuna arriskuan jartzen duten gatazkaeremuak:
-

Kadaguako korridorea (Bi-636 eta FEVE), Alonsotegi hegoaldean.
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Nerbioiko korridorea (Bi-625 eta AP-68) Arrankudiaga hegoaldean eta
iparraldean.
Usansolo (N-240 eta Euskotren), Galdakao hego-mendebaldean.
Erletxe (A-8, N-634 eta LAV), Galdakao mendebaldean.
Malmasin (A-8 eta A-68).

-

Plangintzarako orientazioak:
Eremu horietan gatazkak arintzeko edo amaitzeko jarduera- eta kudeaketaneurriak eta konektibitatea sustatzen edo babesten duten neurriak proposatu
beharko dira.

Urak har ditzakeen eremuak.

Zona horiek, bailara-hondoetan, alegia uholde-lautaden esparruetan, daudelako eta
arro hartzaileek ezaugarri jakin batzuk dituztelako, uraldi arrunt maximoetatik gora
eta errepikatze-aldietan uholde-arriskua dute. Zona horiek mugatzeko Uraren Euskal
Agentziaren (URA) uholde-arriskuaren kartografia hartzen da aintzat.
Plangintzarako orientazioak:
Ibai-sistemak egoki funtziona dezan ziurtatzea eta, horretarako, batetik, ibilguak
etetea eta ertzak eta uholde-lautadak okupatzea eragoztea; eta bestetik, arro
hartzailea egoera onean edukitzea, ondasunei eta pertsonei kalterik ez egiteko.
Eremu horietako arauketak bat etorri behar du EAEko Ibaiak eta Errekak
Antolatzeko LPSn ezarritako araudiarekin eta, gainera, Kantauri Ekialdeko Plan
Hidrologikoa kontuan hartu behar du. Azkenik, Uholde Arrisku Potentzial Handiko
Eremuetan (UAPHE) Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Uholde
Arriskuaren Kudeaketa Planean ezarritakoa beteko da.

2.3.3

LANDA-HABITATEAN

GARATUTAKO

ANTOLAMENDU-

KATEGORIAK
Mendia

Kategori honek azpikategoria hauek barne hartzen ditu: basoa, basoa eta mendi
urria, belardi menditarrak, eta belardi-menditarrak eta harkaiztiak.
Eremu funtzionalean batez ere basoak daude, eta neurri txikiagoan basoak eta
mendi urriak; belardi menditar oso gutxi dago. Ekoizpen intentsiborako ahalmen
gehien duten baso-lurzoru gehienetan bizkor hazten diren espezieak daude, nagusiki
konifero-sailak eta, neurri txikiagoan, eukaliptoak. Eremu funtzionalaren azaleraren
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ia erdian (25.300 hektarea) zuhaiztiak daude, azaleraren % 30ean intsinis pinusailak, % 14an konifera-sail gazteak eta % 11n eukalipto-sailak.
Baso horiek eremu menditsuetan eta mendi-hegaletan daude, batez ere.
Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko kartografia hartu dugu basoak mugatzeko,
eta doitze txiki batzuk egin ditugu.
Plangintzarako orientazioak: Baso-eremu horiek antolatzeko irizpide orokorra da
basoei ekoizpen-irizpideekin ustiatzeko moduan eustea, baina lurzorua prestatzeko
teknika erasokorrik ez erabiltzea, lurzorua kontserbatzeko eta ziklo hidrologikoak
zaintzeko. Halaber, Euskadiko Baso Plangintzan (1994-2030) eta mendiei buruzko
araudian zehaztutako helburu eta jarduketa-ildoetan lurraldea modu iraunkorrean
kudeatzeko jasotako irizpideak aplikatu behar dira.

Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala

Kategoria honetan sartzen dira nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ahalmen gehien
duten eta era horretako erabileretarako egokienak diren lurzoruak. Orokorrean,
eremu funtzionaleko mendi-hegalen behealdean eta ibaietako bailaretan dagoen
landazabal atlantikoko paisaia hartzen du eta zelai, larre eta laborez osatua dago.
Horiek azaleraren % 25 hartzen dute eta laboreek % 2 bakarrik.
Plangintzarako orientazioak: Lurzoru horiek lantzeko irizpide orokorrak dira, batetik,
nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ahalmenari eta arlo horretako jarduerei eustea;
eta bestetik, gainerako jarduera bateragarri eta osagarriak arautzea, baldin eta
landazabal atlantikoko landa-paisaiako ekosistemen iraupena ziurtatzen badute.
Bi azpikategoria daude:

Balio estrategiko handia

Era horretako lurzoruek, orokorrean, malda gutxiko alubioi-lautadetako flubisol
eutriko erako lurzoruekin zerikusi zuzena dute, eta baita gehienez % 20ko maldetan
dauden kanbisol eta lubisol kromiko erako lurzoruekin ere.
EAEko Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera, lurzoru horiek
nekazaritza-sektorerako estrategikoak dira eta, beraz, erabilera hori mantentzeak
eta zaintzeak du lehentasuna, beste erabilera batzuen aldean. Kategoria honetan
sartzen dira ahalmen agrologikorik handiena duten lurzoruak zein, euren
modernotasuna, errentagarritasuna edo jasangarritasuna dela-eta, sektorearentzat
estrategikotzat hartu diren nekazaritza-ustiategietako lursailak.
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Plangintzarako orientazioak: Irizpide orokorra da lurzorua nekazaritzan erabiltzeko
kontserbatzeko lehentasuna indartzea, betiere balio naturalak eta paisaia
kulturaleko balioak zaintzearekin bateragarria bada.

Trantsizioko landa-paisaia

Zona horietan ekoizpen-ahalmen txikiagoko laborantza-lurrak daude. Orokorrean,
malda handiagoak edo mosaiko moduan antolatutako larre, zelai eta baso txikiez
estalitako landazabalak egon ohi dira. Zuzenean ukitzen dituzte balio estrategiko
handiko nekazaritzako eta abeltzaintzako eremuak edo baso-eremu zabalak eta, oro
har, erabilerak bi horietako baterantz jotzen du.
Kategoria honetako lurzoru gehienak askotariko kanbisol-moten gainean egon ohi
dira: eutrikoak, distrikoak, kaltzio-kanbisolak eta abar. Nekazaritza- eta abeltzaintzaahalmen ertaina dute, zaintza kulturaleko tradizioak hobetua. Eremu funtzionalean
hegalen behe eta erdialdean eta muinoetan ugaria da trantsizioko landa-paisaia.
Plangintzarako orientazioak: Azpikategoria honetako helburu orokorra da
nekazaritza-azalera erabilgarria (NAE) eta nekazaritzak eusten duen landa-paisaia
babestea. Nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerarako ahalmen handiagoa duenez
eta ez denez hain urrakorra, jarduera horiek kudeatzeko eredu intentsiboagoak ere
ezar daitezke.

Landaguneak

Landaguneak Bizkaiko Foru Aldundiak egindako inbentarioan daude jasota.
Inbentarioa Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen arabera egin zuen
Aldundiak eta 2016ko otsailaren 9ko Foru Aginduaren bitartez onartu zuen behin
betiko.
Plangintzarako orientazioak:
Mugak udal-plangintzan zehaztuko dira eta murriztaileak izango dira.
Landagune gisa inbentariatuta ez dauden lurzoru urbanizaezineko etxebizitzamultzoei dagokienez, udal-plangintzak lurzoru mugakideen antolamendu-kategorian
sartuko ditu. Multzo horiek dira Inbentarioan jaso ez diren eta, berrikusi ondoren,
dagokien antolamendu-kategorian sartu diren plangintzan (2016an indarrean
zegoen horretan) jasotako 77 landaguneak.
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2.3.4

LANDA-HABITATEKO BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK

Onura Publikoko Mendiak

Onura publikoko mendiak Mendiei buruzko 43/2003 Legean daude zehaztuta. Mendi
horiek Lege horren bitartez eta Bizkaiko Mendien eta Natura-gune Babestuen
Administraziori buruzko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauaren eta arau horren
aldaketen bidez arautzen eta kudeatzen dira.
Mendi eta baso publikoak onura publikokotzat (OPM) har daitezke beren ezaugarri
ekologiko edo sozioekonomikoengatik edo andeatzeko edo higatzeko arriskua
dutelako. Gainerako mendi publikoak ondaretzat hartzen dira; multzo horretan
sartzen dira, adibidez, tokiko erakundeen erabilera libreko mendiak.
Plangintzarako orientazioak:
Mendi horietan basoari eutsi behar zaio, honako hauek kontrolatzeko kudeaketametodoekin: higadura; sute-arriskua; elurrak, haizeteek eta uholdeek eragiten
dituzten kalteak; eta mendia babesten duten bereizgarrien gainerako arriskuak.
%30 baino malda handiagoko tokietan baso-sailen ordez baso naturalak landatzea
proposatzen da, azpiegitura berdearen lotura ekologiko gisa proposatutako
esparruak lehenetsita.

Nekazaritzako eta abeltzaintzako eremu estrategikoak.

Antolamendu-kategoria berri honen xedea da kudeaketa aktiboa sustatzea eta,
hiritartze-prozesuen aurrean, landa-habitat eta -lurzoruak babestea. Kategoria
honetan sartzen dira, nagusiki, gehienez % 30eko maldan eta flubisol erako
lurzoruetan dauden eta oraindik nahiko eremu zabalak hartzen dituzten nekazaritzabalio handiko lurzoruak; normalean multzokatuta egon ohi dira, neurri handiago edo
txikiagoan. Batzuk nekazaritza-jarduera handiko lurzoruetan daude eta beste batzuk
nekazaritza-lurzoru oneko multzo urrietan, eremu funtzionaleko zona oso
antropizatuetan. Udalerri hauetan bost eremu mugatu ditugu: Urduliz, Erandio,
Zamudio-Lezama, Lezama-Larrabetzu eta Zeberio.
Plangintzarako orientazioak:
Eremu horietan lehentasuna izango du nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi
estrategiko eta interes orokorrekoak garatzeko ekimenak sustatzeak.
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Baso-sailak agertzen diren nekazaritza eta abeltzaintzarako kapazitate altuko eta
oso altuko esparruetan nekazaritza- eta abeltzaintza-erabileren sustapena lehenetsi
behar da.
HAPOen bitartez garatu gabeko lurzoru urbanizagarria desklasifikatzea aztertu
daiteke, nekazaritza-balio handiko lurzorua berreskuratzeko.

Hiri-baratzeak jar daitezkeen lekuak.

Hiri-baratzeak bat-batean eta nonahi ager ez daitezen, hau da, horretarako jarritako
lurzoru libreetan kokatze aldera, balizko kokaguneak zehaztu ditugu. Batik bat
oraindik garatuak izan ez diren baina lur urbanizagarri gisa klasifikatuta dauden
nekazal-lurrak hartu dira kontuan, hirigune nagusienetatik gertu eta ondo
komunikatuta daudenak.
Horretarako, kontuan hartu ditugu, batez ere, lurzoru urbanizagarri gisa sailkatu
arren oraindik garatu ez diren nekazaritza-lurzoruak, hirigune nagusietatik gertu eta
ongi komunikatuta daudenak; horrez gain, interesa izan dezakeen biztanleen
kopurua ere hartu dugu kontuan. Dena den, urak har ditzakeen zonetako beste
eremu batzuk ere azter daitezke, osagarri gisa erabiltzeko.
Hauek dira kokagune posibleak:









Larrondo (Sopela, Barrika, Urduliz).
Ibarbengoa (Getxo).
Txopoeta (Leioa).
Zuatzaurre (Galdakao).
San Migel (Basauri).
La Florida (Portugalete).
Villar (Santurtzi).
San Juan (Muskiz).

Plangintzarako orientazioak:
Hiri-baratze publiko eta pribatuak jartzeko eremu egokiak dira. Baratzeak jarriz
gero, oinez, bizikletaz edo garraiobide kolektiboekin ongi heltzeko moduan jarri eta
paisaian integratzeko neurri egokiak hartu beharko dira.

Baso urrakorra

Beste baldintzatzaile gainjarri bat sartzeko aukera aztertu dugu, “baso urrakorra”,
hain zuzen ere. Hori, kontuan hartuta zona batzuetan ekoizpenak mugak dituela,
arrisku natural potentzial (higagarritasuna, malda handiak) eta natura-elementu
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baliagarriak daudela eta funtsezko ziklo ekologikoak babesten dituztela (akuiferoak
berriz betetzea, drainatze-sarea erregulatzea eta abar).
Ordea, zona horiek mugatzerakoan ikusi dugu beste baldintzatzaile batzuk ere
badituztela (onura publikoko mendiak, biodibertsitatea babesteko eremuak edo
korridore ekologikoak) eta baldintzatzaile horiek planteatutako helburua lortzen
lagun dezaketela. Helburu hori da, hain zuzen ere, zona horietan hazkuntza ertainmotela duten askotariko espezieez osaturiko basoak sustatzea, ustiapena
askotarikoa eta selektiboa eta hain intentsiboa izan ez dadin.

3. LPP-K USTEZ IZANGO DUEN GARAPENA
Atal honetan Lurralde Plan Partzialak harik eta behin betiko onartzen den arte
izango dituen kronologia eta mugarriak besarkatzen dira eta aldi berean, hasierako
dokumentu estrategiko honen bitartez abiarazitako izapidearekin izango duen lotura
edo bat etortzea:
INGURUMENAREN EBALUAZIO (IE) ESTRATEGIKO ARRUNTA
Ingurumen Inpaktuari buruzko Legearen 17-28 art.
BFAko Garraioak, Mugikortasuna
eta
Lurraldearen
Kohesioa
Sustatzeko Saila
(SUSTATZAILEA
ESKUDUNA)

ETA

ORGANO

INGURUMEN ORGANOA
(Iraunkortasun
eta
Ingurune
Naturala
Zaintzeko Saila)

Ingurumenaren ebaluazio estrategiko
arrunta abiarazteko eskaera, Hasierako
Dokumentu Estrategikoa (HDE).

LPPren Aurrerapen Proposamena

Eraginpeko administrazioei
aldez aurreko kontsultak eta
Irismeneko
Dokumentu
Estrategikoa
(IDE)
jaulkitzea.
[3 hilabeteko epea]

Ingurumen Azterketa Estrategikoa (IAE)

LPPko faseekiko baliokidetza

Aurrerapenaren
eta
ingurumen
dokumentuen gaineko jendaurreko
informazioa (HDE) Legeak fase
honetan jasotzen ez duen izapidea da,
baina Organo Eskudunak gauzatu nahi
duena, urratzen ari den bideari
hedapen handiagoa ematearren.
Planaren Hasierako Bertsioa
Planaren
eta
IEAren
hasierako
bertsioaren jendaurreko informazioa.
IAEren laburpen ez teknikoaz gain;
baita, eraginpeko administrazioei eta
interesa duten pertsonei kontsultak (2
hilabete)
Administrazioek

erantzuteko
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INGURUMENAREN EBALUAZIO (IE) ESTRATEGIKO ARRUNTA
Ingurumen Inpaktuari buruzko Legearen 17-28 art.
BFAko Garraioak, Mugikortasuna
eta
Lurraldearen
Kohesioa
Sustatzeko Saila
(SUSTATZAILEA
ESKUDUNA)

ETA

ORGANO

INGURUMEN ORGANOA
(Iraunkortasun
eta
Ingurune
Naturala
Zaintzeko Saila)

LPPko faseekiko baliokidetza

gutxienez 45 lanegunekoa.
Alegazioen txostena
sektorialak (2 hilabete)
Jendaurreko
informazioaren
eta
kontsulten ondorioz hala badagozkio,
IEA aldatzea.
Espedientearen
azterketa
teknikoa
egiteko prozesuan informazio osagarria
eskatu ahal izango da, Ingurumen
Deklarazio Estrategikoa formulatu ahal
izateko osatu beharko dena.

Espedientearen
teknikoa

azterketa

Ingurumen
Deklarazio
Estrategikoa (IDE)
Ingurumen
Estrategikoa

Deklarazio

eta

txosten

Ingurumen organoari ingurumenaren
ebaluazio estrategikoaren espediente
osoa igorriko dio.
LPPn
ingurumen
deklarazio
estrategikoaren
edukia
txertatu
beharko da

3.1. LPP-REN
TRAMITAZIOA
ETA
INGURUMENIZAPIDERAKO BEHARREZKO DIREN DOKUMENTUAK
1. FASEA. LPPren Aurrerapen dokumentua.
Hasierako Dokumentu Estrategiko hau (HDE) idazteko abiaburutzat hartu da LPPren
Aurrerapen Dokumentua eta ingurumen organoak (BFAren Iraunkortasun eta
Ingurune Naturala Zaintzeko Saila) Irismeneko Dokumentu Estrategikoa jaulkitzeko.
Bai Aurrerapen Dokumentua bai Hasierako Dokumentu Estrategikoa jendaurrean
zabalduko dira eta hainbat foro tekniko eta hiritarretan aurkeztuko dira, azaldu eta
horren gaineko iritziak jasotzeko. Aurkezpen atal hau ez du Legearen izapideak
jasotzen, baina LPPk diagnostikoaren fasetik beretik gauzatu ohi duen prozesua da,
hedapena sustatzeko eta hastapen-hastapenetik Plana zertan den ulertzen
laguntzeko.
2. FASEA. LPP Onartzeko Hasierako Dokumentua
Behin Ingurumen Organotik Irismen Dokumentua jaso ostean, Ingurumen Azterketa
Estrategikoa egingo da eta aldi berean, LPP Onartzeko Hasierako Dokumentua
idatziko da.
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3. FASEA Jendaurrean zabaltzea eta alegazioen txostena.
LPP Onartzeko Hasierako Dokumentua, IDE eta horren laburpen ez tekniko batekin
batera, jendaurrean zabalduko dira. Aldi berean, BFAko Garraioak, Mugikortasuna
eta Lurraldearen Kohesioa Sustatzeko Saila eraginpeko administrazioei eta interesa
duten pertsonei kontsultak egiten hasiko da.
4. FASEA. LPP behin-behinean Onartzeko Dokumentua
Alegazioak eta kontsultei emandako erantzunak aintzat hartuta, beharrezko balitz
IAE aldatuko da eta LPP behin-behinean Onartzeko Dokumentua landuko da.
Ingurumen organoari ingurumenaren ebaluazio estrategikoaren espediente osoa
igorriko zaio eta dokumentu hauek besarkatuko ditu:
a)
b)
c)
d)

LPP behin-behinean Onartzeko Dokumentua
Ingurumen Azterketa Estrategikoa
Jendaurreko informazioaren eta kontsulten emaitza
Laburpen dokumentu bat, zeinetan azalduko den behin-behinean onartutako
LPPk aintzat hartu dituela ingurumenari dagozkion ezaugarriak

5. FASEA Behin-betiko Onartzeko Dokumentua
Espedientearen azterketa teknikoa egin ostean, ingurumen organoak ingurumen
deklarazio estrategikoa formulatuko du. Honetara iritsi aurretik, litekeena da
ingurumen organoak informazio osagarria jasotzeko beharra ikusi izana. Eskabide
honek eten egiten du ingurumen deklarazio estrategikoa formulatzeko epea.
Ingurumen organoak ezarritako prozedurari segida emango dio betiere izapidea
betetzeko beharrezko dituen elementuak eskura baditu.

4. INGURUMEN-INPAKTU POTENTZIALAK KLIMAALDAKETA AINTZAT HARTUZ GERO
Atal hau garatzeko diagnostiko baten sorburu izan den Eremu Funtzionalaren
inbentario bat egin da. Diagnostiko hau egin da, lantzen ari den lurraldearen
ikuspegi xehe bat lortzeko eta honen eragile eta aukera guztiak ezagutzeko.
Aurreikus daitezkeen inpaktuen azterketak, 0 eta 1 alternatiben artean dauden
ezberdintasun nagusiak aztertzean jarri du arreta.
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4.1. BILBO
METROPOLITARRAREN
DIAGNOSTIKOA

LPPREN

4.1.1. SARRERA
Dokumentu hau Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialaren Berrikuspenerako
Aurrerapenaren Ingurumen-ebaluazio Estrategikoa burutzeko beharrezkoak diren
lanen barnean sartzen da.
Ebaluazioa estrategikoa, plan eta programen onespen- edo onarpen-prozedurekiko
administrazio-prozedura instrumentala da. Haren bidez, planek eta programek
ingurumenaren gainean eragin ditzaketen balizko ondorio esanguratsuak aztertzen
dira. Ingurumen-izapidetze hau honako arautegi honek erregulatzen du:
-

EAEko Ingurumena Babesteko otsailaren 27ko 3/1998 Lege Orokorra.

-

211/2012

DEKRETUA,

ingurumenaren

gaineko

urriaren

16koa,

eraginaren

planen

ebaluazio

eta

programen

estrategikoa

egiteko

prozedura arautzen duena.
-

21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa.

Indarrean

dagoen

ingurumen-arautegiaren

arabera

ingurumen-ebaluazio

estrategikoa burutzeko beharrezkoak diren jardunbideak honako hauek dira:
-

Ohiko ingurumen-ebaluazio estrategikoa hasteko eskaera. Plan edo
programaren organo substantiboak, Bizkaiko Foru Aldundiko Lurraldearen
Kohesioarako Sailak kasu honetan, ingurumen-ebaluazio estrategikoa
hasteko eskaera aurkeztuko dio ingurumen-organoari, arloko legediak
eskatutako dokumentuekin, eta plan edo programaren zirriborroa eta
hasierako dokumentu estrategiko batekin batera, azken honek ingurumenebaluazio estrategikoaren izapidea hasi dezan.

-

Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren irismeneko dokumentua egitea.
Ingurumen-organoak, eragindako administrazio publikoei eta pertsona
interesatuei kontsulta egin ondoren, plan edo programaren ingurumenebaluazio estrategikoaren irismeneko dokumentua landuko du.

-

Ingurumen-azterketa estrategikoaren prestaketa, ingurumen-organoak
igorritako irismeneko dokumentua kontutan izanik.
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-

Informazio publiko eta kontsultarako izapide aldiberekoa, eragindako
Administrazio publikoei eta interesatutako pertsonei.

-

Informazio publikoaren eta kontsulten emaitzak sustatzaileari igortzea.

-

Ingurumen-adierazpen estrategikoaren eskaera.

-

Espedientearen azterketa teknikoa eta ingurumen-adierazpen estrategikoa.

Orain aurkezten den dokumentua diagnostikatze faseari dagokio, hasierako
dokumentu estrategikoaren parte delarik, eta honekin ematen zaio hasiera
ingurumen-ebaluazio estrategikoaren izapideari.
Diagnostikatze fase honen helburua lurraldearen baldintzatzaileak aztertzea da,
abiapuntu honetatik, aztertutako esparruaren balizko erabilerak ikustarazteko.
Lehen fase honetan, LPP honen antolaketarako proposamena norantz bideratu
behar den identifikatu nahi da, ingurumenaren azterbide ikuspuntutik behinik behin.
Balio handieneko elementuak eta hobetzeko ahalmena duten eremuak identifikatu
nahi dira, eta etorkizuneko ekinbideetan mugak ezarri edo baldintza zehatzak
finkatu ditzaketen inguruaren elementuak aztertu. Helburu hauek eskuratzeko
lanabes eraginkorrak direnez, Eremu Funtzionalaren eta bere inguruaren lurraldebaldintzatzaile guztiak aztertuko dira, eta informazio hau abiaburu, Eremu
Funtzionalaren lurraldea unitateetan homogeneizatzen saiatu. Ingurua eta honen
arazoak ulertzeko modu bat da, lanaren lehen faseetatik ingurumen-alorra
integratzeaz gainera.
4.1.2. ESPARRUAREN DEFINIZIOA
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren lurralde-esparrua Ibaizabal ibaiaren
beheko ibilguari dagokio, mendebaldetik Trianoko Mendiek, ekialdetik Bizkargi
mendiak eta hegoaldetik Gorbeiako Parke Naturalak mugatuta.
Gutxi gora-behera 510 km2ko azalerarekin, Bizkaiko eremu funtzional guztien
mugakide da: Mungiako eremu funtzionalrekin ifarraldetik, Gernika-Markina,
Durango eta Igorreko eremu funtzionalekin ekialdetik, Llodio eta Balmaseda-Zallako
eremu

funtzionalekin

Mugakide

diren

hegoaldetik

eremu

eta

funtzionalek

Kantauri
paisaia

itsasoarekin

natural

eta

mendebaldetik.
landa-bizimoduen

nagusitasun handiagoa daukate, nahiz eta hiritar- eta industria-izaera nabarmeneko
eremuak ere badituzten.
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Eremu Funtzional honetan, nekazal- eta basogintza-paisaia nagusi den eta gutxiago
antropizatuak dauden udalerri gutxi batzuk ezik, Bilboko hirugunearen inguruko hala
hiritar- eta bizitegi-izaera nola jarduera ekonomikoena nabarmentzen da. Eremu
Funtzional honen barnean, 35 udalerri sartzen dira, Bilboz gainera: Abanto y
Ciervana /Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Barakaldo,
Barrika, Basauri, Berango, Derio, Erandio, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Gorliz,
Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Portugalete,
Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopelana, Ugao-Miraballes, Urduliz, Valle de TrapagaTrapagaran, Zamudio, Zaratamo, Zeberio, Zierbena.

Figura 1.

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren kokapeneko mapa

Bilbo Metropolitarraren hiri-egitura orokorraren barnean, paisaia- eta natura-interes
zalantzabakoak dituzten eremu desberdinak mantentzen dira. Landa eta itsasaldeko
eremuen kasua da, baita meategien eremua ere, non XIX. mendetik aurrera
ezagutu zituen erauzketa-lanek paisaia bakarra osatu duten.
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4.2. LURZORUEN ERABILEREN BILAKAERA
Eskualdean hainbat babestutako espazio natural kokatzen dira, baita babesteko
interesdunak ere, besteak beste: Gorbeiako Parke Naturalaren ertz bat, Barbadun
itsasadarra, Astondoko dunak, Zierbenako eremua eta Armintza-Bakioko eremua.
Eremu Funtzionalaren landaretza potentziala (artadi kantauriarra, harizti azidofiloharizti baso-misto atlantiarra, eta pagadiak kota garaienetan), gaur egungo
landaretzatik oso urrun dago. Eremu Funtzionalaren azaleraren ia % 50 basoek
estaltzen dute (25.300 hektarea), zuhaiztutako baso-azaleraren % 30 Pinus radiataren landaketek osatzen dute, % 14 koniferoen landaketa gazteek eta % 11
eukaliptoen landaketek. Baso autoktonoek Eremuaren azalerako % 10 bakarrik
ordezkatzen dute, 5.300 hektarea inguru (2010eko Baso-Inbentarioa).
Euskal Autonomia Erkidegoan, lurzoru ez-urbanizagarria lurralde osoaren azaleraren
% 91 da. Bizkaian % 89a dagokio, eta aldiz, Bilbo Metropolitarraren Eremu
Funtzionalean kopuru hori nabarmen txikiagoa da, % 71.
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionala Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hirikontzentrazio nagusia da, eta Iberiar Penintsulako nagusienetakoa. Dituen 890.000
inguru biztanleak EAEko biztanlegoaren % 40 dira eta Bizkaiko lurraldearen % 77a.
Bere azalera, aldiz, 30.884 hektareakoa, lehenaren % 4 da eta bigarrenaren % 14a.
Jarduera ekonomiko handia jasotzen du bera baitan; joan den mendeko azken
laurdenaz

geroztik,

industria

honen

garrantzia

txikitu

egin

da

arrazoi

desberdinengatik , eta eskualdeak, krisi ekonomiko latzeko urte batzuen ondoren,
bere ekonomia zerbitzuen eskaintzarantz bideratzen asmatu du, azkenaldi honetan
turismoari garrantzi nabarmena emanez.
“Vivienda y Territorio en el área metropolitana de Bilbao” (Ion Etxabe Gutierrez)
lanari esker jasotako datuen arabera, 2006 urtetik 2013 urtera arte, lurzoru
urbanizagarriaren sailkapen-erritmoa jaitsi egin da Eremu Funtzionalean, baina
lurzoru urbanizagarriak hiru-lurzoruetara eraldatzeko erritmoa ia aldatu gabe
jarraitzen du urtean 26 hektareakoa izaten. Ondorioz, denbora epe horretan lurzoru
urbanizagarriaren azalera osoa 584 bat hektareatan txikitu da. Hau da, urbanizatuak
izateko espektatiba duten lurzoru berrien aurrikuspenaren erritmoa jaisten da, baina
ez dago zabalkunde eta hiri-eremu berriak sortzeko erritmoan aldaketarik.
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Zentzu honetan, interesgarria da Bilbo Metropolitarraren LPP (2006-2016) indarrean
egon den bitartean, zantzu orokorrean lurzoruaren erabileretan egon diren
aldaketak aztertzea.
Lurzoru artifizializatuaren gorakada.
Alde batetik, hiri-lurzoru berrien sailkapenak, bai bizitegikoak bai jarduera
ekonomikokoak, azpiegitura eta ekipamendu berriak (oraindik garatu gabeak
batzuk) gehituta, nagusiki nekazaritzako lurrak direnen okupazioa eragin du (1000
ha baino gehiago) eta, neurri apalagoan, basokoak (300 ha gutxi gora-behera). LPP
indarrean egon den bitartean sailkatu diren nekazaritzako lursailen heren bat
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSko Balio Estrategiko Handiko Nekazaritza eta
Abeltzaintza kategorian sartu zitezkeela zehaztu behar da, daukaten gaitasun
agrologikoa medio. Era berean, hiri-bersailkapen eta azpiegitura berriek eragindako
baso-azaleraren herena gutxi gora-behera baso autoktonoa da.
Hurrengo taulan azken baso-inbentarioetako (2005 eta 2010) azalera datuak
erkatzen dira:

Landaketa basoa
Berezko basoa
Sastrakadia
Belardiak/Larreak
Laboreak

Baso inbentarioa 2005
Azalera (ha)
% EFean
16.470
32,5
4.961
9,8
3.793
7,5
13.009
25,7
930
1,8

Baso inbentarioa 2010
Azalera (ha)
% EFean
16.359
32,2
5.314
10,5
3.652
7,2
11.989
23,6
898
1,8

Δ (ha)
- 111
+ 353
- 141
- 1.020
- 32

Berezko basoaren azalera xumeki handitu da, gainontzeko azalerak murriztu diren
bitartean, belardi eta larreak nabarmen gutxitu direlarik. Beste alde batetik,
laboreek Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean daukaten ordezkaritza txikia
azpimarratu behar da, lurzoruaren % 2 ozta-ozta direlarik.
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Figura 2.

Baso-sailen konparazio-mapa Bilbo Metropolitarraren E.F.ean. 2005 eta 2010 urteak.

Nekazaritza-jardueran emandako aldaketei dagokionez, jarraian biltzen dira eta
erkatzen dira

Nekazaritza-azalera Erabilgarriari (NAE) buruzko datuak eta azken

Nekazaritzaren Erroldetan (1989, 1999 eta 2009) jasotako ustiapen kopuruak.

1999
EAE
Bizkaia
Bilbo Metropolitarra

255.290
64.468
13.623

NAE (ha)
2009
190.395
44.598
8.656

Δ
% -25
% -31
% -36

Ustiapen kopurua
1999
2009
Δ
24.442 16.457 % -33
11.055 7.020
% -36
2.576
1.593
% -38

Autonomi Elkarte mailan nekazaritza-sektorearen egoera ona ez bada, azken urte
hauetan

jasaten

ari

den

atzerapenarekin,

Bilbo

Metropolitarraren

Eremu

Funtzionalaren egoera nabarmen okerragoa da, nekazaritza-azalera erabilgarriaren
eta erroldatutako ustiapenen % 35 baino handiagoa den galerarekin.
Iragazkortasun ekologikoa.
Eremu Funtzionaleko iragazkortasun ekologikoaren bilakaerari buruz, konektibitatea
honela definitu daiteke: dauden habitat desberdinen artean espezieen mugimendu
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eta sakabanatzea, elkartruke genetikoa eta beste fluxu ekologiko batzuk neurri
handi edo txikiagoan errazten duen lurraldearen ezaugarria.
Konektibitatearen handitze edo hobetzea, besteak beste, honako efektu hauei lotuta
dago: populazioen arteko banakoen elkartruke-tasaren handitzea, perturbazioen
aurrean

berrosatzeko

ahalmenaren

eta

egonkortasunaren

handitzea,

eta

konektatutako populazioen kontserbazio-egoeran hainbat hobekuntza.
Eremu funtzionalaren esparruan espezieentzako oztopoak diren elementu nagusiak
azpiegitura linealak dira, errepideak bereziki. Esku-hartze maila handia duen
esparrua da, azpiegitura lineal kopuru garrantzitsu batek zeharkatzen duena.
Eskualde mailako errepideetatik hasi eta autopista handietarainoko errepide-sarea
osatzen dute. Arrazoi honengatik, eta trenbide eta hiri-asentu handiek areagotuta,
Eremu Funtzional osoa iragazkortasun baxuko esparrutzat jotzen da; azpiegitura
berriak lurraldearen iragazkortasuna errazteko neurri bereziekin lagunduta egiten
direla kontutan izan behar da, baina Eremu Funtzionala zeharkatzen duten errepide
gehienak aurrekoak direnez, fauna-espezieen mugikortasuna errazteko zailtasun
handiak dituen lurraldetzat jotzen da.
Azken urteetan egoera honen bilakaera ez da hobea izan; hasera batean, orain 10
urte zeuden azpiegiturak mantendu egin dira eta eremu batzuetan handitu ere bai,
Supersur-a kasu, Eremu Funtzionalaren zati garrantzitsu bat zeharkatzen duena eta
haren komunikabide-sare konplikatuari oztopo berri bat batzen diona.
Esparruaren iragazkortasuna konplexua da, ia iragazkaitza dela esan daitekeelarik,
eta azken urte hauetan egoerak okerrera egin du, egoera hau are gehiago zaildu
duten elementu berriak eraiki direlako.

4.3. INGURUAREN DESKRIBAPENA
Lurralde

antolaketaren

helburuen

artean

dago

hirigintza-garapena

jarduera

desberdinak jasaten dituen inguru fisikoaren elementuen babesarekin bateragarri
egitea, inguruaren babesa eta bizi-kalitatea bermatuz.
Helburu hau errealitate bilakatu dadin beharrezkoa da balio handieneko baliabide
naturalak eta hauen babeserako irizpideak identifikatzea, lurraldearen antolaketa
ingurumen-unitate homogeneoetan burutu eta deierazko, baimendutako eta
debekatutako erabilerak ezarriz.
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Atal honetan kontutan hartuko diren inguruaren aldagaiak hauek dira:
•

Inguru fisikoa: klima, geologia eta geomorfologia, edafologia, gainazaleko
eta lurrazpiko hidrologia.

•

Inguru biotikoa: landaretza eta fauna.

•

Pertzepziozko ingurua: paisaia.

•

Giza- ingurua: inguru sozioekonomikoa, kultura-ondarea, aisiarako
baliabideak eta erauzte-jarduerak.

•

Osasunarekiko arriskuak: airearen kalitatea, zarata eta lurzoru kutsatuak.

•

Arrisku naturalak: uholdeak, higadura arriskua, suteak, aldaketa klimatikoa.

•

Ingurumen azpiegiturak.

INGURU FISIKOA
4.3.1. KLIMA
Orokortasun batean, Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko klima epela eta
neguan oso euritsua dela esan daiteke. Orokorrean tenperatura minimoak ez ohi
dira baxuak. Udaberria eta udazkena epelak eta euritsuak dira, udazkena bereziki.
Uda fresko xamarra da, temperatura máximo ez oso altuekin eta 40º C arte
tenperatura igo daitekeen egun bero isolatuekin.
Loiuko aireportuko meteorologi-estaziotik hartu dira datuak, 1981-2010 eperako
Eremu Funtzionalean daudenen artean osoena delako, datuak publikoak izanik.
Jarraian estazio honetan bildutako datu meteorologiko nagusiak laburbiltzen dira,
tenperatura eta prezipitazioei dagokienez.
Bataz besteko tenperatura
URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

URTEA

10,2

11,3

12,5

16,6

17,4

18,6

19,2

20,9

20,8

17,7

15,6

11,5

16,0

Tabla 1. Hileko bataz besteko Tª Bilboko Aireportuko estazioan.

Aurreko taulan erakusten den bezala, urteko bataz besteko temperatura 16º C
inguruan kokatzen da, hilabeterik beroena abuztu delarik, eta urtarrila hotzena.
Izozte-egunak gutxi dira, urtean 11 izotzaldiko egun bataz beste. Kostatik gertu
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egotean, tenperaturen aldaketak barnealdeko beste puntu batzuetan baina
txikiagoak dira.
Maximoen bataz besteko tenperatura (ºC)
URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

URTEA

13.2

14.5

15.9

16.8

20.1

22.6

25.2

25.5

24.4

20.8

16.4

14.0

19.1

Tabla 2. Maximoen bataz besteko tenperatura Bilboko Aireportuko estazioan

Tenperatura maximoak udako hilabeteetan ematen dira, balio maximoak abuztuak
izanik, hilabete horietan 25º C inguruko bataz besteko balioa izaten dutelarik.
Minimoen bataz besteko tenperatura (ºC)
URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

URTEA

4.7

5.1

5.7

7.1

10.1

12.6

14.8

15.2

13.2

10.8

7.6

6.0

9.4

Tabla 3. Minimoen bataz besteko tenperatura Bilboko Aireportuko estazioan

Minimoak abendu, urtarrila eta otsailean ematen dira, 5º C inguruko bataz besteko
balioekin hilabete horietan.
Prezipitazio egunak eta metatutako prezipitazioa
URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

GUZTIRA
URTEAN

13

11

11

13

12

8

7

8

9

11

12

12

128

Tabla 1. Prezipitazio egunen bataz besteko kopurua Bilboko Aireportuko estazioan

Azterketaren esparrua nahiko euritsutzat jotzen da, urtean bataz besteko 1195 mmko prezipitazioa biltzen baitu. Garairik lehorrena ekaina eta uztailari dagokio, eurisasoia udazken eta negu osora luzatzen delarik, udaberriko hilabeteetan eurite aldi
nabarmenak ematen direla ere, adierazitako bi tauletan ikusi daitekeen moduan.
URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

GUZTIRA
URTEAN

126

97

94

124

90

64

62

82

74

121

141

116

1195

Tabla 2. Metatutako bataz besteko prezipitazioa (mm) Bilboko Aireportuko estazioan.
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Eguneko bataz besteko hezetasuna
URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

BATAZ
BESTEKOA
URTEAN

72

70

70

71

71

72

73

74

73

73

74

73

72

Tabla 3. Bataz besteko hezetasun erlatiboa Bilboko Aireportuko estazioan.

Azterketaren esparrua leku hezetzat jotzen da, non hezetasun erlatiboa altua den,
urteko bataz bestekoa % 72 baita.
Haizearen bataz besteko abiadura

Haizearen datuak Deustuko (Bilbo) estaziotik hartu dira, Bilboko Aireportuko
estaziokoak eskuragarri ez daudenez, eta aurrekoaren gertuenekoa eta antzekoena
delako.
Azterketaren esparrua eremu epelean kokatzen da bete-betean, itsasotik gertu eta
kota baxuan. Arrazoi hau dela eta, aire-masa subtropikal eta polarren elkareragiketek sortzen dituzten zikloi eta antizikloien zirkulazioak zehazten ditu
inguruaren haizearen baldintzak. Zikloien zirkulazioak neguan handitzeko joera du
eta, aldi berean, latitude baxuagoan egiten du; udan aldiz, kontrako egoera ematen
da. Jokabide honengatik, haizearen abiadura handitu egiten da neguko hilabeteetan
eta txikitu udan, hurrengo taulan erakusten den moduan.

URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

BATAZ
BESTEKOA
URTEAN

12,9

12,7

12,8

12,0

11,5

10,9

10,8

10,5

9,9

11,9

12,7

13,7

11,9

Tabla 4. Bataz besteko abiadura (km/h) Deustuko estazioan (C039) 2002-2012 epean.

Jarraian hilabetekako bataz besteko haize-bolada maximoak azaltzen dira, 19782000 eperako. Haizearen abiaduraren datuak km/h-etan adierazten dira. Gainera,
haizearen norabidea ere azaltzen da, aipatutako denbora epean hilabete bakoitzeko
norabide nagusia adieraziz kalkulatzen dena.

URT

OTS

MAR

API

MAI

EKA

UZT

ABU

IRA

URR

AZA

ABE

BATAZ
BESTEKOA
URTEAN

NO
78

NO
75

NO
72

NO
75

NO
eta
SO
70

NO
68

NO
70

NO
74

NO
eta
SO
76

NO
eta
SO
82

NO
79

NO
74

NO 74

Tabla 5. Haize-bolada maximoa hilabete/urtean (Norabidea eta abiadura km/h-tan). 1978-2000 epea.
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4.3.2. GEOLOGIA ETA GEOMORFOLOGIA
Azterketaren esparrua Pirinioen mendebaldeko inguruko mendietan kokatzen da,
Euskal-Kantauriar Arroan, Oizmendiko Unitatean, Gernikako Sektorea (ifarraldean)
eta Durangoko Sektorearen (hegoaldean) artean.
Azterketaren esparruan agertzen den litologia honako hau da:
-

Pikor larriko arroka detritikoak (hareharriak)

-

Pikor ertaineko arroka detritikoak (limolitak)

-

Pikor fineko arroka detritikoak (lutitak)

-

Txandakako detritikoak

-

Kareharri ezpuruak eta kalkarenitak

-

Kareharriak

-

Arroka bolkaniko piroklastikoak

-

Arroka bolkanikoak koladatan

-

Buztinak igeltsu eta bestelako gatzekin

-

Kareharri tupatsuen, tupa karetsuen eta kalkareniten arteko txandakatzea

-

Arroka igneoak

-

Azaleko metakinak

Hurrengo irudian litologia hauen banaketa ikus daiteke:
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Figura 3.

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko Unitate litologikoak

Euskal Autonomia Erkidegoko 2020 Geodibertsitatearen Estrategiak, 2014ko
ekainaren 26ko arauaz onartutakoak, beste ekintza batzuen artean, antolaketarako
tresnei Geologia Interesdun Lekuak (GIL) gehitzea proposatzen du, babestu
beharreko elementu gisa, euren kontserbazioa eta babesa zihurtatzeko gidalerroak
ezarriz.
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean geologia interesdun lekuen sail bat
identifikatu da:
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Figura 4.

-

Geologia interesdun lekuak Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean

Armintzako flysch beltza (24). Armintzako badian —portuaren
mendebaldean—, eta Armintzakaldekoan —ekialdean—, serie siliziklastiko
bat da nabarmenena, zeinak Europako hegoaldeko ertzeko sedimentu
albiarren historiaren berri ematen baitu. Iberiako plaka Europako plakatik
banandu zenean gertatutako zabaltze eta urratze-efektuen ondorioz
metatu ziren sedimentuok. Interes tektoniko/estruktural ertainekoa,
paleontologiko altua, eta estratigrafiko eta petrologiko oso altukoa.

-

Gaztelutxoko zehar-ebakia (Azkorriaga punta) (26). Gaztelu Punta
(edo Azkorriaga Punta) Gorlizeko labarretan dagoen itsas muino txiki bat
da, 300 m-ko luzera, gehienez 180 m-ko zabalera eta 50 m-ko kota
maximoa dituena. Behe Kretazeoko arroka sedimentario karbonatuz
osatua dago nagusiki. Interes geomorfologiko altu, eta estratigrafiko eta
paleontologiko oso altukoa da.
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-

Meñakozeko kuxin-labak (5). Meñakozeko hondartzako mendebaldeko
muturrean

dauden

labak

Eusko-Kantauriar

arroko

Goi

Kretazeoko

bolkanismoaren koladarik adierazgarrienetako bat dira. Labarrean ageri
den kuxin-laben (pillow laben) kolada ikusgarria dela-eta nabarmentzen da
azaleratze hori. Interes geomorfologiko eta tektoniko/estruktural baxukoa,
estratigrafiko eta paleontologiko ertainekoa, eta petrologiko oso altukoa
da.
-

K-T muga Sopelan (44). Eusko-Kantauriar arroan, badira sekzio jarraitu
batzuk,

esposizio

onekoak,

Kretazeo/Paleogeno

muga

—literatura

geologikoan K-T muga deitua— jasotzen dutenak; batzuk oso ezagunak
dira, eta beste batzuk ez hainbeste, baina guztiak ere interesgarriak dira,
zalantzarik gabe, Lurraren historiako une horretan gertatu zen krisi
biologikoa ikertzeko. Ezagunenetako bat da hau, Atxabiribil hondartzako
erdialdean azaleratzen dena, Sopela udalerrian. Interes paleontologiko eta
estratigrafiko oso altukoa.
-

Gorrondatxeko Eozenoa (49). Gorrondatxeko hondartzako GIL hau
garrantzitsua da, hartan dagoelako Luteciarreko estratotipoa, euskal
kostaldean berriki definitu direnetako hirugarrena.

-

Haitz Zurietako orratz erako karsta (59). Haitz Zurien gailurra, 462
metroko garaieran, Barakaldoko udal-barrutian dago, Alonsotegi eta
Galdamesekiko mugan, Sasiburu mendilerroan. Interes geomorfologiko
altukoa, eta estratigrafiko eta paleontologiko ertainekoa.

-

Barrika-Galeako

paleozabalgunea

(90).

Itsasoaren

higadurak

gainazal lau bat eratu du arroken gainean, abrasio-plataforma bat, olatuen
eraginez. Gaur egun, labarren oinetan ikusten da gure kostaldean,
itsasbeheran. Interes geomorfologiko oso altukoa.
-

Astondoko duna fosilak (91). Astondoko badiaren atzealdean dagoen
hondartzan, duna-eremu handi bat sortu du haizeak; Gorliz udalerrirantz
sartzen da, eta Txatxarro errekaren ibarrean kokatzen da. Multzo hareatsu
eoliko

horren

barruan,

iparraldean

dauden

duna

zementatuak

nabarmentzen dira; Astondoko mazela eta Gorlizko ospitalearen ingurua
hartzen dituzte. Interes petrologiko baxukoa, geomorfologiko ertaina,
hidrogeologiko altua eta estratigrafiko/sedimentologiko oso altukoa da.

45

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

-

Barrikako hareak (93). Barrikako harea Barrikan azaleratzen den
abrasio-plataformaren

gainean

fosiltzen

da.

Metakin

horretako

sedimentologia-, mineralogia-, morfologia- eta granulometria-ezaugarriak
gaur egungo duna eta hondartzetako sedimentuenekin konparatuz, jakin
daiteke zein den harearen jatorria, bai eta zein ingurune sedimentariotan
eratu zen ere. Metakin eoliko bat da, itsasoko abrasio-plataforman eratu
zena itsas maila baxua zen garai batean. Interes geomorfologiko altukoa,
eta estratigrafiko oso altukoa da.
-

La Arena hondartza eta dunak (94). Albo banatan kareharrizko eta
kareharri tupatsuzko labarrak dituen hondartza ahokatu bat da. Labarrok
Behe Kretazeokoak dira: Punta Lucero da ekialdekoa, eta Punta del
Castillo,

mendebaldekoa.

Interes

geomorfologiko

eta

estratigrafiko/sedimentologiko altukoa da.
-

Gorrondatxe eta Tunelbocako hondartza zementatua (96). Abraren
kanpoaldean, ekialderantz, Punta Galeako labarren oinean, Getxoko
udalerrian,

itsasoko

sedimentuen

ilunekoak,

beach-rock

tipokoak.

zenbait

metaketa

daude,

Interes

estratigrafiko

kolore

ertainekoa,

geomorfologiko altu eta petrologiko oso altukoa da.
-

Galea lurmuturreko tolestura sinklinala (117). Oiz-Galea lurmuturra
sinklinala Eusko-Kantauriar arroak Euskal Arkuan dituen egitura handien
elementu tektonikoetako bat da. Interes estratigrafiko eta paleontologiko
ertainekoa, eta tektoniko/estruktural altukoa.

-

Barrikako tolesturak, Txitxarropunta-Kurtzio (118). Labar horietan,
azaleratzeen kalitatea ikusgarria da. San Valentin haitzetik, iparraldean,
Kurtziope puntaraino, hegoaldean, labar-sekzio jarraitu bat dago. Han,
askotariko toleste- eta zamalkatze-egiturak ikusiko ditugu, eta ezkata
tektonikoak, duplexak, etab., bai eta haiei elkartutako eskala txikiagoko
egiturak

ere (diaklasak,

faila-ildaskak,

txanga hautsiak...).

Interes

geomorfologiko altukoa, estratigrafiko ertain, eta tektoniko/estruktural oso
altukoa da.
-

Billao lurmuturreko multzoa (125). Inguru honetan eta Gaztelugatxen
(GIL 88), adin bereko materialak azaleratzen dira. Material horiek
adierazten dute Europako plakaren hegoaldeko ertzean, hau da, EuskoKantauriar arroaren iparraldeko ertzean, jarduera tektoniko bizia izan zela
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Interes

geomorfologiko

eta

tektoniko/estruktural

altukoa,

eta

estratigrafiko oso altukoa.
-

Galea lurmuturra-Tunelbocako nummuliteak (132). Nummulitidoak
foraminifero bentonikoak dira; Goi Paleozenoan azaldu ziren, eta, gaur
egun, familia horretako espezie batzuk bizi dira oraindik. Nolanahi ere,
Eozenoan garatu zen gehiena. Interes paleontologiko eta estratigrafiko
altukoa.

-

San Rokeko ammoniteak eta koralak (133). San Rokeko ermitaren
inguruan, kareharrizko banda bat dago (Peñascal formazioa), 3 bat km
luze dena. Ipar-mendebaldetik hego-ekialderako norabidea du (1. eta 2.
irudiak), eta Peñascaleko harrobitik Artxondoko harrobiraino jarraitu
dakioke. Toles baten iparraldeko alpeari dagokio; hegoaldeko alpea, berriz,
Pagasarri goragunea da (645 m). Interes estratigrafiko eta paleontologiko
altukoa. Mineralen hobi gisa interes oso altukoa.

-

Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa) (140). Aire
zabaleko meatzea 700 x 350 m-ko hutsune bat da, eta 150 m-ko desnibela
du (itsas mailaren azpitik 35 m-raino jaisten da). Zabaldu zenean, garai
hartako meatzari-herria gaur egungo Gallarta herrira lekualdatu behar izan
zen. Mineralen hobi gisa interes oso altukoa.

-

Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia
(148). Bilboko hegoaldeko burdina Malaespera, Julia, S. Luis, Sílfide eta
Abandonada meatzetatik erauzten zen, besteak beste, La Peña, Miribilla,
Zazpikaleak eta Larraskitu, Santa Ana eta Begoña auzoetan Ibaizabalen
eskuinaldean,

eta

Esperanza

eta

S.

Blas

meatzetatik

Ollarganen

(Arrigorriaga). Interes tektoniko/estruktural ertainekoa, eta

mineralen

hobi gisa oso altukoa.
-

Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia (149). Sektore
honetako meatze-ustiategiak gune zabal batean hedatzen dira; 5 bat km
luze eta 1 km zabal da. SE-an, Barakaldoko lurrak hartzen ditu;
erdigunean, Trapagaran eta Ortuellakoak; eta NW-an, Abantokoak (Triano
eta

Las

Calizas).

Interes

geomorfologiko

eta

tektoniko/estruktural

ertainekoa, eta mineralen hobi gisa oso altukoa.
Elementu guzti hauek sustatuak izan behar duten aisialdirako eta didaktika
interesedunak diren elementuak dira.
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Geomorfologiari dagokionez,

lurraldearen esparrua Ibaizabal ibaiaren beheko

ibilguari dagokio, Trianoko Mendiek eta Kantauri Itsasoak mugatua. Arrazoi
honengatik, Eremu hau Ibaizabal ibaiaren aranaren eta alboetatik gehitzen zaizkion
beste aran batzuen – Asua, Udondo, Gobela, Nerbioi, Kadagua eta Galindo ardatzak egituratzen du.
Aranen morfologia beraren eraginez, mendi-hegal ezegonkorren eremuak ohikoak
dira.
Eremu Funtzionalak geomorfologia ondulatua dauka nagusiki, garaiera ez oso
altuekin, itsasoaren mailatik hasi eta mila metro ingurura arte (Gorbeia mendiaren
eremutik gertu).
4.3.3. EDAFOLOGIA
Lurzorua ingurumenaren funtsezko elementuetako bat da, izaki biziak garatzeko
substratua osatzen duelako. Bere kontserbazioari lotuta daude ura eta airea
bezalako

beste

elementuen

kalitatea;

higadura,

uholdeak,

etab.

bezalako

ingurumenaren arazoen kontrola; lehengai eta elikagaien hornidura; eta baita
izakien osasunerako bermea ere.
Lurzoruen kudeaketa jasangarria izango da, haiek ematen dituzten laguntza,
hornidura, arautze eta laborantza zerbitzuak mantendu edo hobetzen badira,
zerbitzu hauek posible egiten dituzten funtzioak eta biodibertsitatea modu
esanguratsuan afektatu gabe. Landare-ekoizpenenerako sustapen eta hornidura
zerbitzuen eta lurzoruak uraren kalitate eta eskuragarritasunerako, eta negutegiefektuko

gas

atmosferikoen

osaketarako

eskaintzen

dituen

zerbitzu

erregulatzailearen arteko oreka, kezka berezia sortzen duen gaia da.
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Figura 5.

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko lurzoru motak

Lurzoru naturala desagertua dago azterketa-esparruaren zati handi batean. Eremu
Funtzionalaren esparruan nagusitzen diren lurzoru motak cambisolak dira. Bilbo
Metropolitarreko Eremu Funtzionalean agertzen diren lurzoru-unitateak honako
hauek dira:
-

Acrisol gleikoa

-

Acrisol ortikoa

-

Arenosola

-

Cambisol kromikoa

-

Cambisol kaltzikoa

-

Cambisol distrikoa

-

Cambisol gleikoa
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-

Cambisol humikoa

-

Cambisol eutrikoa

-

Fluvisol humikoa

-

Fluvisol eutrikoa

-

Litosola

-

Luvisol kromikoa

-

Regosol distrikoa

-

Regosol eutrikoa

-

Rendzinak

-

Solonchak gleikoa

Gizakiaren jardueragatik Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionala bezain eraldatua
den inguru batean, lurzorua babestu beharreko baliabide baliotsua da. Eskasak
diren nekazal-lurzoruak handitzen ari den presiopean daude. Lurraldearen gaineko
esku-hartze indartsuaren eraginez, gutxi dira nekazal izaera garbia duten eta
geratzen diren lurzoruak. Gainera, lursail hauek ibar-hondoetan kokatu ohi dira,
beste erabilera batzuetarako ere egokiak diren ezaugarriekin, eta ondorioz, lurzoru
naturalak kontsumitu, eta nekazaritza- eta baso-lurraldea urbanizatu eta okupatzen
da. Arrazoi hau dela eta, nekazaritzako erabileraren mantenua babestu eta bermatu
behar da.
Hurrengo

irudian,

Bilbo

Metropolitarreko

Eremu

Funtzionalean

erabilera-

ahalmenaren araberako lurzoruen banaketa erakusten da. Erabilera-ahalmenaren
bost mota definitzen diran: oso altua, altua, ertaina, baxua eta oso baxua.
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Figura 6.

Erabilera-ahalmena Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean

Grisak era trinkoan eraikitako eremuei dagokie, eta beraz, lurzorurik gabekoak.
Orokorrean, Eremu Funtzionalean erabilera-ahalmen moderatua nagusitzen da;
ahalmen altua eta oso altua duten azalerak askoz ere puntualagoak dira eta eremu
funtzionala zeharkatzen duten erreka eta errekatxoei lotuta daude estuki.
Azterketa honetarako Nekazaritza eta Basozaintzako LPSa eta mapa edafologikoa
hartu dira kontutan, ahalmen altuko eta oso altuko lurzoruak erreferentziatzat
hartuta, hau da, nekazal erabilerarako ezaugarri onenak dituzten lurzoruak.
Nekazaritzarako balio handiena duten lurzoruak kontutan izanda, honakoa
onodorioztatu da:
-

Eremu Funtzionalean Balio Estrategiko Handiko Lurzoruak askoz ere
presentzia txikiagoa dauka Trantsizioko Paisaiakoa eta Basogintzakoa
baino; azken hau da nagusiena oso era garbian.
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-

Balio Estrategiko Handiko Lurzorua handiagoa da Eremu Funtzionalaren
ifarraldeko erdian, ahalme Oso Altuko eta Altuko lurzoruak bezalaxe.
Orokorrean bizileku-eremuetan eta populazio-guneetan biltzen dira.
Lurzoru hauek nagusi gertatzen dira Sondika, Loiu, Derio, Zamudio,
Lezama eta Larrabetzu udalerrietan, eta neurri apalagoan Erandio, Barrika,
Sopelana eta Gorliz bezalakoetan.

-

LPSak Balio Estrategiko Handiko lurzorutzat hartzen dituenak eta mapa
edafologikoak jasotzen direnak, ez dute beti bat egiten erabilera-ahalmen
Oso Altua eta Altua dukatenekin. Hala ere, sarritan bat egiten dute uribilguen inguruetan.

-

Badaude ahalmen Oso Altuko eta Altuko lurzoruak LPSak Basogintzakoak
eta Trantsizioko Landa Paisaiakoak jotzen dituen esparruetan.

-

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak kategorizatzen ez dituen inguruetan
ere

badira

ahalmen

Oso

Altuko

eta

Altuko

lurzoruak,

udal-

antolamenduaren barnean lurzoru urbano edo urbanizagarriak direlako,
eta ondorioz, ez dira LPS honen bidez antolatzen.
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Figura 7.

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren Antolamendu-kategoriak Bilbo Metropolitarraren Eremu
Funtzionalaren esparruan.

4.3.4. GAINAZALEKO ETA LURRAZPIKO HIDROLOGIA
Eskualdeko ibai nagusiak honako hauek dira: Nerbioi (Llodiotik pasa eta Bilboko
itsasadarrean

itsasoratzen

dena),

Kadagua,

Mayor

ibaia

edo

Barbadun

(Kantabriarekiko mugatik gertu) eta Ibaizabal.
Nerbioi ibaiak - 9.6 m3/s emariarekin - bere ibilbidearen zati handi batean uholdeak
sortzen ditu. Ibaizabal ibaiarekin Basaurin bat egiten du eta azken 16 km-etan,
Bilboko kasko zaharretik Abraraino – hemen zabaldu egiten da bokalean ubideratutako ibai nabigagarria bihurtzen da. Ibai-arteria honek Bilbo Handia bezala
ezagutzen den eremua zeharkatzen du, eta itsas-mareen eragina Arrigorriagaraino
iristen da.
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Itsasadarra eskualde honetako bizkarrezurra izan da, eta da. Bere bazterretan gune
garrantzitsu eta populatuenak aurkitzen dira. Bere ibarreko eta mugakide diren
hirien garapen-ardatza eta -motorra izan da, 1300 urtean Bilbo merkatal eta
itsastar-gune txiki moduan sortu zenetik.
Bere aldetik, Kadagua ibaia, 10.2 m3/s bataz besteko emariarekin, Nerbioiaren
ibaiadarra da bere ezkerretik Bilbo parean. Bere ibaiadarretako batean, Ordunte,
izen bereko urtegia dago, Bilbo Handiarentzako ur edangarriko hornidura-iturrietako
bat. Kadaguaren urak kalitate onekoak dira Arangurenaino, baina ondoren, Bilbo
Metropolitarreko Eremu Funtzionalean sartzean, kutsatuak datos. Gueñesko
araztegia martxan jartzean kutsadura jaitsiko da ibilguan.
Ibaizabal ibaia, 11.8 m3/s bataz besteko emariarekin, Nerbioiri batzen zaio Basaurin
eta oxigenoaren kontzentrazio baxua du Elorriotik aurrerako ibilgu nagusi guztian
zehar. Mayor ibaia edo Barbadunek, 2,9 m3/s bataz besteko emariarekin, ur-kalitate
onargarria dauka orokorrean. Saneatutako arroa da zati batean, hondar-uren
araztegia baitauka estuario inguruan. Galindo ibaia Barakaldo eta Sestao artean
Bilboko itsasadarreraino doa. Bokaletik metro gutxira, ezkerraldean (Sestao),
Galindoko Hondar-uren Araztegia dago, Bizkaiko hondar-uren % 80 arterainokoak
arazten dituena.
Aipatu beharreko beste ibai batzuk Asua, Gobela eta Larrainazubi dira.
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Figura 8.

Bilbo Metropolitarreko eremu funtzional zeharkatzen duten ibai eta erreka nagusiak

Azken 10 urteetan URA Agentziak kontrolak eta neurriak zorroztu ditu, EAEko
ibilguetako urek geroz eta kalitate handiagoa izan dezaten. Arazketa sistemak
handitu egin dira eremu funtzionalean eta honi esker lortu diren baloreak geroz eta
hobeak izan dira.
Joera ekonomikoak ere aldatu egin dira, industria-jarduera txikiagoarekin eta
hirugarren

sektorearen

pisu

handiagoz.

Ondorioz,

ibai-ibilguetara

egindako

industria-isurketak gutxitu egin dira.
Uraren kalitatearen kontrolerako, URA agentziak ur-masen egoera zaintzeko
programa sail bat dauka ezarrita, bai lurrazaleko (ibaiak, trantsizioko eta
itsasertzeko urak, lakuak eta hezeguneak), bai lurrazpiko eta babestutako
eremuetako uren kontrola suposatzen duena; orokorrean azterketa-esparrutzat
Euskal Autonomia Elkarte osoa daukate.
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Eskualdeko lurrazaleko uren kalitate-kontrola “Euskal Autonomia Erkidegoko ibaien
egoera kimikoaren Jarraipenerako Sarea”ren bidez egiten da.
2015 urtean egoera ekologikoari buruz eskualdeko ibai nagusietan burututako azken
kontrolen arabera eta URA Agentziak emandako informazioaren arabera, Asua-A urmasak egoera ekologiko eskasa du, Nerbioi-IIaren egoera ekologikoa neurrizkoa da
eta azkenik, Galindo-A, Larrainazubi-A, Kadagua-III eta IV eta Barbadun-A eta B
onak dira.
Hidrogeologiari dagokionez, akuiferoen kutsadurakiko zaurgarritasun handiko eta
oso

handiko eremuak

batez

ere

Bilboko

itsasadarraren

eskuinaldean

eta

Kantabriaren mugatik gertu kokatzen dira (Getxo, Leioa, Berango, Sopelana,
Urduliz, Barrika eta Plentzia udalerriak eskuinaldean eta Abanto Zierbena, Ortuella
eta Trapagaran, Kantabriako mugatik gertu).
Badago gainera Uraren Esparru Zuzentarauko interes hidrogeologikodun eremu sail
bat, nabarmentzekoak honako hauek izanik:
-

Hareharri eta konglomeratuak

-

Hareharri, mikrokonglomeratuak eta lutitak

-

Terraza altuak

-

Alubioien eta alubioi-kolubialen metakinak

-

Hondartzako metakinak

-

Dunak

-

Estuarioetako hare-metakinak

-

Urgoniar kareharri hareatsuak, kare-hareharri okerosoak, eta ostreidodun
kareharri hareatsuak

-

Banku dezimetriko eta metriko arteko urgoniar kareharri estratifikatua

-

Banku metriko eta dekametriko arteko urgoniar kareharri estratifikatua

-

Urgoniar kareharri masiboak edo estratifikazio zalantzadunak

-

Kareharri edota kare-bretxak

-

Konglomeratu eta hareharriak
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Figura 9.

Eremu funtzionalaren hidrogeología

INGURU BIOTIKOA
4.3.5. LANDARETZA
4.3.5.1. LANDARETZA POTENTZIALA

Gizakiak

landare-ekosistemengan

eragin

eta aldatzeari

utziko balio segida

geobotaniko progresiboaren ondorioz eremu jakin batean egongo litzatekeen
landare-komunitate egonkorrari esaten zaio landaretza potentziala (Rivas Martínez,
1987). Hurrengo irudian Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren landaretza
potentziala azaltzen da:
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Figura 10.

Landaretza potentziala

Eremu Funtzionaleko landaretza potentziala honako landare-serieek osatzen dute:
-

Haltzadi kantauriarra

-

Harkaiztegi silizeoetako landaredi-konplexua

-

Artadi kantauriarra

-

Pagadi azidofiloa

-

Ameztia

-

Erkamezti-harizti kaltzikola (Quercus pubescens-arekin)

-

Harizti azidofiloa eta harizti-baso misto atlantikoa

-

Itsas labarretako landaredia

-

Kostaldeko hareatzetako landaredia

-

Paduretako landaredia
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Hala

ere,

gizakiaren

esku-hartze

bortitzaren

eraginez,

lurraldearen

zatirik

nagusienean mota honetako landaretzaren presentzia ia testimoniala da, azalera
txikietan - hala nola, harizti eta haltzadien kasuan -, edo irispide gaitzeneko eta
nekazal-balio txikieneko lursaileetara mugatzen da, artadi kantauriarrak kasu.
Baso autoktonoen lehen ordezkatze-etapei dagozkien zuhaiska eta sastrakadiformazioak mantentzen dira oraindik. Landazabal atlantiarreko belar-formazioak
landare-paisaiaren elementu konfiguratzaileak dira nekazaritza- eta abeltzaintzaizaera mantendu duten eremuetan.
4.3.5.2. GAUR EGUNGO LANDARETZA

2007ko EUNIS kartografian jasotako informazioaren arabera, Bilbo Metropolitarreko
Eremu Funtzionalaren gaur egungo landaretza honako hau da:

Figura 11.

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren gaur egungo landaretza
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-

-

-

Baso autoktonoak:


Urkidia



Ibarreko haltzadi eurosiberiarra



Quercus robur-a nagusi den baso azidofiloa



Hostozabalen baso misto mesotrofoa, atlantiarra



Quercus faginea eta Quercus rotundifolia-ren baso mistoa



Quercus robur eta Quercus ilex-aren baso mistoa



Hostozabalen baso gazte naturalak



Gaztainadiak



Abarizti atlantiarra



Pagadi azidofilo atlantiarra



Amezti eurosiberiarra



Quercus pubescens-aren erkameztia



Harizti mesotrofo atlantiarra



Sahastiak

Sastrakadiak:


Ulex europaeus-aren otadi atlantiarra



Gurbizti edo sastraka garai termoatlantikoa



Sastraka garai mediterranearra Erica arborea eta Arbutus unedoarekin



Erica arborea-ren txilardi garaia



Ulex sp. nagusi den txilardi atlantiarra



Txilardi atlantiar tipikoa Erica vagans eta E. cinerea-rekin



Txilardi kaltzikola atlantiarra Genista legionensis-arekin



Txilardi kaltzikola Genista-rekin, atlantiarra



Erica vagans-aren itsasertzeko txilardia



Elordi atlantiar kaltzikolak



Iratzedi atlantiar eta subatlantiarrak



Espezie autoktonoen heskaiak



Lahardi azidofilo atlantiarra, elorriekin (Rubus gr. glandulosus)



Lahardi kaltzikola (Rubus ulmifolius)

Landaretza belarkara:
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-

-



Lezkadiak



Juncus maritimus-aren padurako ihidiak



Mesobromion-aren albitz-belardiak eta larreak



Agrostis eta Festuca-ren belardi menditarrak



Deschampsia flexuosa-ren belardi silizikolak



Utzitako belardiak espezie erruderalekin



Sega-belardi atlantiarrak, larrean egin gabekoak



Larrean egindako belardiaketa manipulatu gabeko larreak



Belardi-ihidi basofilo atlantiarrak



Larre kaltzikola harriduna



Baratze eta mintegiak



Mahastiak



Banbu-formazioak

Baso-landaketak


Chamaecyparis lawsoniana-ren landaketak



Eucaliptus sp-ren landaketak



Larix sp-ren landaketak



Bestelako koniferoek landaketak



Bestelako frutarbolen landaketak



Pinus nigra-ren landaketak



Pinus pinaster-aren landaketak



Pinus radiata-ren landaketak



Pinus sylvestris-aren landaketak



Platanus sp-ren landaketak



Populus sp-ren landaketak



Pseudotsuga menziesii-ren landaketak



Quercus rubra-ren landaketak



Robinia pseudoacacia-ren landaketak

Landaretza antropogenoa eta nitrofiloa:


Hobetutako soropilak eta kirol zelaiak



Parke eta lorategi apaingarri handiak
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-



Lurzoru asfaltatuei lotutako landaretza



Belarkara hostozabalak habitat antropogenikoetan

Besteak


Landaretzarik gabeko itsas-labar eta harkaiztegiak



Haremun zuri mugikorrak



Haremun grisak (finkoak)



Haremun mugikorrak landaretza enbrionarioarekin



Juncus maritimus-aren itsas-ihidiak



Belardi-ihidi basofilo atlantiarrak



Harkaitz supralitoralak alga eta likenekin

4.3.5.3. BABESTUTAKO FLORA

Unitate hauetaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko flora mehatxatuaren Katalogoan
eta EAEko flora baskularraren Zerrenda Gorrian jasota daudelako babestu behar
diren espezie batzuk daude Eremu Funtzionalaren barruan. Izan ere, hauen
presentziak jardunbide batzuen garapena baldintzatu dezake:
-

Alyssum loiseleurii

-

Apium graveolens ssp. butronensis

-

Barlia robertiana

-

Chaesyce peplis

-

Culcita macrocarpa

-

Daphne cneorum

-

Epipactis phyllanthes

-

Festuca vasconcensis

-

Galium arenarium

-

Genista legionensis

-

Matricaria marítima

-

Medicago marina

-

Olea europea var. sylvestris
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-

Solidago virgaurea ssp. macrorhiza

-

Zostera noltii

Figura 12.

Flora babestua duten koadrikulen banaketa Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren
esparruan

4.3.5.4. ERABILERA PUBLIKOKO MENDIAK

Hurrengo irudian Eremu Funtzionalean erabilera publikoko mendi, ondare-mendi eta
erabilera askeko mendiak bezala katalogatutako azalera agertzen da:
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Figura 13.

Mendi publikoak Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean

Bizkaiko Foru Aldundiaren Mendi Sailak emandako informazioaren arabera, Bilbo
Metropolitarreko Eremu Funtzionalean dauden erabilera publikoko mendiak (EPM)
honako hauek dira:
EPM kodea

Izena

Udalerria

1

Ganekogorta

Alonsotegi

2

Atsola eta Katerape

Arrigorriaga

3

Belaus Kapaneta

Arrigorriaga

4

Izuaretxetalaundapea

Arrigorriaga

5

Artiba eta Pagasarri

Alonsotegi

6

Santa Marina-Gangurengana

Lezama

13

Upo, Otsagarai eta Arbobille

Zaratamo

66

Serantes eta beste batzuk

Zierbena

72

Arroletza

Barakaldo
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EPM kodea

Izena

Udalerria

73

Apuko, Enbatxe

Barakaldo

74

Argalario

Barakaldo

111

Mello, Posadero

Muskiz

112

Peñachica

Muskiz

113

Picos

Muskiz

114

Picos de Covaron

Muskiz

115

Las Pozas

Muskiz

116

Vilochi

Muskiz

117

El Valle

Trapagaran

119

Serantes

Santurtzi

141

Posadero, Piton eta beste batzuk

Muskiz

147

Pagasarri

Arrigorriaga

153

Kontsejubaso

Ugao-Miraballes

165

Azpuru-Ergoien

Galdakao

166

Santa Marina Ganguren

Galdakao

167

Uraburu

Galdakao

168

Askarri-Padrola

Galdakao

169

Artola, Txispamendi

Galdakao

170

Burutoetzagana

Galdakao

171

Arrialtadua

Galdakao

172

Upo-Lekubaso

Galdakao

174

Mandoia eta beste batzuk

Zeberio

176

Atxiturri, San Anton Txikerra eta Altamira

Zaratamo

178

Aibelabe

Zeberio

182

La Brena, Las Corte, Los Canales eta El
Buitre

Abanto Zierbena

187

Manzanal

Abanto Zierbena

400

Abisa

Alonsotegi

401

Artiola

Alonsotegi

402

Beagorta

Alonsotegi

403

Congeda

Alonsotegi

404

Garrastatxu

Alonsotegi

405

La Rasa

Alonsotegi

406

Lortxetas

Alonsotegi

65

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

EPM kodea

Izena

Udalerria

407

Peripando

Alonsotegi

408

Rigoitia

Alonsotegi

409

Sasiburu

Alonsotegi

410

Sel de la Magdalena

Alonsotegi

411

Seles Aretxikerra eta Matxineskorta

Arrankudiaga

424

Burtotza

Galdakao

426

Sierra Ganguren

Galdakao

434

Mendiko

Zamudio

444

Lingorta-Torrelazkano

Alonsotegi

486

Iduri, Saldarin eta Aratz-Martzada

Zeberio

487

Sagastiburu eta Otxikastañeta

Zeberio

488

Untzetabe

Zeberio

489

Upo-Hayedo

Zeberio

500

Arboleda

Trapagaran

503

Burtzako

Barakaldo-Trapagaran

504

Enekogorta

Alonsotegi

508

Artibagoiti

Alonsotegi

509

Ordaola de Arriba

Alonsotegi

514

Deurika

Derio

524

La Masia

Barakaldo

527

Ganekogorta-Burzeaga

Arrankudiaga

Iturritxualde

Zamudio

603

Tabla 6. Erabilera Publikoko Mendiak (Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia. Berak landua)

Azpiegitura eta lurzoruen jabetzaren planoan azterketa-eremuan dauden mendiak
agertzen dira.
4.3.6. FAUNA
Lehenago esan den bezala, gizakiaren esku-hartze sakonak habitat naturalak lekune
txikietara murriztu ditu, eta ondorioz fauna-komunitateen egonkortasun eta
mantentze-aukerari eragiten dio. Hala ere, mantentzen dira esku-hartzea txikiagoa
izan eta interes handiko espezieen – bisoi europarra, ubarroi mottoduna, europar
ekaitz-txoria, arantzarraina eta hegazti nekrofagoak - bizirautea bermatzeko
moduko baldintzak ematen diren eremuak, hauetako batzuk babestutako espazio
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natural izendatutakoak. Espezie hauek guztiek kontutan izan beharreko kudeaketaplanak dituzte.
4.3.6.1. FAUNA-KOMUNITATEAK

Eremu Funtzionaleko esku-hartze mailaren ondorioz, fauna-komunitate nagusiak
inguru hiritarrei lotutakoak dira. Hiriguneetan bizitzera egokitu diren espezieak dira,
baita eraikin-kontzentrazio handietan ere. Nahiz eta egoera hau izan, eremua zabala
eta anitza da, hábitat desberdinak bilduz, eta hauen artean nabarmentzekoak dira:
itsasertzekoak, larreak, belardiak, ibaiak, baso-inguruak… eta bakoitzak dauzka
fauna-komunitate bereziak.
Aipatutako esku-hartze maila izan arren, eremu funtzionalak EAEn mehatxatuak
dauden garrantzi bereziko espeziedun fauna-komunitateak mantentzen ditu:
-

Arantzarraina (Gasterosteus aculeatus) eskuinaldeko ur-ibilguetan balizko
presentzia handiagoa du.

-

Europar ekaitz-txoria (Hydrobates pelagicus), bere habitata eremu
funtzionalean Billano lurmuturra eta irlaren inguruan kokatzen da (Gorliz
udalerria).

-

Bisoi europarra (Mustela lutreola), eremu funtzionala zeharkatzen duten
ur-ibilguren batzuetan balizko presentziarekin.

-

Ubarroi

mottoduna

(Phalocrocorax

aristotelis),

Uribe-kostan

balizko

presentzia daukan itsasbazterreko hegaztia, bereziki Gorliz eta Plentzia
udalerrien artean.
-

Hegazti

nekrofagoen

elikadurarako

interes

bereziko

eremua

eta

babeserako eremuak, Gorbeian.
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Figura 14.

Kudeaketa plana onartua duen fauna mehatxatua eta hegazti nekrofagoen elikadurarako
interes bereziko eremua eta babeserako eremuak

4.3.7. ESPAZIO NATURALAK ETA INTERESEKO BESTE ESPARRUAK
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionala Euskal Erkidegoko populazio kontzentrazio
handiena duena da eta seguru asko gizakiaren esku-hartze handiena jasan duena.
Ingurumari honetan, balioa duten eta bizirauten duten espazio naturalak gutxi dira,
eta ondorioz, hauen babesa eta elkarren arteko interkonexioa ahalbidetuko duen
korridore-sare baten osaketa lehentasunezko helburua gertatzen da.
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren esparruan dauden babestutako espazio
naturalak, Natura 2000 Sarea eta korridore ekologikoak honako hauek dira:
-

Gorbeiako Parke Naturala eta Gorbeia KBE (ES2110009). Partzialki
eta modu puntualean azterketa-esparruan sartua. Euskal Erkidegoan dago
kokatuta Gorbeiako mazizoa, Araba eta Bizkaia lurralde historikoen arteko
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mugan, eta Kantauri itsasorantz abiatzen diren urak eta Mediterraniar
arroan barrena itsasoratzen direnak banantzen dituen mendilerroaren atala
da. 1994eko ekainaren 21ean, Eusko Jaurlaritzaren Dekretuaren bidez,
Parke Natural izendatu zen, bertako natura-ondarea babesteko, landagarapenaren alde jarduteko eta bertako tokiak ezagutzea eta gozatzea
sustatzeko xedearekin. Ondoren, 40/2016 Dekretuaren bidez, martxoaren
8koa, Gorbeia kontserbazio bereziko eremu (ES2110009) izendatua izan
zen. Horren ondorioz, Gorbeiak ongi kontserbaturiko mendi-ekosistema
aberastasun aparta du. Ibai-ibilguak, enklabe hezeak, baso-multzoak eta
harkaiztiak nahikoa ongi kontserbaturik daude eta Natura 2000 Sarean
interes handikoak diren espezieak dituzte. Landareen artean, Ranunculus
amplexicaulis. Anfibioen artean, gailurretako uhandrea, baso-igel jauzkaria
eta baso-igel iberiarra; hegaztien artean, sai arrea, sai zuria, belatxinga
moko horia eta belatxinga mokogorria, harkaitz-zozo gorria, aztore
arrunta, gabiraia, zapelatz liztorjalea, zuhaitz-belatza eta mendi-txirriskila.
Eta, azkenik, ugaztunen artean, lepahoria, basakatua eta ipurtatsa.
-

Barbadungo itsasadarra KBE (ES213003). Esparru hau (215/2012
Dekretuaren bidez izendatua, urriaren 16koa, eskualde biogeografiko
atlantikoko hamalau ibai eta estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak
izendatzeko eta kontserbazio-neurriak onartzeko dena) Euskal Herriko
kostaldeko

mutur

mendebaldarrean,

Bizkaiko

Lurralde

Historikoan,

Barbadun edo Mercadillo ibaiaren bokalaren bi alboetan kokatzen da.
Kuaternarioko itsas sedimentuen pilaketek duna-zelaidun harea-hondartza
zabala sorrarazi dute. Ibaiaren ezker ertzean, bestalde, ibai-sedimentuak
metatu dira, paduretako landarediaz estalitako ibai-irlak, itsasgorek
estaltzen dituztenak, sortuz; marearteko lohiak, kanalak eta putzuak aurki
daitezke horietan. Padura halofilo zatiak ere badaude, lezkadiek itsasoaren
gorabeherengandik

bereizten

dituztenak.

Barbadun

itsasadarraren

estuarioan, paduretan, 73 landare baskular mota aurkitu dira; horietatik 18
hezegune halofiloetakoak dira. EAEko enklabe honetan eta Urdaibaien
soilik ikus daiteke Limonium vulgare eta Plantago maritima multzoak
nagusi

dituzten

giroak.

Faunari

dagokionez,

estuarioak

hegaztien

migrazioan duen garrantzia da azpimarragarriena; izan ere, hainbat
espezieren sedimentazioa ahalbidetzen duen kostalde kantauriarreko
hezeguneen sarearen zati da.
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-

Astondoko haremunak KBE (ES2130004). 215/2012 DEKRETUA,
urriaren 16koa, eskualde biogeografiko atlantikoko hamalau ibai eta
estuarioren Kontserbazio Bereziko Eremuak izendatzeko eta kontserbazioneurriak onartzeko dena; Eremu txiki hau Bizkaiko kostako erdialdean,
Gorlizko

udalerrian,

dago

kokaturik.

Herriko

hondartzaren

alboan

Neogenoko lursail hareatsuz inguraturiko Kuaternarioko hainbat duna
biltzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko duna-sistema da eta bertan
landaren baskularren espezie-kopuru handiena, 117 guztira, katalogatu
dira. Hala, landare horietatik 22 hareatzeetako landareak (psammofiloak :
Ammophila arenaria, Koeleria glauca, Festuca juncifolia, Pancratium
maritimun, Calystegia soldanella, Carex arenaria, Cutandia maritima,
Aetheorhiza bulbosa, Linaria supina, Phleum arenarium, Ononis repens,
Asperula

occidentalis,

Parapholis

incurva

eta

abar)

edo

kostako

giroetakoak dira.
-

Mundakako itsasadarra-Ogoñoko itsasmuturreko itsas-eremua
(ES0000490). AAA/1260/2014 Aginduaren bidez izendatutako espazioa,
uztailaren 9koa, Espainiako itsas uretan hegaztientzako Babes Bereziko
Eremuak aitortzen dituena. Itsas espazio hau itsasertzeko 30 km-ko
zerrenda

batean

(Hydrobates

luzatzen

pelagicus)

da.

eta

Espazio

ubarroi

hau,

europar

mottodunaren

ekaitz-txoria

(Phalacrocorax

aristotelis aristotelis) umetokiak diren hainbat koloniari lotutako itsaszerrenda gisa duen garrantziagatik izendatua izan da; kolonia hauek itsassektore guztian eta irletan zehar finkatuak daude. Espazioaren ezaugarria
da, ekialdeko kantaurialdearen kontestuan ur sakonera txikia dutela, eta
hartara ubarroi mottodunak bere baliabide trofikoak kostatik urrunago
ustiatu ditzake. Hegazti migratzaile anitzentzako ere eremu garrantzitsua
da.

Hauen

artean

aipagarriak

dira,

euren

garrantziagatik,

gabai

mediterraneoa (Puffinus mauretanicus) eta zanga atlantiarra (Morus
bassanus).
-

Korridore

ekologikoak.

Azterketaren

esparruan

EAEko

korridore

ekologikoen sareko hainbat elementu ere inbentariaturik daude. Korridore
ekologikoen sare hau honako egiturazko elementu hauek osatzen dute:
-

Konektatu beharreko gune-espazioak
Lotura-eremuak
Lotura-korridoreak
Lehengoratze ekologikoko eremuak
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-

Indargetze eremuak
Lotura garrantzitsuko ibai tarteak

Elementu hauek antolamenduari gehitu dakizkioke ekintzen proposamen
baten bidez, faunaren iragazkortasuna hobetzeko sare bat osatzen
lagunduz.
Babestutako espazio natural eta korridore ekologiko nagusiak hurrengo irudian
jasotzen dira:

Figura 15.

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko babestutako espazioen eta korridoreen sarea.

Babes-maila handiena duten espazio hauetaz gain, hurrengo espazio hauek ere
interes bereziko balio naturalak dauzkate:
-

Uribe Kosta-Butroeko eremua, babestutako biotopo gisa proposatua.

-

Gorliz-Armintza

eta

Armintza-Bakio

eremua,

LAGen

interes

naturalistikoduna.
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-

Zierbena, Pobeñako Padura eta La Arena hondartzaren eremua, LAGen
interes naturalistikoduna.

-

Mayor

ibaia-Las

Tobas-Akirtza,

EAEko

Espazio Natural

garrantzitsuen Katalogo irekian dago.
-

Ganekogorta mendia, EAEko Espazio Natural garrantzitsuen Katalogo
irekian dago.

-

Punta

Galea-Barrika,

EAEko

Espazio Natural

garrantzitsuen Katalogo

irekian dago.
-

Plentziako itsasadarra, EAEko Espazio Natural garrantzitsuen Katalogo
irekian dago.

Beste alde batetik, inplikatutako administrazio eta agenteekin burututako inbentario
eta kontsulta fasearen ondotik, gaur egun inolako babes-motarik ez duten honako
interes naturaleko leku hauek aipatzea interesgarritzat jo da:
-

Urdulizko Santa Marina Haitzak

-

Bolueko hezegunera isurialdea duen arroaren haran hondoa

-

Ortuella-Santurtziko landazabal atlantiarra

-

Arraiz mendiko artelatzak

-

Basauriko landazabal atlantiarra

-

Pico Ramos-Montaño mendia, Gallarta eta Las Carreras-eko hiriguneak
barne hartuta

-

Etxerreko putzua eta bere ingurua

-

Txarrotako harana eta presa

-

Pagasarri, Pagasarri-Bolintxuko eremua bereziki aintzat hartuta

-

Ganekogorta

-

Serantes-Lucero-Mallo

-

Saratxuko hariztiak
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Figura 16.

Interes naturalistikodun lekuak (babes-figurarik gabe).

PERZEPZIOZKO INGURUA
4.3.8. PAISAIA
Paisaiaren Europako Hitzarmenaren aitzinsolasean jasoa dagoen moduan, paisaia da
“lurraldearen zeinahi zati biztanleriak hautematen duen moduan, zeinaren izaera
faktore natural eta/edo gizatiarren ekintzaren eta elkarreraginaren ondorio den”;
paisaia garrantzizko auzia da kulturaren, ingurunearen, gizartearen eta ekonomiaren
esparruetan eta gainera, “Europako ondare natural eta kulturalaren osagai
oinarrizkoa da, gizakien ongizatea eta europar identitatea sendotzen laguntzen
duena”.
Paisaiaren Europako Hitzarmenak Aitzinsolasean berariaz azpimarratzen du paisaia
lurralde guztietan herrietako bizitzaren kalitatearen adierazle garrantzitsua dela,
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hiriguneetan zein landa eremuetan, gune andeatuei zein kalitate handikoei
dagokiela, aparteko edertasuna duten espazioak izan edo arruntenak izan. Paisaia,
bada, lurraldearen dimentsio funtsezkoa da eta ondorioz, pieza giltzarria haren
antolamenduan.
2009ko uztailaren 21ean Eusko Jaurlaritzak Paisaiaren Europako Hitzarmenari
atxikitzea erabaki zuen, 2000ko urriaren 20an Europako Kontseiluak onartu zuena.
Atxikipen horrek berekin dakar Hitzarmenaren edukiak Jaurlaritzak bere gain
hartzeko konpromisoa eta erantzukizun esparruetara zabaltzekoa. Atxikipen honen
eta hartutako nazioarteko konpromisoen ondorioz Eusko Jaurlaritzak zenbait urtez
izapidetzen aritu ostean 90/2014 Dekretua onartu zuen, ekainaren 3koa, Euskal
Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta
antolatzearen gainekoa, Euskal Herriko paisaiak babestu eta kudeatzeko araudiesparrua sortuz.
Legeak aurrikusten dituen tresnen artean Paisaiaren Katalogoak daude, eremu
funtzionalen eskalan paisaiaren antolamendua objektutzat daukatenak. Momentuz,
EAEn onartutako hiru Katalogo eta idazten ari den bat daude, baina bakarrean ez da
Bilbo Metropolitarra kontutan hartzen. 2.artikuluan Paisaiari buruzko Dekretuak
Paisaiaren gaineko Ekintza-Planak definitzen ditu tokiko esparruan paisaia kudeatu
eta antolatzeko esku-hartzeetarako bitarteko modura. Bilbo Metropolitarreko Eremu
Funtzionalean, Eusko Jaurlaritzaren dirulaguntzei esker, Paisaiaren lau Ekintza-plan
garatu dira gaur egunera arte, esparru desberdinak hartzen dituztenak:
-

Barrikako Muriola-Barrikabaso-San Telmo itsasaldeko sektoreko Paisaiaren
Ekintza-plana (Bizkaia)

-

Paisaiaren Ekintza-plana Getxoko itsas-fatxadan, Arrigunagatik Punta
Begoñara. Bizkaia.

-

Muskizko Itsasaldeko meategi paisaiaren Ekintza-plana

-

Paisaiaren Ekintza Plana Trapagaranen (Meatzaritza, Altzairu, Tren eta
Gerraren MIRA proiektua).

Eremu Funtzionaleko ardatz nagusia itsasadarra da, eta bere ikuspegi-arroa
inguratzen duten mendiek mugatzen dute: Trianoko mendiek mendebaldean,
Bizkargi mendia ekialdean et Gorbeiako Parke Naturala hegoaldean. Eremu
Funtzional honetan hiritar-bizitegi izaerako paisaia eta Bilboko hirigunearen inguruko
jarduera ekonomikoaren paisaia osatzen duten udalerriek dute nagusitasuna.
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Lurraldea ia bere osotasunean giza-jarduerek eragindakoa da: aire libreko
meatzaritza

nabarmentzen

da

lehenik,

XIX.

eta

XX.

mendeetan

eremu

funtzionalaren izaera markatu zuena; baita industri-jarduera ere, itsasadarraren
inguruan eta ibar-hondoetan kokatua. Hiri- eta industri-gune modernoen esistentzia
azpimarratu behar da, komunikabide-sare konplexu batez lotuak daudenak.
Eremu Funtzionaleko landa-paisaiaren egitura tipikoa nekazaritza-, abeltzaintza-eta
basogintza-mosaiko atlantiar tipikoa da. Lurraldea bata bestearen ondoan ematen
diren erabilera anitzeko lurzati markatuak dituelako bereizten da, erliebe gorabeheratsu batean, eta non aldeko baldintza klimatikoei esker landaretzak
protagonismo handia hartzen baituen. Gaur egun, landaretza naturaleko zati txikiak
besterik ez dira mantenten, mendi-gailurretan edo leku maldatsuetan, ibaiertzetan,
paduretan eta kostaldean baztertuta.
“1:25.000 eskalako Euskal Autonomia Erkideko paisaiaren Mapa”n hainbat paisaiaunitate identifikatzen dira, deskriptiboki erabilgarriak izan daitezkeenak:
-

Nekazaritzakoa belardi eta labore atlantiarren nagusitasunarekin ibaieremuan.
Nekazaritza- eta basogintza-mosaikoa ibai-eremuan.
Mosaiko mistoak
Hiritarra
Labarrak eta hondartzak kostaldeko eremuan

Hala ere, Bilbo Metropolitarraren hiri-bilbadura orokorraren barruan, zalantzagabeko
interes paisajistiko eta naturalistikoko eremu desberdinak mantentzen dira. Eremu
landatar eta kostaldekoen kasua da, hala nola Uribe-Kostako udalerri batzuk,
Zeberio, eta meatzaldea, XIX. mendetik aurrera egon zen mineralaren erauztejarduerak paisaia bakarra osatu zuelarik bertan.
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Foto 1.

Itsas-labarrak Muriolako hondartzatik gertu.

Eremu funtzionaleko paisairen osagai eta elementu nagusiei dagokienez, dokumentu
honetako atal desberdinetan deskribatzen dira. Horrela, esate baterako, paisaia
naturalaren mugarri nagusiak 5. atalean zehazten dira, paisaia kulturalarenak 4.10.
atalean, etab.
Edozelan ere, atal hauetan aipatutakoez gainera, ikuspuntu estetikotik, ezkerraldeko
meatzaritza-paisaien potentziala azpimarratu behar da, La Arboleda, Trapagaran,
Ortuella eta Abanto Zierbenakoa bereziki; kostaldeko paisaia eta labarrak: Aixerrota,
Uribe Kosta eta Zeberioko itsasertza; eta Eremu Funtzionala biltzen duten mendi
nagusiak, ibarreko biztanleentzako erreferentziazko mugarri eta hondo eszenikoa
osatzen dutenak: Pagasarri, Serantes, Ganekogorta, Malmasín, Mello, etab.
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Foto 2.

Orconerako ontziralekua (s/f) Arquifoto funtsa.

Azkenik, Bilboko itsasadarraren potentziala nabarmendu behar da, elementu fokala
izanik, Bilbo Handiaren ikuspegi-arroa egituratzen duelako. Itsasadarrean eta bere
inguruan kokatzen dira balio handiko elementu paisajistikoak eta ikuspen-inpaktu
esanguratsuak;

bere

bazterretan

industria-garapenaren

ondorio

izan

diren

azpiegitura historikoak kokatu dira, dagoeneko Industri-ondarearen osagai direnak,
eta beren integraziorako eta balioan jartzeko erronka bizia dutenak gaur egun.
Gainera, biztanlegoan itsasadarrak elementu ukiezin moduan duen errotzea
azpimarratu behar da, lehen mailako nortasunezko paisaia bihurtzen duena.
Eremu Funtzionalean badago ikuspen-arroa bat “EAEko Paisaia Berezien eta
Apartekoan Katalogoa”n katalogatua dagoena, Plentziako arroa hain zuzen ere.
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Figura 17.

Eremu Funtzionalean katalogatutako ikuspen-arroak.

GIZA INGURUA
4.3.9. INGURU SOZIOEKONOMIKOA
4.3.10. DEMOGRAFIA
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren populazioa ia bederatzirehun mila
biztanlera iritsi da 2016ko urtarrilaren 1ean. Azken 25 urteetan biztanleriaren
bilakaera aztertuz gero, erregresiboa dela ikus daiteke.
Udalerria

2016

2011

2006

2001

1996

1991

Abanto Zierbena

9.570

9.772

9.548

9.036

8.417

8.375

Alonsotegi

2.855

2.861

2.808

2.662

2.894

3.075

Arrankudiaga

1.006

977

855

775

730

732

Arrigorriaga

12.029

12.334

12.206

11.140

10.413

9.913

Barakaldo

98.403

99.526

96.446

94.478

100.474

105.088

Barrika

1.561

1.530

1.387

1.230

1.047

877

Basauri

40.876

41.987

43.282

45.085

48.490

50.224

Berango

7.116

6.970

6.266

5.311

4.645

4.102

Bilbao

342.481

350.558

351.179

349.972

358.875

369.839

Derio

6.496

5.934

5.262

4.846

4.677

4.871

Erandio

23.906

24.175

23.844

22.422

23.613

25.055

Etxebarri

10.951

10.284

8.109

7.043

6.374

6.458
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Udalerria

2016

2011

2006

2001

1996

1991

Galdakao

29.269

29.078

29.073

29.544

29.646

28.569

Getxo

77.759

79.815

81.254

82.285

82.196

79.954

Gorliz

5.655

5.512

5.130

4.486

3.523

2.917

Larrabetzu

2.057

1.980

1.730

1.551

1.518

1.472

Leioa

30.793

30.447

29.018

28.381

26.256

24.815

Lemoiz

1.244

1.081

981

886

829

783

Lezama

2.353

2.446

2.394

2.113

2.057

2.020

Loiu

2.277

2.424

2.095

2.199

1.686

1.694

Muskiz

7.449

7.449

6.936

6.558

6.367

6.358

Ortuella

8.358

8.417

8.563

8.684

8.601

8.976

Plentzia

4.360

4.407

4.224

3.643

3.117

2.542

Portugalete

46.372

47.631

48.274

51.066

54.071

55.823

Santurtzi

45.703

46.948

46.935

47.173

49.976

50.466

Sestao

27.286

28.548

29.583

31.773

34.496

35.948

Sondika

4.461

4.494

4.396

3.978

3.582

3.345

Sopela

12.592

12.191

12.031

10.709

9.460

8.135

Ugao-Miraballes

4.088

4.046

3.996

4.104

4.173

4.107

Urduliz

4.128

3.630

3.262

3.142

2.787

2.580

Trapagaran

11.938

12.126

12.389

12.621

12.855

13.239

Zamudio

3.183

3.214

3.213

3.012

3.053

3.179

Zaratamo

1.609

1.662

1.683

1.651

1.597

1.634

Zeberio

1.243

1.059

1.080

995

899

958

Zierbena

1.069

1.460

1.291

1.215

1.148

976
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892.496

908.984

902.729

897.770

916.538

931.090

Tabla 7. 1991-2016 arteko biztanleriaren datuak (Iturria, Eustat 2016)
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Figura 18.

1991-2016 arteko biztanleriaren datuak (Iturria, Eustat 2016)

Biztanleria handieneko hiru udalerriak Bilbo, Barakaldo eta Getxo dira, Portugalete
eta Santurtzik jarraitzen dietela (antzeko kopuruekin), eta ondoren Basauri.
Kontrara, eremu funtzionaleko udalerrien artean biztanleria txikiena dutenak
Arrankudiaga eta Zierbena dira, juxtuan mila biztanle gainditzen dituztela;
hurrengoak dira Zeberio, Lemoiz, Barrika eta Zaratamo.
Nahiz eta orokorrean eremu funtzionalak biztanleriaren murrizketa bat izan duen,
hau ez da udalerri guztietan gertatu. Biztanleriaren murrizketa ezagutu duten
udalerriak - 1991ko biztanleria guztiarekiko ordena erlatiboan - Sestao (% 24aren
murrizketarekin), Basauri, Portugalete, Trapagaran, Santurtzi, Bilbo, Alonsotegi,
Ortuella, Barakaldo, Erandio, Getxo, Zaratamo eta Ugao-Miraballes dira, azken
honek 0-tik gertuko balioarekin. Hogeita bost urte hauetan erlatiboki % 50 baino
gehiago hazi diren udalerriak Gorliz (biztanleria ia bikoiztu egin du), Barrika,
Berango eta Plentzia (% 70 baino hazkunde handiagoa), Etxebarri, Urduliz, Lemoiz y
Sopela dira.
Hurrengo taulan Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren biztanleriaren
dentsitate-datuak jasotzen dira:

Udalerria

Biztanleriaren
dentsitatea
(biz/km2)

Udalerria

Biztanleriaren
dentsitatea (biz/km2)

Abanto Zierbena

537

Loiu

148

80

Zeberio

Zierbena

Zamudio

Zaratamo

Urduliz

Trapagaran

Sopela

Ugao-Miraballes

Sestao

Sondika

Santurtzi

Plentzia

Portugalete

Ortuella

Loiu

Muskiz

Lezama

Leioa

Lemoiz

Gorliz

Larrabetzu

Getxo

Etxebarri

Galdakao

Derio

Erandio

Bilbao

Berango

Barrika

Basauri

Barakaldo

Arrigorriaga

Alonsotegi

Arrankudiaga

Abanto y Ciérvana

0

Á.F.Bilbao …

100.000
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Udalerria

Biztanleriaren
dentsitatea
(biz/km2)

Udalerria

Biztanleriaren
dentsitatea (biz/km2)

Alonsotegi

178

Muskiz

361

Arrankudiaga

43

Ortuella

1.087

Arrigorriaga

748

Plentzia

765

Barakaldo

3.361

Portugalete

14.642

Barrika

202

Santurtzi

6.479

Basauri

5.920

Sestao

7.870

Berango

795

Sondika

719

Bilbo

8.338

Sopela

1.465

Derio

851

Ugao-Miraballes

779

Erandio

1.338

Urduliz

505

Etxebarri

3.281

Trapagaran

922

Galdakao

925

Zamudio

176

Getxo

6.619

Zaratamo

165

Gorliz

555

Zeberio

23

Larrabetzu

96

Zierbena

164

Leioa

3.591

Bilbo
Metropolitarraren
E.F.

2.332

Lemoiz

63

BIZKAIA

517

Lezama

145
Tabla 8. Biztanleriaren dentsitate-datuak (Iturria, Eustat 2014)

Biztanleriaren dentsitatea (biz/km2)
Densidad población (hab/km2)

Abanto y Ciérvana
Alonsotegi
Arrankudiaga
Arrigorriaga
Barakaldo
Barrika
Basauri
Berango
Bilbao
Derio
Erandio
Etxebarri
Galdakao
Getxo
Gorliz
Larrabetzu
Leioa
Lemoiz
Lezama
Loiu
Muskiz
Ortuella
Plentzia
Portugalete
Santurtzi
Sestao
Sondika
Sopela
Ugao-Miraballes
Urduliz
Trapagaran
Zamudio
Zaratamo
Zeberio
Zierbena
Á.F.Bilbao …

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
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Figura 19.

Biztanleriaren dentsitate-datuak (Iturria, Eustat 2014)

Biztanleriaren dentsitate handiena duten udalerriak Portugalete eta Bilbo dira.
Gainera, Barakaldo, Basauri, Etxebarri, Getxo, Leioa, Santurtzi eta Sestaoko
udalerriek Eremu Funtzionalekoa baino balio altuagoak dauzkate adierazle
honentzako. Biztanleriaren dentsitate txikiena duten udalerriak Zeberio eta
Arrankudiaga dira.
4.3.11. INGURU EKONOMIKOA
Hurrengo taulan Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean zein ekonomi-sektore
diren nagusiak ikus daiteke, 2012 urteari dagozkien EUSTATen azken datu
eskuragarrien arabera.
BALIO ERANTSI GORDINA (BEG) JARDUERA-SEKTOREEN ARABERA

Udalerria

Nekazaritza

Industria
eta
energia

Eraikuntza

Merkataritza,
ostalaritza
eta garraioa

Herriadministrazioa,
hezkuntza,
osasun eta
gizarte
zerbitzuen
jarduerak

Abanto
Zierbena

0,4

34,8

9,6

21,2

9,2

24,9

55,3

Alonsotegi

0,4

45,1

18,3

11,0

4,8

20,3

36,1

Arrankudiaga

2,3

52,4

5,8

22,5

3,4

13,6

39,5

Arrigorriaga

0,2

31,9

7,4

23,5

6,2

31,0

60,6

Barakaldo

0,0

7,7

12,8

21,0

25,2

33,3

79,5

Barrika

1,2

7,6

9,4

20,8

20,5

40,5

81,7

Basauri

0,1

27,9

6,3

24,8

15,0

25,9

65,7

Berango

1,0

30,3

8,9

19,6

8,8

31,4

59,8

Bilbo

0,1

6,9

5,4

21,5

19,8

46,3

87,6

Derio

0,2

17,4

5,3

24,2

3,7

49,2

77,2

Erandio

0,1

19,1

10,7

22,0

7,9

40,1

70,1

Etxebarri

0,1

26,5

10,9

30,5

4,4

27,6

62,5

Galdakao

0,2

24,3

8,2

20,6

22,3

24,4

67,3

Getxo

0,1

4,2

6,8

19,1

12,1

57,8

88,9

Gorliz

1,3

3,1

20,1

13,1

24,9

37,5

75,5

Larrabetzu

2,5

13,3

4,2

43,0

4,6

32,5

80,1

Leioa

0,0

13,2

10,5

15,5

38,3

22,4

76,3

Lemoiz

6,8

2,5

9,1

19,1

12,2

50,4

81,7

Lezama

1,0

26,8

3,2

8,6

1,8

58,6

69,0

Loiu

0,2

20,4

3,4

48,6

12,6

14,8

76,0

Muskiz

0,7

49,2

4,6

11,7

13,4

20,5

45,5

Bestelako
zerbitzuak

Zerbitzuak
guztira
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BALIO ERANTSI GORDINA (BEG) JARDUERA-SEKTOREEN ARABERA

Udalerria

Nekazaritza

Industria
eta
energia

Eraikuntza

Merkataritza,
ostalaritza
eta garraioa

Herriadministrazioa,
hezkuntza,
osasun eta
gizarte
zerbitzuen
jarduerak

Ortuella

0,1

23,5

22,5

16,3

11,2

26,4

53,9

Plentzia

1,6

3,4

6,1

23,3

17,0

48,5

88,9

Portugalete

0,0

5,7

10,0

26,4

15,9

41,9

84,3

Santurtzi

0,2

6,8

7,0

37,6

13,9

34,6

86,0

Sestao

0,0

24,1

6,9

20,5

15,1

33,3

68,9

Sondika

0,1

36,3

6,8

25,2

6,7

24,9

56,9

Sopela

0,8

12,9

15,0

19,5

10,7

41,1

71,3

UgaoMiraballes

0,2

21,7

17,7

20,9

5,0

34,5

60,3

Urduliz

0,3

40,4

18,18

9,8

3,8

26,8

40,4

Trapagaran

0,0

40,5

5,5

19,5

4,6

29,9

53,9

Zamudio

0,1

48,9

2,5

16,4

4,4

27,7

48,5

Zaratamo

1,4

35,8

8,3

33,1

3,2

18,2

54,5

Zeberio

10,0

11,4

18,7

14,3

13,5

32,1

60,0

Zierbena

0,6

81,6

1,2

11,5

1,0

4,1

16,6

Bestelako
zerbitzuak

Zerbitzuak
guztira

Tabla 9. Balio erantsi gordina (BEG) jarduera-sektoreen arabera (Iturria, Eustat 2012)
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Figura 20.

Balio erantsi gordina (BEG) jarduera-sektoreen arabera (Iturria, Eustat 2012)

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean lehen sektoreak presentzia murritza du,
Zeberio (% 10) eta Lemoiz (% 6,8) izanik lehen sektorean Balio Erantsi Gordinari
(BEG) portzentai handiena gehitzen dioten udalerriak; beste muturrean Barakaldo,
Leioa, Portugalete, Sestao eta Trapagaran daude, portzentai hau ia % 0-koa izanik.
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Orokorrean, udalerri gehienek lehen sektoreari dagokion BEGa % 0,1 eta 1,5
artekoa daukate. Industri-sektoreak BEGari gehitzen dion portzentai handienak
Zierbena (% 81,6) eta Muskiz (% 49,2) udalerriak dira, arrazoia petrokimikaren
gertutasuna izanik, eta Zamudio (% 48,9) bere teknologi parkeagatik. Industrisektoreak BEGari gehitzen dion portzentai txikienak dituzten udalerriak Lemoiz (%
2,5) eta Gorliz (% 3,1) dira. Zierbena eta Muskiz ezik, beste udalerrietan zerbitzuen
sektorea da BEGari portzentai handiena gehitzen dioena, Plentzia eta Bilbo
udalerriak izanik portzentai hau handiena dutenak.
4.3.12. KULTURA-ONDAREA
Hala interes arkeologiko eta arkitektonikoko elementuak, aparteko zuhaitz edo
interes geologikoko puntuak bezalako interes-guneak, nola ondare ukiezinaren zati
diren elementuak (erromeriak, kontzentrazio bereziko eremuak, etab.), aisialdirako
eta hezkuntzarako probetxudun proposamenetan integratu beharreko balio handiko
baliabideak dira.
Eremu Funtzionaleko ondare arkeologiko eta arkitektonikoko elementuak hirigintzadiagnostikoaren IV eranskinean jaso dira eta lan beraren 7. planoan kartografiatu
dira.
4.3.13. AISIALDIRAKO BALIABIDEAK
Aisialdirako erabilerari dagokionez, kontutan izan behar da Eremu Funtzional
honetako biztanleriaren dentsitate handia dela eta, aisiarako jarduerak burutzeko
erabiltzaileen kontzentrazioak sortzen direla une eta leku jakinetan. Espazio natural
gutxiko eta biztanleriaren dentsitate altuko gizakiaren esku-hartze handiko eremua
izanik, bertan erabiltzaile kopuru handia biltzeko arriskua dago, eta honek arriskuan
jarri ditzazke espazio hauek gordetzen dituzten balio naturalak: sute-arriskuaren
handitzea, motordun ibilgailuen presentzia, kutsadura akustiko eta atmosferiko
handiagoa, paisaia-kalitatearen galera, etab.
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko aisialdirako baliabide nagusietako
batzuk zerrendatzen dira jarraian:
-

Hondartzak:


Azkorri (Gorrondatxeko hondartza) (Getxo)



Arriatera-Atxabiribil (Sopela)
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-

-

-



Arrigunaga (Getxo)



Barinatxe (Sopela eta Getxo)



Ereaga (Getxo)



La Arena (Muskiz eta Zierbena)



Las Arenas (Getxo)



Meñakoz (Sopela eta Barrika)

Portuak:


Zierbenako portua (Zierbena)



Abra-Getxoko kirol-portua (Getxo)



Santurtziko arrantza-portua (Santurtzi)



Algortako portu zaharra (Getxo)



Real Club marítimo del Abra-Real Sporting Club (Getxo)

Indarrean dagoen LPPk proposatutako parke metropolitarrak:


Meatzalde (Trapagaran, Ortuella eta Abanto Zierbena)



Uribe Kostako itsasertzeko parke lineala (Getxo eta Sopela)



Akarlanda (Erandio)



Artxanda (Bilbo eta Sondika)



Montefuerte (Arrigorriaga, Basauri eta Bilbo)



Mendikosolo

Zabalguneak:
-

Las Calizas (Abanto Zierbena)
Los Castaños (Abanto Zierbena)
Santa Kiteria (Alonsotegi)
Baskoetxe (Arrankudiaga)
Iberlanda (Arrankudiaga)
Mendikosolo (Arrigorriaga)
Venta Alta (Arrigorriaga)
Gorostiza Tellaetxe (Barakaldo)
Aita Aureliano Landeta (Basauri)
Finaga (Basauri)
Iruaretxeta (Basauri)
Maisuaren Parkea (Berango)
Agirleta (Bilbo)
Altamira (Bilbo)
Arbolantza (Bilbo)
Arnotegi Beheko (Bilbo)
Arraiz (Bilbo)
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Aterpea (Bilbo)
Atxokorre (Bilbo)
Berriz (Bilbo)
Zorrotzagana kalea (Bilbo)
Araneko bidea(Bilbo)
Atxeta bidea(Bilbo)
Elordi (Bilbo)
Enekuri-Artxanda (Bilbo)
Gangoiti (Bilbo)
Gurpo Santana (Bilbo)
Guardaviña (Bilbo)
Igertu (Bilbo)
Ituritxualde (Bilbo)
La Cantera (Bilbo)
Landeta Goiko (Bilbo)
Mendigana (Bilbo)
Etxezuri parkea (Sarriko parkearen ondoan) (Bilbo)
Larreagaburu parkea (Bilbo)
Kobetamendi parkea (Bilbo)
Pastorekorta (Bilbo)
Pikotamendi (Bilbo)
Lezamako trenbide zaharra (Bilbo)
Errekalde (Derio)
Lagoma (Erandio)
San Bernabe (Erandio)
Lekubasao (Galdakao)
Goikoelexalde (Larrabetzu)
Ondiz (Leioa)
San Bartolome (Leioa)
Itsaslur (Muskiz)
San Juan (Muskiz)
Barracon (Ortuella)
Las Balsas (Ortuella)
Kanpazar (Portugalete)
Las Camporras parkea (Sestao)
Artxandako zelaia (Sondika)
San Juan zelaia (Sondika)
San Martin ermita (Sondika)
Larrabarrena (Sondika)
Izartza parkea (Sondika)
Urko (Sondika)
La Reineta Barrio Nuevo (Trapagaran)
Bidekoetxe (Zamudio)
Teknologia Parkea (Zamudio)
Santimami (Zamudio)
Ugaldeguren (Zamudio)
El Puerto (Zierbena)
Lourdes Etxaniz parkea (Zierbena)

El Cerrillo (Abanto Zierbena)
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-



Siete Robles (Campa El Chingao) (Abanto Zierbena)



Oro iturria (Alonsotegi)



Pagasarriko elurzuloak-Tarín iturria(Alonsotegi)



Ollargan-Montefuerte (Arrigorriaga)



Argalario (Barakaldo)



Barrika (Barrika)



Lekubaso Bataola (Basauri)



Akarlandako parke metropolitarra (Erandio)



Kortatxueta (Etxebarri)



Aranzelai (Galdakao)



Elorritxueta-El Vivero (Galdakao)



Vivero-ra igoera (Galdakao)



Ganguren Bidea (Galdakao)



Baterías eremua (Getxo)



Azkorri (Getxo)



Gorlizko pinudia (Gorliz)



Artaza parkea (Leioa)



La Arenako hondartza laguntzekoa (Muskiz)



Rebortun (Muskiz)



Bidegorri (Ortuella)



Serantes mendia (Santurtzi)



Zugaztieta Meaztegi (Trapagaran)



Upoko Pagadia (Zaratamo)



La Arenako bigarren mailako aparkalekua (Zierbena)



Villanedo (Zierbena)

Begiratokiak:


Bodovalleko korta (Abanto Zierbena)



Santa Kiteria (Alonsotegi)



Ganekogorta (Alonsotegi, Arrankudiaga)



Sasiburu (Alonsotegi, Barakaldo)



Argalario (Barakaldo)
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Barrikako hondartza (Barrika)



Artxanda (Bilbo)



Salbeko zubia (Bilbo)



Iturritxualde (Bilbo)



Arraiz (Bilbo)



Pagasarri (Bilbo, Arrigorriaga)



Arnotegi (Bilbo)



Hirugurutzeta (Erandio)



Guzur Aretx (Galdakao)



Ganguren (Galdakao)



Usategi (Getxo)



Arrigunaga (Getxo)



Aixerrota (Getxo)



Galeako gotorlekua (Getxo)



Punta Galea (Getxo)



Aizkorri (Getxo)



Gorlizko hondartzaren pasealekua (Gorliz)



Puesto del Carabinero (Gorliz)



Andra Mari ermita (Gorliz)



Astondo (Gorliz)



Ondiz (Leioa)



Armintza (Lemoiz)



Gaztelumendi (Lemoiz)



Itsaslur (Muskiz)



El Escurto (Ortuella)



Bizkaia zubia (Portugalete)



Oriol jauregia (Santurtzi)



La Sardinera (Santurtzi)



Serantes (Santurtzi, Zierbena)



San Roke ermita (Sondika)



Sondika-Plaza (Sondika)
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-

-



Barinatxe (Sopela)



El Peñón (Sopela)



Larreineta errepidea (Trapagaran)



Zugaztietako putzuak (Trapagaran)



Las Cármenes (Trapagaran)



Larreineta parkea (Trapagaran)



Santa Marina (Urduliz)



Artanda (Zaratamo, Zeberio, Arrigorriaga)



Punta Lucero (Zierbena)

Ikuspegi panoramikoa:


Uztrikotze (Gorliz)



Melloko gailurra (Sopuerta)



Campa del Asturiano (Trapagaran)

Gailurrak:


Ganekogorta 998 m (Alonsotegi, Arrankudiaga)



Sasiburu 459 m (Alonsotegi, Barakaldo)



Arraiz 361 m (Bilbo)



Pagasarri 673 m (Bilbo, Arrigorriaga)



Arnotegi 426 m (Bilbo)



Ganguren 474 m (Galdakao)



Serantes 451 m (Santurtzi, Zierbena)



Artanda 554 m (Zaratamo, Zeberio, Arrigorriaga)



Punta Lucero 307 m (Zierbena)

-

Ibilbide-sarea, Donejakue Bidea bereziki.

-

Bidegorrien sarea.

-

Hiria defendatzeko, Espainiar Gerrate Zibilean eraikitako gotorleku, tunel,
bunker eta lubakien multzoak osatutako Burdin Hesia, Bilbo inguratzen
duten mendi eta kostan zehar.

-

Kultura-intereseko lekuak eta interes arkeologikoko eremuak (Bilboko
Hirumugarrietako

trikuharri-estazioa

eta

Sopela

eta

Berangoko

Munarrikolandako trikuharri-estazioa).
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-

-

-

-

Museoak:


Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa (Abanto Zierbena)



Bilboko Burdin Hesiaren Museoa (Berango)



Txakolinaren Museoa, Mendibile jauregia (Leioa)



Bilboko Itsasadarra Itsas-Museoa (Bilbo)



Rialia-Industriaren Museoa (Portugalete)

Interpretazio-zentruak


Peñas Negras Ingurumen Interpretazioko Zentroa Ortuellan



Ugao-Miraballesko Historia Ezagutzeko Zentroa



BHIIZ
Luis
Choya
Almaraz.
Barakaldoko
Ingurumena Interpretatzeko Zentroa



El Pobal burdinola Muskizen



Santurtzi-Itsasoa

Historia

eta

Ingurumen ikasgelak:


Artigasko Ingurumen ikasgela Bilbon



Barakaldoko lorategi botanikoko naturaren ikasgela



Uraren ikasgela Bilbon



Getxoko ingurumen ikasgela



Leioako arboretum-eko parke botanikoa.

Aisialdirako baratze ekologikoak Abanto Zierbena, Bilbo, Etxebarri,
Galdakao, Loiu eta Santurtzin.

-

Ondare ukiezina:


Burdin Jaia Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoaren ondoan
(Abanto Zierbena)



El Regatoko Gereziaren Jaia, izen bereko Barakaldoko auzoan



Serantes mendiko Cornites erromeria Santurtzin



Santa Ageda erromeria Barakaldon

Eremu Funtzionalean aisialdirako elementu nagusiak hurrengo irudian bilduta geratu
dira:
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Figura 21.

Aisialdirako baliabideak eremu funtzionalean

4.3.14. ERAUZKETA JARDUERAK
Hurrengo irudian Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren esparruan dauden
erauzketa jarduerak ikusi daitezke:

91

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

Figura 22.

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko erauzketa jarduerak

Azkenekoz kontsultatutako informazioaren arabera, azterketa eremuaren barruan
honako meategi-emakidak aurkitzen dira. Gainera, Okondo izeneko ikerketa-baimen
bat ere aurkitzen da Arrankudiagan.
Zk.

Izena

Udalerria

Reserva del Abra

Getxo

11605

Tercera Demasía a Ecequiela

Abanto Zierbena

6953

Ecequiela

Abanto Zierbena

12826

Mina Bilbao

Abanto Zierbena eta Ortuella

10683

Alerta

Abanto Zierbena

2102

La Infanta

Abanto Zierbena

12770

Andaroleta

Barakaldo eta Güeñes

12676

Goriko

Arrigorriaga eta Bilbo

12675

Larrako

Arrigorriaga eta Bilbo

Tabla 1. Meategi-emakidak (Geuk egina)
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Emakida hauetaz gain, Udalplan kontsultatu ondoren, Ortuella, Arrigorriaga eta
Trapagaranen erauzketa jarduerak dituzten hiru eremu identifikatu dira.
Azpiegitura eta lurzoruaren jabetzaren planoan azterketa-esparruan dauden
meategi-eskubideak (emakida eta baimenak) erakusten dira.

OSASUNAREKIKO ARRISKUAK
4.3.15. AIREAREN KALITATEA
Airearen kutsadurak, airearen kalitateari eragiten dioten substantzia eta energiaformen presentziari egiten dio erreferentzia, pertsona eta edozein motatako
ondasunentzako arriskua, kaltea edo eragozpen larria sortzen duen neurrian.
Era orokorrean, hiru kutsadura atmosferiko mota handi bereizten dira, iturriaren
izaeraren arabera:
-

Jatorri naturaleko kutsadura

-

Industri-kutsadura

-

Hiri-kutsadura

Nerbioi Behereko eskualdean airearen kalitatea neurtzeko Ekintza Planaren (2015)
arabera,

EAEko

Airearen

Kalitate-Sarearen

zonifikazioaren

barruan,

Nerbioi

Behereko eskualdea edo Bilbo Metropolitarra aglomerazio gisa sailkatua dago,
udalerri guztiak Nerbioi ibaitik hasie eta itsasadar eta Abrako badiaraino hirigune
jarrai bat osatuz kontzentratzen baitira. Aglomerazio honek 378 Km2–ko azalera
hartzen du eta bertan 850.681 pertsonako biztanleria bizi da.
Azterketa-eremuaren kasuan, dagoen kutsadura hiritar motakoa da nagusiki eta
ibilgailuen trafikotik, etxebizitzetako berogailuetatik eta industria-jardueratik dator.
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Figura 23.

Eremu

Atmosferaren foku kutsatzaile nagusiak Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalean

Funtzionalaren

barruan,

Eusko

Jaurlaritzaren

Airearen

Kalitatearen

Jarraipenerako Sareak airearen kalitatea ona edo oso ona duten honako estazio
hauek ditu kokatuak. Estazio bakoitzean egunero kontrolatzen diren parametro
minimoak hauek dira: SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, O3.
ESTAZIOAK
Larrabetzu
Basauri
Europa Parkea (Bilbo)
Arraiz mendia (Bilbo)
María Díaz de Haro (Bilbo)
Mazarredo (Bilbo)
Alonsotegi
Barakaldo
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ESTAZIOAK
Sondika
Erandio
Sestao
Santurtzi
Algorta
Serantes
Zierbena
Abanto Zierbena
Muskiz
Muskiz (San Julian auzoa)

Eremu funtzionaleko airearen kalitatearen arazoa aztertutako esparruak duen
hiriguneen aglomerazioari oso lotua dago; aglomerazio hau aspaldidanik dator,
baina hainbat estaziotan 2003 eta 2004 urteetan kutsatzaile batzuentzat ezarritako
mugak gainditu izanak Nerbioi Behereko eskualdean Airearen Kalitatea neurtzeko
Ekintza Plana lantzea eragin zuen.
Lehenik “Kutsadura atmosferikoaren diagnostikoa” aurkeztu zen 2006ko martxoan
eta, 2007ko urtarrilean, “Ekintza zuzentzaileen proposamen” bat.
Ondoren, hainbat diagnostiko egin ziren, eta Getxo (2006), Abanto Zierbena (2007)
eta Santurtzi (2008) udalerrietan ikusitako gaindiketak zuzentzeko proposamenak.
Harrez

gero,

hiriguneen

ingurumen-hobekuntzarako

ekintzak

burutu

dira,

mugikortasun eta kutsatzaileen isurtzeen kontrolari dagozkienak bereziki, baina
baita gutxiago kutsatzen duten berogailu-sistema eta erregaiak ordezkatzeko dirulaguntzentzako inbertsio bat ere. Honi esker, airearen kalitatea hobetu ahal izan da,
gaindiketa berriak errejistratu ez direlarik.
Hala ere, Nerbioi Behereko eskualdean kokatutako estazioetako batean hamarkada
honen hasieran, bai 2011 urtean nola 2012an, 10 µm (PM10) baino tamaina
txikiagoko partikulen giza-osasunaren babeserako muga-balioaren gainditzeak
errejistratu ziren.
Zehazkiago, Bilboko udalerrian dagoen Europa Parkearen estazioan eman ziren
gainditzeak. Estazio hau 2004ko apirilaren 1etik martxan dago eta hiritar izaerako
hondoa duen inguru baten aire-kalitatea kontrolatzeko ezarri zen.
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Estazio honetan neurtzen diren kutsatzaileak hauek dira: NO2, NOx, NO, SO2, ozonoa
eta 10 eta 2,5 µm (PM10 y PM2,5) baino tamaina txikiagoko partikulak. Airekalitatearen estazioaren instalazioa eginez gero, errejistratutako gainontzeko
kutsatzaileen mailak airearen kalitaterako arautegiak ezarritako muga-balioen
barruan egon dira (102/2011 Errege dekretua,urtarrilaren 28koa, airearen
kalitatearen hobetzeari buruzkoa; 2008/50/CE Zuzentaraua jasotzen du, ingurune
airearen kalitatearen ebaluazio eta kudeaketari, eta elementu hauei dagokionez:
sufre dioxidoa, nitrogeno dioxidoa, nitrogeno oxidoak, partikulak, beruna, benzenoa
eta karbono monoxidoa).
Gainditze mailaren aurrean jarritako biztanleria 34.776 pertsonakoa izan daitekeela
jotzen da 4 Km2-ko eremu batean. Gainera, bertan bizi den biztanleri sentigarria, 18
urtetik beherako eta 60 urtetik gorako biztanleri-portzentaiaren batuketa bezala
definitua (EUSTAT, 2013), 13. 475 pertsonek osatuko lukete.
Aipatutako Ekintza-plana Europa Parkeko estazioaren inguruko aire-kalitatea
hobetzera bideratuta dago. Nahiz eta dokumentu errekopilatorioa 2015ean
argitaratu den, EAEko Airearen Kalitatea Kontrolatzeko Saretik 2012 urteaz geroztik
lan egiten da Eremu Funtzionaleko aire-kalitatea hobetzeko.
4.3.16. ZARATA
Aztergai izan dugun eremuan zarata-foku nagusia ibilgailuen trafikoak sortzen duen
hura da, hiri handietan bereziki. Nekerik eragiten duen beste zarata-foku bat trenak
sortutakoa da. Bestetara, Bilbo Metropolitarrean industriek sortzen duten zarata oso
fokalizatua dagoen arazoa da, inondik ere industria guneetara lerratua.
Honela, bada, honako hauek dira eremu honetan gehien gailentzen diren
ingurumeneko zarataren iturri:
-

Errepideak: eremu honetako errepide nagusiak honako hauek dira: A-8, N634, BI-631, BI-636, BI-712 eta A-68.

-

Trenak: Trenbide-lineak kudeatzen dituztenak Adif, Euskotren eta Feve
dira.

-

Metro-Bilbao: gaur egun Bilbok 2 metroko linea ditu, hara: PlentziaEtxebarri, 28,83 km luze eta 2. linea Kabiezes-Basauri, 20,90 km luzekoa;
trenbide zati bat partekatzen dute: San Inazio-Etxebarri. Bilboko eremu
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metropolitarrean modu linealean eta lur azpitik garatu da; goialdeko
muturrean San Inazioko geltokia dago, “Y”aren adarrak zati-banatzen
diren gunean. Hortik aurrera, eskuin-adarrak bidea urratzen du Plentzian
amaitu

arte,

bide-tarte

batzuk

lur

azalean

eginez.

Ezker-adarrak

ezkerraldeko udalerriak zeharkatzen ditu, ibilbidea lur azpitik eginez. 3.
linea eraikitzen ari dira.
-

Tranbia: Euskotrenek kudeatua.

-

Aireportua: Loiuko udalerrian dago kokatua eta AENAk kudeatzen du.

-

Portua: Santurtzin kokatua.

Atal honekin baterako irudian, batetik, Bilbo Metropolitarreko errepide nagusietako
zortasun-akustikoak jaso dira; baita, Bilboko aireportu, Metroko linea eta portukoak
ere.
Zortasun-akustiko hauek eskuratzeko honako mapa hauek baliatu dira: “Bizkaiko
Foru

Errepideen

Zortasun-akustikoari

dagozkion

Eremuak”

(Bizkaiko

Foru

Aldundiaren Ekonomia eta Lurralde Garapeneko Sailean eskuragarri); Bilboko
aireportuko Zarataren gaineko Mapa Estrategikoa”, maiatzaren 13koa (AENAk
emandako informazioa), eragin zuzeneko eremuez gain, Derioko udalerria osorik
besarkatzen duena; “Bilboko Metroko Lineen Zaraten Mapa Estrategikoak. 2012ko
egoera” (Bizkaiko Garraio Partzuergoak emandako informazioa); eta “Bilboko
Portuko Zaraten Mapa”, 2012ko abendukoa (Bilboko Portuko Agintaritzak emandako
azterlana).
Zarataz hitz egitean erabiltzen diren kontzeptuek zaraten gaineko berariazko
araudian dute sorrera nagusiki. Honi dagokionez, lehenik eta bat, urriaren 16ko
213/2012 Dekretuari egin behar zaio aipamen, Euskal Autonomia Erkidegoko
kutsadura akustikoari buruzkoari, zeina soinuei buruzko erreferentziazko araudi den
foru eta autonomia-garraioen azpiegiturak kudeatzen dituztenentzat, izan ere,
zarata gaietan Estatuko oinarrizko legedia osatzen du.
Bizkaiko foru-errepideen Zaraten Mapak azaroaren 28ko 5.799/2013 Foru Agindu
bidez onartzen dira, zeinak jendaurreko erakustaldiaren tramitea ebatzi eta behin
betiko Bizkaiko foru errepideetako Zaraten Mapak onesten dituen. Mapa hauek
2014ko eguneko batez besteko intentsitatearekin (EBBI) gaurkotu dira eta 4 m-ko
altuerarako egin dira, urriaren 16ko 2013 Dekretuaren 11. artikuluan jasoa dagoen
moduan, Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzkoan.
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Garraiobide-azpiegituren zortasun akustikoko eremua definitzen da garraiobideazpiegitura bati lotutako lurralde-zerrenda modura, azpiegitura horren inpaktu
akustikoaren

gehienezko

maila

irudikatzen

duena

eta

azpiegituraren

funtzionamendua lurzoruaren erabilerekin bateratzen laguntzeko balio duena.
Foru errepideen Zortasun Akustikoko Eremua onartzeak hainbat legezko ondorio
ditu, foru eskumeneko bide-azpiegiturak lurzoruaren erabilerekin bateratzen
laguntzera emanak; horiek, 213/2012 Dekretuaren 30. artikuluak xedatutakoari
jarraikiz, honako hauek dira:
-

Azpiegitura baten

zarata-mapan eremu

urbanizatu

batean

kalitate

akustikoko helburuak betetzen ez direla hautematen bada, azpiegituraren
titularrak zehaztu beharko ditu helburuok betetzera bideratutako neurri
zuzentzaileak, bai eta haien lehentasunak ere, I. tituluko II. kapituluan
jasotako eran.
-

Zortasun akustikoko eremu baten barruan etorkizuneko garapen bat
sustatuko duten pertsonek edo erakundeek 37. artikuluan aipatutako
eragin akustikoari buruzko ikerketa egin beharko dute.

Horrelakoetan,

administrazio sustatzaileari dagokio hiri-garapenaren eremuko prebentzio
akustikoko neurriak zehaztea. Azpiegitura guztitik 20 urteren buruan
trafiko-baldintzarik

okerrenak

izango

dituen

ebaluazioak.

Trafikoaren

egungo baldintzak

Horretarako,

informazioa

eskatuko

zaio

lekuan

egingo

dira

hartuko dira kontuan.

azpiegituraren

titular

den

pertsonari edo erakundeari.
-

Zortasun akustikoko eremuan hiri-garapen bat egiten baldin bada, artikulu
honetako 2. paragrafoan aipatutako ikerketa akustikoari buruzko agiriak
bidali beharko dizkio toki administrazioak hiri-garapenaren titular den
pertsonari edo erakundeari, betiere, dagokion hirigintza-tresna hasiera
batez onartu aurretik. Aipatu agiri horiek jaso ondoren, dekretu honetan
aurreikusitako

hots-kutsaduraren

erregulazioari

buruzko

nahitaezko

zortasun

akustikoko

txostena egingo du hiri-garapenaren titularrak.
-

Hirigintza-plangintzako

tresnetan

sartuko

dira

eremuak.
Halaber, administrazioek eta eskumena duten agenteek indarreko estatuko legedian
(1367/2007 Errege Dekretua, urriaren 19koa, azaroaren 17ko 37/2003 Legea
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garatzen duena, Zaratari buruzkoa) eta legedi autonomikoan (213/2012 Dekretua)
jasotakoa betez garatu eta onartutako beste Ingurumeneko Zarata-Mapa batzuei
dagokien informazioa ere bildu da (Euskotren eta Adifeko trenbideena, AP-68, beste
hiri-bide batzuetakoa eta industriakoa).
Aipatutako azpiegitura horien ondorioz aztergai izan den eremuan zaratagatik
dauden gatazka-guneak barne hartu ditugu. “Zaratagatiko gatazka-gune” dira dB
balio jakin bat gainditzen duten haiek, lurraldearen erabileren arabera zehaztuak eta
ezberdinak

direnak

egoeraren

arabera

(egunez,

arratsaldez

edo

gauez).

Baimendutako eta debekatutako erabilerei dagokienez, eremu murrizgarriena beti
“gauekoa” da. Urriaren 19ko 1367/2007 Errege Dekretuari jarraikiz, Zaratari buruzko
azaroaren 17ko 37/2003 Legea garatzen duena zonifikazio akustikoari, kalitatezko
helburuei eta foku akustikoei dagokienez, gatazka-gune akustiko dira zarataren
indizea 50 dB-tik gorakoa denean (osasun-, hezkuntza- eta kultura-erabilerako
lurzorua nagusi den lurraldeko sektoreentzat, behintzat, kutsadura akustikoaren
aurka babes berezia behar dutenak).
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Figura 1.

Zortasun akustikoen eta 50 dB-tik gorako zarata-guneen mapa (A)

Hitz labur esateko, aztergai dugun Lurralde Plan Partzialean aurreikusitako
hirigintzako garapen berriak aipatutako 1367/2007 Errege Dekretuaren erabakietara
meneratuko dira; baita, Euskal Autonomia Erkidegoko kutsadura akustikoari buruzko
urriaren 16ko 213/2012 Dekretukoetara ere. Honela, bada, legezko aurreikuspen
hauei dagokienez, Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia eta Lurralde Garapena
Sustatzeko

Saileko

Iraunkortasun

eta

Ingurune

Naturala

Zaintzeko

atalak

gomendatzen du ondoko alderdi hauek aintzat hartzea:
-

Kalitate akustikoaren aldetik helburu ez hain zorrotzak dituzten lurraldeko
sektoreak (erabilera industriala, aisia, ikuskizun, merkataritza-zentro e.a.)
zarata-fokutik gertuago kokatu eta sentikorrenak, berriz, urrutiago
(osasun, irakaskuntza, kultura eta egoitza-erabilerak), lehenengoek azken
hauek babesteko moduan.
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-

Etorkizuneko hirigintzako garapenak kokatzeko orduan zarata-fokuen
lurralde plan sektorialak aintzat hartu (errepideak, trenbideak, industria
poligonoak, e.a.) eta foku horietatik urrutiratzen ahalegindu.

-

Urbanizatu beharreko eremuan etxebizitzak zarata-fokutik ahalik eta
urrutien kokatu eta eremu berdeak zabaldu zarata-fokuaren eta eraikinen
artean.

-

Baldin eta espazio nahikoa balego, lursaila konfiguratu zarata-fokuaren eta
etxebizitzen artean, zarata hedatzeko oztopo-lanak egingo dituzten lurdikeak sortuz.

-

Eraikinen forma eta orientazioa ez ezik, baoen barne-banaketa ere aztertu,
gela sentikorrenak (logela eta egongelak, nagusiki) zarata-fokuarekiko
urrutien dauden fatxadetan koka daitezen.

-

Biztanleria handieneko eraikinak zarata-fokutik ahalik eta urrutien kokatu.

-

Gogoan izan eraikinen altuera erlatiboak eta eraikin altuenek txikienen
gainean duten pantaila efektua.

4.3.17. KUTSATUTAKO LURZORUAK
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren esparruan giza osasunerako arrisku
nagusienetako bat kutsatutako zoruen presentzia da. Lurzoruaren narriadurak
berarekin dakar zoruak berezko dituen egitekoak eta zerbitzu ekosistemikoak
babesteko gaitasuna murriztea edo desagerraraztea. Lurzoruaren narriadura
gutxienekora murriztea edo erabat desagerraraztea ezinbestekoa da lurzoru guztiek
eman ohi dituzten zerbitzuei eutsi ahal izateko.
1998an, IHOBE Ingurumena Kudeatzeko Sozietate Publikoak “EAEko lurzorua kutsa
dezaketen jarduerak edo instalazioak dituzten lurzoruen inbentarioa” egin zuen eta
bertan lurzorua dezaketen jarduerak dituzten kokalekuak identifikatzen dira.
Inbentario hori hiru aldiz gaurkotu da 2005, 2008 eta 2016an eta Bilbo
Metropolitarraren Eremu Funtzionalean, hurrenez hurren, 1.787, 3.016 eta 3.150
gune barne hartu dira. Horrezaz gain, urtero unean uneko gaurkotzeak egin dira,
aurrerantzean hiruhilekoak izango direnak, ikerketa, lurzoruaren kalitatezko aitorpen
eta Ondasun zerrenda aldarazteko eskabideetatik eratorritakoak. Unean-uneko
gaurkotze horiek dezente urriagoak dira, urtean 5 lursail ingurukoak.

101

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

Eremu Funtzionalean inbentarioan jasotzen diren lurzoruak ugariak dira eta ibai
inguruan dute dentsitaterik handiena. Ibilgu-bazterrek erraztasunak ematen zituzten
industria jarduerak bertan kokatzeko (ur-laminen gertutasuna, lursail ordekak, ia
maldarik gabeak, e.a.) eta horrek eragin du Nerbioi ibaia edo Asuko ibarra bezalako
eremuek kutsagarriak izan daitezkeen lursail kopuru handia izatea.
Bizkaiko lursailen % 60 inguru Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean daude.
Bizkaian inbentarioan jasotako 5.417 lursailetatik (4.174 ha), 3.150 (3.944 ha)
Eremu Funtzional honetan daude.
Ondoko figuran Eremu Funtzionaleko udalerri bakoitzean inbentarioan jaso den
lursail kopurua adierazten da.
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Inbentarioan jasotako lursailak bi sail handitan bereizten dira: industrialak (2.833)
eta zabortegiak (317). Industria-lursail gehienak jardunean daude (2.077), 477
erabilera ez kutsagarrietarako berrerabili dira eta beste 274k ez dute jarduera
berririk (utzitako pabiloiak, hondakinak eta orube hutsak).

Zabortegietatik, 61ek

beste erabilera batzuk dituzte.
Ondotik erakusten den mapan 2008ko Inbentarioaren gaurkotzearen arabera egun
dauden lursail mota ezberdinak jasotzen dira.

Nolanahi den ere, gogoan izan behar da 2008tik egundaino litekeena dela
sailkapenean aldaketarik izatea.
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2007ko urtean eta 9/2005 Errege Dekretuaren aginduz (lurzoruaren jarduera
kutsakorren zerrenda eta lurzoru kutsatu izendatzeko irizpide eta estandarrak
finkatzen dituena), lurzoruaren kutsagarri izan daitezkeen jardunean diren enpresek
lurzoruaren gaineko txosten kualitatiboa aurkeztu behar lukete, Egoerari buruzko
Atariko Txostena izenekoa (EAT).
Txosten hauek jardueraren kutsagarritasunaren eta kokatzen diren ingurune fisikoak
duen sentikortasunaren arabera, luze-zabal ezberdina dute. Helburua industrijardueren kutsadura-fokuak bereiztea da eta produkzio-prozesuaren eta finkatutako
aurreikuspen neurrien arabera kutsatzeko aukerak balioestea. Ez dute, baina,
laginak hartu eta aztertza barne hartzen; bai, ordea, produkzio-prozesuaren eta
balizko kutsadura-fokuen deskribapena, neurri batean, kutsatzeko probabilitatea eta
kutsadura mota balioesteko erabil daitekeena.
Honela, bada, inbentarioan jasotako 3.150 lursailetatik, Egoerari buruzko Atariko
Txostenaren bitartez, ezagutza-maila sakonagoa dugu jarduerak abian dituzten
1.246 lursailen gainean. Inbentarioan jasotako lursailetatik 641ean ikerketa abiarazi
da eta hauetatik 169tan beharrezkoa gertatu da indusketa-lanak egitea, ia
gehienetan eraikuntzako beharrizanek eraginda. Azkenean Lurzoruaren Kalitatezko
Aitorpena eskuratu da 322 lursailetan, zorua aurreikusitako egitasmo eta
erabilerarako egokia dela adierazten duena. Horrek inbentarioko lursailen gainean
% 10 egiten du 10 urte inguruko aldirako.
Aldi honetan aitortutako lursail guztietatik % 50ean indusketa egin behar izan da.
Ondoko grafikoan erakusten da Inbentarioan jasotako lursailekiko dagoen ezagutza
maila.
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ESPEDIENTEEN BILAKAERA 2006-2016

-

EAT Inbentarioko lursailak
Laginak hartzea
LURRAREN ikerketa 641
Berroneratzea INDUSKETA 169
Aitorpena
322
3150 Inbentarioan % 20 ikertuak 322 aitortuak
169 indusketa egindakoak % 52 322 aitortuak

Kutsadura kentzeko beharra oinarrizkoa da lurraldearen antolamenduan eta
lehentasunez berrerabili behar dira lurzoruak hirigintza eta eraikuntzarako, landa-lur
berriak okupatzearen aldean.
Izan ere, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen berrikusketan jaso den moduan
“mugatu egin behar lirateke eraikitako eremuak hedatzeko prozesuak eta jada
eraikita dauden espazioak berritu eta berrerabiltzeko ekimenak etorkizuneko
ekimenen jomuga behar lukete izan".
Lurralde

Antolamenduaren

Gidalerroen

irizpideak

eta

horiek

mendeko

planeamenduko irudietan jasotzea ezinbestekoa da kutsatutako zoruak onera
ekartzeko lanari hastapen-hastapenetik aurre egiteko, modu antolatuan eta unean
uneko beharrekiko jokamolde mailakatu eta neurrikoak bideratuta.
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NATURA ARRISKUAK
4.3.18. UHOLDE ARRISKUA
Eremu Funtzionalean dagoen natura arrisku nagusia uholde arriskua da; izan ere,
lurraldea zeharkatzen duten ubide handiei loturiko uraldi arazo larriak daude.
Arazorik handien ematen duten eremuak estuki loturik daude ubide nagusiekin, hau
da, Nerbioi eta Ibaizabal eta ondorioz, uholde arazo larrienak Barakaldo, Bilbo,
Etxebarri, Basauri, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes eta Galdakaon sortzen dira. Ibilgu
hauen ibai-adarrek ere arazo bera bizi dute eta Erandio, Sondika, Loiu, Alonsotegi
eta Zamudio udalerriak esaterako, antzeko egoeran daude. Hain zuzen ere, Getxoko
udalerriak uholdeak izan ditu Gobela ibaiak gainezka egin izanaren ondorioz.
Uholde arriskuei buruzko egungo Europako zuzentaraua ezarri izanaren ondorioz,
gai honi buruzko sektoreko araudiekin batera, Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoan
eta EAEko Ibaien Ertzen Lurraldeko Plan Sektorialaren Aldaketan jasoak eta biak ere
2013an onartutakoak, Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean zortzi Uholde
Arrisku Handiko Eremu (UAHE) bereizi dira, zehatzago esanda Barbadun, Ibaizabal,
Galindo, Gobela, Udondo, Asua eta Butroe ibaien zenbait tartetan.
Ibaiek eragindako uholdeekin loturiko Uholde Arrisku Handiko Eremu hauezaz gain,
kostaldeko urek eragindako Uholde Arrisku Handiko Eremu berriak bereizi dira,
nahiz Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean ez den batere identifikatu.
Bestetik, eta lurraldean duen eragina aintzat hartuta, nahitaez aipatu behar da
Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoan eta EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak
Antolatzeko Lurraldeko Plan Sektorialean zehaztu den araudia. Honi dagokionez,
beharrezkoa da ezagutzea egungo uholde orbanak, 10, 100 eta 500 urteko
errepikatze-denborekin loturik, errepikatze-probabilitate handi, ertain eta txikia,
hurrenez hurren, eta lehentasunezko fluxua duen eremua; izan ere, sektoreko
araudi horren arabera, urak hartzeko arriskua duen eremu bakoitzak eta
lehentasunezko fluxua duen eremuak inplikazio jakina du.
URAren (Uraren Euskal Agentzia) web orrian urak hartzeko arriskua duten eremu
hauen egoera gaurkotua erakusten da.
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Figura 2.

Uholde arriskua: Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean uholde arrisku handiko eremuak
(UAHE) eta lehentasunezko fluxu guneak
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Figura 3.

Uholde arriskua. Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean errepikatze-denborak

4.3.19. HIGAGARRITASUNA
Higadura arazoak malda handieneko eremuetan sortzen dira, Trapagaran, Bilbo,
Arrigorriaga, Zaratamo eta Galdakaoko mendi aldean, eta sarri Eremu Funtzionaleko
ibai eta erreka ibarrei estu loturik.
Honela, bada, ur ibilguetan metatzen dira Bilbo Metropolitarreko arrisku handienak.
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Figura 4.

Higadura prozesuak dituzten guneak Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean

4.3.20. BASO-SUTEAK
Baso-suteen arriskua identifikatzeko Eusko Jaurlaritzak emandako informazioa
baliatu dugu, “FORRISK: arrisku naturalak baso-masa atlantikoetan” proiektuaren
ondorio, 2012ko urriaren eta 2014ko abenduaren artean egindakoa; proiektu honen
helburu nagusia izan zen parte hartzen zuten eskualde bakoitzari dagokionez,
identifikaturiko eta aurreikusgarri diren baso arriskuak kudeatzeko hartu beharreko
neurriak ezagutzea.
Emandako informazioak 1 ha-ko teseletan sailkatzen ditu EAEko lursailak baso-sutea
izateko duten arrisku-mailaren arabera. Dauden kategorien balioak hiru parametro
abiaburu hartuta bereizi dira: lursail bakoitzeko oihanpearen batez besteko altuera;
lursail bakoitzeko oihanpearen batez besteko pisu lehorra eta tesela bakoitzeko
batez besteko lehenengo zuhaitz-adar biziaren altuera.
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4.3.21. KLIMA-ALDAKETA
Atal hau idazteko datuak Udalsarea 21, Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal
Sareak (2016) egindako azterketa-txostenetik eskuratu dira, Ihobek emandakoak:
Bilbo

Metropolitarraren

Eremu

Funtzionalaren

udalerrietan

klima-aldaketaren

ondorioetarako kalteberatasunaren azterketa.
Fisikoak baizik ez diren ondorio klimatikoek bide ematen dute udalerriak ondorio
hauetakoren bat nozitzeko duten aukeraren arabera sailkatzea:
-

Bero-irla efektua. Giza-jarduera handiko udalerrietan gertatzen da (15.000
biztanletik aurrera, are eta larriagoa biztanleria handiagoa eta airearen
kalitatea txarragoa den heinean, baina kostaldetik 3 km baino gutxiagora
dauden itsas-brisen eraginez murrizten dena). Berebat, tamaina eta forma,
etxebizitza dentsitatea eta lurzoru industrialak ere barne hartu dira.
Sortutako beroa hiri atmosferako behazpialdeko geruzetan metatzen da
eta tenperatura 8°C arte igoarazten du. EAEn hiru udalerri multzo bereizi
dira esposizio altu, ertain, txiki edo ia batere ezaren arabera:

-



Esposizio altua: Getxo, Barakaldo, Bilbo, Sestao eta Basauri



Esposizio ertaina: Santurtzi, Portugalete eta Arrigorriaga



Esposizio txikia: Erandio, Galdakao eta Leioa



Ia batere esposiziorik ez: Abanto Zierbena, Alonsotegi, Arrankudiaga,
Barrika, Berango, Derio, Etxebarri, Gorliz, Larrabetzu, Lemoiz,
Lezama, Loiu, Muskiz, Ortuella, Plentzia, Sondika, Sopela,
Trapagaran, Ugao-Miraballes, Urduliz, Zamudio, Zaratamo, Zeberio
eta Zierbena.

Uraldiengatiko uholde arriskua. Klima-aldaketaren ondorioz balioetsitako
euri-prezipitazioek indar eta maiztasunean gora egiteak eragiten du
zenbait arro hidrologiko, haran, mendi-hegal, ur-ibilgu, uholde-lautada eta
abarrek uholde handien emana jasatea; uholde hauek arin, emari eta
abiadura handian sortzen dira eta berarekin batera lohi, harrixka eta
nekazaritza- edo baso-hondarrak herrestan eraman ohi dituzte. Urak
hartzeko arriskuan dauden eremu hauek urbanizatu badira, litekeena da
maila ezberdinean uraldiek eragindako uholdeak izatea. EAEko udalerrien
erdiak baino gehiagok bizi duen errealitatea da. Udalerriak uholdeak
izateko arriskua duten lurzoruen ehunekoaren eta bertan dauden
etxebizitza kopuruaren arabera multzokatzen dira:
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-



Ibai-uholdeekiko esposizio handia: Getxo, Erandio, Zierbena, Loiu,
Barakaldo, Arrigorriaga eta Trapagaran.



Ibai-uholdeekiko esposizio ertaina: Sestao, Sopela, Zaratamo,
Alonsotegi eta Etxebarri.



Ibai-uholdeekiko esposizio txikia: Berango, Larrabetzu, Ortuella,
Santurtzi, Urduliz, Zeberio, Arrankudiaga eta Derio.

Itsas-mailaren igoera. Berotze globalak itsas-maila urteko 2 mm goratzen
duela baietsi da. 2050eko urterako aurreikuspenek diote prozesu honek
azkartzea izango duela eta egungo itsas-mailaren gainetik 30 cm-ko maila
jotzeko probabilitatea dagoela. Horren gainean egindako simulazioak
konplexuak dira baina badirudi kota atzera egiten ari dela eta
honenbestez, kostaldeko udalerriak eragingo dituela. Kostatik gertuko
herriguneen kasuan (3 km-ra baino gutxiago eta altuera nominala 25 m-tik
behera dutenak) badira arriskuan dauden eraikin, azpiegitura eta
pertsonak eta horientzat sasoiz egokitze-neurriak bideratzeak erraz aurre
egiteko moduko eraldaketa eta inbertsioak egitea ekar dezake, epe luzera
onurak eragingo dituenak. Bada, nahikoa iritzi zaio arriskuan dauden
udalerriak itsas-mailaren igoera jasateko arriskurik ez daukatela diruditen
haietatik bereizteari, dela kostatik distantzia handira daudelako dela behar
bezain seguruko altueran egoteagatik:


Aurreko

Itsas-mailaren igoera jasateko arriskua duten udalerriak: Bilbo,
Getxo, Plentzia, Santurtzi eta Zierbena. Baita Erandio, Barakaldo eta
Sestao ere, 25 m-tik gorako altuera nominalak dituzten arren,
mareen eraginpeko ibaiertzean etxebizitzetarako eta industriarako
azalera handiak baitituzte.

arrisku

fisikoekin

lotutako

inpaktu

soziodemografiko

eta

sozioekonomikoaren iragazkia atalase bakarretik aurrera baliatu da adierazle
bakoitzari dagokionez. Atalasean jasotzen ez diren kasuak sentikorrak edo
egokitzeko gaitasun gutxiegikotzat jo dira eta sail honetan ditugu Etxebarri,
Alonsotegi, Larrabetzu, Sestao eta Zaratamoko udalerriak.
Konfort mailaren inpaktuaren iragazkia aintzat hartuz gero, konfort-atalase
onargarritik at ditugu Arrigorriaga, Getxo, Larrabetzu, Ortuella, Santurtzi, Sestao eta
Zeberioko udalerriak.
Adierazle hauek abiaburu hartuta, udalerriak izan ditzaketen arriskuen arabera
sailkatu dira:
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-

Neurri ezberdinean hiru iragazki klimatikoen eragina jaso dezaketen
udalerriak: bero-irla, uholdeak eta itsas-mailaren igoera): Bilbo, Erandio,
Getxo (kanpoko konfort arazoekin, gainera) eta Santurtzi, arrisku
klimatikoak neurrizkoak diren arren, konfort arazoak dituena.

-

Hiru iragazkietatik biren eragina izan dezaketen udalerriak (bero-irla,
uholde arriskua edo itsas-mailaren igoera): Barakaldo, Basauri, Galdakao,
Portugalete,

Sestao

(konfort

eta

gizarte

gabezien

arazoez

gain),

Arrigorriaga eta Zierbena.
-

Arrisku klimatiko bakarra duten udalerriak, sentikortasun-maila altuak
larriagotzen duena (giza- edo konfort-gabeziak): Alonsotegi, Larrabetzu,
Etxebarri, Ortuella, Zaratamo eta Zeberio.

-

Arrisku bakarreko udalerriak: Loiu eta Trapagarango udalerriek ibaiuholdeak izateko arrisku handia dute, Sopelak inpaktu honekiko arrisku
ertaina eta Plentziak, berriz, itsas-mailaren igoaldia izateko arriskua.

-

Arrisku bakarra eta modu arinean duten udalerriak: Arrankudiaga,
Berango, Leioa eta Urduliz.

-

Arrisku edo sentikortasun bereziko udalerriak: Derio, Sondika eta
Zamudiok batez beste 4.000 biztanleko udalerriak dituzte, baina industriakontzentrazio oso handiak; bero-irla eragina jasan lezakete.

-

Arrisku esanguratsurik ez duten udalerriak: Abanto Zierbena, Barrika,
Gorliz, Lemoiz, Lezama, Muskiz eta Ugao-MIraballes.

INGURUMENEKO AZPIEGITURAK
4.3.22. UREN ETA HONDAKINEN TRATAMENDUA
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean dauden ur eta hondakinak tratatzeko
instalazioak ondoko irudian jaso dira, Udalplan 2015, Geoeuskadiko Kartografiazerbitzuak eta instalazioak (Topografikoa, 5.000) agirian jasotako informazioaren
arabera; baita, egun dagoen estolda-sarea ere:
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Figura 5.

Ingurumeneko azpiegiturak

Ondoko taulan irudian jaso diren instalazioak udalerrien arabera multzokatuak
laburbiltzen dira:
Udalerria
Arrigorriaga

Instalazio mota
Beteluriko edateko uraren tratamendutegia
Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)

Barakaldo

Basauri

Bilbo

Urak tratatzeko instalazioak: Basatxuko edateko uraren tratamendutegia
Gurutzetan
Araztegia
Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)
Hondakinak tratatzeko guneak (Zabalgarbiko
instalazioa eta konpostatze instalazioa)
Urak tratatzeko instalazioak:
Unibertsitateko sifoia
Nerbioi-Ibaizabalgo hodi-biltzailea
Bolueta-Urbiko hodi-biltzailea

balorazio

energetikoko
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Udalerria

Instalazio mota
Bolueta-Areetako hodi-biltzailea

Derio

Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)

Erandio

Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)
Urak tratatzeko instalazioak

Etxebarri

Araztegiak
Urak tratatzeko instalazioak:
Ekaitz depositua
Bolueta-Urbiko hodi-biltzailea

Getxo

Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)

Gorliz

Edateko uren araztegia

Larrabetzu

Urak tratatzeko instalazioak

Leioa

Lamiakoko ponpaketa
Lamiakoko ekaitz depositua

Lemoiz

Hondakinak tratatzeko gunea (Jatako hiri hondakinen zabortegia)
Ponpaketategia eta hondakin-uren araztegia

Muskiz

Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)
Hondakin-Uren Araztegia

Ortuella

Hondakinak tratatzeko gunea (hondakinen ez hirikoen zabortegia)

Santurtzi

Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)
Ekaitz depositua
Portuko hodi-biltzailea

Sestao

Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)
Galindoko Hondakin-uren Araztegia

Sondika

Asuako ekaitz depositua

Sopela

Hondakinak tratatzeko gunea (Garbigunea)

Zierbena

Hondakin-Uren Araztegia
Tabla 2. Ingurumeneko azpiegiturak (geuk landua)

Saneamendu eta hornidura sarea Bilbao-Bizkaia Uren Partzuergoaren (BBUP)
eskumen dira. Hondakin urak bildu eta arazteko sistema guztietatik, gizartean izan
duen oihartzuna dela eta, denei gailentzen zaiena Bilbo Metropolitarraren
Saneamendu Plan Integrala da, Uren Partzuergoak 1979an abian jarritakoa. Orduan,
Euskadik izan zuen ingurumen proiektu handiena izan zen.

Abian jarri aurretik,

Bizkaiak bere erreka eta Ibaiaren ingurumeneko narriadura bizi zuen, azpiegiturarik
ez zuelako eta urari ematen zitzaion erabilera txar, kirats, kutsadura, kontrol eza eta
abarrengatik. Gaur egun egoera oso da bestelakoa. Izan ere, etxeko eta industriako
urak biltzeko gailuak birmoldatu dira. Adibide gisa, aipatzekoa da Urbiko putzua,
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Basauri eta Galdakaoko hondakin-urak araztegiraino bideratzen dituena, edota
Deustuko Unibertsitateko Sifoiaren ingeniaritza lana, araztegirako bideak Ibaiaren
ertz batetik bestera ur zikinak eramateko lana bideratzen duena.

Antzeko lana

egiten du Lamiako punpaketak ere Leioan, non ekaitz depositu bat eraiki den.
Biltegiratze depositu honek hondakin-uren bolumena hobeto kontrolatzen uzten du,
prezipitazio handiko sasoietan ura araztegietara eramanez.

Azpiegitura hauek

eraikitako 300 km kolektore eta hargailuen eta birmoldatutako 100 km estoldaren
osagarri dira.

Azkenik, hainbat ekaitz deposituk euritako ura hondakin-urekin

nahastea eragozten dute.
Garbiguneak erabiltzaileen eskura jarritako etxeko hondakinen edo antzekoen
gaikako bilketa egiteko guneak dira, erabiltzaile-komunitateetatik gertu daudenak,
birziklatu, berrerabili edo balioa emateko gai diren materialak uzteko.
Hiri-hondakinak Arraizen (Bilbon) dagoen tratamendu mekaniko biologikorako
instalazioan tratatzen dira, Cantera Primitiva izeneko eremuan, landare jatorriko
hondakin

organikoak

konpostatzeko

instalazioaren,

Zabalgarbiko

energetikoko instalazioaren eta Artigasko biltegiaren ondoan.

balorizazio

Horrek guztiak

hondakinak kudeatzeko “ekoparkea” osatzen du.
Lemoizen hiri-hondakinen gordailu kontrolatua dago, Jata izeneko zabortegian; hor
isurgaiak tratatzen dira birrindu eta trinkotuz.
Orkonera-Ortueran hirikoa ez den eta arriskutsua ez den hondakinen zabortegi bat
dago eta horrela izendatzen da Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 24ko 49/2009
Dekretuari jarraikiz, ez-organikoak diren hondakin ez arriskutsuak jasotzen dituzten
guneak, materia organiko gutxikoak edo biodegradagarriak.

2015ean itxi eta

zigilatu zuten.
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean ez dago inongo transferentzia
estaziorik.
4.3.23. ZABORTEGIAK
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean 49 zabortegi daude jardunean,
eskuragarri dagoen 2012ko informazioaren arabera; era honetara banatzen dira:
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Figura 6.

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko jarduneko zabortegiak

Udalerria

Zabortegi
aktiboen kop.

Udalerria

Zabortegi
aktiboen kop.

Abanto Zierbena

3

Leioa

1

Alonsotegi

1

Lemoa

1

Arrigorriaga

1

Lemoiz

2

Barakaldo

3

Loiu

1

Barrika

Muskiz

5

Basauri

Ortuella

1

Berango

2

Plentzia

1

Bilbo

4

Sestao

1

Derio

1

Sopela

1

Erandio

2

Urduliz

2

Getxo

1

Trapagaran

6

Larrabetzu

1

Zaratamo

4
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Udalerria

Zabortegi
aktiboen kop.

Udalerria

Zabortegi
aktiboen kop.

1

GUZTIRA

49

Laukiz

Tabla 3. Zabortegi aktiboak (geuk egina, 2012)

Azpiegitura

eta

lurraren

jabetzaren

planoan

azter-eremuan

azaldu

diren

ingurumeneko azpiegiturak jaso dira.

4.4. INGURUMENEKO
IDENTIFIKAZIOA

BALIABIDE

BALIOTSUEN

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalak duen biztanleria kopuru handiagatik eta
gaurdaino bizi izan duen garapen industrial eta urbanistikoagatik, balio natural
garrantzitsuko eremu gutxi gorde ditu.
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean natura interesa duten elementu dira
ondotik zerrendatutako babestutako eremu hauek:
BABESTUTAKO NATURGUNEAK
-

Gorbeiako Parke Naturala

NATURA 2000 SAREA
-

Gorbeiako KBE (ES2110009)

-

Barbadungo itsasadarreko KBE (ES213003)

-

Astondoko dunen KBE (ES2130004)

-

Mundakako

itsasadarra-Ogoñoko

itsasmuturreko

itsas-eremua

(ES0000490). Proposamen fasean.
LAG-ETAKO NATURA-INTERESEKO EREMUAK
-

Gorliz-Armintza, Armintza-Bakio

-

Zierbenako eremua

-

Pobeñako padurak

-

Arenako hondartza

117

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

EAE-KO ESPAZIO NATURAL GARRANTZITSUEN KATALOGO IREKIA
-

Mayor ibaia-Las Tobas-Akirtza

-

Ganekogorta mendia

-

Galea lurmuturra-Barrika

-

Plentziako itsasadarra

NATURA INTERESEKO BESTE ESPAZIO BATZUK
Berariazko figura bidez jaso eta babestutako espazio guzti hauez gain, badira Eremu
Funtzionalean inongo babesik izan ez arren hemen aipatu gabe utzi ezin ditugun
espazioak, natura eta kalitate aldetik elementu esanguratsuak besarkatzen
dituztelako eta honenbestez, hein berean, natura intereseko elementuak direlako.
-

Santa Marinako Haitzak Urdulizen

-

Bolueko hezegunera isurialdea duen arroaren haran hondoa

-

Ortuella-Santurtzin landazabal atlantikoak

-

Arraiz mendiko artelatzak

-

Basauriko landazabal atlantikoak

-

Pico Ramos-Montaño mendia, Gallarta eta Las Carrerasko hiriguneak barne
hartuta

-

Etxerreko putzua eta ingurua

-

Txarrotako harana eta presa

-

Pagasarri, Pagasarri-Bolintxu eremua bereziki aintzat hartuta.

-

Ganekogorta

-

Serantes-Lucero-Mallo

-

Saratxuko hariztiak

EAEko Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala
-

Butroiko Itsasadarra (A1B2 kodea)

-

Barbadungo itsasadarra (A1B1 kodea)

-

Astrabuduako ibarreko eremu hezea (B10B1)
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-

Bolue haraneko putzuak (B10B3)

-

Etxerreko putzua (DB4).

-

Lamiakoko ibarra

-

Butroiko hezeguneak

Kantauri Isurialdeko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPS-k
babestutako ur ibilguen multzoa
Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala
Eskualdeko kostalde multzoa.
KORRIDORE EKOLOGIKOAK
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalak EAE-ko Korridore Ekologikoen Sareko
espazio hauek besarkatzen ditu:
-

Gune-espazioak: Gorbeiako Parke Naturala eta Ganekogorta mendia

-

Lokailu modura Interes Bereziko Ibai Tarteak: Mayor ibaia, Las Tobas
Muskiz eta Abanto-Zierbenako udalerrien mugan.

-

Lokailu diren korridoreak: Eremu Funtzionalaren hego aldean daude,
Gorbeia, Ganekogorta eta Armañon (azken hau jada eremuz kanpo) arteko
lokailu lanak eginez.

-

Indargetze eremuak: Lurralde matrizeak jasan ditzakeen balizko inpaktu
negatiboen aurrean (“ertz-efektuak”) indargetze eremu modura funtzionatzen
dute gune-espazio, korridore eta eremu lokailuen inguruan kokatuz.

Berriki argitaratutako LAG-en Aurrerapen txostenak, Ganekogorta eta Urdaibai
artean Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionala ekialdetik zeharkatuko lukeen
korridore bat egitea proposatzen du, eta beste bat hegoaldetik, Ganekogorta
Gorbeiarekin lotuko lukeena.
Berebat, korridore hauen funtzionaltasuna eragotzi edo arriskuan jartzen duten
oztopo kritikoak eta gatazka eremuak antzeman dira; horietako gune batzuk Bilbo
Metropolitarraren Eremu Funtzionalean daude; bi Bilbo-Gasteiz korridorean, UgaoMiraballes eta Arrankudiaga udalerrien artean; eta beste bi Galdakaon, Usansolo
parean eta Erletxen.
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BATASUNAREN INTERESEKO HABITATAK
Orain arte jasotako guztiekin batera, Batasunaren intereseko habitatak dituzten
espazioak ere kontutan izan behar dira, 92/43/CEE Zuzentarauak babesten
dituenak;

hona

hemen

zein

diren

espazio horiek

(*

bidez

bereizi

dira

lehentasunezkoak):
-

91E0* Haltzadiak eta lizardiak

-

2130* Haremun gris finkoak

-

3170* Landaretza anfibioa duten urmael iragankorrak

-

4040* kostaldeko txilardegi lehorrak

-

6210* Brachypodium pinnatum-a daukaten larre mesofiloak

-

6230* Mendi belardiak

-

1130 Estuarioak

-

1140 Itsasbehera dagoenean urez estalita ez dauden ordoki lohitsu edo
hareazkoak

-

1210 Metatutako itsas hondakinen gaineko urteroko landaretza.

-

1230 Kostalde atlantiko eta baltikoetako landaretza duten labarrak.

-

1330 Gatz-larre atlantikoak (Glauco-Puccinellietalia maritimae).

-

1420

Sastraka

halofilo

mediterranearra

eta

termoatlantikoak

(Sarcocornetea fruticosi)
-

2110 Hastapeneko haremun mugikorrak

-

2120 Ammophila arenaria duten itsasertzeko haremun mugikorrak
(haremun txuriak).

-

4040* Europako txilardegi lehorrak

-

4090 Aliagadun txilardi oromediterranear endemikoak.

-

6170 Belardi alpetar eta subalpetar karedunak.

-

6510 Altitude baxuetako sega-belardi txiroak (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis).

-

8130 Mediterraniar mendebaldeko lur-jausi termofiloak.

-

8220 Landaredia kasmofitikodun malda arrokatsu kaltzikolak
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-

8220 Landaredia kasmofitikodun malda arrokatsu silizeoak.

-

9120 Pagadi azidofilo atlantikoak, Ilex eta inoiz Taxus-dun basopea
dutenak (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

-

9230 Quercus robur eta Quercus pyrenaica dituzten galaiko-portugaldar
hariztiak.

-

9260 Castanea sativa duten basoak.

-

9340 Quercus ilex eta Quercus rotundifolia dituzten basoak.

LANDARETZA AUTOKTONOA
Ondotik zerrendatutako landaretza formazioak natura interes bereziko eremuak dira:
-

Ur bazterreko basoa

-

Hostozabalen baso kantauriarrak

-

Hostozabalen baso mediterranearrak

-

Artadi kantauriarrak

-

Pagadiak

-

Padurak eta lezkadi gaziak

-

Harkaitzetako landaredia

KUDEAKETA PLANA DAUKATEN LANDARE ESPEZIEAK
Kudeaketa plana daukaten landare espezieak:
-

Alyssum loiseleurii

-

Apium graveolens ssp. butronensis

-

Barlia robertiana

-

Chaesyce peplis

-

Culcita macrocarpa

-

Daphne cneorum

-

Epipactis phyllanthes

-

Festuca vasconcensis
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-

Galium arenarium

-

Genista legionensis

-

Matricaria maritima

-

Medicago marina

-

Olea europea var. sylvestris

-

Solidago virgaurea ssp. macrorhiza

-

Zostera noltii

KUDEAKETA PLANA DUTEN ANIMALIEN INTERES BEREZIKO GUNEAK
Faunari dagokionez, arriskuan dauden animalien kudeaketa planak dituzten honako
espezie hauek hartu behar dira aintzat:
-

Mustela lutreola (bisoi europarra).

-

Phalacrocorax aristotelis (ubarroi mottoduna)

-

Hydrobates pelagicus (ekaitz-txori europarra)

-

Gasterosteus aculeatus (arrain hiruarantza)

-

Hegazti nekrofagoak

PAISAIA BEREZIEN EUSKAL KATALOGOA
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko baliorik handieneko paisaien artean,
arestian aipatu ditugun interes naturaleko espezietan barne hartutakoei dagozkien
haiez gain, honako hauek barne hartzen dira:
-

Ezkerraldeko meatze paisaiak, bereziki Zugaztieta, Trapagaran, Ortuella
eta Abanto-Zierbena.

-

Kostaldeko paisaia eta labarrak: Aixerrota eta Uribe Kostako kostaldea eta
Zeberio

-

Mendi nagusiak: Pagasarri, Serantes, Ganekogorta, Malmasin, Mello e.a.

-

Bilboko itsasadarra
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BALIO GEOLOGIKOAK
Ingurunearen ikuspuntutik baliotsu irizten diren baliabideen artean, lehenik eta bat,
baliabide geologikoak hartu behar dira aintzat, interes geologikoko toki modura
katalogatuak dauden haiek; horietan, duten balioaren arabera ondoko hauek ditugu
garrantzirik

handieneko,

Euskal

Autonomia

Erkidegoaren

Geodibertsiatearen

Estrategia, 2020an jasotakoaren arabera, 2014ko ekainaren 26ko Agindu bidez
onartutakoan:
Interes geologikoko tokiak
-

Armintzako Flysch beltza (24)

-

Gaztelutxoko zehar-ebakia (26)

-

Meñakozeko kuxin-labak (5)

-

Sopelako KT muga (44)

-

Gorrondatxeko Eozenoa (49)

-

Haitz Zurietako orratz erako karsta (59)

-

Barrika-Galeako paleozabalgunea (90)

-

Astondoko duna fosilak (91)

-

Barrikako hareak (93)

-

La Arenako hondartza eta dunak (94)

-

Gorrondatxe eta Tunelbocako hondartza zementatua (96)

-

Galea lurmuturreko tolestura sinklinala (117)

-

Barrikako tolesturak, Txitxarropunta-Kurtzio (118)

-

Billao lurmuturreko multzoa (125)

-

Galea lurmuturra-Tunelbocako nummuliteak (132)

-

San Rokeko ammoniteak eta koralak (133)

-

Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa) (140)

-

Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia (148)

-

Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia (149)
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4.5. INGURUMENEKO UNITATE HOMOGENEOAK
Unitate homogeneoak definitzeko irizpideak
Aurreko ataletan Eremu Funtzionaleko ingurumen-elementu giltzarriak zerrendatu
dira.

Informazio hori guztia eta lan hau egiteko berariaz prestatu den

diagnostikorako kartografia oinarri hartuta, unitate homogeneoak definitzeko
oinarrizko irizpideak hautatu dira.

Ingurumeneko elementuak dira, izate edo ez-

izate hutsarekin ildo jakin batzuk bereiziko dituztenak, etorkizuneko antolamenduan
lurraldearen baldintzatzaile gisara ezinbestean aintzat hartu beharreko izango
direnak.
Ondotik zerrendatu eta aztertuko ditugu:
-

Ur-masak. Ibaiak, errekak, errekastoak, itsasoa, hezeguneak, baliabide
hidrogeologikoak, ur-laminak orokorrean Eremu Funtzionaleko elementu
giltzarriak dira: Ezinbesteko baliabide dira animalia-espezie kopuru handi
batek bizirik iraun ahal izateko, natura aldetik garrantzia bereziko
habitatak osatzen dituzte, biztanleriak gehien baloratzen dituen Eremu
Funtzionaleko paisaien atal garrantzitsu dira eta finean, erabili eta
gozatzeko baliabideak dira. Oro har, ur-masa hauek guztiak zaintzapean
eta berariazko araudiak babestuak daude, ekosistema hauetan nola jokatu
jada erakusten dutenak.

Eremu hauetan jokatzeko irizpideak bereizten

dituzten baliabide nagusiak Ibai eta Erreka Ertzen, Hezeguneen Lurralde
Plan Sektorialetan ditugu; baita, Uraren Esparru Zuzentarauan, Plan
Hidrologikoan eta Uholde Arriskugarritasuna Kudeatzeko Planean ere.
-

Nekazaritza-abeltzaintzako erabilerak. lurzoru naturala, ondasun
bakar eta berreskuraezin den aldetik, baldintzatzaile bat da berez; joera
nagusiak babestea edo, gutxienik, modu koherentean erabiltzea behar du
izan.

Nekazaritza eta abeltzaintzarakoak diren lurrak oso gogoan izan

behar dira eAtaremu funtzionalaren antolamenduan.

Bada, jada

Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialak lurzorua sailkatzen
du eta erabilera nagusiak bereizten.

Ikur-kategoria eta garrantzirik

handieneko modura “Balio Estrategiko Handiko” zoruak ditugu, nekazaritza
eta abeltzaintzarako gaitasun handiko lurzoruak direnak. Hauek guztiak
Bizkaiko

mapa

edafologikoarekin

batera,

non

lurzorua

erabilera-

gaitasunaren arabera sailkatzen den, erreferentziazko parametroak dira.
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-

Baso erabilerak. Bizkaiak, eta hain zuzen ere Eremu Funtzionalak,
basogintzan tradizio handia du, non Intsinis pinua eta eukalipto-sailak
nagusi diren. Atal honetan oso aintzat hartzekoak dira Erabilera Publikoko
mendiak, basogintzari buruzko araudi loteslea dutenak (Foru Araua,
Mendiei buruzko Legea, Nekazaritza eta Elikaduraren Politikari buruzko
Legea

eta

berariazko

antolamendu

planak,

mendi

bakoitzaren

antolamendua eta erabilerak zein behar duen izan jada bereizten dutenak.
-

Natura-baliabideak.

Landaretza,

fauna

eta

babestutako

naturguneak. Garrantzitsua da Eremu Funtzionaleko baliabide naturalak
zein diren ezagutzea, horiek babestea ezinbestekoa delako flora eta
faunako espezieen habitat giltzarriak zaintzeko, biodibertsitatea gorde eta
hobetzeko,

natura-paisaia

egokiak

izateko,

kostaldea,

ekosistema

zerbitzuak, biztanleen bizitza-maila bermatzeko, besteak beste. Eremu
Funtzionalaren eta bere inguruaren baitan natura-balio handieneko
eremuak zein diren ezagutzea, zein egoeratan dauden eta oro har, zein
balio duten, giltzarri dira inguru horiek kaltetuko ez dituen estrategia
irudikatzeko orduan. Gehienetan esku-hartze txikia izan duten inguruak
edota arautegiak eta/edo sektoreko planak jada artatu dituzten eremuak
dira. Maiz sarritan, jada katalogoan jasotako eta babestutako espazioak
dira, baina zeinaren araudia eta erabilera irizpideak ezagutu, onartu eta
are tresna berrien antolamendukoetan integratu behar diren, kasu honetan
Lurralde Plan Partzialean. Batzuetan, natura baliabide hauek narriaturik
daude eta are gehiago gizakiak hondatutako Bilbo Metropolitarra bezalako
eremu funtzional batean; horregatik da, hain zuzen ere, babesa emateaz
gain ingurumenaren kalitatea hobetzeko neurriak hartzea ezinbestekoa eta
ahal den heinean balio handieneko eremu eta guneen arteko lotura bilatu
behar da.
Halaber, garrantzizkoa da korridore ekologikoetako elementu nagusitzat
jotzea eta natura-espazio giltzarrien ezinbesteko lokailu, nahiz, jakina, ez
diren bakarrak.
-

Lurzoru garatuak edo garapen berriak hartzeko gaitasuna
dutenak.
Unitate honetan barne hartzen dira bizitegi, industria, ekipamendu eta
azpiegituretarako lurzoruak ez ezik, hiri lurzoruan espazio libreak
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dituztenak ere, 2016ko irailean BFAren Lurralde Planeamenduko GISak
informazioaren arabera.
Unitate hau jarduera kutsagarriak izan ditzaketen lurzoruei buruzko
informazioarekin alderatzen da, hartara LPPn aurreikusten diren erabileren
arabera, onera ekartzeko lehentasunezko lurzoruen balizko identifikazioan
aurrera egin ahal izateko.
Beste alde batetik, inguruneko beste aldaki batzuk identifikatu dira,
kutsadura akustikoa, uholde arriskua eta higagarritasuna, esaterako,
hainbat arrazoi tarte, LPPren antolamendua baldintzapetu dezaketenak.
Baldintzatzaile hau aplikatu ostean lurraldea unitate homogeneotan antolatu ahal
izango dugu, zeinetan mugatzaileek eta elementu hauetatik eratorritako aukerek
lurraldea erabiltzeko zenbait irizpide bereizten dituzten. Honela, bada, unitate
homogeneo hauetatik ondorioztatu ahal izango da zein eremuk jasan dute eskuhartzerik handiena, eta honenbestez, ingurumen aldetik aukera txikiagoa dutenak;
eta bestetara, zein eremutan egin behar duen ahalegina Plan berriak eremu horiek
zaindu, eta kasua bada, berroneratzeko.
Unitate guztietan zeharkako irizpide modura bi bereizgarri txertatu dira: aisialdirako
baliabideak eta ekosistemen zerbitzuak.
Aisialdirako

baliabideen

aprobetxamenduak

garrantzia

berezia

du

Bilbo

Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren kasuan, non unitate hau osatzen duten
espazioak oraindik nolabaiteko naturaltasunari eusten dioten inguruak diren, baina
inguru guztiz gizatiarrez inguratuak. Aisialdiko baliabide hauetatik askok eremu
funtzionalean garrantzi handiko azpiegitura baten atal dira, izan ere hirigune
iragazkorrak sortzeko bide ematen dute eta horietan lotura dago hiri eta hiri
inguruko azpiegitura berdearen eta hirigunearen artean, baita Eremu Funtzionalaren
mugetatik haratago ere.
Baliabide hauek era askotako elementuek osa ditzakete, hala nola, naturakoek (geobaliabideak, geo-ibilbideak, basoak, ibaiko Ibiltokiak, kostaldeko ibiltokiak, ibilbide
berdeak,

e.a.);

kulturakoek

(etnografikoa,

arkitekturakoak,

arkeologikoak,

artistikoak, e.a.); aisialdirakoek (askari-tokiak, behatokiak, mendiko ibilbide luzeak,
laburrak); eta baita kiroletakoek ere (BBT ibilbideak, Ibilera Nordikoa, e.a.).
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Aisialdirako baliabideek biztanleriaren babesa dute. Esku-hartzea egin den eremu
askotan, aisialdirako baliabide hauek inguruari paisaia eta ingurumen kalitatea
ematen diote. Beharrezko baliabideak dira, erakargarriak eta Eremu Funtzionalaren
turismo, aisialdi eta hezkuntzarako aukerak indartzen dituzte; hori aintzat hartuta,
ingurumen unitate honetan joera hori indartzea bideratuko duen antolamendurako
proposamena eskaintzen da.
Ingurumen unitate homogeneoak zehaztu eta konfiguratzeko orduan paisaia ere
gogoan hartu beharreko elementua da, aurrez zerrendatu diren aldaki guztiak
laburbiltzen baititu. Paisaia inguruaz dugun pertzepzioa da eta honenbestez
baliabide eta irizpide guztiek osatzen dute (ur-masak, natura-baliabidea, lurzoruaren
erabilerak, e.a.), baita hain bistako ez diren beste ezaugarri batzuek ere; paisaiaren
kalitatea orain arte aipatutako aldaki bakoitzak duen egoeraren eta bakoitzari
ematen zaion erabileraren baitakoa da. Bada, ez da unitate bat osatzen duen
irizpidea, baina unitate homogeneo hauen definizioa indartuko du.
Bestetik, zehaztu behar den unitate bakoitzean, zein elementuk osatzen duten eta
aisialdirako baliabideak deskribatzeaz gain, ekosistemen zein zerbitzu ematen
dituzten finkatuko da; izan ere, ekosistemen kudeaketa iraunkorra aintzat hartzeko
irizpidea da Bilbo Metropolitarraren Lurralde Plan Partzialean proposatuko den
antolamenduan. Ekosistemen zerbitzu deitzen zaio ekosistemetatik pertsonek
jasotzen dituzten zerbitzuei eta, zuzenean nahiz zeharka, bizitza kalitateari eusten
diotenak; ezinbestekoak dira ongizatea, ekonomia eta gizartea mantentzeko.
Ekosistemen zerbitzu mota hauek bereizten dira:
-

Lehengaien hornidura: elikagaia, ura, egurra, baliabide genetikoak,
energia, e.a.

-

Erregulaziorako zerbitzuak: karbonoa metatzea, ura araztea, klima doitzea,
airearen kalitatea, uholdeen kontrola, polinizazioa, e.a.

-

Kultura

zerbitzuak:

hezkuntza,

aisia,

paisaiaren

egiteko

estetikoa,

zientifikoak, e.a.
-

Gainerako zerbitzu guztiek dituzten sostengu-zerbitzuak: mantenugaien
zikloa, lurzoruaren erakuntza.

Aldi berean, aisialdirako baliabideek kulturako izendatutako ekosistemei zerbitzuak
hornitzen dizkiete: aisialdia eta turismo zerbitzuak; estetikoak, paisaia eta kultura
intereseko elementuen hautemateari dagokionez; hezkuntzakoak; zientifikoak...
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baina aldi berean gainerako zerbitzuekin elkarlotuta: hornidura, higaduraren
kontrolarekin erregulazioarena, ur-hornidura eta airearen arazketa.
Diagnostiko honekin batera aurkezteko diseinatu den kartografia ondotik zehaztuko
diren ingurumen unitate homogeneoen arabera antolatu da; hara hemen: Ur-masen
unitatea, nekazal-abeltzaintzako unitatea, interes bereziko baliabide naturalak dituen
unitatea, lurzoru garatuak edo garapen berriak hartzeko gaitasuna dutenen
unitatea. Unitate hauetako bakoitzari dagokionez, unitatea osatzea eragin duten
elementu nagusiak kartografian jasotzen dituen planoa dago (1:35.000 eskala) eta
laburpen modura, plano bakoitzaren goialdean, leihatila txiki bat gainezarri da,
elementu edo kokapen hauetako bakoitzari zein elementu uztar dakiokeen jasotzen
duena.

Hurbilpen

eta

proposamen

modura

aurkezten

da,

aztertu

den

ingurumenaren aldaki bakoitzari loturik dauden mugatzaileak aintzat hartuta.
Kartografia mota hau baliatu da diagnostikoa hobeto ulertzen laguntzen duela iritzi
diogulako eta era honetan jasotako informazioak identifikatzen uzten duelako zein
eremuk eskatzen duten zaintza handiagoa eta zein izan daitezkeen proposamen
berriak egiteko egokiagoak.
Honekin guztiarekin, ondoren Eremu Funtzionala zein unitate homogeneotan bereizi
den zerrendatu eta deskribatzen da:
4.5.1. UR-MASEN UNITATEA
Ur-lamina elementu giltzarria da, habitat modura dituen balioengatik, eremu
funtzionalaren baliabide beharrezko eta ezinbestekoa eta paisaiaren baldintzatzailea
delako. Unitate honetan, ekosistema osatzen duten ibai eta errekak ez ezik, ur-masa
guztiak eta ondoko eremuak barne hartzen dira: Urak hartzeko arriskuan dauden
eremuak, estuarioak eta baita ur-guneak eta lurrazpiko masak ere.
Horien guztien balioa ukaezina da eta gainera, ur-masa guztiak arautzen dituen
arautegia derrigor bete beharrekoa da eta baimendutako eta galarazitako erabilerak
bereizten ditu. Ibai eta errekak kasu, baita ur-gune batzuk ere (erabilera
publikokoak direnak), babes-perimetroak eta ibilguarekiko gutxieneko tarteak.
Araudi honek aginduko du zein diren antolamendurako mugaketak.
Aintzat hartu beharreko araudia honako hauetatik dator:
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-

Kantauri

Ekialdeko

Demarkazio

Hidrografikoaren

Plan

Hidrologikoa (2015-2021). Zein jarduera eta ibilgutik zein tartetara
egin daitezkeen finkatzen duen arautegia jasotzen du. Eraikitzeko
baldintzatzaileen puntuan aztertuko bada ere, errepikatze-denborak ere
markatzen ditu eta urak hartzeko arriskua duten eremuetan ezarri
beharreko araudia. Eremu Funtzionalean ezargarria den araudiaren
eranskina txertatu da.
-

Uraren Esparru Zuzentaraua. Uraren Esparru Zuzentarauaren 6.
artikuluak babestutako guneei egiten die aipamen eta demarkazio
hidrografiko bakoitzean barne hartutako eremu guztien erregistro bat edo
batzuk bereizi behar direla dio, azaleko edo ur azpiko urak babesteari edo
habitatak eta zuzenean uraren baitako diren espezieak zaintzeari
dagokionez berariazko erkidegoko arau baten indarrez babes bereziko
aitortuak izan direnak.
Plan

hidrologikoak

babestutako

eremuen

erregistroaren

laburpena

besarkatzen du eta honako hauek jasoko ditu: gune bakoitzaren kokalekua
adieraziko duten mapak, ingurumenari buruzko informazioa eta zaintza
egoera,

kasua

bada,

eta

erkidego,

nazio edo

tokiko

legediaren

deskribapena, izendapena eman dionarena, hain zuzen ere. Erregistro
honek honako eremu babestu hauek barne hartzen ditu Eremu
Funtzionalaren barruan:


Hornidurarako ur-hartze guneak: Giza kontsumorako ur-hartzea
egiten den hura izango da babestutako eremu, baita, kasua bada,
mugarritutako babes-perimetroak ere, betiere eguneko gutxienez 10
metro kubikoko batez besteko bolumena ematen badu edo
berrogeita hamar pertsona hornitzen baditu. Babestutako eremu
izango dira, baita ere, etorkizunean giza kontsumorako ur-hartzeko
baliatuko diren eremuak, plan hidrologikoan hala bereizi direnak.



Ekonomikoki esanguratsuak diren uretako espezieak babesteko
eremuak.



Aisialdirako izendatutako ur-masak, bainua hartzeko ur izendatutako
haiek barne.



Eremu sentikorrak: Hiiri-hondakin uren tratamenduari buruzko
arauak baliatuta sentikor izendatu diren haiek.



Habitatak edo espezieak babesteko eremuak.
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Babes berezia: babes bereziko izendatutako eta plan hidrologikoan
jasotako eremuak, arroak edo arro-tarteak, akuiferoak edo urmasak.



Hezeguneak:
hezeguneak.

Hezeguneen

Inbentario

Nazionalean

jasotako

Eremu hauek urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuaren Araudiko
agiriaren

III. Ataleko 48-53 artikuluek

arautzen

dituzte,

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.
-

Uholde Arriskuaren Kudeaketa Plana 2015-2021.Plan honek EAEko
arroen urak hartzeko arriskuak kudeatzeko planak besarkatzen ditu. Plan
hauek Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) bereizten dituzte eta
kontrolatzeko neurri-programa bat finkatzen dute.

-

Ibai eta erreka Ertzen Lurralde Plan Sektoriala. LPSk ibaien eta
erreken ertzak hiru ikuspegitatik antolatzen ditu: ingurumena, hidraulikoa
eta urbanistikoa. Jada aurreko araudiak ibilguetan nola jokatu erakusten
duenez gero, diagnostiko honetan garrantzitsuago iritzi diogu Plan honen
ingurumeneko alderdia identifikatzeari, berak adierazten baitu zein den
ertzen zaintza egoera, batik bat bertako landaretzaren egoera gogoan
hartuta. Eremu Funtzionalean badira berroneratu beharreko ertzak,
landaretza egoera onean duten ertzak eta lehentasunezko interes
naturalistikoko guneen ertzak.

-

Hezeguneen LPS. Zerrendatutako hezeguneak garrantzi ekologikoaren
arabera hiru multzotan banatzen ditu:


I. Taldea: Babestutako espazio natural, parke natural eta biotopo
edo biosferaren erreserba izendapenen eragina jasaten duten
hezeguneak.



II. Taldea: Bi eremu mota barne hartzen dira, LPS hau indarrean
sartu aurretik onartutako hirigintzako planeamendu bereziaren
babesa jaso dutenak, eta LPS honek araututakoak.



III. Taldea: Plan honek zerrendatutako eta aurreko kategoriatan jaso
gabeko gainerako hezeguneak besarkatzen ditu.

Ez dago Eremu Funtzionalean I. multzoko hezegunerik.
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II. taldeko hezeguneak LPSk jasotako moduan antolatu behar dira eta
Planean jasotako babes- eta berroneratze-mugak argi eta garbi bereizi.
III. taldekoei dagokienez, maiz sarritan, jada antolamendurako udal
baliabideek egiten dute hezegune hauen sailkapena; nolanahi den ere,
horien kokapena eta egoera aztertuta, LPPk proposatuko du III. talde
honetako hezeguneen babes eta zaintza maila.
-

Lurrazpiko

ur-masak.

Ez

soilik

azaleko

ur-laminak,

baliabide

hidrogeologikoak ere garrantzi berekoak dira baliabide modura. Arestian
aipatu

dugun

hidrogeologikoa

esparru
duten

zuzentarauak
eremuak,

non

bereizten

ditu

akuiferoek

jada

interes

kutsadurarekiko

urrakortasun bereziki handia erakusten duten. Gainera, EAEko akuiferoen
kutsadurarekiko urratze-arriskuaren maparen arabera, aintzat hartu behar
da arazo hau eta horretarako urratze-arrisku handia eta oso handia duten
Eremu Funtzionaleko eremuak identifikatu dira, eremu hauetan jarduerak
aurreikusteko, lurrazpiko ibilguetan eragina izan baitezakete.
Horrekin guztiarekin, ur-laminen unitatea, bai azalekoa bai lurrazpikoa, Eremu
Funtzionaleko ingurune fisikoan balio handiko unitatea da, ematen dituzten
baliabideengatik eta lurraldearentzat interes handiko naturako elementuez osatua
egoteagatik. Honezaz guziaz gain, dituzten natura ezaugarrien ondorioz, lokailu
balio handia dute, izan ere babesa eta elikadura ematen diete espezie askori eta
populazio mailan oso ondo balioztaturiko elementuak dira eta elementu giltzarri
kalitatezko paisaietan.
Honenbestez, unitate honek paisaian ez ezik, natura balioetan ere duen balio handia
aintzat hartuta, garrantzizkoa da unitate honi uztarturiko aisialdiko baliabideak
bereizi, babestu eta kudeatzea: Bolueko hezegunea, Etxerreko urmaela, Txarrotako
uharka eta ezkerraldeko eta meatze eremuko urmaelak; baita Bilboko itsasadarra
ere.
Ekosistemen zerbitzuak gogoan hartuta, unitate honek elementuak hornitzen ditu,
kasu honetan ura, uholdeen kontrolarekin erregulazio zerbitzua eta euskarrizerbitzua, gainerako zerbitzu guztiak mantentzen dituena.
Hauskortasun handiko habitatek osatzen dute, gertuko ingurunetan gauzatzen diren
jardueretatik eratorritako aldaketak jasateko arrisku handikoak, ondorio oso
larrikoak.
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Zeinahi aldaketa jasateko gaitasun txikia du eta honen gainean araudia garbia eta
zorrotza da baimendutako eta eragotzitako erabilerei dagokienez, eta horiek baliatu
behar dira antolamendua egiteko unean. Unitate honek duen helburu nagusia
zaintza da eta kasu guztietan ingurunea hobetzea; irizpide hauek abiaburu hartuta,
honako banaketa hau proposatzen dugu:
-

Uraren

Esparru

Zuzentarauko

babestutako

eremuak

eta

interes

hidrogeologikoa dutenak. Babesteko eremu modura sailkatzen dira.
-

Akuiferoen zaurgarritasun altu eta oso altuko eremuak. Bateragarriak diren
babes eremu modura sailkatzen dira.

-

Berroneratzeko beharra duten ertzak. Hobetu eta berroneratzeko eremu
modura sailkatzen dira.

-

Landaretza egoera onean duten ertzak eta lehentasunezko interes
naturalistikoko guneen ertzak. Babes eremu modura sailkatzen dira.

-

Uholde arriskuko eremuak 500 urteko errepikatze-denboran. Babes eremu
modura sailkatzen dira.

-

Babes bereziko eremu eta gainazaleko uren babes eremu modura
sailkatutako Hezeguneak. Babesteko eremu modura sailkatzen dira.

-

Berroneratu beharreko gune eraldatu modura sailkatutako Hezeguneak.
Hobetu eta berroneratzeko eremu modura sailkatzen dira.

Babes eremu modura sailkatutako guneetan, kokaleku horiek hala izendatu eta
babestea eragin zuten baldintza eta ezaugarriak gordeko direla bermatuko duten
jarduerak soilik baimenduko dira.
Bateragarriak diren babes eremuetan, ezaugarriak bermatuko dituzten erabilerak
soilik baimenduko dira, edo balioen zaintza bideratuko duten baldintzetan eta
mugaketekin erabil daitezela. Horregatik, eremu hauetan erabilera baimenari
kalterik eragingo ez duelako ziurtagiria erantsi beharko zaio, edo proposatutako
erabileratik erator litekeen inpaktuaren analisia, kaltea arintzeko neurriak jasoaz.
Hobetu eta berroneratzeko eremu modura sailkatutako eremuetan, erabileraren
helburua unitate hauen ezaugarriak hobetzera emandako jarduerak baimentzekoa
da, kalitatezko natura balioak dituzten azalera handiagoak sortzea bideratuko
dutenak.

132

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

4.5.2. NEKAZARITZA-ABELTZAINTZA UNITATEA
Unitate

honek

besarkatzen

nekazaritza-abeltzaintzarako

ditu,

erabileragatik.

Lur

bai

dituzten

horiek

helburu

ezaugarriengatik

identifikatzeko

garbia
bai

egun

duten

lurzoruak

ematen

nekazaritza-basozaintzako

zaien
LPSko

informazioa baliatu da eta Nekazaritza-abeltzaintza eta Landazabala goi-kategoria
hartu da oinarri eta bereziki Trantsizioko landa paisaia eta Balio Estrategiko
Handikoa azpikategoriak. Balio Estrategiko Handiko lurrek garrantzi handia dute,
nekazaritza-abeltzaintzarako ezaugarri hobezinak metatzen baitituzte. Trantsizioko
Landa Paisaia azpikategoriak, nekazaritza lanetarako egokia denak, Balio Estrategiko
Handikoak baino balio txikiagoko ezaugarriak ditu. Eremu Funtzionala urria da lur
naturaletan eta horren aurrean komenigarria izan liteke Trantsizioko Landa Paisaia
modura sailkatutako lursailean nolabaiteko babesa ezartzea.
Nekazaritza-basozaintzako LPSan jasotakoaz gain, aintzat hartu dugu eta baita
kartografiatu ere, lurzoruak dituen erabilera gaitasunak eta gogoan izan ditugula
kasu jakin honetarako lurzoruak dituen ezaugarri edafologikoak. Erabilera gaitasun
Handiak eta Oso handiak inbentarioan jaso ditugu (A eta B mota); ekoizteko
gaitasun handiko lurrak dituzten lursailak dira, mugaketarik batere ez edo oso
txikikoak.
Honela,

bada,

"Natural

Resources

Conservation

Service"rentzat

Erabilera

Gaitasunaren sailkaketa interpretazioko sailkaketa da, klimaren eta lurzoruen
ezaugarri iraunkorren ondorioak batuta eskuratzen dena, suntsitzeko arrisku,
erabiltzeko mugaketa, ekoizteko gaitasun eta ustiatzeko beharrari dagokionez.
Lurzoru motak bereizi eta sailkatzeko lurraren ustiaketa mailak hartu dira gogoan,
mugaketa mailaren adierazle direnak eta gutxi-asko, historikoki lur horietan egin
den aprobetxamenduaren errealitate bati dagozkionak.
Honela, bada, bereizketa hau egin da:
-

Nekazaritzarako erabilera:
-

-

A. Laborantza intentsiboa.
B. Laborantza intentsiboa neurrian.
C. Laborantza ez oso intentsiboa edo estentsiboa.

Erabilera ez-nekazaritzarakoa:
-

D. Larre iraunkorrak.
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E. Basoberaren ustiapena.
F. Murrizketa urriko baso-ustiapena.
G. Murrizketa handiko baso-ustiapena.
H. Landaretza naturala edo babestekoa.
I. Hiri barruko erabilerak.
J. Industriako erabilerak, e.a.

-

Lehenengo hiru lurzoru motei (A, B eta C) nekazaritzarako erabilera edo beste
erabilera bat eman dakieke. Atik Cra bitartean behera egiten du landu daitezkeen
laborantzarako lurren kopuruak eta lurraren ustiaketa gero eta gaitzagoa da.
Eremu funtzional honetan unitate hau, gainera, animalia-espezieentzako garrantzi
bereziko habitata izan daiteke, elikadura eremu baita eta baso eta heskaiekin
batean mosaiko ederra sortzen du, ez soilik animalientzako, baita biodibertsitatea
indartzeko ere.
Belardi

eta

landazabalek

paisaia

erakargarriak

egituratzen

dituzte,

balizko

behatzaileek kalitatezko paisaia modura bereiziak. Saila honetan Ortuella-Santurtzi
eta Basauri inguruko landazabal atlantikarrak gailentzen dira. Ezaugarri honek
zeharkako aisialdirako baliabide balioa aitortzen dio, paisaiaren elementu den
aldetik, nahiz erabilera zuzena mugatua duen, nekazaritzarako duen balioa babestu
behar baita.
Ekosistemen zerbitzuen ikuspuntutik unitate honek elikagaiak hornitzeaz gain interes
handia du oinarrizko zerbitzu honen hornitzaile den aldetik, gaitasun handiko lurzoru
naturala eratu eta mantentzen laguntzen ari delako.
Balio Estrategiko Handiko lurzoruen joera babesa da. LPSak ez du zalantzarako
izpirik uzten honetan; Plan loteslearen azpikategoria da eta Plan nagusiak
nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerez gain, baimentzen ditu aisialdiarekin eta
zenbait

azpiegiturekin

lotutako

haiek

ere.

Trantsizioko

Landa

Paisaiaren

azpikategoriaren kasuan, arruntagoak dira erabilera onargarriak baina ia kasu
guztietan, jardueratik erator daitekeen inpaktu graduaren analisi batekin batera
aurkeztu behar dira.
Erabilera gaitasun handi edo oso handiko lurzoruak lursail naturalak dira eta horien
joerak babestekoa izan behar du; horiek galtzeak inpaktu handia eragiten du eta
ondorioak itzulezinak dira.
Irizpide hauek guztiak bilduta, honako antolaketa proposamena finkatu da:
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-

Balio estrategiko handiko lurzoruak: Babes eremu modura sailkatu dira;
hau da, nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilerei eutsi behar zaie edo
lurzoru hauek hala izendatu eta babestea eragin zuten baldintza eta
ezaugarriak gordeko direla bermatuko duten jarduerak soilik baimenduko
dira.

-

Trantsizioko Landa Paisaiako lurzoruak. Bateragarriak diren babes eremu
modura sailkatu dira, hau da, berezko erabilera nekazaritza eta
abeltzaintzarakoa izanik, bestelako erabileretarako baimena emanez gero,
proposatzen den erabileratik erator litekeen inpaktuaren analisia txertatu
beharko zaio.

-

Erabilera gaitasun handia eta oso handia duten lurzoruak, aurreko
kategoriatan barne hartu gabeak. Lur hauen erabilerak nekazaritza eta
abeltzaintzarakoa behar du izan eta izendapen hau eragin zuten balioen
zaintza. Horregatik sailkatu dira babes-eremu modura.

Nekazaritza eta abeltzaintzako eremu zehatz hauek identifikatzeak bide emango du
erabilera hauei lotutako neurriak zein tokitan baliatu behar diren ezagutzeko eta
baliabide natural hau babesteko inbertsioak kontzentratzeko.
Ingurumen kalitate handiko eta hauskortasun ertain-handiko unitatea da. Planaren
helburua lurzoru naturalak babestera zuzendu behar litzateke, zehaztutako
zuzentarauari jarraikiz, hau da, Balio Estrategiko Handiko diren lurzoruak eta
erabilera gaitasun Oso handi edo Handikoak babestera.
Babes-eremu modura katalogatutako kasu hauetan, baimendutako jarduerak
nekazaritza eta abeltzaintzarakoak izango dira nagusiki, baina beste batzuk ere
gauzatu ahal izango dira, Ingurumena hobetzekoak, aisialdikoak, baldintzatzaile
batzuekin, jakina, eta are azpiegitura batzuk ere onartu ahal izango dira, eragin
dezaketen kalte-mailaren arabera baldintzapetuak.
Eta azkenik, trantsizioko Landa Paisaia modura sailkatutako lurrei dagokienez, lur
hauek duten nekazaritza eta abeltzaintzarako erabilera indartzera zuzendutako
erabileren arauketa proposatzen da, nahiz baimentzen diren lurzoru naturala galtzea
eragiten ez duten jarduerak; hitz labur, Balio Estrategiko Handiko lurzoruek eta
gaitasun edafologiko handikoek baino harrera gaitasun handiagoa dute.
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4.5.3. BASO UNITATEA
LPSk barne harten duen Baso kategoriak zuhaitz-estalkia izateko erabilera garbia
erakusten duten lursailak besarkatzen ditu, egun ematen zaien erabileragatik batik
bat, eta inoiz, erabilera arrazoiengatik (arriskuak, arroen babesa, e.a.) Kategoria
honen baitan daude, bai bertako basoak, interes naturalistiko handikoak, bai espezie
aloktonoen sailak ere; horien artean gailentzen da, duen hedaduragatik, Intsinis
pinua. Baso erabilera ematen zaien eremu guztiak kategoria bakar batean biltzen
dira, LPSk irizten baitio bertan ekoizpen eta babes egitekoak elkarloturik daudela.
Baso unitate honek LPSren irizpideak baliatzen ditu eta Plan honen kategoriak
dioena jasotzen du.
Mendiei eta babestutako espazio naturalen administrazioari buruzko 3/94 Foru
Arauaren arabera, hona hemen mendia edo baso-eremua zer den:
a) Bai berez, bai aurretiaz erein edo landatu direlako hazi diren baso espezieak
edo multzoak dituzten landalurrak, berdin delarik espezie horiek arbolak,
zuhaixkak, sastrakak edo belarrak izatea.
b) Mendien edo basoen mugetan dauden landu gabeko lurrak edo lantzarrak,
mendia edo basoa babesteko beharrezkoak direnean; atal honetan sartzen
dira nekazaritzarako lurrak izan arren mendien edo basoen barruan dauden
barrendegiak, landalurrok hiru urtetan, behintzat, bertan behera utzita egon
direnean.
c) Era berean, basogintzaren alorreko lursailak izango dira mendien edo
basoen barruan edo horien mugetan dauden nekazaritza-landalurrak, betiere
sail horiek lantzeko gutxieneko unitatea baino txikiagoak direnean.
d)

Nekazaritza

Sailak,

ezaugarriak

edo

kokapena

kontutan

hartuta,

birlandaketa, higaduraren kontrako babesa eta neurri zuzentzaileak, inguruko
paisaiaren

hobekuntza

edo

oihalgintzarekin

zerikusirik

duen

edozein

egitasmoren barruan sartuko lituzkeen landalur guztiak.
e) Berezko birloratze prozesuan dauden zelaiak eta larreak, pistak eta
basabideak eta, orokorrean, basogintzari lotuta dauden azpiegiturak hartzen
dituzten sailak ere menditzat joko dira.
Aldi baterako baso lursailtzat hartuko dira iraganean nekazal erabilera
izandako lurrak eta une jakin batean baso ustiapenerako erabiltzen direnak,
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betiere gutxieneko iraupena dena delako espeziearen txandari dagokiona
baino laburragoa inoiz izango ez delarik.
Unitate honetan egun Eremu Funtzionalean espezie exotikoak dituzten baso-sailek
okupatutako lurrak barne hartu dira, helburu ekonomiko eta ekoizleak dituztenak.
Eremu honetan erabilera handieneko espeziea eukaliptoa da (Eucalyptus globulus)
eta Intsinis pinua (Pinus radiata). Ia gehienak baso monoespezifikoak izan ohi dira,
bertan garatzen den kudeaketari meneratzen zaizkionak.
Unitate honetan garrantzi berezia hartzen du Erabilera Publikoko Mendien
presentziak; mendi hauek eta babesleak Mendiei buruzko 43/2003 Legean definitzen
dira eta horien arautzea eta kudeaketa Lege horren bitartez eta lurralde historikoko
mendiei buruzko foru arauen bitartez egiten da. Mendi hauetan egiten den zeinahi
ekintza aipatutako arautegiak agindutakora meneratua dago.
Masa monoespezifikoen kudeaketak arboladietan ohi dena baino ekosistema
txiroagoa sortzeko joera izan ohi du. Mendi hauetan baso-masaren egonkortasuna
bilatu behar da eta horretarako higaduraren kontrola, sute arriskua, elurte, haizete,
uholde eta uraldiek eragindako kaltea urrituko duten basogintzako baliabideak
baliatu behar dira. Nolanahi den ere, arboladiak dira eta ondorioz, elementu lokailu
izatera irits daitezke.
Eremu hauen homogeneotasunak paisaia monotonoak sortzen ditu balizko
landaretza baso hostozabal kaduzifolioa izango litzatekeen eremuetan eta aipagarria
da arraseko mozketak eragiten duen paisaia kalitatearen galera.
Aisialdiaren ikuspuntutik, baso eremuek indar handia dute, erabiltzaileek eskatzen
dituzten zenbait zerbitzu ematen dituztelako: natura inguruak edo bertakotuak,
lasaitasuna, itzal tokiak, ariketa fisikoa egiteko aukera (mendi-ibiliak, mendia,
mendi-bizikleta, e.a.); baita, haurrentzako jolastokiak jartzeko aukerak ere,
Akarlandan dagoena bezalakoa. Eta, izatez, atsedenleku ugari onura publikoko
mendietan daude. Aisia kudeatzeko orduan garrantzitsua da ingurumenak berekin
dituen arriskuak aintzat hartzea, sute arriskua batik bat, baina baita narriadura,
zaborren presentzia e.a. bezalakoak ere. Nahiz klimaren ezaugarriak aintzat hartuta,
basoaren sute arriskua beste toki batzuetakoa baino txikiagoa den, beharrezkoa da
erabiltzaileak prestatu eta informatzea okerreko erabilerak baliabide hauetan eragin
ditzakeen galerez. Unitate honi uztartzen zaizkion aisialdiko erabileren artean hiri-
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parkeak eta hiri ingurukoak nagusitzen dira (Ollargan, Pagasarri, Akarlanda,
Artxanda, e.a.), bidezidorrak eta bizikletaz egiteko bideak, GRak, PRak...
Ekosistemetako zerbitzuen ebaluazioari dagokionez, esan beharra dago unitate
honetan zenbat eta biodibertsitate handiagoa izan orduan eta aukera handiagoa
dutela erregulazio zerbitzuak eskaintzeko; izan ere, sastraka ugaria eta itxia duen
baso batek hobeto eutsiko dio urari baso sail intentsiboek baino eta higaduraren
gaineko kontrola ere eraginkorragoa izango da. Berebat, hornidura zerbitzuak ere
hobeak izango dira (ustiaketa txanda luzeagoak dituen kalitate handiagoko egurra,
zuhaixka eta sastraketako fruituak, perretxikoak e.a.); baita kulturalak ere, indar
behatzaileak gehiago estimatzen baitu.
Horregatik, zenbat eta naturalagoa izan baso-sistema, orduan eta gaitasun
handiagoa izango du zerbitzu ugari eskaintzeko. Alabaina, ezin ahantz dezakegu
iraunkortasun irizpideen arabera behar bezala kudeatutako baso sailak, hornidura
zerbitzuaz gain erregulazio sistemak ere eskain ditzakeela, CO2 biltegiratzea
adibidez, eta kultura zerbitzuak.
Unitate hau antolatzeko irizpide nagusiak modu intentsiboan ustiatzeko gaitasuna
duen baso estalki bat ustiatu eta mantentzea behar luke izan, nahiz 1994-2030
Euskal Baso Planaren helburu eta jardunbideen araberako kudeaketa irizpideak
txertatuta.
Unitate honen kalitatea ertaina da eta hauskortasuna ere, ertaina. Unitate
honentzako erabilera eta antolamendu proposamenetan mugatzaileek lehenik eta
bat eta zalantzarik gabe mendien gaineko araudia izan behar dute aurrean.
4.5.4. INTERES BEREZIKO NATURA BALIABIDEAK DITUZTEN ESPAZIOEN
UNITATEA
Unitate hau natura aldetik garrantzia bereziko izatea eragiten duten ezaugarriak
dituzten

elementu

eta/edo

espazio

horiek

guztiek

osatzen

dute,

Eremu

Funtzionalaren eremuan.
Ingurumen aldetik balio handiko diren eremu natural hauek identifikatzea
ezinbesteko lanabesa da erabakiak hartzeko orduan lehentasunezko jarduerak
hautatu ahal izateko.
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Unitate hau definitzeko unean egun babes-figurak dituzten elementu guzti horik
hartu dira aintzat, zalantzarik gabe balio esanguratsuak dituzten esparruak direnak
eta honenbestez, babestea dute helburu eta betiere, ingurumena hobetzea; gainera,
babestuta ez dauden haiek ere natura balio garrantzitsuak dituzte, ingurumen
kalitateko inguru ukaezin egiten dituztenak.
Askotan espazio eta/edo elementu hauek badituzte jada antolamenduko irizpideak
jasotzen dituzten kudeaketa planak.
Baliabide geologikoetan Interes Geologikoko Tokitzat (IGT) jotako elementu guztiak
barne hartzen dira.
Unitate honetan jaso dira, gainera, Natura 2000 Sarekoak diren ondoko espazioen
zedarriak:
-

Gorbeiako KBE (ES2110009)

-

Barbadungo itsasadarreko KBE (ES213003)

-

Astondoko dunen KBE (ES2130004)

-

Mundakako

itsasadarra-Ogoñoko

itsasmuturreko

itsas-eremua

(ES0000490). Proposamen fasean.
Espazio hauek guztiek kudeaketa baliabide propioak dituzte, jarduera-ildoak jada
erakusten dituztenak.

Gorbeiako KBEren kasuan badira informazio ekologikoa

ematen duten agiriak, zaintzarako helburuak eta arautzeak eta jarraipen plan bat.
Barbadungo itsasadarraren KBEk kontserbazio neurriak barne hartzen ditu, urriaren
16ko 215/2010 Dekretuak agindutakoari jarraikiz, zeinak eskualde biogeografiko
atlantiarreko hamalau ibai eta estuario Kontserbazio Bereziko Eremu izendatzen
dituen. Astondoko dunen KBEak, bestetik, zaintzarako helburu eta neurrien agiri
bat du.
Eremu Funtzionalean Gorbeiako parke naturala barne hartzen da eta gertuko
eremuetan, Urkiolakoa.
Natura 2000 Sarekoak diren espazio hauekin eta parke naturalekin estuki loturik,
Batasunaren intereseko habitatak ditugu.

Habitat hauek lehentasunezkoak edo ez-

lehentasunezkoak izan daitezke. Lehentasunezko direnak, bereziki, babestu egiten
dira eta bertan gauzatzen diren jarduerak zaintzara eta berroneratzera zuzenduak
daude.
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Babestutako biotopoei dagokienez, unitate honek “Uribe Kosta-Butroiko ingurumen
balioak eta ondare naturala babestu eta zaintzeko baliabide naturalak antolatzeko
plana” proposamena jasotzen du.

Espazio hau babestutako biotopo izendatzeko

prozesuan dago eta abian da, aldi berean, Europako Natura 2000 Sarean barne
hartua izateko prozedura, Estatuko Administrazioak sustatutako Itsas-sareko
proposamenarekiko

koordinazio

lanean.

Gainera,

kanpoan

baina

Eremu

Funtzionalaren muga-mugetan Bizkaiko Meatzaldeko Babestutako Biotopoa dugu.
Gogoan izan dira, gainera, interes naturalistikoko eremuak eta natura espazio
garrantzitsuen katalogo irekia; honako hauek biltzen dira bertan:
-

LAGetako natura-intereseko eremu modura jasotako eremuak:

Gorliz-

Armintza, Armintza-Bakio, Zierbenako ingurua, Pobeñako padurak eta
Arenako hondartza.
-

EAEko Espazio Natural Garrantzitsuen Katalogo Irekikoak dira:

Mayor

ibaia-Las Tobas-Akirtza, Ganekogorta mendia, Galea lurmuturra-Barrika,
Plentziako itsasadarra.
Unitate honetan beretan jasotzen dira, gainera, kostaldeko balio handieneko
eremuak, inoiz arestian aipatutako natura-intereseko eremuekin bat egiten dutenak.
Hain

zuzen

ere,

Babes

Berezi,

Hiri

Hondartzak

eta

Kostaldeko

LPSren

Ingurumenaren Hobekuntza kategoriak barne hartu dira.
Honela, bada, orain arte aipatu ditugun espazio guztiez gain, eta inbentario fasea
eta administrazioari zein inplikatutako eragileei hainbat kontsulta egin ondoren,
intereseko iritzi zaio unitate honetan ondoko espazio hauek ere besarkatzea:
-

Santa Marinako Haitzak Urdulizen

-

Bolueko hezegunera isurialdea duen arroaren haran hondoa

-

Ortuella-Santurtzin landazabal atlantikoak

-

Arraiz mendiko artelatzak

-

Basauriko landazabal atlantikoak

-

Piko Ramos-Montaño mendia, Gallarta eta Las Carrerasko hiriguneak barne
hartuta

-

Etxerreko putzua eta ingurua
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-

Txarrotako harana eta presa

-

Pagasarri, Pagasarri-Bolintxu eremua bereziki aintzat hartuta.

-

Ganekogorta

-

Serantes-Lucero-Mallo

-

Saratxuko hariztiak

Gainera, EAEko korridore ekologikoak jaso dira; eremu hauek animaliak jomuga
hartuta definitu ziren eta egun berraztertzen ari dira. Bilbo Metropolitarraren
Lurralde Plan Partziala berraztertzean eremu hauetan proposatu diren jarduerek,
erdi mailako eskalan babesteko balio handiko eremuak sortzeko bide eman dezake,
gogoan harturik goiko mailako korridore ekologikoen sarea, erkidego mailan, eta
udalak bere baliabideak gordetzeko duen interesa.
Espazio esanguratsuez gain, natura balio aipagarriak dituzten lurraldek elementuak
barne hartzen dira. Eremu Funtzionaleko baso autoktonoak gailentzen dira eta
horien artean daude:
-

Ur bazterreko basoa

-

Hostozabalen baso kantauriarrak

-

Hostozabalen baso mediterranearrak

-

Artadi kantauriarrak

-

Pagadiak

-

Padurak eta lezkadi gaziak

-

Harkaitzetako landaredia

Orobat, erabilera publikoko mendietako unada hostozabalen landaretza hartu da
gogoan, Bizkaiko Foru Aldundiko Mendien sailak eskuratutakoa.
Arriskuan dagoen landaretza duten eremuak eta animalia espezieak Kudeaketa
Planek bereizten duten banaketaren arabera ere txertatu dira.
Hona hemen berreskuratze planak dituzten landaretza espezieak, zeinaren zaintza
edo berroneratze eremuak Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren barruan
dauden:
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-

Alyssum loiseleurii

-

Apium graveolens ssp. butronensis

-

Barlia robertiana

-

Chaesyce peplis

-

Culcita macrocarpa

-

Daphne cneorum

-

Epipactis phyllanthes

-

Festuca vasconcensis

-

Galium arenarium

-

Genista legionensis

-

Matricaria maritima

-

Medicago marina

-

Olea europea var. sylvestris

-

Solidago virgaurea ssp. macrorhiza

-

Zostera noltii

EAEko Flora Baskularraren Zerrenda Gorrian eta Arriskuan dauden Espezieen
Euskadiko Zerrendan barne hartutako espezieei dagokienez, UTM 1X1 laukia bereizi
da. Ez dira lauki osorako jarduketa-proposamenak egiten, izan ere, babeska babestu
behar den espeziea dagoen kokagunera soilik lerratuko da. Arrazoi hau tarte,
espezie hauek dauden laukietan jarduera zehatzak planteatu behar direnean,
beharrezkoa izango da kalterik eza bermatzea.
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren esparruan kudeaketa planak dituzten
fauna espezieak, eta honenbestez, diagnostiko honetan aintzat hartu direnak,
honako hauek dira:
-

Mustela lutreola (bisoi europarra).

-

Phalacrocorax aristotelis (ubarroi mottoduna)

-

Hydrobates pelagicus (ekaitz-txori europarra)

-

Gasterosteus aculeatus (arrain hiruarantza)

142

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

-

Hegazti nekrofagoak

Bai flora bai fauna txosten honetako 4.5.3 eta 4.6.1 ataletan jaso eta kartografiatu
dira (12 eta 14 irudiak).
Guztiek ere natura-intereseko gune eta elementuak osatzen dituzte. Horien
presentzia eta kontserbazioa giltzarri dira Eremu Funtzionaleko ingurumenaren
kalitatean, populazioaren ekosistemak zerbitzuz hornitzeko gaitasun izugarria
dutelako, eta ondorioz, guztion ongizatean laguntzeko. Kontaezinak dira biztanleriari
ekartzen dizkioten onurak: biodibertsitatea hobetu eta mantentzen dute; kalitatezko
paisaiak eta aisialdirako inguru egokiak osatzen dituzte; eta erabakigarriak dira
turismoarentzat; honegatik guztiagatik, bada, Eremu Funtzionalaren ekonomiaren
sustatapenean elementu garrantzitsu modura hartu behar dira.
Aurrez aipatutako guztiak: espazio natural edo natura aldetik interes berezikoak,
geobaliabideak, intereseko landare eta animaliak, hondartzak, e.a... horiek guztiak
ez dira soilik kontserbaziorako interes bereziko balioak, baita izaera didaktiko eta
zientifikoko elementuak ere, erakargarriak eta baliabide hauek ezagutu eta
zaintzeko aparteko interesa duten erabiltzaileentzat turismo jakin baten sustatzaile;
horregatik izan ohi da hain usua hauei loturik, interpretazio zentroak eta ingurumen
gelak izatea. Gainera, maiz paisaia aldetik balio handiko eremuetan kokatzen dira,
gailurretan esate batera, eta baita kultura aldetik intereseko diren tokietan,
Donejakue bidea, Zugaztietako meatze paisaiak e.a. Toki hau kontserbatzeko
ezinbestekoa da horiekiko interesa eta gordetzeko nahia izango duen ondo
prestatutako biztanleriak elementu hauek ezagutzea.
Ekosistema, zelai, artadi eta hostozabal autoktonoen basoen zerbitzuei dagokienez,
ekosistema

horietan

ematen

da

biodibertsitatea

kontserbatzeko

zerbitzurik

handiena. Azken hauek, gainera, karbonoa biltegiratzeko zerbitzurako balio gorena
duen ekosistema osatzen dute. Hein berean, aipatu ditugun baso guztiak
ekosistema nagusiak dira uholdeak kontrolatu eta ura hornitzeko zerbitzuen
zuzkiduran. Gainera, unitate honetan barne hartu diren elementu guztiak izugarri
garrantzitsuak dira beste zenbait jarduera didaktiko eta aisiakoetarako: mendiibiliak, naturarekin loturiko kirolak, hegazti eta espezie adierazgarrien behaketa,
ibilbide geoturistiko eta kulturalak, e.a.
Espazio eta elementu hauetako asko ezinbestekoak dira korridore ekologiko eta
azpiegitura berdeak osatzeko, gune eta/edo lokailu modura.
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Horietako askotan, baina, kontserbazio egoera ez da egokia; arazo handia izan ohi
da xehadura maila. Espazioek euren artean jarraikortasun ekologikorik ez izateak
hauskortasun handiko elementu eta eremuak sortzen ditu, zeinahi aldaketaren
aurrean guztiz ahulak.
Kalitate eta hauskortasun handiko unitate hau babestu eta berroneratzea da
helburua; honela, bada, erabilera honi jarraikiz, lurraldean identifikatu eta arestian
aipatu ditugun balioen arabera, babestu eta jarduteko ondoko kategoria hauek
proposatzen dira:
-

Babes-eremuak. Natura 2000 Sarean barne hartutako espazioak (BBE eta
KBE),

parke

naturalak,

babestutako

biotopoak,

LAGetako

interes

naturalistikoko eremuak, EAEko intereseko espazioen zerrenda irekia,
babes berezi zorrotzeko kategoria eta Itsasertzeko LPSko hiri hondartzak,
hezeguneen zerrenda, korridore ekologikoen sareko gune-espazioak eta
ibai tarteak, interes bereziko landaretza, landaretza berroneratzeko planen
arabera kontserbazio eremuak, lehentasunezko intereseko habitatak,
hegazti nekrofagoak kudeatzeko planean jasotako guneak, geobaliabideak
(IGTak), natura garrantzi bereziko guneak (Santa Marinako haitzak
Urdulizen, Bolintxu, Ganeko, Serantes-Lucero-Mello, Saratxuko hariztiak,
Artigasko artelatzak e.a.), Donejakue bidea, babestua dagoen ondare
kultural edo arkeologikoa.
Unitate honetan espazio horiek hala izendatzea edo babesa behar izatea
eragin zuten natur baliabideen balioak gordeko direla bermatuko duten
jarduerak soilik baimenduko dira.
-

Bateragarriak diren babes eremuak. Itsasertzeko LPSko bateragarria den
babes kategoria, moteltze eremuak eta korridore ekologikoen sareko lotura
korridoreak, lehentasunezkoak ez diren habitatak eta arriskuan dagoen
fauna

kudeatzeko

planetan

barne

hartutako eremuak.

Erabiltzeko

baimenak emango dira betiere natura balioak zainduko direla bermatu
daitekeenean.
Horregatik, eremu hauetan erabilera baimenari kalterik eragingo ez
duelako ziurtagiria erantsi beharko zaio, edo proposatutako erabileratik
erator litekeen inpaktuaren analisia; halaber, balizko zeinahi kalte
arintzeko neurriak jasoko dira.
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Hobetu

-

eta

berroneratzeko

guneak.

Ekosistemak

hobetzeko

eta

Itsasertzeko LPSetako narriatutako eremuak berreskuratzeko kategoriak,
korridore ekologikoen sarearen berroneratze ekologikoko eremuak eta
landaretza

berroneratzeko

planetan

berroneratzeko

eremu

modura

sailkatutako eremuak.
Eremu hauetan izan dezaketen erabilera unitate hauen ezaugarriak
hobetzera emandako jarduerak baimentzekoa da, kalitatezko natura
balioekin azalera handiagoak sortzeko bide emanez; baita, horien bitartez
natura balio edo interes bereziko guneekin loturak sortzea ere, EAEko
korridore ekologikoen sarearekin konektibitatea bilatuz.
4.5.5. GARATUTAKO

LURZORUEN

EDO

PROPOSAMEN

BERRIAK

BEREGANATZEKO AHALMENA DUTENEN UNITATEA
Unitate honek barne hartzen ditu, batetik, jada finkatua dagoen hiri lurra
(hirigintzako garapenak, ekipamenduak edo azpiegiturak), zeinetan birmoldaketa
ekintzak gauza daitezkeen, eta bestetik, aurrez artifizialdutako lurzoruaren gainean
etorkizunean garapenak izan ditzaketen lurzoruak, dena delako arrazoien ondorioz
(finkatu gabeko hiri lurra eta lur urbanizagarria).
Eremu Funtzionala jada garatutako lurzoru handia duen eremua da, nagusiki
etxebizitza, industria eta azpiegitura eta ekipamendu inguruek okupatzen dutena.
Ingurumena

abiaburu

hartuta,

planteamendu

egokiena

jarduera

berriak

planifikatzeko orduan izan behar luke jada hondatutako lurzoruak erabiltzekoa
erabilera urbanoak emateko. Iraunkortasunaren ikuspegitik eskuratu behar diren
helburuak sortze berriko hiri lurretan bideratu nahi diren horiexek dira, jatorriz
hondatutako eremuak izateak berekin dakartzan ñabardurak ñabardura.
Unitate honetan lurzoruen inbentarioa kutsagarriak izan daitezkeen jarduerekin
osatu da, aurreragoko fase batean, etorkizunean berroneratzeko eremuak
identifikatzeko helburuarekin.
Lurzoruen arazoaren analisia, lur horien gainean proposatzen diren erabileren
tipologiari lotuta egin behar litzateke. Honi dagokionez, onera ekartzeko bi gune
motarentzat lan estrategia bereiziak finka litezke:


Eremuak, non eraikuntzako jarduerak aurreikusten diren.
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Ingurunea berroneratzeko eremuak.

Nahiz LPP lurralde eskalako agiria den eta alde horretatik, helburua hainbat esparruneurri finkatzea den, ibaiaren inguruan antolamendu xeheagoa jasotzea da asmoa
eta horren ondorioz, analisia ere xeheagoa izan liteke.

4.6. INGURUNEAREN DIAGNOSTIKOA
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren multzoak giza jarduera handia du,
XIX. eta XX. mendeetako garapen industrialaren ondorioz, eta biztanle dentsitate
altua. Honek guztiak baldintzatu egin du natura balioak elementu bereizle diren
eremuen presentzia urria.
Natura aldetik balio handiko diren eremu hauek honako hauetan biltzen dira:
Natura 2000 Sarean; LAGetan jasotako natura intereseko eremuetan eta EAEko
espazio naturalen katalogoan; itsasertzeko eremuetan; masa autoktonoa duten
basoetan; eta babestutako flora eta faunako espezieak dituzten eremutan.
Badira, gainera, inongo babesik gabeko espazio baliotsuak; horiek dituzten
balioak gorde nahi baditugu ezinbestekoa da aintzat hartzea, are gehiago Eremu
Funtzional hau bezalako eremu hondatuan. Bertako zuhaitz landaretza duten
eremuak izan ohi dira, hala nola artelatzak eta hariztiak, hezeguneak, mendi
gailurrak e.a.
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean bai biztanleriak orokorrean, bai
lurraldearen kudeaketaz arduratzen diren administrazio publikoek, eskakizun ozena
egin dute balio handieneko eremuak babestu eta hondatuen eta aldaketa egoeran
dauden haiek bere onera ekartzeko; izan ere, horien gainean kudeaketa aktiboa
eginez gero, aukera ezin hobea izan daiteke korridoreak berreskuratzeko, jada
existitzen den sarean integratuko direnak.
Berebat, ur laminak eta inguruko eremuak ere balio handiko elementuak dira
eta lokailu dira betetzen duten hornikuntza, erregulazio, aisia eta biztanleriarentzat
estetika egitekoetan; baita animalientzat babes eta elikadura eremu direlako ere.
Baso unitateak, hornikuntza eta erregulazio balioaz gain, erabiltzaileek aisialdirako
eskatzen dituzten zenbait ezaugarri eskaintzen ditu, hala nola: ingurune naturala,
lasaitasuna, itzala eta kalitatezko paisaia, besteak beste. Izan ere, zenbat eta
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naturalagoa izan baso-sistema, orduan eta gaitasun handiagoa izango du zerbitzu
hauek guztiak eskaintzeko. Halaber, natura balio handiko eremuen arteko elementu
lokailu ere badira.
Bestetara, lurzoru naturalaren ezaugarri oneneko eremuek nozitu duten okupazioa
aintzat hartzea oso garrantzitsua da, ibai ibarrek bereziki, horiexek baitira gune
egokienak hirigintzako erabilerak eta industrialak bertan finkatzeko, ura eskura
dutelako eta maldak leunak izan ohi direlako. Honenbestez, nekazaritzako balio
handiko lurzoru naturala duten eremuak babestea lehentasunezko helburu izango
da, lur horiek galtzeak konponezineko kaltea baitakar, lurzoru naturala urria izan ohi
delako eta eratzen oso motela.
Ingurumenaren ikuspuntutik garrantzitsua da aintzat hartzea etorkizuneko jarduerei
begira -sortze berrikoak zein berroneratzekoak izan- ingurumeneko arriskuek ez
ezik, lurzoru kutsatuek eta zaratek dituzten ezaugarri baldintzatzaileak.
Kutsadura kentzeko beharra oinarrizkoa da lurraldearen antolamenduan eta
lehentasuna eman behar zaio lur horiek berrerabiltzeko aukerari, landa-lur berriak
okupatzearen aldean. Honela, bada, lur hauen berroneratzea nola artatu
planeamenduaren

hasiera-hasierako

faseetan

aurreikusi

beharko

da,

LPPn

zehaztutako erabileren arabera berroneratzeko lehentasunezkoak diren lurrak
identifikatuz.
Ingurumeneko unitate homogeneoak definitu eta horien balioak, kalitatea eta
hauskortasuna aztertu ostean, ezaugarri horien arabera izan ditzaketen zenbait
erabilera bereizi dira:
-

Natura balio handiko eremuetan -maila jasoagoko legeek onartuak izan
edo ez- babes zorrotza, non baimendutako erabilera mugatua egongo den
lur horien kontserbazioa, aisialdirako erabilera bateragarri eta didaktikoa
bermatuko duten haientzat.

-

Bateragarria den babesa natura balio handiak dituzten eremuetan, non
biztanleriaren demanda edo baliabide naturalak aprobetxatzeko beharra
dagoen; halakoetan, bada, natura balio hauek kontserbatzea bideratuko
duten erabilerak indartu behar dira.
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-

Natura baliabideen kalitatea hobetzeko edo biztanleriaren segurtasun eta
osasuna hobetzeko esku-hartzea eta jarduketak gauzatzea eskatzen duten
eremuetan zaharberritzea eta hobekuntza.

4.7. LURRALDEAREN
ELEMENTU
ESTRATEGIKOEN
GAINEAN AURREIKUS DAITEZKEEN INPAKTUAK
KLIMA-ALDAKETA AINTZAT HARTUZ GERO
Lurraldearen elementu estrategikoen gainean bi alternatibek eragindako efektu
nagusiak jaso eta aztertu dira atal honetan.
Aztertuko diren
alternatiba

proposamenak

garapen-egoera oso ezberdinean

daude.

0

onartutako LPP da, 1 alternatiba Aurrerapen bat da, proposamen

estrategiko bat. Bestalde, indarrean dagoen LPP duela 10 urte landu zen, egungo
egoera sozial eta ekonomikotik urrun eta gaur egungoak baino garapen- eta
finkapen-maila txikiagoko ingurumen-irizpideak erabiliz.
4.7.1. LURZORUAREN GAINEKO INPAKTU POTENTZIALAK
Lurzoruaren okupazioa

LPPren Berrikuspenaren Aurrerapenak ez du lurralde-estrategiaren baitan lurzoru
berriak betetzeko aukera jasotzen. Aurreikusten diren garapenak aurrez sailkatutako
lurzoruetan edo lurzoruak berroneratu, birdentsifikatu eta antzeko ekintzen bidez
antolatuko dira.
Baldin eta urbanizatu ez diren lurzoru urbanizagarriak baleude, eta dituzten
ezaugarri naturalen ondorioz ez okupatzeko egoeran aldez aurretik jarriak, LPP
berriak horiek berriz sailkatzea proposa lezake eta are, segun eta zein den lurzoru
horren nekazaritzarako gaitasuna, baita nekazaritza eta abeltzaintza erabilera
ematea ere.
Indarrean dagoen LPPk berroneratze-, birdentsifikazio- eta berritze-ekintzez gain
izan litezkeen garapen berrietarako esparruak ere proposatzen ditu.
Plan berriak planteatzen duen eredua modu egokiagoan doitzen da indarrean
dauden ingurumen estrategiek zehaztutako jasangarritasun-irizpideetara, hazkuntza
bera eta inguruak hazkuntza hauek onartzeko duen gaitasuna orekatuz.
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Lurzorua prozesu dinamiko oso motel baten ondorioz sortzen den eta edozein gizaekintzarekiko sentibera den ondasun urria da; horregatik, haren plangintza eta
erregulazioa elementu gako suertatzen da lurzoruan zein inguruneko beste
elementuren batean gerta daitezkeen inpaktuen aurrean.
Lurzoruarekiko afekzioa obren fasean bertan hasten da, lurketak egitearekin bat, eta
denboran zehar mantentzen da, lursailen okupazioa iraunkorra eta itzulezina denez
gero.
Afekzio hau batez ere aurrez kolonizatua izan ez den lurzoruaren okupazioa
eragiten duten garapen berrien proposamenetan agertuko da. LPP berriak ez du
lurzoruaren okupazio berritik eratorritako inpakturik sortuko. Aldiz, 0 alternatiban
baimentzen diren garapen berriak gauzatzeak lurzoru naturala nabarmen galtzea
ekarriko luke.
Gaitasun agrologiko handiko lurzoruekiko afekzioa

Azken

hamar

urteotako

Eremu

Funtzionaleko

nekazaritzako

lurren

galera

garrantzitsua izan da. Premisa honen ondorioz, LPPren proposamen berriak
Planaren

Berrikuspenaren

helburu

estrategiko gisa

nekazal-lurrak

babestea

planteatzen du.
Indarrean dagoen LPPk jada Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak egindako
lurzoruen kategorizazioa jasotzen du, 2014. urtera arte behin betiko onartu ez zena
(LPPren onarpenetik zazpi urtera), nekazaritza lurren bi azpikategoriak (Balio
Estrategiko Handia eta Trantsizioko landa paisaia) ezberdindu gabe, baina. Beraz,
LPP honek lurzoru hauen eta nekazal jardueren pisu eta garrantzia aitortzen duten
irizpideak barne-hartu arren, ez dago hau balioan jartzeko eta, batik bat lurzoru
hauek eta jarduera berreskuratzeko proposamen garbirik.
LPPren Berrikuspenaren Aurrerapenak ere, 1 alternatiba modura izendatu denak,
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren kategorizazioa jarraituz antolatzen du
lurzoru urbanizaezina, baina Balio Estrategiko Handia eta Trantsizioko landa paisaia
azpikategoriak
antolamendurako,

ezberdinduz.
Herri

Berrikuntza

Onurako

Mendiei

modura,

landa-ingurunearen

ikusgarritasuna

emateaz

gain,

gainezarritako bi eragile berri proposatzen dira, Nekazaritza eta Abeltzaintzako
Eremu Estrategikoak eta Hiri-baratzeetarako Kokaleku Potentzialak.
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Nekazaritza eta Abeltzaintzako Eremuen definizioa kudeaketa aktiboa sustatzera eta
habitat eta landa-lurrak prozesu urbanizatzailearen aurrean babestera zuzenduta
dago. Nagusiki, % 30 baino malda txikiagoko nekazal-balio handiko lurzoruz eta
oraindik ere neurri handi zein txikiagoan elkar-bildutako hedadura erlatiboki zabalak
eratzen dituzten flubisol erako lurzoruz osatuta dago. Hauetariko batzuk nekazal
jarduera handiko udalerrietan kokatzen dira eta besteak, Eremu Funtzionaleko gune
oso antropizatuetako nekazal lurzoru egokietan. Hurrengo udalerrietan bost eremu
mugatu dira: Urduliz, Erandio, Zamudio-Lezama, Lezama-Larrabetzu eta Zeberio.
Esparru hauetan lehentasunez ekin ahal izango zaio interes orokorreko nekazaritza
eta abeltzaintzako ustiaketen garapenerako ekimenen sustapenari.
Interesgarria da izaera estrategikoko irizpide mota hau proposatzea, Balio
Estrategiko Handiko lurzoruaz haratagoko esparruak zehazten baititu. Hala, nekazal
lurrak bere funtsa mantentzeko eta honen erabilera nekazaritza-abeltzaintza
jardueren bidez kudeatzeko besteko hedapena duten esparruak dira zehaztu
direnak, lurzoruaren zaintza eta nekazaritza jarduerari eustea ziurtatuz.
Bestalde, Hiri-baratzeetarako Kokaleku Potentzialak identifikatu dira, soilik asmo
honetarako lurzoruen erabilgarritasunaren arabera eta hauek bat-batean nahaspilan
agertzea ekiditeko xedez.
Honen zehaztapenerako kontuan hartu dira, ahal izan den heinean, oraindik
garatuak izan ez diren lurzoru urbanizagarri gisa klasifikatutako nekazal lurrak,
hirigune nagusietatik gertu, ondo komunikatuta eta erabiltzeko interesa izan
dezakeen biztanleria potentzial handienekoak direnak. Hala eta guztiz ere, eta modu
osagarrian, urak hartzeko arriskua duten guneetako beste esparru batzuk ere azter
daitezke.
Proposatutako kokalekuak hurrengoak dira:
-

Larrondo (Sopela, Barrika, Urduliz)
Ibarbengoa (Getxo)
La Chopera (Leioa)
Zuatzaurre (Galdakao)
San Migel (Basauri)
La Florida (Portugalete)
Villar (Santurtzi)
San Juan (Muskiz)
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Eremu hauen garapenak, ekimen publiko zein pribatutik izan, oinezko, bizikleta edo
garraio publiko bidezko irisgarritasun egokia bermatu eta paisaiaren integraziorako
beharrezko neurriak hartu beharko ditu.
Ondare geologiko interesdun elementuekiko afekzioa

Geologia interesdun lekuak (GIL) dira eskualde natural baten ondare geologikoa
osatzen duten eta aipatutako eskualdeko historia geologikoan garrantzitsutzat
jotzen diren ezaugarri bat edo batzuk besarkatzen dituzten lekuak. Jarraitasun
geometriko edo geografikoa elementu garrantzitsua da leku hauen identifikaziorako.
Leku hauen interesa ikuspuntu zientifiko, estratigrafiko, tektoniko, geomorfologiko,
petrologiko edo hidrogeologikoduna izan daiteke. Berebat, kultura-, hezkuntza-, aisiedo olgeta- interesa ere izan dezakete.
Geodibertsitatearen babeserako nazioarteko estrategiak elementu hauek gorde eta
balioa ematea dute helburu eta hala jaso da ingurumen-legeria nazionalaren azken
gaurkotzeetan, aurrez aipatu den ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 Legean
bezala.

Hastapeneko

dokumentu

honen

inbentarioko

kapituluan

Eremu

Funtzionalean dauden geologia intereseko elementuak jaso dira.
Indarreko LPPk jasotzen du honez gero geologia intereseko guneen inbentario bat ,
baina LPP berriak informazio hau gaurkotu egiten du, Geologia Interesdun Lekuak
(GIL) barne-hartuz.
Bada, indarreko LPPk Geologia Interesdun Puntuak jasotzen ditu landare- eta faunaintereseko puntuekin batera, “Inguru Naturaleko Osagai Aipagarri” modura. Hauek
guztiek, balioa emango dien azterketa xehatu bat behar dute; garapenerako
plangintzak arduratu beharko du esparru baten eta bere babes-inguruaren
zedarritzeaz zein behin-betiko antolamendua burutzeaz. Beraz, jada balio handiko
elementu gisa aitortzen ditu, baina haien babesa eta babes-esparrua tokiko
administrazioaren esku uzten du.
Plan

berriaren

Aurrerapenak

aldibereko

eragile

gisa

jasotzen

ditu,

eta

“biodibertsitate eta geodibertsitatearen kontserbaziorako intereseko eremu”en
barnean hartzen ditu.
Alternatiba biek hartzen dituzte kontutan eta sustatzen dute horien babesa.

151

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

4.7.1.1. URAREN GAINEKO INPAKTU POTENTZIALAK

Ibai-bazterrekiko afekzioak

Ibai eta erreka bazterrek babes bereziko gunea osatzen dute, bai biodibertsitatea
eta bertan

bizi

diren

landare-espezie eta

espezie faunistikoak

babesteari

dagokionez, bai uraldi eta uholdeak erregularizatzeko duten garrantziari dagokionez
ere, arrisku naturalen aurrean babesa areagotuz.
Gainera, paisaia-elementu garrantzitsuak dira eta, ondorioz, babesa eta balioa
emateak paisaiaren kalitatean eta ikusle potentzialek elementu hauekiko duten
hautematean ere eragina izango dute; horrezaz guztiaz gain, lokailu gisa betetzen
duten egiteko garrantzitsua eta olgeta-jarduerarako duten potentziala ere ezin
ahantz ditzakegu.
Indarrean dagoen LPPk azaleko urak babes-eremu gisa jasotzen ditu, sorburutik
hasi eta ibai-ahora edo aldameneko beste eremu funtzional batera arte, dagokion
babes-eremuarekin

batera.

Barne-hartzen

ditu,

hortaz,

Mercadillo,

Galindo,

Kadagua, Nerbioi, Ibaizabal, Butroe, Asua, Gobela, Andrakas eta Merdeka arroen
zatiak.
LPP berriaren proposamenaren Aurrerapenak Azaleko Uren Babes Bereziaren
kategoria bat ere proposatzen du, zeina Eremu Funtzionaleko sare hidrografikoa
osatzen duten ibai eta erreken esparru fisikoaren gainean definitzen den eta
lurraldean identifikatutako gune heze guztiak barne-hartzen dituen. Modu honetan,
azaleko drainatze-sarea babesten da, EAEko

Ibai eta Erreken Antolamenduaren

LPSak eremu hezeetako LPSak zerrendatutako bide-zati eta itsasadar nahiz
hezegune bakoitzaren magnitude-mailaren arabera ezarritako dimentsiodun ubideak
eta hauen ibaiertzak barne hartuz.
Aurrerapenak sare urdina–ren irizpidea berrikuntza modura jasotzen du, azpiegitura
berdearen barruan; honela, ibai-ibilbideen lotailu-ahalmenari aparteko garrantzia
ematen zaio, zeinak sare berdea–rekin batera, Eremu Funtzionalaren korridoresarea sustatzen duen.
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Ur kontinental eta lurpekoen gaineko afekzioa

Ibai eta erreken hurbileko garapen urbanistikoek, bereziki eraikuntza barne-hartzen
duten ekintzek, uraren kalitatearen gain inpaktu potentzialak eragin ditzakete, ibailasterretan suspentsioan dauden solidoen handitzea dela-eta, zeina, aldi berean,
lurrazaleko jariatzeak jasotzen dituen lur-mugimenduen ondorio den. Solido hauek
uraren ezaugarri fisikoetan ondorio kaltegarriak sor ditzakete. Ondorio negatibo hau
handitzen dela ikusten da landaretzaren eta lurreko jardueren galera dagoenean.
Uraren kalitatearen aldaketaren balizko beste zergati bat lan-makinen edo istripuzko
isurien ondoriozko olio eta grasen ekarpena da. Inpaktu hau gertatzeko
probabilitatea aldakorra da ibilguarekiko gertutasunaren, ingurumenaren zaintzaprogramaren

zehaztapenaren,

kontratistaren

ondo

egitearen,

inplikatutako

administrazioen zaintza-lanaren, eta abarren arabera.
Obren faseko kutsatzaileen presentziak uraren kalitatea aldakorra izatea eragin
dezake, modu ez-zuzenean fauna eta landaredia bezalako ingurune fisikoko beste
elementu batzuengan inpaktua sorraraziz.
Modu berean, neurri espezifikoak ez hartzeak lurpeko uren kalitatea alda dezake,
garapen berrietatik eratorritako ekintzetan.
Orokorrean, obren faseetan zehar ematen diren aldaketak dira neurri egokiak hartuz
murriztu daitezkeenak, baita desagerrarazi ere.
Indarreko LPPk garapen berriak gara ditzaketen guneen multzo bat aurkezten du,
dagokien eraikitze-lan eta guzti, zeintzuek ibai-ibilguetatik gertu burutuko balira,
atal honen hasieran deskribatutako inpaktuak sor ditzaketen.
Lurpeko urei dagokienez, indarreko LPPk, aldibereko eragile modura jasotzen ditu
akuiferoen kutsadurarekiko sentiberak diren eremuak. Gune hauek bat datoz
baliabide hauen kutsadurarekiko sentikortasun-maila altu bat azaltzen duten lurpeko
akuiferoen birkarga-eremuekin. Hauetan lurzoru-kutsatzaileak isuri ditzaketen
jardueren kokalekua saihestu beharko dela jasotzen du indarrean dagoen LPPk;
salbuespen modura, pisuzko arrazoiek jarduera mota hau bertan kokatzea eskatzen
duten kasuan, lurpeko uren kaltegabetasunaren ziurtasuna eskatuko da. Eremu
hauen zehaztapena, indarrean dagoen LPPren kartografian islatua, EAE-Kantauriar
Isurialdeko Ibai eta Erreken Antolamenduaren Lurralde Plan Sektorialetik dator eta
udal-planeamendu orokorrera bideratzen du behin betikotasunez udalerri bakoitzean
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eremu urrakorrak

mugarritzea eta lurpeko akuiferoak kutsatzeko arriskua

galerazteko beharrezkoak diren zehaztapenak ezartzea.
LPP berriaren Aurrerapenaren proposamenak ez du bestelako garapenik sustatzen,
baina

berroneratze-berritze-birdentsifikazio

jarduerek

ere,

ibilguetatik

gertu

burutzen badira, esandako inpaktuak eragin ditzakete. Nolanahi ere, inpaktua
gertagarriagoa da aurrez bete gabeko guneetan, jada garatuak direnetan baino.
LPP berriaren Aurrerapenak akuiferoen kutsadurarekiko sentiberak diren eremuak
jaso ez arren, LPPren aldibereko eragile gisa, bere gain hartzen du aipatutako
esparruetako antolamendu sektorialetik eratorritako babesa.
Kostaldearekiko afekzioa

Habitata kostaldeko eremuan duten hainbat flora eta fauna espezie dago eta horien
babes zorrotza bultzatzen duten inbentario eta katalogoetan jasoak daude;
ondorioz, gune modura babesteaz gain, kontu handiz jokatu behar da kostaldeko
espezieengan eragin dezaketen isurketa eta kutsadurak ekiditeko (airea, ura,
zaratak…).
Gainera, herritarrek baloratzen dituzten guneak dira, nola estetikagatik (paisaia),
hala eman dakiekeen aisialdirako erabileragatik; horregatik, hauen zaintza bermatu
behar da baliabide aldetik, erabilera eta gozamena arautzen den bitartean.
Indarreko LPPk Babespen Bereziko Gune gisa txertatzen ditu Itsasertza Babestu eta
Antolatzeko LPSak Eremu Funtzionalaren esparruan definitutako Babespen Bereziko
eremu guztiak.
LPPren Berrikuspenaren Aurrerapenean, itsasertzeko babespen bereziko guneez
gain, intereseko kostaldeko beste espazio batzuk (lehentasunezko habitatak, etab.)
identifikatzen dira.
Kostaldeko ekosistemak babestu eta bere onera ekartzea proposatzen da, duten
singularitate biologiko eta geologikoa balioan jarriz eta erabilera publikoarekin
bateragarri egiteko estrategiak planteatuz; itsasbazterreko hegalean garapen
urbanoa mugatzea ere gomendatzen da, landa-lurren kalterako diren azpiegitura eta
edifikazioak areagotzea saihestuz.
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Ur kontsumoaren areagotzea eta hondar-urak

Ur kontsumoa areagotzea eta honen ondorioz araztubehar diren hondar-urak
handitzea

biztanleria

handitzearekin

lotuta

daude.

Proposamenek

uraren

kudeaketaren tramitazio egokia bermatu behar dute, beharrezko dena hornitzeko
moduan, erakunde kudeatzaileek ezarritako baldintzak betez, eta kontsumoaren
aurretikako eta ondorengo tratamenduak indarreko legeriarekin bat etorriz. Beraz,
alor honetan ez da afekzio nabarmenik espero.
LPP tresna egokia izan daiteke inpaktu hau kontrolatzeko lagungarri diren irizpideak
ezartzeko. Indarreko LPPk bere gain hartzen ditu Ur Partzuergoaren irizpideak
horniketari dagokionez eta sarea mantentzeko neurriak hartzea gomendatzen du,
jarioen ondoriozko baliabideen galera ekiditeko.
LPPren Berrikuspenaren Aurrerapenak helburu modura planteatzen du hornikuntza
eta saneamenduaren sare nagusia eta bigarren mailakoa hobetzea, emari
ekologikoak mantenduz eta aurrezpen eta eraginkortasuna dakartzaten irizpide eta
konponbideak kontutan hartuz. Hartarako, proposatzen du uraren erabileran eta
hondakinen isurketan jasankortasun-irizpideak sustatzea, uraren garbiketa eta
arazketarako dauden plangintzetan aurreikusitako hornikuntza eta saneamendurako
azpiegiturak baliatuz uraren kalitatea hobetzea eta sare bereizitzaileak hedatzea .
Era berean, kontzientzia hartzea eta sentikortzea jomuga duten hainbat ildo
mahairatu dira: talde eta sektore ezberdinei (industria, nekazaritza, merkataritza,
etxekoa, etab.) zuzenduriko uraren erabilera jasangarria sustatzeko kontzientziaziokanpainak egitea, saneamendu-sarera isurtzen diren hondakinak (frijitzeko olioa,
pintura-hondarrak,…) murrizteko sentsibilizazio-kanpainak egitea.
Aurreko ildo hauen guztien osagarri diraUraren Zuzentarauaren (2015) kalitatehelburuak lortzeko beharrezko jarduerak bermatzea eta arazte naturalerako
sistemak aztertzea edo bigarren mailako sareak eraikitzeko laguntza-lerroak
sustatzea.
Jarduera-lerro modura proposatzen dira:
-

Gune guztiei zerbitzua ematea.

-

Arazte eta garbiketarako azpiegiturak osatzea, eurite garaian ura neurrira
ekartzeko ekintzak murriztuz, eta ur-hondakinak berrerabiltzea bultzatuz.

-

Araztegien edukiera handitzea.
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-

Isurketak sortzeari lotutako arazte-sistemak aurreikustea.

-

Nekazaritza

eta

abeltzaintzako

ustiaketatik

eratorritako

isurketak

desagerraraztea.
-

Sare-multzoaren errendimendua optimizatzea Zadorrako horniketa-sistemekin
lotu ostean; honen mende dago Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren horniketa,
Bilboko udalerriaren Ordunteko urtegitiko horniketa bidez.

4.7.2. ATMOSFERAREN GAINEKO INPAKTU POTENTZIALAK
Airearen kalitatearen aldaketa

Airearen kalitatearen gaineko inpaktuak gertatzen dira, lehenik eta behin, lurketen
ondorioz esekita geratzen diren partikulen handitzearen ondorioz -garapen berriek,
azpiegituren eraikuntzak etab. sortutakoak- eta obretako makineriek trafiko bidez
atmosferara isurtzen dituzten gas kutsatzaileak areagotzearen ondorioz; azken
hauek, aldi berean, maila akustikoa igotzea eragiten dute.
Garapen berriekin batera lurketak, materialen garraioa, makineria astunaren
zirkulazioa, etab. gertatzen dira; partikulen isurketa areagotzen da, eta horrek aldi
berean denboraren poderioz solido esekien eta solido sedimentagarrien isurketamailak igotzea eragin dezake.
Behin obrak amaituta, bizitokien eta industria eta zerbitzu erabilerako guneen
areagotzeak trafikoa handitzea eragingo duela aurresan daiteke, zeinak erregaien
errekuntza bidez, ibilgailuen zirkulaziotik datozen partikulen isurketa zein ibilgailuzirkulazio handiagoak eragindako zarata-maila handituko dituen.
Proposamen biek, indarrean dagoen LPPrenak eta LPPren Berrikuspenarenak,
airearen

kalitatea kontrolatu

eta hobetzeko

jarduerak

proposatzen

dituzte

(mugikortasuna hobetzea, baliabide energetikoak optimizatzea, etab.).
Garrantzitsua da LPP berriak lurralde-eredu jasankorragoa ezarri nahi duela
azpimarratzea eta, bereziki, aldaketaren erakusgarritzat jotzen dituzten jardueren
artean, berroneratze eta berritze jarduerak lehenesten dituzten garapen berrien
bidez lurzoru berriaren okupazioa saihestea daukagu.
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Klimaren gaineko inpaktu potentzialak

Landarediaren presentziak eragin garbia du kliman;

ezagunak dira batez ere

landaredia asfaltozko gainazalez ordezkatu den hirietan ohikoak diren bero-uharte
fenomenoak eta efektu hauek nola ahultzen dituzten hiri horietako gune zuhaiztuak.
Bai indarreko LPPk bai LPPren Berrikuspenak sustatzen dute, ez landaretzaren
kontserbazioa soilik, baita Eremu Funtzional honetan hain zatikatu eta eraldatuak
dauden baso naturalen berroneratzea ere . LPPren Aurrerapena haratago doa eta
baso hauen izatea bultzatu nahian, azpiegitura berde baten proposamena jasotzen
du, kontserbazioaz gain, baso hauen azalera, jarraitasuna eta garrantzia handitzea
xede duena. Horren harira, Aurrerapenak inpaktu honen hobekuntza ekarriko luke.
4.7.3. LANDARETZAREKIKO INPAKTU POTENTZIALAK
Landaretzaren galera

Eremu Funtzionalaren ezaugarri geologiko, klimatiko, edafologiko eta ekologikoek
biodibertsitatea eskaintzen dute, kostaldeko bertako habitat eta espezie askotatik
hasi eta tarteko haran eta inguru menditsuak besarkatuz.
Lurzoru naturalen okupazioak lur horietan dagoen landaredi naturala galtzea dakar
eta, ondorioz, biodibertsitatea galtzea.
Eremu Funtzionala bortizki eragindako esparrua da. Arrazoi hori dela-eta,
landaretzaren kontserbazio eta berroneratzea helburu nagusi bihurtzen da.
Indarreko LPPk zein LPPren Berrikuspenak baso autoktonoak eta Babes Bereziko
kategoriaren baitan onartutako basoak jasotzen dituzte.
Baso autoktonoen sailaren baitan, LPP berriak baso mota hauek barne hartzen ditu:
ongi kontserbatutako basoak, baso natural gazteak eta degradaturik egon arren
egoera helduagoetara eboluzionatzeko joera duten beste baso batzuk (hariztiak,
haltzadiak, pagadiak, urkidiak, erkameztiak, gaztainondo-landaketa zaharrak,
artadiak eta hostozabalen baso mistoak) barne hartzen ditu, hala nola, artadien
aurrekari den sastrakadia, abarizti atlantikoa eta txilar eta gurbitzen sastrakadi altu
mediterranearra

(Erica

arborea

eta

Arbutus

unedo).

Hauen

zehaztapen

kartografikorako Eunis 2009 kartografia berraztertu da 2016ko ortoargazkia oinarri
hartuta.
157

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

Hona hemen baso autoktono eta artadien aurrekari diren sastrakadien xehapena,
EUNIS sailkapenerako kodearekin batera:


F5.11(X) Sastraka garai mediterranearra Erica arborea eta Arbutus unedoarekin



F5.21(Y) Gurbizti edo sastraka garai termoatlantikoa



F6.11(Z) Abarizti atlantiarra



G1.21(Z) Ibarreko haltzadi eurosiberiarra



G1.62 Pagadi azidofilo atlantiarra



G1.71 Quercus pubescens-aren erkameztia



G1.7B1 Amezti eurosiberiarra



G1.7D Gaztainadi edo gaztaina landaketa zaharrak



G1.86 Quercus robur-a nagusi den baso azidofiloa



G1.91 Urkidia



G1.A1 Harizti mesotrofo atlantiarra



G1.A1(X) Hostozabalen baso misto



G2.121 Artadi kantauriarra



G4.(V) Quercus faginea eta Quercus rotundifolia-ren baso mistoa



G4(Z) Quercus robur eta Quercus ilex-aren baso mistoa



G6.61, Hostozabalen baso gazte naturalak.

LPP berriak honakoa proposatzen du:


Dauden

balioen

kontserbazioa

ziurtatzea,

esku-hartze

antropikoaren

erregulazioa sustatuz eta, ustiapenera bideratutako eremuen kasuan,
kontserbazio-helburuarekin bat egitea, horretarako kudeaketa jasangarrirako
irizpideak jasoz.


Habitat naturalak indartzea hauen ingurunea babestu, berreskuratu eta
hobetuz; baita erabilera publikoa antolatuz ere, aipatutako habitata
kontserbatzearekin bateragarria izan dadin.
Babestutako espeziekiko afekzioa

Alternatiba

bietan

Babes

Bereziko

kategoriaren

barruan

babestuak

daude

potentzialki interesik handieneko landaredia eta babestutako espezieak dituzten
eremuak geratzen dira. LPP berriak zainketa aktiboagoa jasotzen du bere helburuen
baitan, Eremu Funtzionaleko ingurune-balioak kontserbatzea ez ezik, sare baten
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parte izatea ere eraginez. Aukera hau irtenbide egoki modura ikusten da, intereseko
enklabe

eta

landare-espezieen

ez

bakarrik

kontserbazioa,

baita

haien

berreskurapena ere ziurtatzako, egoera optimoan eta era baldintzatu gabean azaldu
behar baitute Eremu Funtzionalaren barruan.
Europar Batasunaren intereseko habitatekiko afekzioa

Batasunaren intereseko habitatak Babes Bereziko kategoriaren barnean sartzen dira
proposamen bietan:
LPP berriak Eremu Funtzionalean hain ugariak ez diren Batasunaren lehentasunezko
intereseko Habitatak identifikatzen ditu, babestu ahal izateko:


2130, Haremun gris finkoak (Astondoko duna (Gorliz) eta La Arenako
(Muskiz eta Zierbena) hondartzako hainbat eremu.



3170, Landaretza anfibioa duten urmael iragankorrak (Nerbioi ibaiaren
meandro bat Arrankudiagan).



4040, kostaldeko txilardegi lehorrak (Eremu Funtzionalaren itsasaldean).



6230, Mendi belardiak (Eremu Funtzionalaren hego-mendebaldean).

Informazioa zein eskalatan landu den jakinik, esparru eztabaidagarrienetan
azterketa sakonagoa egin beharko litzateke eta 6210 “Brachypodium pinnatum-a
daukaten larre mesofiloak” batasuneko intereseko habitataren lehentasunezko
izaeraren zehaztapena hobeki aztertu, azken hau oso ugaria baita Eremu
Funtzionalean eta hainbat orkidea ezpezie agertzen badira lehentasunezkotzat
jotzen baita.
4.7.4. INPAKTU POTENTZIALAK FAUNAREN GAINEAN
Faunarentzat interesekoak diren eremuekiko afekzioa

Faunaren gaineko ondorioak batez ere bizitzeko erabiltzen dituen habitaten
aldaketatik datoz. LPPren proposamen biak, indarrekoak eta berriak, habitat, baso
natural eta, azken finean, ingurumen-balio garrantzitsuenak nor bere kategorian
biltzea bultzatzen dute, horien babesa ziurtatzeko. Ildo beretik, garrantzitsua da LPP
berriak habitat babestu edo interesekoen konektibitatea bermatzen duten irizpideak
finkatzea ,

lotura murriztu

ez dadin

eta honek

espezieen

kontserbazioa

mehatxupean jar ez dezan.
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Indarrean dagoen LPPk ingurune multzo bat proposatzen du, zeinaren babesak
fauna-espezieentzat ezin hobeak diren habitatak kontserbatzen laguntzen duen.
Honekin lotuta, LPPren Aurrerapenak Eremu Funtzionaleko azpiegitura berde baten
eraketaren aldeko apustu garrantzitsua egiten du, zatikapena lotu eta murrizten
duena, bereziki interes naturaleko guneak aurkitzen diren Eremu Funtzionalaren
barneko eremu horietan.
Azpiegitura Berdea osatuz eta kontserbazioaren ikuspuntutik habitatak babesteko
asmoz, non intereseko izendatutako fauna eta flora espezieak hazten diren ,
Biodibertsitatea

kontserbatzeko interesgune

berriak

proposatzen

dira.

Hurrengo esparruak barne hartzen ditu:


Inolako babes-figurak babesten ez dituen LAGetako natura-intereseko
eremuak: Mayor ibaia-Las Tobas-Akirtza, Ganekogorta mendia, Zierbenako
eremua, Galea lurmuturra-Barrika, Gorliz-Armintza eta Armintza-Bakio.



Mendilarreak-Harkaitzak: Antsolako Atxako (Bilbo) eremuan,

kareharriak

Muskizen eta Lauroetako (Loiu) harrobi zaharra.


Mehatxupeko flora-espezieen kontserbazio eta berreskurapeneko eremuak
(mikroerreserbak).



Biodibertsitatearen galera gelditzeko ahalmena duten beste eremu batzuk.
Horrela definitzen dira eskualdeko intereseko eremu berriak: El Regatoko
ingurua (Barakaldo), Bolintxuko ingurua (Bilbo), Larranazubi harana (Getxo,
Leioa, Erandio), Saierriko ingurua (Urduliz, Berango, Erandio), Txarrotako
harana (Zaratamo), Santa Marinako haitzak (Urduliz) eta Butroeren beheko
zatia (Plentzia, Gatika).

LPP berrian garrantzizkoak diren baina babes-figurarik ez duten gune natural hauek
euren ingurumen-balioekiko tratamendu egoki bat izan behar dutela planteatzen da.
LPP berriak, gainera, baso naturalen berroneratzea eta azaleren zabaltzea sustatzen
duten irizpideak jasotzen ditu (baso-landaketa

baso autoktonoarekin ordezkatu,

egingarria denean eta lurzoruaren ezaugarriek ahalbidetzen dutenean, etab.),
zeinak faunarentzat intereseko guneak handitzea ekarriko lukeen.
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Babestutako espeziekiko afekzioa

Fauna aldetik aberastasun handieneko eremuak, hala nola, Babestutako Espazio
Naturalak , itsasbazterreko inguruak, gune hezeak eta, orokorrean, naturaltasunmaila handienak dituzten eremuak alternatiba bietan babestuta geratu dira.
LPP berriaren proposamenak, gainera, azpiegitura berdearekin lotutako aldibereko
eragileen multzoa jasotzen du eta hauen artean dago Korridore ekologiko-ena
Baldintzatzaile edo eragile honen baitan daude LAGen Aurrerapen dokumentuan
eskala autonomikoan proposatutako korridoreak, Eremu Funtzionaleko intereseko
beste korridore batzuekin batera. Azken hauek jarraian datozen irizpideak kontutan
izanik hautatu dira:


Inguruko Eremu Funtzionaletako Azpiegitura Berdeko lehentasunezko
elementuekiko loturaren alde egitea.



Eremu Funtzionalaren barneko eta kanpoko naturaltasun handieneko
eremuak ondo kontserbatutako ibai-konektoreen bidez lotzea.



Erabilera publikoko mendiak, zuhaizti-orbanak eta gailur-guneak lehenestea.



Nekazaritza eta Basozaintzako LPSeko balio estrategiko handiko nekazaritzaeremuak, ahal den neurrian, ekiditea.



Zedarriztapen zehatzak SIGPAC lursailen araberakoa izan behar du, ahal den
heinean baso-erabilerako lursailak aukeratu behar dira, nekazaritzakoen eta
larreen aldean.

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaletik gertu samar dagoen ingurune batean,
sei

eremu

handi

babestu

daude,

non

Euskadiko

azpiegitura

berdearen

lehentasunezko elementuen zati garrantzitsu bat biltzen den: Urdaibai Biosfera
Erreserba, Gorbeiako Parke Naturala, Urkiolako Parke Naturala, Armañongo Parke
Naturala, Ordunteko KBEa eta Meatzaldeko Biotopoa (ikusi Bilbo Metropolitarraren
barruko eta kanpoko lotura-proposamena jasotzen duen erantsitako irudia).
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Korridore hauetan baso autoktonoen berreskuraketa bultzatu behar da, urbazterreko eta gune hezeetako basoena barne, Bilbo Metropolitarraren Azpiegitura
Berdearen lehentasunezko elementuen lotura ekologikoa mantentzeko. Ekosistema
mota hauek, faunarentzat korridore ekologiko gisa jokatzeaz gain, zerbitzu
ekosistemiko gehien dituzten ekosistemak dira.
Korridore berdeak (lehorrekoak) eta korridore urdinak (flubialak) bereizten dira:


Korridore berdeak:
o

Gorbeia eta Urdaibaien arteko korridorea, LAGen Aurrerapenean
proposatua.

o

Artxanda

eta

Gangurendik

Gorbeia-Urdaibai

loturaren

arteko

korridorea.
o

Ganekogorta eta Barbadun ibaiaren arteko korridorea, Artiba-El
Regato-Oiola-Agurriagatik.

o

Galdamesko

meatzaldea

eta

Montaño-Punta

Lucero

arteko

korridorea, Las Tobas eta Murrietatik.
o

Barbadundik

Castro-Urdialeserako

itsas-korridorea,

Kantabriako

Eskualdeko Lurralde-Antolaketarako Aurrerapenean proposatzen den
itsas-korridorearekin lotuz.
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Korridore urdinak:
o

Barbadun ibaiaren ibai-korridorea.

o

Zeberio ibaiaren ibai-korridorea.

o

Larrainazubi ibaiaren ibai-korridorea.

o

Butroe ibaiaren ibai-korridorea. Nahiz eta, hein batean, Eremu
Funtzionaletik at geratzen den, iparreko gunearen loturarako interes
handikotzat jotzen da.

Korridore hauen helburu nagusia azpiegitura berdearen lehorreko eta ibaiko lotura
ekologikoa ziurtatzea izango da.
4.7.5. BABESTUTAKO ESPAZIOEN GAINEKO INPAKTU POTENTZIALAK
Eremu Funtzionalaren esku-hartze mailaz harago, babes araudi eta figuraz
babestutako espazio natural ugari dago. Proposamen bietan, indarreko LPPn eta
LPP berrian, horiek guztiak Babes Bereziko kategorian jasotzen dira, euren
kontserbazioa bermatuz eta aldaketak jasatea ekidinez.
Afekzioen atal honetan zehar aipatu den modura, LPP berriaren proposamenarren
helburua ez da soilik kontserbatzea, baita baliozko enklabeei jarraipena ematea eta
hauen berreskurapena bultzatzea ere. Horretarako, azpiegitura berdeen gaineko
proposamen bat egin da, inguruko eremuen arteko lotura hobetu eta garrantzia
ematen diena, biodibertsitatearen hobekuntza lortzeko eta biodibertsitate-galeraren
probabilitatea handia den espazio zatikatuak saihesten dituena. Azpiegitura honetan
gako dira babestutako eremuak eta, ahal den neurrian, Eremu Funtzionalaren baitan
konektatuta egotea da helburua.
4.7.6. INPAKTU

POTENTZIALAK

INGURU

SOZIOEKONOMIKOAREN

GAINEAN
Kultura ondarearen elementuekiko afekzioa
Indarreko LPPn, interes kulturaleko elementuak aldibereko eragiletzat hartzen dira
(interes kultural bereziko eremuak). Kultura ondareko elementuei dagokienez
proposatzen diren neurrien artean, baserriari lotutako arkitektura landatarra
babestea dago, hirigintza-plangintza orokorraren ondare kulturalen katalogoetan
oinarrituz.
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LPPn Berrikuspenaren Aurrerapenak paisaia lurralde-ondarearen kontzeptuaren
baitan biltzeko beharra jasotzen du, kudeaketa unitario eta Eremu Funtzionaleko
ondare material eta ez-materiala osatzen duten elementu guztiak identifikatzeko,
izan naturalak edo kultura eta paisajistikoak. Helburua, koordinatutako ekintza eta
berroneratze-politikak eta eraikitako ondarearen berroneratzea ahalbidetzea da eta
tokiko ekonomia lagunduko duen babestu beharreko elementuarekin bateragarriak
diren erabileren bidez mantentzea. Honetarako, kontutan hartuko dira inguruaren
gaitasun ekologiko, sozial eta paisajistikoa, eta turismo jasangarriko politiken bidez
balioa emandakoa, aldi berean ezagunenak diren kultura elementu

eta honen

inguruabarraren gaineko presio, erabilpen-intentsitate eta inpaktua murriztuz.
Proposamen biek kontutan hartzen dituzte balio hauek eta babesari eta balioa
emateari jartzeari lotutako irizpideak sustatzen dituzte.
Biztanleekiko efektuak (bizi-kalitatea eta mugikortasun jasangarria)
Proposamen biak sortu dira ingurune hiritar, landatar, fisiko, ekonomiko eta
sozialekin bat datorren eta honekiko koherentea den Eremu Funtzionalaren lurraldeantolamendua lortu ahal izateko. Oreka hori lortzen denean bizi-kalitatea hobetu
egiten da.
Elementu naturalak, ingurumeneko interes bereziko enklabeak, paisaiak eta ondare
kulturalaren kontserbazio eta hobekuntzak, hauetako bakoitzaren ezagutzarenak
barne, dudarik gabe, bizi-kalitate hobea eskuratzen laguntzen du.
Indarreko LPPk helburuen artean jasotzen du eskualdeko mugikortasun-eredu bat
sustatzeko beharra, garraio publiko eta garraio alternatiboei lehentasuna emango
diena; helburua nekazal-lurzoruaren kontsumitzaile handiak diren gaitasun handiko
azpiegitura handi berrien eskakizuna saihestea da. Gainera, zenbait proposamen ere
jasotzen du, nahiz eta eskuduntza duten administrazioen gogoetarako uzten dituen:
a) Mugikortasuna garraio kolektiboan ibilgailu pribatuaren aldean. Trenbideproiektuak sustatuz eta lagunduz garraio publikoaren

garapen handiagoa,

mugikortasun metropolitanoaren osotasunean daukan protagonismoa areagotzeko.
Era honetara, garraio publikoaren partiketa modal ideal bat aztertzea eskatzen du,
harreman bakoitzean erabilpen eskaeratara moldagarri eta doigarria izango dena.
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b) Automobil pribatuaren zentzugabeko erabilera saihestea. Sare osoa hartuko
duten

kudeaketa-neurriak

eraikuntza-

bideratzea,

esate

baterako:

Garraio-ordenantzak,

edota jarduera-baimenak emateko aurre-baldintza gisa lantoki- edota

kontsumo-gune eta ekipamendu handietako garraioak sortzeko baldintzen ezarketa,
aparkalekuen arauketa…
LPP berriaren proposamenak mugikortasunean eta honen arazoan arreta berezia
jartzen du. Diagnostikoa egin osteko fasean gai hau zehatz-mehatz aztertu da,
Eremu Funtzionalaren barneko mugikortasunak LPPren berrikuspenean izango
zituen arazoak eta aztertutako esparruan mugikortasun jasangarriak eskain
ditzakeen konponbide balizkoak aurreikusiz.
Hargatik, mugikortasunak Aurrerapen-txostenaren atal bat betetzen du eta helburu
hauek lortzeko hainbat jarraibide eskaintzen ditu; batzuk zerrendatu dira:
-

Abiadura handiaren, aireportuaren eta garraio metropolitarraren sistema
ugarien eta eremu funtzional mugakideen artean intermodalitate maximoa
bilatzea, baita Katanbriako ekialdeko guneekikoa ere.

-

Portuko azpiegituren lotura eta eskaintzak itsas-garraioaren aldaketa
estrategiko eta teknologikoetara eta portuko ustiaketara egokitzea.

-

Intermodalitatearen irizpide eta nodo berrien inplementazioa, bizikleta,
metroa, hiriko zein hirien arteko autobusak, ibilbide luzeko trena eta
autoaren gisako komunikazio-moduak eremu funtzionalean integratzen
dituzten mugikortasunerako azpiegitura eta hornikuntzei dagokienez.

-

Aldaketa-puntuak sortzea, garraio publikoaren zentro intermodalen alboan
disuasio-aparkalekuak planifikatuz.

-

Jarduera ekonomikoko industrialde handien ondoan gune intermodalak
sortzea.

-

Garraio integrala zaintzeko eta kudeatzeko gai diren Gune Logistikoak
sortzea.

-

Udalerriaz gaindiko bizikleta-sarea garatzea.

LPP berrikusi eta eguneratzeari Eremu Funtzionaleko mugikortasun-arazoak
konpontzeko aukera ona dela irizten zaio.
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Paisaiarekiko inpaktu potentzialak
Paisaiaren kontzeptua, azken urteetan aldatu den eta lurraldearen antolamenduaren
irizpideetan gorabeherak eragin dituen beste aldagaietako bat da.
2000ko urriaren 20an, Paisaiaren Europako Hitzarmena onartu zuen Europako
Kontseiluak, eta, 2009ko uztailaren 21ean, hitzarmen horri atxikitzea erabaki zuen
Eusko Jaurlaritzak. 2014. urtean argitaratu zen 90/2014 Dekretua, ekainaren 3koa,
Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta
antolatzeari buruzkoa.
Paisaia baliabide izateaz gain antolamendurako tresna ere bada, zeinaren bitartez
lurraldea kudeatu daitekeen.
Indarrean dagoen LPPk, behin betiko onartu denak, Dekretua baino zazpi urte
lehenago ere antolamenduaren baitan paisaia jasotzen zuen, baina landa-esparruei
oso lotuta. Hala, “Paisaiaren aldetik intereseko Eremu Landatarrak” definitzen ziren.
Biodibertsitatearen

eta

lurzoruaren

tradiziozko

erabileren

kontserbaziorako

elkarrekintza orekatu eta onuragarria erakusten duten elementuak dira, interes
paisajistiko garrantzitsuko eremuak eratzen dituztenak. Eremu hauetan, LPPk
agintzen du paisaia horri egungo egoera berean eutsi behar zaiola nagusiki . Hauek
definizitzeko landa-eremuak baliatu dira, non transformazio antropikoak orokorki
gainerako lurraldean baino neurrizkoagoak izan diren.
LPPren

Aurrerapenean,

paisaiaren

antolamendu

eta

plangintzarako

tresna

espezifikoen lanketa sustatzen duten ildoak bereizi dira, ondoren haien gainean
erabakiak hartu ahal izateko.
4.7.7. ARRISKU

NATURALETATIK

ERATORRITAKO

INPAKTU

POTENTZIALAK
Inbentarioan ingurumenari lotutako zenbait arrisku identifikatu dira (higadura,
istiltzea, sostengu-ahalmena, etab.), baina aztertutako esparruan duten garrantzia
dela eta, pisu berezia hartzen duten bi aldagai daude: uholde-arriskugarritasuna eta
lurzoru potentzialki kutsatuak.
Uholde-arriskugarritasunari buruzko informazioak ere azken urteetan hainbat
aldaketa nabarmen jasan ditu eta, egun, datu askoz ere zehatzagoak ditugu.
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Garrantzi handiko ibai-bideen presentziak Eremu Funtzionalak lurraldearen puntu
askotan arazo mota hau izatea eragiten du.
Uholdeen ondorioz arazoak dituzten guneen presentzia baldintzatzaile garbia da,
batik bat lehentasunezko fluxu-guneak, zeinak jarduerak proposatzeko orduan
mugatzaile multzoa ezartzen duten, nahiz aldi berean ibai eta erreka bazterren
babeserako aseguru diren .
Indarreko LPPk uholdeak hartzeko arriskua duten guneak aldibereko baldintzatzaile
modura bereizten ditu eta irizpideen artean garbi jasotzen du garapen berriek ez
dituztela eremu hauek okupatu behar.
LPP

berriaren

proposamenak

ere

berdin-berdin

jasotzen

du

aldibereko

baldintzatzaile gisa, eta ibai-bideen leheneratzea sustatzen duten ildoak ezartzen
ditu, esaterako, uholde-lautadak libratuz edo ur-bazterrak naturalizatuz, besteak
beste.
Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioaren baitan jasotako lurzoruek
ezinbesteko garrantzia hartzen dute, baldin eta, alternatiba biek jasotzen duten
moduan, birsortze eta eraberritze jarduerak aurrera eraman nahi badira. Indarreko
LPPk, O.E.22 zenbakidun Operazio Estrategikoetan, kutsatuta egon daitezkeen
lurzoruentzat eta hondakin arriskutsuentzat berariazko tratamendua jasotzen du.
LPP berriaren proposamenak, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruetan, aukera
ematen duten lurzoruak, lurzoru huts edo bakanteak ikusten ditu; kutsatuta egon
daitezkeenen arazoa aurre egin beharreko gaia dela irizten dio. Ildo nagusi modura
zehazten da kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak berreskuratzea lehenetsi eta
indartzea, Eremu Funtzionalean egoera honetan dauden eremuen ugaritasuna
ikusita, etorkizuneko hiri-garapen edo jarduerentzat lurzoru berriak okupatzen hasi
aurretik.
4.7.8. KLIMA-ALDAKETAREN GAINEKO INPAKTU POTENTZIALAK
Klima-aldaketaren

gaineko

inpaktu

garrantzitsuenen

balorazioak,

Ebaluazio-

arautegiarekin lerrokaturik, inpaktu potentzialen balorazioaren ikuspegi garbia
jasotzen du inplizituki: arintzearen ildotik, hau da, isurpen-iturrien murrizketan edo
isurguneetan haiek xurgatzen laguntzearen ildotik hain zuzen ere.
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Baina ez da posible lurralde-antolamenduko elementu baten ebaluazioari ekitea,
kasu honetan bezala, moldapena bezalako beste oinarrizko kontzeptu bat sartu
gabe; moldapen hau, klima-aldaketari aurre egiteko giza-sistemen doiketa gisa
ulertu behar da. Kasu honetan, arrisku naturalei estuki lotutako alderdi batez ari da,
baina kontzeptu hau gainditu eta zuzenean hiri-sistemen urrakortasun eta
erresilientziarekin lotzen dena.
Urrakortasuna esatean, klima-aldaketaren ondorio kaltegarriei aurre egiteko sistema
baten sentikortasun eta ezintasuna adierazi nahi da, bereziki klimaren eta muturreko
fenomenoen aldakortasuna. Urrakortasuna, sistema bat zenbaterainoko aldaketaarriskuan dagoenaren araberakoa izango da, aldaketa horren izaera, tamaina eta
abiaduraren menpekoa, alegia; baita arriskuan dagoen sistemaren ezaugarri
intrinsekoen

araberakoa

ere.

Erresilientziarekin

sistemei

muturreko

eta

estresagarriak diren gertaeren aurreko asaldurak ezabatzea ahalbidetzen dien
gaitasuna adierazten da, dituen funtzio eta ezaugarri nagusiak mantentzeko
birregokituz.
Klima-aldaketaren eta honen gaineko inpaktuen balorazioari klimaren eta honen
garapenaren gainean handitzen doan ezagutzak laguntzen dio; baita lurraldean
giza-jardueren jasangarritasuna hobetzeko asmoz neurri garrantzitsuak bideratzen
dituen lege-esparru batek ere, hirigintza eta lurralde-antolaketari dagozkionak.
Moldaketen ikuspuntutik klima-aldaketak hiri-ingurunean eragiten dituen efektuak
asko

eta

mota

anitzekoak

izan

daitezke,

kokapenaren

arabera.

Eremu

Funtzionalaren kasuan, biztanleen segurtasunean duten inpaktu zuzena dela-eta,
gako kontsideratzen diren hiru efektu bereizten dira, usuenak. Lehena, dudarik
gabe, hirietako bero-uharte fenomenoarekin lotuta dago; bigarrena, ibai-emarietan
eragiten duten ekaitz gogorren errepikatze-denboren murrizpenaren ondorioz
handitu daitezkeen uholde-arriskuekin; eta hirugarrena, itsas-mailaren igoerarekin,
batez ere ekaitz bortitzen errepikatze-denbora ere murriztuko dela aurreikusten
denean.
Balizko inpaktuak arintzeari dagokionez, fase honetan planteatutako aukera
bakoitzerako hurbilketaegin da, ikuspuntu kualitatibo batetik. Horretarako, garraiotik
eratorritako isurketek, jarduera ekonomikoetatik eratorritako isurketek (industria
zein nekazaritza eta abeltzaintzaren ondorioz), eraikinen erabileratik eratorritako
isurketek (aire girotua, argiztapena, etab.) eta eraikuntza-materialen ekoizpen eta
garraioari dagozkion isurketek osotasunean duten eragina hartu da kontutan.
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Horren harira, hiri-isurgune modura duen indarra areagotzeko LPPren ekarpena ere
balioztatu da; landaredia-estaldura mantendu eta zabaltzearekin zuzenki lotuta
egongo dena, gehienbat lurzoruaren kontsumoa minimizatuz eta, bestalde, espazio
libre hiritarren izate estandar handiak sustatuz.
LPP berriak kontuan hartzen ditu lurralde-eredu jasangarriagoa eratzen duten
irizpideak, ingurumen-balioekiko konpromiso garbia dutenak, ez soilik hauen
kontserbazioarekiko, baita hauen berroneratze eta balioan jartzearekiko ere.
Mugikortasun jasangarria bultzatzea eta lurzoruaren okupazio berria ekiditea dira,
beste irizpide batzuen artean, indarrean dagoena baino jasangarriagoa eta klimaaldaketaren aurreko efektuak leuntzean eraginkorragoa den lurraldea sustatzea
helburu nagusitzat duen Plana ikustarazten digutenak.
Horri dagokionez, Planaren Aurrerapenarekiko zeharkakoak diren gaien artean,
klima-aldaketaren efektuak leuntzeko neurri eta jarduera-lerroak jasotzen ditu.

4.8. ALTERNATIBEN

INPAKTU

POTENTZIALEN

ARTEKO

KONPARAKETA
Korapilatsua da 0 eta 1 alternatiben arteko alderaketa zehatz eta sakona egitea. Atal
honen hasieratik aipatu da zein fase ezberdinetan aurkitzen diren alternatiba biak,
eta denboran elkarrekiko duten aldea. 1 aukera prozesu logikoa da LPP errealitate
berrietara, egungo egoerara eta epe honetan zehar lantzen eta onartzen joan den
informazio eta araudira egokitu ahal izateko. LPPren berrikuspena zentzuzko eta
beharrezko urratsa da.
Aldez aurreko eskarmentua aintzat hartuta, LPP hau hasiera batetik Plan berrian
inplikazioa duten administrazio sektorialak ez ezik, Udalak ere kontuan hartzen ari
da, ziurrenik Planaren erabiltzaile nagusiak direnak; LPPren Aurrerapenaren zati
diren ekarpen hauek guztiak eta herritarrak albo batera utzi gabe.
Premisa hauek eta ingurumen-aldagaia hasieratik LPPren oinarrizko informazio
modura hartu izana abiaburu hartuta, azterketa handiren beharrik izan gabe esan
liteke, lantzen ari den Plana jasangarritasun irizpideen gainean eraikitzen ari dela
eta ingurumenaren ikuspuntutik indarrean dagoena baino egokiagoa dela .
Jarraian, inpaktuak sailkatzen dituen eta aztertutako bi alternatiben arteko
konparazioa egiten duen laburpen-taula erakusten da.
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Inpaktuak ezaugarritzeko orduan sailkapen konbentzionala erabili da. Inpaktuak
bateragarri, moderatu, larri eta kritiko gisa neurtzen dira, Ingurumen-inpaktuaren
21/2013 Legean jasotako definizioaren arabera. Mota bakoitzeko inpaktuaren
definizioak honako hauek dira:


INGURUMEN INPAKTU BATERAGARRIA: Jarduera amaitutakoan
berehalakoan berroneratzen den inpaktua, inolako badaezpadako neurri
edota neurri zuzentzailerik behar izan gabe.



INGURUMEN INPAKTU MODERATUA: berreskuratzeko badaezpadako
neurri edota neurri zuzentzaile gogorrik behar ez duen inpaktua, eta
aurretiazko ingurumen egoerara itzultzeko nolabaiteko denbora behar
duena.



INGURUMEN INPAKTU LARRIA: ingurumen egoera berreskuratzeko
neurri zuzentzaileak behar dituena eta badaezpadako neurriak ezarrita ere,
denbora tarte luzea behar duena.



INGURUMEN INPAKTU KRITIKOA: onargarria ez den inpaktu maila
da. Ingurumen kalitatearen behin betiko galera gertatzen da, berreskuratu
ezina badaezpadako neurri edota neurri zuzentzaileak hartuta ere.

Gainera, hurrengo kontzeptuak gehitu dira:


ESANGURA GUTXIKOAK: ingurumenean duten eraginak inguruneko
elementu ezberdinetan ondorio hautemangarririk sortzen ez duten
inpaktuak kalifikatzeko.

-

HUTSALA: sortzen ez diren inpaktuak kalifikatzeko.

-

POSITIBOA: LPPren proposamenaren ezarpenarekin aldagaiak hobera
egingo duela jotzen bada.
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INPAKTUAK

0 alternatiba

1 alternatiba

NEURRIZKOA

POSITIBOA

Moderatua

Esangura gutxikoa

Esangura gutxikoa

Positiboa

Bateragarria

Positiboa

MODERATUA

BATERAGARRIA

Ibai-bazterren okupazioa

Esangura gutxikoa

Esangura gutxikoa

Itsasertzen okupazioa

Esangura gutxikoa

Positiboa

Moderatua

Bateragarria

BATERAGARRIA

BATERAGARRIA

Moderatua

Bateragarria

Bateragarria

Esangura gutxikoa

FAUNAN

ESANGURA
GUTXIKOA

POSITIBOA

LANDAREDIAN

POSITIBOA

POSITIBOA

GUNE BABESTUETAN

ESANGURA
GUTXIKOA

POSITIBOA

INGURU SOZIOEKONOMIKOAN

POSITIBOA

POSITIBOA

Ondarea

Positiboa

Positiboa

Bizi-kalitatea

Positiboa

Positiboa

Garapen ekonomikoa

Positiboa

Positiboa

POSITIBOA

POSITIBOA

ARRISKU NATURALENAK

BATERAGARRIA

BATERAGARRIA

KLIMA-ALDAKETAREN GAINEAN EDO –GATIK

BATERAGARRIA

POSITIBOA

LURZORUAN
Lurzoruaren okupazioa
Ondare geologikoa
Gaitasun agrologikoa duen lurzoruarekiko afekzioa
URETAN

Ur-kontsumoaren areagotzea
ATMOSFERAN
Aire-kalitatea
Zarata

PAISAIAN

4.8.1. ONDORIOAK
Aurreko atalak laburbilduz eta Ingurumen Ebaluazioaren hasierako fase honi
dagokion Planaren inpaktuen lehen hurbilketa modura, lehenengo “irudi” honetan
baiezta daiteke 1 alternatiba dela orokorrean ingurumen-inpaktu potentzial gutxien
erakusten duena. Alde nagusietako bat da, Aurrerapenak lurzoru gehiago ez
okupatzeko egiten duen aldarria eta, kasua balitz, hauetako batzuen desklasifikazioa
proposatzea.

Gainera, alternatiba honek lurralde jasangarriago bat eraikitzen

joateko erronkei hobeto aurre egiten diela uste da; bestalde, Eremu Funtzionalaren
balio naturalak berroneratzeari ematen dio indarrik handiena hauei garrantzia
emanez eta azpiegitura berdearen bidez duten korridore-ahalmena sustatuz; era
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horretan, eremu funtzionalaren ingurumen-kalitate eta, orokorrean, bizi-kalitate
hobea bermatzen da.
Klima-aldaketaren aurkako irizpideak ere jasotzen ditu gainera, LPP honen moduko
antolamendurako tresna batean beharrezko direnak.
Ebaluazioaren geroagoko faseetan modu zehatzagoan helduko zaie, aztertzen diren
dokumentuen izaera dela-eta, fase honetan heldu ezin izan zaien alderdi zailenei.

5. BATERAKO
PLAN
SEKTORIAL
ETA
LURRALDEKOETAN AURREIKUSGARRI DIREN
GORABHERAK
Jarraian, Bilbo Metropolitarraren eremu Funtzionaleko LPPren garapenean, sinergia
eta ingurumen-efektu metagarrik sorrtzea eragin dezaketen plan eta programazioen
arteko zerrenda gauzatu da. Batik bat udalaz gaindiko planen helburuek eta LPPren
etorkizuneko garapenean eragina izan dezaketen bestelako planek, estrategiek etab.
etorkizuneko

LPPn

eraginkor

izango

diren

antolamendu,

kategorizazio

eta

zonifikaziorako helburu eta proposamenak dituzten aztertuko da.
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Tresna

Tresna bakoitzaren laburpena

Bost helburu eta bederatzi xede estrategikotan oinarrituz
konpromiso eta jarduera-lerro sorta bat bereizten du.
Jarraian ingurumen-helburuak zerrendatu dira:
GARAPEN JASANGARRIAREN EUSKAL
INGURUMEN-ESTRATEGIA 2002-2020
Behin betiko onespena
2002/06/4ko Gobernu Kontseilua

- Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasungarriak izan
ditzagun bermatzea.
- Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa
arduratsua.
- Natura eta biodibertsitatea babestea: sustatu beharreko
aparteko balioa.
- Lurralde oreka eta mugikortasuna: ikuspegi bateratua.
- Klima aldaketaren eragina mugatzea.

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak
LPP bat dator estrategia honekin eta EAEko
inguruneko babes-tresna askorekin, baliabide
naturalen kontserbazio eta berroneratzea sustatzen
dutenak, baina uneoro jasangarritasun-irizpidea
kontuan hartuz; kontserbazioa egiten da arlo sozial,
ekonomiko eta kulturaleko beste garapen batzuk
baztertu gabe.
Ildo honetan, LPPren Aurrerapenak HU01.ean
jasotzen du helburua dela “Finkapen-eredu
koherente eta funtzional bat lortzea, ingurumena,
alderdi ekonomiko, sozial, kultural eta osasunekoak
barne hartzen dituena.
Estrategia honetan, zehazki laugarren jomuga lortu
nahi da eta honi lotutako helburuen bidez lurralde
orekatu eta irisgarriago bat bermatzea, interes
orokorreko jarduera sozial eta ekonomikoen
bideragarritasuna ahalbidetzeaz gain, landa-, hirieta kostaldeko eremuen ondare, aniztasun,
aberastasun eta erakargarritasun natural eta
kulturala kontserbatuko dituena .
Helburu hauetan datoz bat, baina ia LPP osoak
2002-2020 Garapen Jasangarriaren IngurumenEstrategiarekin bat datozen irizpideei eusten die,
hala nola:
- Natura babestea, biodibertsitatea hobetzea.
- Mugikortasun jasangarria antolatu eta sustatzea.
-

Energia

berriztagarriak

erabiltzea,

kontsumo

173

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

Tresna

Tresna bakoitzaren laburpena

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak
energetikoa murriztea eta efizientzia energetikoa
sustatzea.
Beste batzuen artean.
Ondorioz, tresna bien helburuak bat datoz eta ez da
aparteko gorabeherarik identifikatzen.

LPP berriak, erreferentziatzat hartu ditu jada IV
Esparru Programak adierazitako irizpideak.

EAE-KO INGURUMEN ESPARRU
PROGRAMA (IV 2020)

IV Ingurumen Esparru Programa, non epe luzeko esparru
estrategikoa eguneratu den honako jomuga generiko
hauek bereiziz:
- osasuna eta ingurumena integratzea lurralde politikan,
- fiskalitate berdea,
- elikadura zirkularra,
- eremu degradatuetako azpiegitura berde berriak

LPPren helburuak laugarren Esparru Programa
honek lortu nahi duenaren isla dira, nagusiki
hurrengo puntuei dagokienez:
- Eremu Funtzionalaren kudeaketa jasangarri egokia.
- Ingurumen-balioen babesa: ura, lurzorua, ondare
kultural eta naturala.
- Azpiegitura berdeak eta eremu degradatuen
berreskuraketa.
- Energia berriztagarrien erabilera,
energetikoaren
murrizketa
eta
energetikoaren sustapena.

kontsumo
efizientzia

174

Bilbo Metropolitarraren LPParen Berrikuspena
Hasierako Dokumentu Estrategikoa

Tresna

Tresna bakoitzaren laburpena

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak
- Landa-eremuen sustapena.
- Jarduera ekonomikoen eskaintza finkatzea, eremu
funtzionalean eta azpieskualde bakoitzean oreka
aurkituz.
EAEko Biodibertsitate-Estrategiak aurkeztutakoekin
bat datozen helburuak (kontserbaziokoak, garapen
jasangarrikoak, etab.) oinarritzat hartuta eraiki da
LPP.

EAE-KO BIODIBERTSITATE-ESTRATEGIA
(2009-2014, honen 2020 Ekintza Planaren
egoera zein den berrikusi beharko
litzateke)

2008-2014
Euskadiko
Biodibertsitate
Estrategiak
oinarrizko lau jomuga ditu:
1. Ekosistemak babestu eta lehengoratzea
2. Europako Natura 2000 Sarea sustatzea, aukera-tresna
modura
3. Naturaren ezagutza eta kultura bultzatzea
4. Lurraldea eta Natura Ondarea eraginkortasun eta
efizientziaz kudeatzea.

Kasu honetan, 1 eta 2 helburuekin bat etorriz, LPPk
Eremu Funtzionalaren ondare naturala zaindu,
babestu, eraberritu eta erabilera jasangarria
gauzatzeari lotuta dauden helburuak jasotzen ditu,
lurzoruaren babesa, kutsaduraren prebentzio eta
gutxitzea eta landa-lurrei balioa ematea sustatzeaz
gainera.
LPPk,
gainera,
lurralde-eredu
jasangarria
proposatzen du, partaidetua, ezagutze bidean dena
eta sektoreko administrazio, Udal eta, orokorki,
herriaterrekin
izandako
bilkuretan
sortutako
ekarpenak jasotzen eta ezagutarazten ari dena,
Estrategia honetako 3. helburuarekin lotuta.
Horrenbestez,
ez
da
Estrategia
honekiko
gorabeherarik identifikatu.
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LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

Hauek dira Biodibertsitatearen aldeko Estrategiaren
oinarrizko printzipioak:
- Erabilera iraunkorra.
- Erantzukizun partekatua.
- Kudeaketa proaktiboa.
- Naturgune Babestuen
kontserbazioa.
- Ikuspegi ekosistemikoa.
- Ikuspegi integratzailea.
BIZKAIKO BIODIBERTSITATEA BABESTU,
HOBETU ETA KUDEATZEKO ESTRATEGIA
2015-2020

barruko

eta

kanpoko

- Koordinazioa eta lankidetza.
- Parte-hartze soziala eta kudeaketa parte hartzailea.
- Informazioaren eskuragarritasuna eta ezagutzaren
transferentzia.
- Prebentzio eta zuhurtasun printzipioa.

Estrategia honek jasotzen dituenak bat datoz taula
honetan
aurrez
landu
diren
ingurumena
kudeaketako
tresnekin.
Defendatzen
dituen
printzipioak LPPren helburuekin ezin hobeki lotzen
dira eta ez da aurreikusi gorabehera esanguratsurik
izango denik.

- Biodibertsitatearen eta ekosistemek eskaintzen dituzten
zerbitzuen balorazio ekonomikoa.
Horrenbestez, finkatutako epean (2015-2020) lortu
beharreko helburu batzuk bereizi dira:
- Biodibertsitate galera geldiaraztea eta ekosistemen
zerbitzuak
berreskuratu
edo
mantentzea,
biodibertsitatearen
ezagutza
ona
bermatuz,
ekosistemak babestu eta haien konektibitatea eta
osotasuna mantendu ahal izateko, eta biodibertsitate
galera garbia saihestuz.
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LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

- Biodibertsitatea hobetzea, plangintza, ezagutzen
kudeaketa eta sailaren gaikuntza bide direla.
- Espezie exotiko inbaditzaileei aurrea hartzea eta haiek
kontrolatu eta erauztea.
- Biodibertsitatearen eta ekosistemek eskaintzen dituzten
zerbitzuen balioa nabarmentzea.

EAE-KO GEODIBERTSITATEAREN
ESTRATEGIA 2020
2014ko ekainaren 26ko Aginduaren behin
betiko onespena

Euskal Herriko geodibertsitatea eta “EAEko Geologia
Intereseko Lekuen (GIL) Inbentarioan” identifikatutako
ondare geologikoa aztertu eta baloratzeaz gain parte
hartzeko irizpide eta proposamenak ere ezartzen ditu,
kudeaketari dagokionez. Honako helburu hauek ditu:
- Geodibertsitateari eta ondare geologikoari buruzko
ezagutza handitzea eta hauen babesa areagotzea.
- Administrazioen arteko lankidetza eta elkarlana
hobetzea.

Plan berriaren Aurrerapenak, Geologia Intereseko
Lekuak aldibereko eragile modura jasotzen ditu eta
“biodibertsitate
eta
geodibertsitatearen
kontserbaziorako intereseko eremuen” barruan
biltzen. Ondorioz, ez da hemen gorabeherarik
identifikatu.
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LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

Lau helburu estrategiko ditu:
- 1. helburu estrategikoa: Berotegi efektuko gasen
emisioa murriztea, oinarri-urtekoa baino % 14 gehiago
izateko.
KLIMA ALDAKETAREN AURKA
BORROKATZEKO EUSKAL PLANA 20082012

- 2. helburu estrategikoa: Karbono-hustulekuen
erauzketa-gaitasuna oinarri-urteko emisioen % 1
izateraino handitzea.
- 3. helburu estrategikoa: Baliabide naturalen arriskua
minimizatzea.
- 4. helburu estrategikoa: Jendearen osasun-arriskuak,
hiriko habitataren kalitatearen arriskuak eta sistema
sozioekonomikoen arriskuak minimizatzea.
Estrategia honen helburu nagusiak hurrengo puntuetan
laburtzen dira:

2050ERAKO KLIMA-ALDAKETAREN
EUSKADIKO ESTRATEGIA

- Euskadiko BEG emisioak 2005. urtearekin alderatuta
2030erako gutxienez % 40 murriztea eta 2050erako,
berriz, gutxienez % 80 murriztea.
-2050. urtean azken kontsumoarekiko
kontsumoa berriztagarria lortzea.

% 40ko

LPPk helburu dituen jomugak “Klima Aldaketaren
aurka Borrokatzeko Euskal Planarekin” bat datozela
kontsideratzen da.
Bereziki, baliabide naturalen afekzioa murriztu eta
eremu
funtzionaleko
azalera
zuhaiztua
handitzearekin lotuta dauden helburuak dira Klima
Aldaketaren Aurka Borrokatzeko Euskal Planaren
helburuekin bat datozenak.
Ez da uste LPPren eta Plan honen artean gorabehera
aurresangarririk egongo denik, are gehiago, bat
datozela eta LPPk Klima Aldaketaren Aurka
Borrokatzeko Euskal Planaren helburuen lorpenean
positiboki eragin dezakeela irizten zaio.
LPPk mugikortasun jasangarrirako jasotzen dituen
helburu eta proposamenek, NEG emisioak murriztea
ere helburu du eta LPP honek zehaztutako
helburuen artean dago EA01. 2030erako Euskadiko
Estrategia Energetikoan eta Klima Aldaketaren
Euskadiko
Estrategian
finkatutako
helburuak
bultzatu eta lortzea, eraginkortasun energetikoa
handitzeari eta petroleoaren kontsumoaren eta
negutegi efektudun gasak murrizteariburuzkoak.

-Euskadik klima-aldaketaren aurrean erresilientzia izan
dezan bermatzea.
Behin helburu hauek planteatu ostean, lortu daitezkeela
bermatzen duten jarduketa lerroak ezarri ditu.
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LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

LAGak berrikusteko printzipio gidariak proposatutako
lurralde-ereduaren deskribapenean garatzen dira eta
ondoren laburbildutako honako hauek dira:
1.
Jada
artifizializatutako
lurzoruaren
erabilera
optimizatzea eta hazkunde mugagabea saihestea hirihazkundeko perimetroa, hiri-berroneratzea eta erabileren
mistizitatea finkatuz.
2. Erantzun azkarra eta eraginkorra sustatzea lurzorupremietarako jarduera ekonomikoei begira

LURRALDE ANTOLAMENDUAREN
GIDALERROAK
Behin betiko Onespena. 1997ko otsailaren
11ko Dekretua.

3. Eraldaketa-ardatzen figura lurralde-eskalako hirisisteman txertatzea.
4. Azpiegitura berdea eta ekosistemen zerbitzuen
baliozkotzea txertatzea.
5. Landa-ingurune edo -habitata berariaz ageriko egitea
lurralde-antolamenduan.

LPPren lanketan kontuan hartu da LAGetan jasota
dagoena eta honela berresten dute Aurrerapen
honen
helburuek.
Aurrerapenak
lurzoruaren
erabilera zentzuduna sustatzen du (okupazio berriak
saihestuz),
baliabide
naturalak
bultzakatu,
azpiegitura berdea gehitu, paisaiaren eremu
funtzionalaren antolamenduko beharrezko aldagai
modura barne-hartzen eta mugikortasun jasangarria
sustatzen ditu eta ikusgarritasuna eta pixu berezia
eman zaizkio landa-eremuari. Zeharkako erabileren
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2012ko otsaileko Aldaketa.

6. Paisaiaren kudeaketa barne-hartzea
antolamendurako tresnen bidez.

Berrikuspenaren Hasiera 2015eko
uztailaren 27an (gutxi gorabehera 3
urteko iraupena)

behin

lurralde-

7. Baliabideen kudeaketa jasangarriaren kontzeptua
txertatzea: ura, ekonomia zirkularra eta energia.
8. Mugikortasun iraunkorra sustatzea.
9.
Gai
berriak
aintzat
hartzea
lurraldearen
antolamenduan, zeharkako izaera izan ohi dutenak, hala
nola genero-ikuspegia, euskara, klima-aldaketa, osasuna,
irisgarritasun unibertsala eta lurralde arteko lotura, izan
barnekoa nahiz kanpokoa.
10. Lurralde-antolamenduaren politika publikoaren
kudeaketan gobernantza ona sustatzea,
honen
antolamendu eta funtzionamendua hobetuz, batez ere
planen jarraipenaren eta ebaluazioaren, partaidetzaren
eta gardentasunaren bidez.

IBAI ETA BAZTERREN LPS (KANTAURIAR
ISURIALDEA)
415/1998 Dekretua behin betiko onespena
449/2013
Dekretua
onespenaren aldaketa

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

betiko

EAEko Ibai eta Erreken Bazterrak Antolatzeko LPSaren
sistematizazio metodologikoa hiru lan-eremutan zatitzen
da: ingurumenekoa, hidrologikoa eta hirigintzakoa.
Horrela, LPS honek ezartzen duen zehaztapenetako bat
(hein handiagoko Plan eta Zuzentarauetatik eratorritako
irizpide eta ildoen arabera) EAEko oinarrizko ingurumenantolamendua LPSan bertan barne-hartzea da.

barne-hartzea. LPPren Aurrerapenak eta LAGek
jasotzen dutenaren artean ez da gorabeherarik
antzeman.
Urbanizaezina
den
lurzoruaren
antolamendurako kategoriak LAGek egindako
proposamenarekin bat egiteko moduan zehaztu dira.

LPPren diagnostikoaren fasean, kontuan hartu da
Eremu Funtzionaleko ibai eta erreka bazterren
antolamendua. Ibaibideak “Azaleko Uren Babesa”
kategoriapean sartu dira, eta LPSaren ingurumenaspektua bereziki gogoan izan da, honen irizpideei
jarraituz landaretzaren egoera ezagutu eta
kontserbazio edo/eta berreskurapena sustatzeko.
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Tresna
EUSKAL HERRIKO INGURU HEZEEN LPS
Behin-betiko onespena
160/2004 Dekretua, uztailaren 27koa.
Inguru Hezeen LPSaren aldaketa
231/2012 Dekretuak Behin betiko onetsia

Tresna bakoitzaren laburpena
• LPSak hezeguneen klasifikazio bat egiten du I, II edo
III. multzokoen artean sailkatzen ditu . II. multzoko
hezeguneak dira LPS honek antolatzen dituen bakarrak.
- I. multzoa: multzo honetan sartzen dira gaur egun
natur gune babestutzat jotzen diren hezeguneak, nahiz
parke naturalak nahiz biotopo babestuak izan. Urdaibaiko
Biosfera Erreserba ere hemen sartzen da.
- II. multzoa: multzo honetan bi hezegune-mota bildu
ditugu:
-Lurzoruaren Erregimenari eta Hiri Antolamenduari
buruzko legeriari jarraiki hirigintza-plangintza bereziak
babesten dituenak.
- LPS honek xehetasunez antolatutako hezeguneak.
- III. multzoa: Inbentarioan jasota dauden eta aurreko
multzoetan agertzen ez diren gainerako hezeguneak
biltzen ditu.

EAEko ITSASERTZA BABESTU ETA
ANTOLATZEKO LPS
Behin betiko onespena
43/2007 Dekretua

LAGak ezarritako itsasertzaren antolamenduari buruzko
zehaztapenak garatzen ditu. Beste helburu batzuen
artean:
1. Euskal itsasertza, oro har, balio handiko ondare
naturaltzat hartzea, zeinetan ezinbestekoa den babesneurriak bideratzea, jarduerak etengabe ugaritzeko
dinamika bizitik
eratorritako
inpaktuak
urrituko
dituztenak.
4. Plana, itsasertzean diharduten gainerako lurralde-,
ingurumen- edo antolamendu- plangintzarako tresnekin
koordinatzea: Lurralde Plan Partzialak, Sektorialak

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

Inguru hezeen LPS honen baitan Babespen Bereziko
gisa sailkatutako Eremu Funtzionaleko gune heze
guztiak LPPren Aurrerapenean jasota gelditu dira
kategoria berean, “Babes Berezidun” deritzonean.
Era berean, LPSak ingurumenaren hobekuntzarako
proposatutako esparruak LPP berriaren baitan jaso
dira, “Ingurumenaren Hobekuntza” kategoriaren
barruan.

Hezeguneetako
LPSetan
bezala,
eremu
Funtzionaleko
itsasertzeko
esparruaren
antolamendua LPS honek proposatzen duen
kategorizazio eta antolamenduarekin bat etorri da.
Itsasertza Antolatzeko LPSaren Babespen Berezi
zorrotzeko eta Babespen Berezi bateragarriko
Kategoriak LPPko “Babespen Bereziko Kategoria”ren
baitan sartuta geratu dira eta, Ingurumena
Hobetzekoak, LPPren izen bereko kategoriaren
baitan.
“Lur-ingurunean zehaztutako itsasaldeko bazterren
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EAEko NEKAZARITZA ETA
BASOZAINTZAKO LPS
Behin betiko Onespena
177/2014 Dekretua, irailaren 16koa

Tresna bakoitzaren laburpena
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(hezeguneak, portuak, nekazaritza eta basozaintzakoak),
Urdaibai, Gune Babestuak, Natura 2000 Sarea, Txingudi).

erregulazioa” LPSaren Araudiko 29. artikuluan
zehazten da. Aldiz, Araudiaren 4.1. artikuluak
dioenez, Lurralde Plan Partzialak Plan honen aurrean
nagusituko dira, Babespen Bereziko Eremu,
Lehentasunezko Hirigintza Garapen, Hornikuntza
edo Azpiegiturei dagokienez.

Plan honen helburu orokorra, dokumentua oinarrizkoa,
globalizatzailea eta dinamikoa izatean datza; alde batetik,
nekazaritza eta basozaintzako erabilerak kudeatzeko eta
planeatzeko jarduerak iradoki eta bideratzen dituena,
lurraldearen antolaketa globalaren esparruan sartuz eta,
bestetik, nekazaritza- eta basozaintza-sektorearen
interesak defendatzen dituena bestelako erabileren
aurrean.

LPSaren arauketaren 4. artikuluak Planaren eta
Lurralde Plan Partzialen arteko koordinazio moldea
ezartzen du hurrengoen arabera:
“1. Behin betiko onartutako LPPk gailendu egingo
zaizkio LPS honi, lurraldea antolatzeko indarreko
legeriak esaten duen moduan.
2. Tramitazioan dauden LPPk plan honetako Balio
Estrategiko Handiko Eremuei buruz Nekazaritza eta
Basozaintzako LPSan xedatutakoak jaso beharko
dituzte, eta baita Onura Publikoko Mendiak eta
Mendi Babesleak izeneko gainjarritako baldintza
ere.
3. Behin betiko onartutako LPPtan geroago egiten
diren aldaketek eta berrikuspenek kontuan hartu
beharko dute zer xedatzen duen Nekazaritza eta
Basozaintzako LPSak balio estrategiko handiko
eremuei eta Onura Publikoko Mendiak eta Mendi
Babesleak direlakoei buruz”.
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EAEko JARDUERA EKONOMIKOETARAKO
ETA MERKATARITZA-EKIPAMENDUAK
ANTOLATZEKO LPS
Behin betiko onarpena. 262/2004
Dekretua.
AG 3866/2015 epaia, irailaren 3koa
Berrikuspena hasteko akordioa
2016/03/22

EAEko TRENBIDE-SAREAREN LPS
Behin betiko Onespena
41/2001 Dekretua. Hutsen zuzenketa
(EHAA 2001eko maiatzak 30 eta 2002ko
urtarrilak 17).
KANTAURI ERDIALDEKO
DEMARKAZIORAKO PLAN HIDROLOGIKOA
2015-2021
400/2013 Errege Dekretua, uztailaren
7koa

Tresna bakoitzaren laburpena
LPS honen helburua, planean jasotako erabakiak garatu
ahal izateko, sektoreen arloan nahiz hirigintzarenean
behar diren esku-hartzeetarako erreferentzia gisa
baliatuko den plangintza-tresna arautzaile bat lortzea da,
modu globalizatuan, EAEko lurraldeen multzorako.
Jarduera ekonomikoetarako lurraren antolamendu
globalari buruzko erabaki eta aldagai multzoaren
identifikazio gaurkotua egitea du helburu, LAGek
onartutako Lurralde Antolamenduaren Eredua modu
integratuan konfiguratzen dutenak.
LPS honek trenbideen erabileraren eragina jasan duen
lurzoruaren antolamendurako ildoak zehazten ditu, baita
etorkizuneko
trenbide-azpiegituren
jarduera
eta
garapenen definizioa ere.

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

Ildo beretik, berrikuspenean dagoen LPPk, Landa
Inguruaren antolamenduaren kategoria modura
jasotzen ditu Balio Estrategiko Altukoaz gainera,
Basokoa eta Trantsiziozko Landa-Paisaiakoa, LPS
honen arautegiak jasotzen duen bezala.

Trenbideen erabileraren ondorioz kaltetu
eremu guztiak LPP berrian kontuan izan dira.

diren

Plangintzarako bi eskumen-eremu aurkezten ditu;
batetik, Euskadiko barne-arroak; eta bestetik, Kantauriko
isurialdeko erkidego arteko arroak. Euskadiko barne
arroetan, ur-arloko eskumena Euskal Autonomia
Erkidegoak du, Ur Agentziaren bitartez; eta erkidego
arteko
arroetan,
berriz,
estatuak,
Kantauriko
Konfederazio Hidrografikoaren bitartez.
Ibaibideak LPPren “Azaleko Urak” kategoriaren
baitan babestuta geratu dira. Uholde-sasoi eta
lehentasunezko fluxu guneak kontuan hartu dira eta,
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euren mugatzaile eta LPPrekin batera jasota, bat
dator ezarritako araudiarekin, erretiro minimoei
dagokienez.
Era berean kontuan hartu dira LPPn, Planak euren
babesa kudeatzeko proposatzen dituen guneak,
urtarrilaren 8ko 1/2016ko Errege Dekretua, Araudidokumentuaren III. ataleko 48-53 artikuluek
erregulatuak. Dekretu honek honako hauen plan
hidrologikoak berrikustea onartzen du: Kantauri
Mendebalde, Gualdalquivir, Ceuta, Melilla, Segura
eta Jucarreko demarkazio hidrografikoak eta
Kantauri Ekialde, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana
eta Ebroko demarkazio hidrografikoen Espainiako
aldea..

Hondakinei eta lurzoru kutsatuei buruzko uztailaren 28ko
22/2011 Legeak agintzen du autonomia erkidegoei
dagokiela hondakinak prebenitzeko programak eta
hondakinak kudeatzeko autonomia-planak prestatzea.

2020rako HONDAKINAK PREBENITZEKO
PLANA

Orain arte, EAEn indarrean izan diren hondakinen planek
hondakin arriskutsuen, ez arriskutsuen eta hirikoen
prebentzioan,
kudeaketan
eta
tratamenduan
aurrerapausoak ematea ahalbidetu dute EAEn.
Plangintza horien indarraldia amaitu izanaren eta
Hondakinen Zuzentarau Markoa onartu eta gero
hondakinen arloan marko berri bat ezarri izanaren
ondorioz, beharrezkoa da uneotan Euskal Autonomia
Erkidegoan hondakinen plangintzarako instrumentu berri

LPPren Aurrerapenak honakoa jasotzen du bere
helburuen artean:
GR01 Ekonomia zirkular batean oinarritutako eredu
bat lehenestea, garapen jasangarri baten lorpenera
begira, produktuen iraupena luzatuz.
recursos dentro de los flujos económicos
LPPn, 2020rako Hondakinak Prebenitzeko eta
Kudeatzeko Planarekin bat datozen irizpide multzo
bat dago.
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bat garatzea.
Instrumentu hori, hain zuzen ere, Euskal Autonomia
Erkidegoko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko
Plana 2020 da.

BIZKAIKO ERREPIDEEN PLAN
SEKTORIALA
Apirilaren 15eko 8/99 Foru Arau bidez
Onetsia
1. aldak: 4/2005 FA, urriaren 3koa
2. aldak: 208/2007 FA

Plan honen helburua, Bizkaiko Errepideen Sareak duen
problematika identifikatzea da, garraioaren sistema
globalaren kudeaketa hobetzen laguntzen duten
konponbideak proposatzeaz batera.
Plan honen indarraldia 1999-2016 artekoa da.

LPPren bide-sarearen proposamena ez zaio
Errepideen LPSean finkatutakoari kontrajartzen ,
baizik eta honen osagarri da.
Herri Lanen eta Garraioen Departamentuak Bizkaiko
Errepideen LPSaren berrikuspen-prozesuari ekin dio;
bertan, egun indarrean dagoen eta gauzatu ez den
proposamenen bat edo beste berraztertuko da,
esaterako:
- Itsasadarren gaineko zubia Lutxana Barakaldo
parean, gaur egun kudeaketa-arazo larriak dituena.
- Ballontiko Ardatzaren tartea, Portugaleteko bi
biribilguneak lotzen dituena; baliteke ibilbidearen
jarraitasuna bermatzeko beharrezko ez izatea,
honen lekuan
Hegoaldeko Saihesbiderako eta
A8rako loturak erabiliz, jada egikarituak.
Aireportuarekiko
lotura
osotasunean aztertuko dena.

Aurreratua,

bere

- Lamiadoko ibaipekoa, egungo araudiaren ondorioz
teknikoki konplikatu eta oso garestia dena
gauzatzen.
- Palentziako Tipioko saihesbidea, alde batera utzia
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dagoena.
- Corozako saihesbidea, alde batera utzia dagoena.

Azterlan honen helburua Behe Nerbioi eskualdeko
(zehazki Bilboko udalerrikoa) airearen kalitatearen
diagnosia egitea da. Diagnosi hori eskualde osoko
kutsadura atmosferikoaren mailak hobetzeko balioko
duen Ekintza Plan baten baitan burutzen da.
Planaren helburu zehatzak honakoak dira:
a) Ikerketa eremuko PM10 isurketen balioespena,
EREMU FUNTZIONALAREN BAITAN,
AIREAREN KALITATEA HOBETZEKO
EKINTZA-PLANAK:
-

Airearen Kalitatea Hobetzeko
Ekintza Plana Nerbioi Behea. 2015

b) Inguruko airean neurtutako PM10 kontzentrazioen eta
horien aldaketen ikerketa espazio zein denboraren
ikuspuntutik,
c) Inguruko PM10 isurpen foku nagusien identifikazioa
d) Kutsatzaile mailak murrizteko ekintza zuzentzaileak
aplikatzea.

LPPk jada klima-aldakeraren aurkako borroka
babesteko irizpide batzuk planteatu ditu, honakoak
jasotzen ditu.
-C01. Energia-kontsumoa eta negutegi efektua
eragiten duten gasen (NEG) isurketa murriztea.
-C02. Klima-aldaketak eragindako efektuen aurrean
erresilientzia altuagoa ekarriko duen artifizializaziomaila moteltzea.
-C03.
Hirigunean
energiaren
aurrezte
eta
eraginkortasunaren aldeko irizpideei garrantzia
ematea, hala nola, deskarbonizazioa eta energia
berriztagarrien
bidezko
energia-burujabetza
baterako aurrerapena.
-C04. Nekazal guneetako kudeaketa aktiboaren alde
egin, lurraldearen iraunkortasun orokorrerako
funtsezko neurri modura.
-C05. Zuhaitzez betetako mendien dibertsitate eta
iraunkortasuna bermatzea, baso-lurraldea mugarritu
eta antolatuz, ematen dituen zerbitzu ekosistemikoei
eusteko moduan.
-C06. Garraiorako energia alternatiboak erabiliz
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petroleoa ordezkatzea ingurumen-inpaktua eta
urrakortasuna
murriztuz,
energia
honen
etorkizuneko eskasiaren aurrean
Testuinguru honetan, ez dago LPP eta Plan honen
arteko gorabehera nabarmenik.

- Zuhaizdun mendietako aniztasuna eta iraupena
bermatzea, baso-lurra eta ekologia- nahiz ikusmira-tartea
mugarrituz, antolatuz eta artikulatuz.
- Beharrezko artezpideak ezartzea baso-kudeaketak natur
ingurunea errespeta dezan eta ondasun nahiz zerbitzuen
hornidura modu jarrai eta aurre-esankorrean ematekoan
eraginkorra izan dadin. .

EUSKADIKO BASO PLANGINTZA (19942030)

- Baso-lurra beharrezko komunikazio-, aurrezaintza- eta
babes-egiturez hornitzea, bai eta ikerketa, informazio
jarraitu eta prestakuntza teknikorako egitura malguez
ere.
- Basogintza sektorea bateratzea, bere ahalmenak betebetean garatu ditzan bideratzeko, lehendabiziko
helburuei egokituz, eta enpresen ekintza erraztuz.
- Basoetako iharduera landako eta hirietako gizarteari
lotzea, ingurugiro eta baso-arloko kultura sortuz.
.

LPPk “Basokoa” kategoria gisa jasotzen du eta
honek, izan lurzoruaren izaera naturalagatik edo
izan beste erabilera batzuetarako aurkezten dituzten
mugatzaileengatik, baso-erabileretarako ahalmen
nabarmena biltzen duten eremuak definitzen ditu.
Basoko kategoriak ekoizpen intentsiborako gaitasun
handiena duten basoetako lurzoruak definitzen ditu,
egun hazkuntza azkarreko espezie-landaketaz
okupatuta daudenak, nagusiki koniferoez eta, neurri
txikiagoan, eukaliptoz.
Basoko gune horien antolamendurako irizpide
orokorra irizpide emankorren bidez ustiatua izan
daitekeen
baso-estalduraren
mantenimentua
bermatzea da, beti ere lurzoruaren prestaketarako
teknika ez oso oldarkorrak erabiliz, lurzorua
kontserbatu eta ziklo hidrologikoak zaintzeko. Era
berean, lurraldearen kudeaketa jasangarrirako
irizpideak barne hartuko ditu, 1994-2030 Euskadiko
Baso Plangintzaren eta mendietako araudiaren
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helburu eta jarduketa-lerroak jasotzen dituztenak.

II . BIZKAIA 21 EGITASMOA

Bizkaia 21 Egitasmoak (2011-2016), Aalborg+10
delakoaren 10 konpromisoren inguruan egituratzen dena,
34 lerro estrategiko eta 93 helburu zehatz jasotzen ditu;
horiek, era berean, 332 jarduketa proposatzen dituzte.
Horiek guztiek gauzatzea Aldundiko sail guztien nahiz
Udalen ekintzaren eskutik etorriko da. Oinarrian dauden
iraunkortasun-irizpideek mota anitzeko kontzeptuak
barne hartzen dituzte: sozialak, ingurumenekoak,
ekonomikoak eta kulturalak. Jarraian zerrendatu dira
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren LPPn
oihartzun handiena izan dezaketenak.
-

Lurzoruaren erabilera aldaketak eta okupazioa
txikitu eta optimizatzea.
Balio Estrategiko Altuko Lurzoruak babestea.
Zerbitzu ekosistemikoak areagotzea, klima
aldaketaren efektuak arintzeko isurbide modura.
Uholdeen efektuak prebenitu eta arintzea.

LPPren Aurrerapenaren helburuen artean jasota
daude jada II. Bizkaia 21 Egitasmoan jasotako asko,
hala nola, lurzoruaren okupazioa murriztea,
Nekazaritza Balio Handiko lurzoruak babestea, klima
aldaketaren efektuak txikitzeko jarduerak gauzatzea,
uholde-arazodun guneak saihestea eta Eremu
Funtzionalaren baliabide naturalak babestu eta
garrantzia ematea, besteak beste. Ez dago
gorabeherarik eta LPPk
Bizkaia 21 Egitasmoak
planteatzen dituen helburuak kontuan hartzen eta
jasotzen ditu.

Erabilera aniztasun eta nahasketa duten hiriguneen
eredu sendoak eraikitzera bultzatzea, finkatutako hiriehunak eta eraikitako ondarea ere optimizatuko
dituena.
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Biodibertsitatea babestea, mehatxatutako espezieei
eta espezie exotiko inbaditzaileen erradiazioari arreta
berezia jarriz.

-

Ekosistemak babestea azpiegitura berdeak bultzatuz,
lanaren sorrera eta garapen sozioekonomikoaren
ikuspuntutik.
Azpiegiturek
sortzen
duten
ingurumen-inpaktua murriztea.

-

Lurzoruaren erabilera-aldaketak eta okupazioa
murriztu eta optimizatzea.

-

Bizkaiako ekosistemetako hustubide-zerbitzuak
areagotzea,
klima
aldaketaren
efektuak
leuntzeko.

-

Ingurumen naturalaren ahalmena babestu eta
areagotzea.
Ur-lasterren kalitatea hobetzea.

-

Lurralde-antolamenduaren garapena arautzen
duen antolamenduan ingurumeneko alderdiak,
ekonomikoak,
sozialak,
kulturalak
eta
osasunekoak sartzea.

-

Energia Bizkaiko Iraunkortasunerako
Hezkuntzako II. Ekintza Programaren oinarrizko
elementu gisa integratzea
Ber-Aktiba zaitez +: Aktibatu + zabaldu eta
indartzea
Bizkaia Green Deal: etxeetan energia aurreztea
eta eraginkortasuna sustatzea
2050ean energiaren aldetik iraunkorra den

-

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak

LPPk jada jaso du bere irizpideen artean EA01.
Euskadiko Energia-Estrategia 2030 eta Klima
Aldaketaren Euskal Estrategian ezarritako helburuak
bultzatu eta lortzea, energia-eraginkortasuna
areagotzea, energia berriztagarrien erabilera eta
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ESTRATEGIA 2020
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-

Bizkaiko Foru Aldundia
Ingurumenaren erreforma fiskala: eredu fiskal
berriaren alde egitea
Kontratazio Energetiko Berdea: irizpide
energetikoak gehitzea kontratazio agirietan
Eko-garraioa: Bizkaian garraio iraunkorrago
baterantz
Bizkaiener: Bizkaia Iraunkorra energia-mailan
Energia-eraginkortasuna: Energia gutxiago,
lehiakortasun handiagoa
Tokiko 21 agenda: energia udalerrietako
iraunkortasunaren funtsezko elementu gisa sartu
Tokiko 21 agendako ekintza planen bidez

LPPrekiko gorabehera aurreikusgarriak
petroleoaren kontsumoaren eta negutegi-efektuko
gasen isurketen murrizketari dagokionez.
Jarduerak Estrategia honek zehaztutako helburuak
lortzera bideratuta burutuko dira.

PREBENTZIOA. Prebentzioa da lurzoruen politikaren
lehen helburua. Horretarako beharrezkoa izango da:

EAEko 2007-2012 LURZORU KUTSATUEI
BURUZKO PLANA

1. 1/2005 Legearen arau-esparrua baliatzea eta zorrotz
aplikatzea.
2. Produkzio-ereduak aldatzeko eta lurzorua kutsa
dezaketen
jardueren
gaineko
ardura
dutenen
kontzientziazioa handitzeko pausoak ematea, argudio
gisa kutsaduraren ondorioak eta lurzoruaren baliogaltzea erabiliz.
3. Prebentziorako teknologien aplikazioan aurrera egitea.
BERRESKURAKETA.
Beharrezkoa
da
egungo
berreskuratze-erritmoak bizkortzea. Horretarako, hau
sustatuko da:

Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak LPPren
Berrikuspenaren elementu gakoetako bat dira.
Luzoru berriaren okupazioa ekiditeak eta garapen
berriak berroneratze eta berritze jardueretara
bideratzeak Bilbo Metropolitarra den moduko Eremu
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1. Administrazioaren eraginkortasuna eta koordinazioa
hobetzea.

Funtzional batean, kutsatuta egon daitezkeen
lurzoruak ezinbesteko lurzoru bihurtzea eta haien
karakterizazioa eragiten dute; jarduera horiei egin
behar zaie aurre lurzoruak errekuperatu eta
baliozkotzat jotzeko. Hala, LPPk ezin hobeto egiten
du bat Plan honek proposatzen dituen helburuekin.

2. Langile kualifikatuak prestatzea, merkatuaren beharrei
zerbitzua eskaintzeko, eta jakintza tekniko eta zientifikoa
eskuratzea.
3. Lurzoru kutsatuetan eragiteko tresnak diseinatu eta
martxan jartzea: kudeaketa-estrategiak, azpiegiturak eta
tresna ekonomikoak.
BERRERABILTZEA.
Berriz
erabiltzearen
funtsezko
helburua ustiatu gabeko lurzoruen degradazioa saihestea
da. Horretarako hau egin beharko da:
1. Lurzoruaren erabilerak
eskaintzen dituen aukerak
afekzio-maila kontuan hartuz.

banatzeko hirigintzak
baliatu, poluzioagatiko

2. Erabilera berrietarako,
lurzoruak eskuratzea bultzatu.

poluzioak

hondatutako

BALIOA EMATEA. Epe labur zein ertainean, hirigintzako
interesik ez duten eta poluzio-arrastoak dituzten
lurzoruetan ere esku hartu behar da. Horretarako, hau
egin behar da:
1. Ekintzei lehentasunak jarri.
2. Finantziaziorako tresna malguak sortu.
3. Lurzoru horiek merkatuan jartzea bultzatu.
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6. NEURRI BADAEZPADAKOAK,
ETA KONPENTSAZIOZKOAK

ZUZENTZAILEAK

6.1. SARRERA
Neurrien kapitulu hau osatzerakoan, aztergai den Plana bera, Eremu Funtzionala
zuzen antolatzeko tresna dela izan behar da kontutan.
LPPren Aurrerapena Eremu Funtzionalaren azterketa sakon batetik eratorritakoa da
eta, ondorioz, Eremu Funtzional honen lurralde eredua diseinatzeko beharrezkoak
diren

helburu

eta

jarduketa-lerroak

finkatzen

ditu.

Orokorrean,

helburuek

ingurumen izaera nabarmena daukate eta Aurrerapenaren bidez lurraldearen eredu
jasangarria bilatu nahi da.
Aurreko kapituluan aztertu bezala, LPPren garapenetik eratorritako inpaktuek
orokorrean izaera positiboa daukate, eta horrela ez denean, ez dute aldaketa
esanguratsurik sortzen, besteak beste, LPPk berak azken hau gerta ez dadin
irizpideak ezartzen dituelako.
Beraz, kapitulu honi ekiterakoan, ez dirudi erraza errepikapenetatik ihes egitea; zera
esan nahi da, Hasierako Dokumentu Estrategiko honek LPPren Aurrerapenean
bertan jasotzen diren neurri oso antzekoak jasoko lituzkeela, eta hau ez da ez
efektibotzat ez beharrezkotzat jotzen; ez lioke ezer gehituko ez LPPri ez dokumentu
honi.
Hau guztia dela eta, neurrien kapitulu hau ingurumeneko dokumentu batean plan
baten garapenetik sortzen diren inpaktu negatiboei aurrea hartu, zuzendu edo
berdintzeko ekintzen proposamen bat izaten denarekiko modu ezberdin antzean
landuko da.
Kontutan izan behar da 21/2013 Legearen arabera, Hasierako Dokumentu
Estrategiko batek bildu behar dituen atalen artean, ez duela neurri badaezpadako,
zuzentzaile edo konpentsaziozkoei buruzko erreferentziarik egiten, baina, hala ere,
dokumentua modu egokiagoan osa daitekeela iritzi zaio, mota honetako neurriekiko
hurbiltze bat jasotzen badu.
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LPPren

Aurrerapenaren

azterketaren

ondoren

eta

nahiz

eta

Plan

horrek

jarduketarako irizpide eta lerro moduan neurri sorta bat jasotzen duen, haien
osaketa bat egiten saiatuko da, batez ere, LPPren Aurrerapenak kontutan izan ez
dituen, edo besterik gabe neurri berean aztertu ez dituen aldagaiekin lotuta.
Proposamen hauetako asko Bizkaia 21 Egitasmoa edo Bizkaiko Biodibertsitatea
Babesteko, Hobetzeko eta Kudeatzeko Estrategia bezalako kudeaketa-tresnetatik
sortzen dira. Lanketa honetarako interesgarritzat jotzen da LPPrekin helburuak
partekatzen dituzten lanak erabiltzea, eta ondorioz, bai Planak bai aipatutako
Programa eta Estrategiak, eskala desberdinetan, bultzatu behar dituzten neurri
komunak edukitzea.

6.2. LPP-REN
AURRERAPENAK
DAGOENEKO
PLANTEATZEN DITUEN IRIZPIDE ETA JARDUKETAK
OSATZERA ZUZENDUTAKO NEURRIAK
SARRERA
Azaldutako moduan, inpaktuetako asko positibotzat jo dira, eta kasu batzuetan,
esangura txikikotzat. Atal honen bidez LPPren ondorengo faseetan positiboki
eragingo duten neurri eta irizpideak osatu nahi dira bakarrik.
6.2.1. LURZORUAREN OKUPAZIOA
-

Azpiegitura publiko berriak planteatuz gero, euren balio naturala galdu
duten edo dagoeneko andeatuta dauden espazioak okupatzeari emango
zaio lehentasuna. Espazio hauetan galdutako kapital naturala berreskuratu
eta orekatuko duten esku-hartzeak proposatuko dira, zuhaizti naturalen
edo balio ekologiko handiko eremuen bidez. Honek edonolako eraikitze
edo azpiegitura berriren ezarketarako irizpide orokorra izan behar du.

6.2.2. LURRAZALEKO SAREARI AFEKZIOA
-

Garapenak, nahiz eta bersortze- eta berriztapen- jarduketen bidez izan,
estaldurak, betelanak, ubideratzeak eta bestelako ibilgu-egituren – ibarrak
eta

hustubide

handiko

bazterreko

eremu

inundagarriak

barne-

artifizializatzeak ekidinez egin beharko dira.
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-

Bide-zortasunezko 5 m-ko zerrenda ezingo da betelan bidez okupatu,
oztopoz libre geratu beharko du eta inguru naturalarekin lotutako
erabilpenetara bideratua: ibai- eta ibaibazter-ekosistemaren kontserbazioa,
gaitasun hidraulikoa, zaintza-lanak, etab.

-

Ibai-bideren baten bide-zortasun eremuan esku-hartzeren bat proiektatuko
balitz, eremu hau ezin urbanizatuko da eta beharrezkoak diren neurriak
hartu beharko dira ahalik eta baldintza naturalenetan geratu dadin.

6.2.3. AIREAREN KALITATEA
LPPren Aurrerapenen “mugikortasun” eta “klima-aldaketa” puntuetan kontutan
hartu diren irizpide eta jarduketa-lerro askok airearen kalitatean efektu zuzena
izango dute.
6.2.4. ARRISKU NATURAL ETA TEKNOLOGIKOAK
-

Beharrezkoa da erregulazio hidroagrologikoaren baitako baso-jardunbide
egokiei buruzko araudia onartzea.

-

Ibai-arroaren osotasunezko ikuspegiari lehentasuna eman behar zaio
uholde arriskua duten eremu zehatzen gaineko neurriak planteatzerakoan.

-

Dagoeneko kalifikatutako lurzoruetan egitekoak diren obrak zorrotz zaindu
behar dira, ibaian behera potentzialki inundagarriak diren eremuak
areagotzea eragin dezaketen betelan eta lurketak saihestu.

-

Higadura-egoeraren mapa bat egitea proposatzen da, mendi-hegaletako
higadura puntuak, eremu andeatuak eta azpiegiturak identifikatuz,
berreskuratzeko neurriak ezarri ahal izan daitezen.

6.2.5. BALIZKO LURZORU KUTSATUAK
Lurzoruen okupazio maila dela eta, lurzoru ezak, alegia, lehentasunezko bihurtzen
du balizko lurzoru kutsatuak berreskuratzea. Beharrezkoa da arazo honi aurre egin
eta, gutxienez, inbentarioko lurzoruen egoerari buruzko azketerketa bat sustatzea.
Honetarako, honako neurri hauek proposatzen dira:
-

Proposatzen diren erabilera-tipologiekiko lurzoruen arazoari buruzko
azterketak beharko luke izan abiapuntua.
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-

Intereseko diren kokaguneetan lurzoruen laginen datuak jasotzeko dauden
zailtasunak medio, azterketa historikoak egin daitezke.

-

Kasu batzuetan, eraikitze-jarduketak egitea aurreikusten ez den balio
naturaleko inguruetan, jarduketa eredugarriak planteatu daitezke, eremu
publikoetan, esate baterako. Mota honetako lurzoruentzat erakunde
publikoen diru-laguntzen bidezko finantziaketa bila daiteke.

-

Eremu Funtzionaleko hainbat eremutan - Zorrotzaurre, Zorrotza, Burtzeña
eta Asua, esaterako- dauden esperientziek LPP berrian balizko lurzoru
kutsatuen gaia era egokiagoan bideratzen saiatzeko planteatu diren arazo
eta soluziobideei buruzko informazioa eskaini dezakete.

-

LPPk hainbat irizpide barne-hartu ditzake arazoari aurre egiteko eskuliburu
gisa. Eskuliburu honek jarduketa hobekiago bideratzeko neurri/alternatibak
ezarri ditzake, lurzoru kutsatuen hondeaketa minimizatzeko, adibidez.

-

Modu pilotuan esku-hartzeko zoru publikoen eremuak identifika daitezke.

6.2.6. KLIMA-ALDAKETA
Bai LPPren Aurrerapenean jasotako erregulazioetako askok, bai ingurumenleheneratzearen

bultzadarako

lehentasunezko

jarduketek

klima-aldaketaren

efektuak murrizten laguntzen dute eta EAEko 2050eko klima-aldaketarako
Estrategiaren xedeetako batzuk betetzen dituzte. Ur eta argiaren kontsumoa
txikitzeko hartu behar diren neurriak, luminaria aldaketak, hondakinen kudeaketak,
ekosistemen

kalitatearen

eta

haren

erresistentziaren

hobetzeak,

eta

mugikortasunaren hobetzeak, aldagai hau kontrolatzen lagunduko dute. Osagarri
moduan, Estrategia hartakoak diren eta aurreko ataletan kontutan izan ez diren
neurriak barne-hartzen dira. Horietako askok badute dagokien jarduketa-lerroa
LPPren Aurrerapenean bertan.
-

Energia-efizientzia hobetu eta energia-eskaera kudeatu, industrian bezala
etxebizitza, merkatalgune edo turismoguneetan ere, aurrezpen-kanpainen
bidez.

-

Isurketa txikiagoko garraiobideak bultzatu.

-

Nekazaritzako produkzio integratu, ekologiko, tokian tokiko eta BEG
isurketa murritzagodunak sustatu.
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-

Lehen sektorearen (nekazaritza eta arrantza) praktikak eta kudeaketa
egokitu klima-baldintza berriei.

-

Eraikitako inguruaren eta azpiegitura kritikoen (energia, ura, elikadura,
osasuna eta IKTak) erresilientzia ziurtatu muturreko gertaeren aurrean.

6.2.7. LEHENGAIEN KONTSUMOA
6.2.7.1. URAREN KONTSUMOA

Proposatutako neurriak:
-

Uraren hornikuntza sareak diseinatu hornikuntza beharrak asetzeko (hiri-,
industri-,… eskaera) alde batetik eta ur grisen edo euri-ur berreskuratuen
aprobetxamendu beharrak bestetik. .

-

Hurrengo urteetarako aurreikusitako ur eskaerari erantzun ahal izateko
kaptazio,

erregulazio,

garraio

eta

tratamendurako

azpiegituraren

planifikazio eta sorkuntza, funtzionalitate- eta kudeaketa-hobekuntzari
zuzendutako jarduketei lehentasuna emanez.
-

Uraren aurrezpena eta erabilera eraginkor eta zentzuzkoa era integralean
arautuko duen araudia erantsi LPPri. Araudiak eraikuntza berriko
eraikinetan ura aurrezteko instalakuntza eta mekanismoak gehitzea eta
erabiltzea arautuko luke eta zein kasutan beharrezkoa den ezarri.

-

Araudia gehitu, eraikuntza berriko eraikinetan ura aurrezteko instalakuntza
eta mekanismoak gehitzea eta erabiltzea arautuko lukeena, eta zein
kasutan beharrezkoa den finkatuko lukeena.

-

Uraren banaketa-sarearen kudeaketa arrazional eta eraginkorragoa,
ihesbideak murriztuz eta Eremu Funtzionaleko esparru eta sektore arteko
ur kontsumoen azterketa zehatza eginez.


Urak berrerabili, uraren ziklo berrira sartzea ahalmenduko dien
tratamenduen bidez.



Lorezaintza autoktonoko edo ur-aurreztaileko irizpideak gehitu,
kontsumo
txikiko
ureztapen-sistemez
gain
(tantakako
ureztapenekoak, esate baterako).



Uraren kalitatea, erabilpen motari egokitu.



Obra-jardueretan edangarria ez den ura erabili, ahal den guztietan.
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Erabilitako ur desberdinak bereizi, euren berrerabilpena eta arazketa
errazteko.



Eremu Funtzionaleko zentru publikoetan eta zabalguneetan ura
aurrezteko gailuak instalatu, kanil, dutxa eta komunontzietako
zisternen kontsumoa murrizteko.



Berdeguneetan ura aurrezteko gailuak instalatu. Esate baterako:
elkar lotutako pasalekuak sortu landare-eremuen bolumen
esploragarrien artean, hau da, eremu zuhaiztuen arteko loturak egin
uren aprobetxamendu hoberako.



Etxebizitza, eraikin edo eraikuntza bakoitzean uraren aurrezpena eta
berrerabilpena erraztuko duten instalakuntzak aurreikusi. Aurrezpen
sistemak proiektatu etxebizitza berrietan, hala nola:



Kanil eta dutxentzako sarrerako uren presioaren erregulatzaileak eta
aireatzaileak instalatu, garatzen diren eraikuntza berrietan.



Eremu urbano berrietan, kanpoko zoladuren isurbideetan eta euriurak
jeisteko
zorrotenetan
uren
kaptadoreak
(uraskak
berdeguneetan) jarri.



Eremu Funtzionalean egingo diren eraikuntza berrietan dutxa eta
bainuetako uren berbideratzea proposatu komunontzietako
zisternetara.



Uraren zentzuzko erabilpenaren eta ibai-habitaten kontserbazioaren
garrantziari buruzko sentsibilizatze eta kontzientziatze kanpaina
herritargoarentzat.

6.2.7.2. ENERGIA-KONTSUMOA

-

Eraikuntza-gaiei buruzko araudia sustatu, energia-kontsumo txikikoei eta
euren ekoizpenean nola ezabapenean hondakinik sortuko ez dutenei eta
birziklagarriak direnei lehentasuna emanez.

-

Eraikuntzan energia-aurrezpena aldarrikatu: energia-zertifikazioa, kogenerazio sistemak edo berokuntza-sistema zentralizatuak sustatu.

-

Eraikuntza berrien kanpoko hormen isolamendu

ona,

temperatura

diferentzia handiena etxebizitzaren kanpokalde eta barrualdearen artean
sortzen baita.


Isolamendu on bat diseinatzerakoan kontutan hartu behar dira bai
geruza isolatzaileen lodiera bai erabiltzen den materiala. Esate
baterako, kortxo, beira-zuntz edo poliuretanozko 3 zm-ko geruza
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batek metro bete lodierako harrizko horma baten isolamendu
gaitasun bera du.


Kristal bikoitz edo leiho bikoitzeko sistemek beroaren galera erdira
murrizten dute, kristaldura sinplearen ondoan eta, gainera, airekorronteak, uraren kondentsazioa eta izotz sortzea murrizten dituzte.



Zubi termikoaren hausturako izendatzen diren zurajeak aholkatzen
dira, markoaren barrualde eta kanpoaldearen artean gai isolatzaileak
dauzkatelako. Aldiz, burdina edo aluminioa bezalako beste gaiak,
eroaletasun termiko handia dutelako eta bai hotza bai beroa
erraztasunez pasatzen uzten dutelako ezaugarria dute.

6.2.8. HONDAKINEN KUDEAKETA
-

Euren birziklapenerako hondakinen bilketa sistema zuzenak ezarri.

-

Bolumen handiko hondakin eta bestelako hondakinen bilketa bereiztua
sustatu (berrerabilpenerako): Lerro zuriko etxetresna elektrikoak, aparatu
elektronikoak, haltzariak, bestelako gauzak, etab.

-

Bai industria inguruan bai merkatal inguruan berrerabilgarriak diren
enbalaje tertziarioak erabiltzeko sustapenak egin, erabilpen bakarrekoen
kaltetan (produktuen konbinaketa, biltegiratze eta garraiorako).

-

Berrerabilgarriak

diren

produktuentzako

merkatuak

sustatu

Eremu

Funtzionalean.
-

Beira berrerabilgarrizko lehen mailako bilgarrien bilketa, garbiketa eta
merkaturatzea sustatu, interesa duten pertsona fisiko edo juridikoen bidez.

-

Erabilitako gauzen salmentarako mekanismo eta zirkuituen garapena
lagundu.

6.2.9. NEKAZARITZAKO ETA BASOGINTZAKO ERABILERETAN EZARRI
BEHARREKO NEURRIAK
-

Nekazaritza

eta

abeltzaintzaren

sektorearen

garrantzia

eta

baso-

landaketen hedapena dela eta, ongarriztatze-teknika garbiak erabili
daitezen arautu eta kontrolatzea aholkatzen da eta ongarri kimikoen
erabilera murriztea, ur-ibilguen eta lurpeko akuiferoen kalitateari eragin
diezaiokeen nitratoen kutsadura-arriskua txikituz.
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-

Kudeaketa jasangarria eta ekosistemen

zerbitzuei

buruzko hitzaldi

hezitzaileak bultzatu, nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzari zuzenduak,
lehen aipatutako neurriak ezartzeko moduak azalduz, bide batez.
-

Tradiziozko barietateen katalogatze eta azterketak, euren hazi-bankua
barne, baita tokiko barietateen berreskuraketa ere.

-

Ohiko lanbideen eta tokiko eskulangintzaren berreskurapena.

6.2.10. EKOSISTEMEN

KALITATEA

HOBETU

ETA

ERRESISTENTZIA

HANDITZEKO NEURRIAK
Neurri hauen ezarketarekin flora eta fauna espezieen, eta ondorioz, euren
ekosistemen kontserbazioa hartzen da xede. Ekosistemen osasun onak balizko
erasoen aurrean erresistentzia, indargetze eta moldatzeko gaitasuna eskaintzen
ditu.
Kutsatzen duenak ordaindu behar duelako irizpidearen arabera eta Ingurumenebaluaziorako Estatu-Legeak jasotzen duen gisan, neurri konpentsatzaileen balizko
gauzatze-bide gisa proposatzen da Habitat-bankuen figura gehitzea. Banku hauek
eta eurei erantsitako ingurumen-kredituak Proiektu eta Plan eta Egitarauen
Ingurumen-ebaluazioan jasotako kalteak konpentsatzeko erabili ahal izango dira,
baina baita enpresen Gizarte-erantzukizunerako tresna gisa ere, edo sistema zorrotz
eta

tasatu

bateko

filantropia

edo

ingurumen-mezenasgo

gisa.

Naturaren

Kontserbazio-bankuek eskuratu nahi duten helburua, biodibertsitate galera garbirik
ez egotea da, hau da, sortu edo kontserbatzen denaren eta kaltetzen denaren
arteko balantzea beti positiboa izatea. Kudeaketaren ardura norena den bereizi
beharko litzateke.
Mehatxatutako espezieen,

paisaiaren, hezeguneen

kontserbaziorako neurriak

bultzatzeko, eta orokorrean, eremu pribatuetako biodibertsitatea gordetzeko, Eremu
Funtzionaleko biztanleen artean lur-zaintzailetza sustatzea proposatzen da.
6.2.11. ESPEZIE INBADITZAILEEN KONTROLERAKO NEURRIAK
-

Bai BFAk luzatutako baimenek bai Udalak emandakoek ere, urbanizatze
berrien lanetan nola obra-lizentzietan, flora espezie inbaditzaileen foku
berriak sortzeko arriskua minimizatzeko baldintzak sartzeko derrigortasuna
barne-hartu behar dute. Espezie horiek, abuztuaren 2ko 630/2013 Errege
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Dekretuan daudenak dira, espezie exotiko inbaditzaileen espainiar
katalogoa arautzen duenean,

baina baita hurrengo berrikuspenetan

gehituko direnak ere. Horretarako, honako hauek egin behar dira:


Flora inbaditzaileko espezieen propagulu edo hazirik gabeko landarelurra erabili.



Inbaditzailerik gabeko makineria erabili, haren garbiketa bermatuz.



Obra-esparrua zaindu lanak amaitu ondoren gutxienez bi urteko epe
batez, inbaditzaileen aleak agertuko balira erauziak izan daitezen.



Balizko inbaditzaileak izateagatik jarraipena egiten zaien espezie
hauen ereinketa edo landaketa debekatu parke eta lorategietan, bai
publiko bai pribatuetan:

-

Acacia dealbata
Agave americana
Ailanthus altísima
Alternanthera philoxeroides
Azolla sp.
Baccharis halimifolia
Buddleja davidii
Cabomba caroliniana
Carpobrotus edulis
Cortaderia spp
Crassula helmsii
Cylindropuntia tunicata
Egeria densa
Eichhornia crassipes
Elodea canadensis
Elodea nuttalii
Fallopia baldschuanica
Fallopia japonica
Hedychium gardnerianum
Heracleum mantegazzianum
Hydrocotyle ranunculoides
Ludwigia spp
Myriophyllum aquaticum
Nicotina glauca
Nymphaea mexicana
Opuntia dillenii
Opuntia maxima
Opuntia stricta
Pennisetum setaceum
Pistia stratiotes
Salvinia spp
Senecio inaequidens
Spartina alterniflora
Spartina patens
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-

Tradescantia fluminensis

Inbasioarekiko sentikorrenak diren eremuen identifikazioa egin, espezie
exotiko inbaditzaileen aurkako borroka planak, alerta-mailak eta erantzun
azkarrak ezartzeko.

6.2.12. MUGIKORTASUNA, IRISGARRITASUNAREN HOBETZEA
-

Planeamenduan desplazamendu luzeen beharra murriztuko duten bizitegiauzo

nagusietatik

gertuko

tokiko

oinarrizko

zerbitzuen

zuzkidura

aurreikustea aholkatzen da.
-

Hirigintza-erabilerako intentsitate handieneko jarduerak irisgarritasun ona
eta komunikazio ona duten eremuetan kokatu beharko lirateke.

-

Bizikleta (eta bizikleta-bideak) garraio publikoarekin integratzea aholkatzen
da, zentzu honetan intermodalitatea sortuz. Esate baterako: autobus eta
trenen geltokietatik gertu bizikletentzako aparkalekuak prestatuz.

-

Zentzu

honetan

ere,

bizikleta-sareari

Eremu

Funtzional

guztian

jarraikortasuna ematen saiatu beharko litzateke.
-

Hain kutsagarriak ez diren eta ingurumenarekin errespetu handiagoko
garraiobideen erabilerarako hiritarren sentsibilizazio eta kontzientziatze
kanpainak garatu behar lirateke; honetarako, bizikleta-sarearentzako
lurzoru-erreserbaren ekimena aprobetxatu daiteke.

6.2.13. PAISAIAREN GAINEKO NEURRIAK
Eremu Funtzionalean egiten diren jarduketek sortutako paisaiarekiko inpaktuak
minimizatzeko aurrera eraman daitezkeen neurri zuzentzaileen zati handi batek
harreman estua dauka beste neurri eta jarduketa batzuekin. Honelakoak dira
ingurumen -leheneratze eta –berreskuratzeak, esate baterako. Bere garaian,
beharrezkoak diren hobekuntza-neurri guztiak jasoko dituen Paisaia-katalogo bat
gehituko zaio LPPri.
Intereseko urrats gisa, paisaian integratu gabeko eta inpaktu handieneko diren
azpiegitura eta beste eraikuntzen inbentario bat egitea proposatu daiteke, euren
ordezkatzea edo integrazioa zaharberritze-jarduketa bidez sustatzeko, Eremu
Funtzionaleko tipologiarekin bat datozen materialak erabiltzearekin batera.
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PLANOEN ZERRENDA
Inbentarioa
0.1 Turismo eta aisialdirako baliabideak
0.2 Azpiegiturak eta lurzoruaren jabetza (Meatze-eskubideak eta mendiak)
0.3 Arrisku naturalak
Diagnostikoa
1. Ur masen unitatea
2. Nekazaritza-abeltzaintza unitatea eta baso unitatea
3.1. Interes bereziko baliabide naturalen unitatea
3.2. Interes bereziko baliabide naturalen unitatea
4. Lurzoru garatuen edo garapen berriak hartzeko gaitasuna dutenen unitatea.
5. Diagnostiko orokorraren proposamena lurzoru ez urbanizagarrian.

